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D’acord amb els continguts de la seva plana web,5 
l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) és la major institució pública de-
dicada a la investigació a l’Estat espanyol i la tercera 
d’Europa. Adscrita a la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació del Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat, el seu objectiu fonamental és 
desenvolupar i promoure la investigació científica i 
tecnològica, de caràcter pluridisciplinari, en benefici 
del progrés científic i tecnològic. Per això té com a 
missió contribuir a l’avanç del coneixement i al des-
envolupament econòmic, social i cultural, així com a 
la formació de personal i l’assessorament d’entitats 
públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC disposa en l’actualitat de més de 15.000 
treballadors (1.654 d’ells a Catalunya), dels quals 
més de 3.000 són investigadors en plantilla i altres 
tants doctors i científics en formació. Aquesta xifra 
representa el 6% del personal dedicat a la Recerca i 
Desenvolupament a Espanya, que genera aproxima-
dament el 20% de la producció científica a l’Estat. 
En tractar-se d’una institució estatal, és constituït 
per una xarxa de centres i instituts, propis i mixtos 
(amb gestió compartida amb universitats, comunitats 
autònomes i altres organismes), distribuïts arreu de la 
geografia estatal a més de l’Escola Espanyola d’His-
tòria i Arqueologia de Roma. A Catalunya el CSIC 
disposa de 23 centres, propis i mixtos, on també 
participa a diferents fundacions, consorcis de recerca 
i parcs científics. 

La recerca arqueològica realitzada a Catalunya des 
del CSIC té una llarga història tot i que s’ha dut a 
terme amb una certa discontinuïtat. Els orígens es 
remunten a l’any 1958, quan es va constituir l’Instituto 
de Arqueología del Mediterráneo sota la direcció dels 
Drs. Martín Almagro i Lluís Pericot, tasca prosseguida 
pel Dr. Joan Maluquer i que finalitzà als anys vuitanta 
quan la seva darrera titular, la Dra. Mª Eugenia Aubet, 
va optar per una càtedra universitària. Després d’uns 
anys sense personal vinculat ni activitat científica en 
aquest àmbit, es va reprendre la recerca arqueològica 
de la mà de la Dra. Assumpció Vila a la Institució 

 5. <http://www.csic.es/presentacion>.

Milà i Fontanals de Barcelona, centre adscrit a l’àrea 
científica d’Humanitats i Ciències Socials del CSIC.6 
Així, en aquest institut es va crear l’Àrea d’Arqueo-
logia, que l’any 1994 es va reconvertir en Laboratori 
d’Arqueologia. Degut a les canviants regulacions ad-
ministratives i científiques l’any 2004 es va constituir 
el Departament d’Arqueologia i Antropologia, en el 
marc del qual s’han anat succeint diversos grups de 
recerca fins que, recentment (2014), han quedat ins-
tituïts els dos grups de recerca arqueològica vigents: 
Complexitat i Dinàmiques Socio-Ecològiques (CASES) 
i Arqueologia de les Dinàmiques Socials (ADS). Els 
components d’aquest darrer grup som els autors 
d’aquesta contribució. 

Durant el període considerat en aquest espai de 
debat el nostre grup de recerca ha mantingut una 
presència notable i creixent dins la política científica 
vinculada a la recerca arqueològica que s’ha desen-
volupat a casa nostra. Així, per exemple, en l’àmbit 
institucional, hem participat a les diferents taules de 
treball desenvolupades en el marc del Pla Integral per 
l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT), promogut per la 
Direcció General del Patrimoni Cultural i aprovat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
l’any 2009, on es pretenia dissenyar i posar les bases 
del futur de l’arqueologia catalana. Aquestes accions 
van derivar en la creació de la Comissió de Recerca 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya, on sempre hi hem tingut representació 
institucional, i en la redacció del Pla de recerca de 
l’Arqueologia i la Paleontologia catalanes, presentat 
per la Generalitat l’any 2014.

Com a grup de recerca hem obtingut el reconei-
xement de Grup de Recerca Consolidat per part de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), constituint des de l’any 2005 un grup mixt, 
amb doble filiació, integrat per personal investigador 
adscrit a la Institució Milà i Fontanals del CSIC i al 
Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (grups 2005SGR-00829, 2009SGR-00734 
i 2014SGR-1169). Igualment, duem a terme projectes 
de recerca en col·laboració amb d’altres investigadors 
adscrits a diferents universitats catalanes. Aquests 
exemples constitueixen una bona mostra de la im-
plicació institucional del nostre grup de recerca a les 
diferents iniciatives vinculades a la política científica 
general i estratègies de recerca concretes desenvolu-
pades per aquelles institucions catalanes responsables 
del patrimoni cultural i la seva gestió i investigació 
a casa nostra.

