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Joves de 15 països, al camp
d'arqueologia de la Ciutadella
Ibèrica
Enguany el camp se centrarà en diferents oficis quotidians de la vida dels ibers

Els participants al Camp d'arqueologia de la Ciutadella Ibèrica Foto: Aj.Calafell

Vint-i-quatre joves de quinze països d'arreu del món participen, fins al proper 28 d'agost, en el
camp de treball internacional que es desenvolupa a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. És la
cinquena edició d'aquesta iniciativa, que ha tirar endavant projectes d'experimentació al jaciment
arqueològic. Fins ara s'han centrat en la construcció (2010-2012-2013) i en l'elaboració de vi (2014).
Enguany, el camp se centrarà en diferents oficis quotidians de la vida dels ibers.
Els 24 participants inscrits són 15 noies i 9 nois, provinents de països d'arreu del món com Rússia,
Alemanya, Taiwan, Mèxic o el Japó. Treballaran amb fibres vegetals com l'espart, faran xarxes per
a la pesca, couran ceràmica, repararan algunes estructures domèstiques, com els forns, i faran
feines de metal·lúrgia. La idea d'aquest projecte concret ha sorgit de l'experiència obtinguda
pels educadors de la Ciutadella Ibèrica en visites realitzades a altres museus arqueològics a l'aire
lliure. Aquestes visites es fan arran de la participació de Calafell en el projecte OpenArch.
Els resultats del camp d'aquest estiu a Calafell es compartirà amb els altres socis d'aquesta xarxa
europea. Aquesta edició del camp internacional comptarà amb la visita de dues responsables d'un
dels museus socis d'OpenArch, l'Arheoloski Institut de Belgrad (República Sèrbia). Es tracta de
Milica Tapavicki-Ilic i Emilija Nikolic. Faran una estada de quatre dies a Calafell per conèixer com
es plantegen aquestes activitats.
A més, amb motiu de la sessió inaugural del camp, que s'ha fet aquest dimarts, han fet una
presentació sobre el museu on treballen. Els camps de treball internacionals són estades d'estiu
organitzades per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat i gestionades per la Fundació
Pere Tarrés. Estan destinades a joves de fins a 29 anys i combinen activitats de lleure i un
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projecte de servei a la comunitat.
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