
DOSSIER PRESENTACIÓ

NIF F-66851098
Rectoria de Sant Pere, Camí de Sant Pere d’Avinyó s/n,

08793, Avinyonet del Penedès, Alt Penedès (Barcelona)

COOPERATIVA DE RECERCA ARQUEOLÒGICA, CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL, SENSE ÀNIM DE LUCRE I AMB CRITERIS D’ECONOMIA SOCIAL



Què és ArqueoVitis SCCL?

Qui som ArqueoVitis SCCL?

Àmbit d’actuació

Què oferim?
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ArqueoVitis SCCL neix com a primera cooperativa amb la condició d’iniciativa 
social i sense ànim de lucre, destinada a donar serveis de caire científic i 
divulgatiu sobre el patrimoni arqueològic, cercant la convivència amb els 
agents socials de l’entorn i la possibilitat d’ajudar el jovent a créixer formativa 
i laboralment en aquest sector.
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Equip de suport: 

Actua sccl

Registre:

ArqueoVitis SCCL s’ha constituït el 26 d’ agost de 
2016. Inscrita al Registre de Cooperatives de la 
Generalitat de Catalunnya amb el número 14739, 
a data de 17 d’Octubre de 2016.

El grup que ha fet néixer aquest projecte es compon 
de diferents professionals dins el sector de la recerca 
científica, de l’educació social i de la divulgació i 
comunicació, que des de fa anys han treballat en 
diferents projectes lligats al patrimoni i a la seva 
socialització. 

La reinserció i formació de joves no formats; la 
conscienciació i educació social en la revalorització 
del llegat històric; la conservació dels béns històric-
artístics; la recerca científica i l’assessorament 
històric; així com l’aproximació el patrimoni a 
tota la comunitat, ha estat el que ha ocupat 
professionalment als socis fundadors d’aquest nou 
projecte cooperativista.

Qui forma ArqueoVitis ?

QUÈ ÉS ARQUEOVITIS SCCL?



 
Objectius específics: Actuacions:

Generació de coneixement •	 Recerca científica directa

•	 Creació i promoció de tallers i cursos

Socialització del patrimoni •	 Divulgació dels treballs als agents territorials

•	 Inclusió dels agents econòmics en la promoció dels projectes

•	 Implicació de la comunitat en els projectes

Inclusió social i laboral •	 Formació específica en els diferents àmbits d’actuació

•	 Incorporació de joves a l’equip

L’objectiu general de la cooperativa és ampliar i 
fomentar el coneixement del patrimoni històric 
des del treball social i comunitari amb la gent de 
l’entorn, oferint així la possibilitat de crear idenitats 
col·lectives al voltant del llegat patrimonial així com 
recursos econòmics,  tant per als agents econòmics ja 
existents en el territori, com per a futures iniciatives. 

Objectius
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Missió
Oferir coneixement a l’entorn i oportunitats laborals 
dignes dins el camp de la recerca, la  conservació 
i la divulgació del patrimoni, tant a joves formats 
acadèmicament, com a joves del territori. 

Cerquem arribar a tenir un impacte en el territori, i a ser 
una font de generació de coneixement i d’oportunitats 
d’inserció dignes en el mercat laboral.

Visió
Arribar a ser una cooperativa que generi valor afegit en 
la generació del coneixement tenint com a centre del  
nostre objecte de treball a la societat. 

Naixement del projecte
La idea del projecte neix de la necessitat que hi ha 
dins el sector del patrimoni de realitzar un gir en la 
disciplina científica cap a vessants més socials.

Ens trobem en un sector molt afectat per la crisi i on 
el monopoli de la recerca i la divulgació ha quedat 
en mans de l’acadèmia i de poques empreses que, 
segons la nostra filosofia de treball, ofereixen unes 
condicions laborals pobres i amb una baixa exigència 
de qualitat formativa. 

Volem realitzar una arqueologia realment social, 
una arqueologia realment comunitària inspirada 
en projectes existents arreu del món, en els quals 
la societat no formada en el sector hi té un paper 
rellevant i central, entenent que el patrimoni és un 
llegat compartit i del qual totes i tots n’hem de tenir 
cura. Apostem per la socialització del Patrimoni i el 
seu coneixement.   