Tanmateix, i també en el marc de convocatòries 
competitives avaluades per l’AGAUR, hem gaudit de  
diversos ajuts com ara els vinculats a la creació  
de xarxes temàtiques (XT), a la realització d’inter-
vencions arqueològiques internacionals (EXCAVA), o 
bé els projectes quadriennals de recerca en matèria 
d’arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017, 
a més d’instituir convenis de cooperació específica 
amb la Direcció General del Patrimoni Cultural de 

 6. vila, A.; clemente, I. & terradas, X. (2016). Una auténtica 
celebración: los 25 años de Arqueología en la Institució Milà i 
Fontanals – CSIC en Barcelona. Revista Atlántica-Mediterránea 
de Prehistoria y Arqueología Social, 18: 163-178.
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la Generalitat de Catalunya. En el mateix sentit, la 
nostra capacitat de captació de recursos no s’ha limitat 
a l’àmbit català, sinó que hem obtingut diversos pro-
jectes concedits per institucions europees (European 
Research Council) i, sobretot, estatals (Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad i Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte), a través de di-
verses convocatòries de la Subdirección General de  
Proyectos de Investigación, del Programa Estatal  
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de  
Excelencia, de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología i del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España. En els darrers anys hem endegat també 
convenis puntuals amb fundacions privades que han 
reportat fons econòmics per als nostres projectes 
de recerca. Independentment de la provinença dels 
fons, una gran part s’ha destinat a implementar i 
executar projectes de recerca dirigits vers la resolució 
de problemàtiques arqueològiques a través de casos 
d’estudi catalans. D’aquesta manera, queda clara la 
vinculació al territori de la nostra institució i grup 
de recerca, sense que això impliqui la renúncia a 
d’altres projectes de caràcter internacional i dirigits 
vers qüestions metodològiques o d’àmbit més general.

L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, com tantes altres institucions, encara no 
s’ha recuperat dels efectes de la crisi que va sacse-
jar l’economia espanyola a finals de l’any 2008. Si 
bé el CSIC es va beneficiar de la creixent bonança 
econòmica dels inicis del segle xxi que va repercutir 
en un increment considerable dels recursos dirigits 
vers la recerca (places d’investigador en plantilla, 
infraestructures i mitjans, convocatòries pròpies de 
beques i contractes...), contribuint d’aquesta manera 
a reduir les diferències històriques amb altres ins-
titucions homologables en l’àmbit europeu, aquesta 
tendència es va aturar bruscament amb la irrupció 
de la crisi, sense que encara hagi recuperat els actius 
dels quals disposava antany. 

Amb relació al finançament, el pressupost basal de 
la nostra institució es destina a cobrir les despeses 
generades del funcionament normal del centre, sense 
que es destini cap quantitat a cobrir el cost d’infraes-
tructures de recerca, desenvolupament de projectes o 
contractació de personal científic o tècnic. En aquest 
sentit, els recursos que haurien de permetre cobrir 
els àmbits esmentats els hem de generar nosaltres 
mateixos a partir de la sol·licitud d’ajuts i projectes en 
diverses convocatòries competitives (valguin els casos 
citats més amunt com a exemple), amb la incertesa 
i possibilitats variables d’èxit que això comporta.  
A més, sovint ens trobem amb la dificultat que cal 
cofinançar part d’aquests ajuts a partir de fons pro-
pis dels grups de recerca, dels quals no gaudim, fet 
que condiciona o sovint impossibilita la consecució 
d’aquests projectes i el desenvolupament dels objectius 
inicialment perseguits.

En el marc de les convocatòries del CSIC relati-
ves a la nova contractació de personal vinculat a la 
recerca, les convocatòries de places de funcionari no 
han assolit encara l’oferta existent abans de la crisi, i 
les de personal tècnic destinat a centres d’humanitats 
són pràcticament inexistents. Així doncs, la capacitat 
de creixement de personal per part dels diferents 

grups de recerca del CSIC passa per la seva capacitat 
d’atreure i reclutar investigadors i investigadores que 
hagin guanyat concursos en l’àmbit internacional o 
estatal, sempre que disposin dels recursos per afron-
tar el cofinançament dels seus contractes. En aquest 
mateix sentit, algunes convocatòries de contractació 
temporal per part del CSIC emmarcades en el pro-
grama JAE van anar desapareixent progressivament 
amb els efectes de la crisi econòmica i no han tornat 
a ser convocades.