QUÈ ÉS ARQUEOVITIS SCCL?



Valors

QUÈ ÉS ARQUEOVITIS SCCL?

Creiem que tothom, com a hereu del patrimoni que se’ns 
ha llegat, ha de poder participar en les discusions sobre el 
què, el com i el quan es realitza una intervenció, i prendre 
a més el compromís de garantir-ne la seva protecció i 
correcta conservació. 

Només quan la societat integra el patrimoni del seu 
entorn com a part de la seva identitat, es pot garantir 
la seva correcte recerca, explotació econòmica i la seva 
futura preservació. 

La possibilitat d’oferir aquests serveis des de l’economia 
social amb uns sous controlats, però alhora dignes, ens 
dota d’un valor afegit alhora de prendre encàrrecs, regits 
sota els paràmetres professionals i científics establerts, i 
al mateix cost de mercat. 

Realitzem tots els projectes amb una mirada amplia, 
integrant les necessitats i interessos de la societat i les 
institucions amb les i per les que treballem a l’hora de 
dur a terme el nostre treball. 



ArqueoVitis SCCL la formen joves professionals en diferents àmbits de la 
recerca científica, la conservació i la difusió del patrimoni, amb una àmplia 
experiència en la creació i execució de projectes de divulgació i formació. 

  Qui som les persones fundadores?

Mireia Sabaté i Balada

Nascuda a Barcelona el 1987. Llicenciada en Belles Arts, especialitzada 
en conservació i restauració, per la Universitat de Barcelona e l 2010;  
Graduada en Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
el 2014; i Màster en Direcció de Projectes de Conservació i Restauració 
per la Universitat de Barcelona el 2016. 

La seva experiència laboral es centra en l‘atenció al públic, en la 
coordinació d’activitats de lleure infantil, com a conservadora-
restauradora i arqueòloga professional autònoma. Ha treballat en 
diferents projectes arqueològics a Catalunya i Itàlia. 

Daniel López i Reyes

Nascut a Barcelona el 1979. Llicenciat en Història per la Universitat 
de Barcelona el 2004, amb un itinerari curricular especialitzat en 
prehistòria, història antiga i arqueologia, i Diploma d’Estudis Avançats 
(DEA) per la Universitat de Barcelona el 2006.
Amb els anys s’ha especialitzat en els estudis paleocarpològics dins la 
disciplina de l’arqueobotànica, convertint-se en un dels millors experts 
del país. 

La seva trajectòria l’ha dut a treballar regularment com a arqueòleg i 
especialista en carpologia arreu de la península, França i nord d’Àfrica. 
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dur a terme el projecte avui dia és un territori amb un 
percentatge de joves amb titulació superior que no està 
exercint per la qual cosa s’ha format. Malgrat tot si que 
hi ha una creixent demanda en l’àmbit de la preservació 
del patrimoni ja que es veu com a reclam turístic al ser 
un valor afegit a les ofertes econòmiques i lúdiques que 
ja s’ofereixen. 

Avui en dia no es busca gent experta en un sector o 
àmbit concret, sinó persones amb múltiples capacitats 
i coneixements; és per això que aquest projecte 
multidisciplinar pot ser una bona manera de formar 
professionals més complets i capaços de desenvolupar 
múltiples tasques en l’àmbit de la recerca, preservació i 
divulgació patrimonial aplicant, a més, les TIC.

Quin és el nostre àmbit d’actuació?

Actualment ArqueoVitis SCCL duem a terme la majoria 
de les nostres actuacions a l’Alt Penedès, gràcies a 
l’impacte que ha tingut el projecte de la Font de la Canya. 
Tot i això, avui dia hem incorporat projectes que van més 
enllà d’aquest municipi i el seu entorn immediat. 

Basant-nos en un interès d’identitat històrica i una 
coherència en la recerca científica i l’impacte que la 
seva investigació i divulgació poden tenir al territori, 
estem treballant en diferents zones, les quals haurien 
estat en època protohistòrica, el que es coneixeria 
com a Cessetània. Un territori que aproximadament 
comprendria la vegueria del Penedès. 
El territori immediatament proper al que es proposa 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ



Direcció de projectes de recerca 
científica
ArqueoVitis SCCL ens dediquem principalment 
a la redacció i direcció de projectes de recerca 
arqueològica. Promovem i realitzem serveis 
arqueològics preventius, de recerca científica, 
conservació, difusió i divulgació del patrimoni 
històric-arqueològic, destinat tant a institucions 
públiques com a promotors privats i empreses.