Finalment, amb relació a la formació de nou per-
sonal investigador, tot i el lideratge del CSIC en la 
producció científica de l’Estat, la seva idiosincràsia 
no li permet de desenvolupar programes propis de 
doctorat ni de màster, fet que restringeix la nostra 
capacitat d’atracció de personal investigador novell. 
La reducció de les convocatòries emmarcades dins 
del programa JAE que hem esmentat abans, ha 
comportat que l’única convocatòria pròpia del CSIC 
per a la contractació de personal en formació que 
segueixi vigent sigui la d’introducció a la recerca, 
únicament de dos mesos de duració, i adreçada a 
estudiants de programes de màster universitaris. Per 
altra banda, inexplicablement, els centres del CSIC 
es veuen sistemàticament discriminats de la convoca-
tòria de contractació de personal investigador novell 
realitzada per la Generalitat de Catalunya (FI): els 23 
centres del CSIC ubicats a Catalunya reben un total 
de 5 o 6 beques per any, quan les grans universitats 
del país (UB i UAB) en reben més de 40 cadascuna. 
Això provoca que, malgrat que el CSIC pugui oferir 
un marc idoni per a la formació de nou personal 
investigador, la capacitat real d’optar a personal be-
cari en el marc de convocatòries públiques catalanes 
sigui molt limitada.

Tot plegat fa que, malgrat que el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques pugui oferir unes condi-
cions que a priori es podrien considerar idònies per 
a desenvolupar diferents activitats vinculades a la 
recerca arqueològica a Catalunya, la situació real sigui 
molt distant de l’esperada. Per una banda, diversos 
problemes estructurals del CSIC i de l’administració 
estatal dificulten que la recerca pugui assolir un 
finançament suficient per a acomplir els objectius 
científics plantejats. Les comparacions pressupostàries 
amb agències estatals d’investigació d’altres països 
europeus mostren clarament com la nostra institució 
no obté un finançament d’acord amb la posició que 
l’Estat espanyol vol assolir dins la construcció políti-
ca i econòmica europea. A més, el fet que el nostre 
centre s’ubiqui en un espai allunyat de la centralitat 
espanyola i que la recerca arqueològica es desenvolupi 
en el si de les humanitats i ciències socials són raons 
que allunyen encara més la nostra praxi científica de 
les millors opcions de finançament econòmic. Aquest 
fet es tradueix en greus dificultats per a desenvolupar 
els programes de recerca i en seriosos impediments 
a l’hora de contractar personal científic, tècnic i en 
formació, repercutint en una reducció progressiva 
del nombre de personal investigador i el seu creixent 
envelliment.

Per altra banda, malgrat les mostres evidents que 
certifiquen la presència notable i creixent del CSIC 
dins la política científica vinculada a la recerca cata-



294 Revista d’Arqueologia de Ponent 27, 2017, 273-294, ISSN: 1131-883-X, ISSN electrònic: 2385-4723, DOI.10.21001/rap.2017.27.12

Debat

lana, la indubtable capacitat de captació de recursos 
econòmics i humans, així com el fet que tots aquests 
actius repercuteixin en estratègies i accions científi-
ques desenvolupades a Catalunya, el CSIC és sovint 
percebut com un agent estrany o aliè a la realitat 
catalana. Com hem esmentat abans, aquest fet és 
evident en la resolució d’algunes convocatòries d’ajuts 
gestionades per l’AGAUR.

Malgrat els problemes esmentats en aquesta con-
tribució, el nostre compromís amb l’enfortiment de 
l’estructura científica del sistema català i amb el 
desenvolupament de la recerca arqueològica a Cata-
lunya és ferm i irrenunciable. Esperem que aquestes 
reflexions puguin contribuir a enriquir el debat generat 
des d’aquesta iniciativa i repercuteixin en accions que 
contribueixin decisivament a una millora generalitzada 
de les condicions sota les quals es duu a terme la 
recerca arqueològica a Catalunya.
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