Tots els nostres treballs es realitzen seguint els criteris i 
metodologies més modernes i científiques, comptant 
amb el suport d’institucions i administracions 
públiques i universitats. 

Serveis: 
• Redacció i direcció de projectes de recerca 
arqueològica i de condicionament del patrimoni. 

• Estudi  i/o prospecció de terrenys i edificis. 

• Assessorament en el registre i conservació de 
col·leccions. 

• Tutorització de pràctiques per a joves en 
formació dins el camp de l’arqueologia i la 
conservació-restauració. 

QUÈ OFERIM?



Servei de tractaments i anàlisi de 
restes arqueològiques
Pferim serveis científics especialitzats i de qualitat en 
el camp de la recerca bioarqueològica i tractament i 
estudi de materials, imprescindibles per a la millora 
de la recerca i la conservació del patrimoni. 

Serveis: 
• Estudi de materials arqueològics; recipients 
ceràmics, artefactes relacionats amb la producció 
i transformació alimentària, artefactes relacionats 
amb la producció de béns de consum, entre altres.

• Tractament i anàlisi de restes arqueobiològiques 
in situ i de laboratori: carpologia, antracologia .

• Tractaments de conservació i restauració de 
materials arqueològics, in situ i de laboratori. 

QUÈ OFERIM?



Socialització del coneixement

Desenvolupem la prestació de serveis socials, 
mitjançant activitats formatives, ocupacionals, 
educatives, culturals, recreatives, de dinamització 
comunitària, pel desenvolupament socioeconòmic 
local o la promoció de l’economia social entre altres, 
destinada tant a persones amb com sense formació 
reglada. Dins d’aquest compromís també es pretén 
millorar i augmentar la possibilitat de la inserció 
social i/o laboral de persones en risc d’exclusió social. 

Serveis: 
• Formació específica a través de tallers,  cursos i 
seminaris destinats tant a persones formades com a 
les no formades en l’àmbit.

• Activitats de divulgació del patrimoni a través del 
guiatge de visitants en elements històrics o amb 
tallers específics. 

• Accions de dinamització dels espais i recursos 
que envolten aquest patrimoni fent servir les 
noves tecnologies (xarxes socials, blogs, etc.) i les 
convencionals (ràadio, Tv, activitats lúdiques i/o 
d’esbarjo, etc.)

• Disseny i creació d’espais divulgatius i de 
dignificació i museïtzació d’espais patrimonials.

QUÈ OFERIM?



ArqueoVitis sccl ens podeu trobar i contactar amb nosaltres virtualment a 
través del web, correu electrònic i xarxes socials. 

Presencialment ens trobareu els caps de setmana al Centre d’Interpretació 
DO Vinífera d’Avinyonet del Penedès; el primer museu dedicat exclusimanet a 
l’arqueologia de la vinya i el vi il·lustrat amb la recerca duta a terme al jaciment 
ibèric de la Font de la Canya. 

www.arqueovitis.com

arqueovitis@gmail.com

+34 606 866 979

@arqueovitiscoop

@arqueovitiscoop

@ArqueoVitis

ON TROBAR-NOS?



Rectoria de Sant Pere. Camí de Sant Pere d’Avinyó 
s/n. 08793, Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)
www.arqueovitis.com
arqueovitis@gmail.com 
+34.606.866.979

“Els vestigis, bens i altres petjades de 
l’existència de la humanitat en el passat la 

conservació i l’estudi de la qual permeti reconstruïr 
la seva història i la seva relació amb el medi ambient; 

els quals els seus principals mitjans d’informació 
estiguin constituïts per excavacions o descobriments, 
així com per altres mètodes d’investigació aplicables a 

la humanitat i al seu entorn”

(Article 1.2 del Conveni per la protecció del 
Patrimoni Arqueològic. Consell d’Europa. La 

Valetta, 1992)


