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L’accessibilitat és una pràctica 
de disseny equitatiu  
i responsable
La comunicació i el disseny gràfic han d’aconseguir que la 
informació, sobre qualsevol tipus de suport, ja sigui en paper, 
en una exposició o en un producte digital sigui accessible per 
a tothom. Cal identificar i respondre a les condicions d’accés 
i oferir oportunitats equitatives, independentment de les 
capacitats o circumstàncies de les persones.

Des d’Iglésies Associats treballem per facilitar l’accessibilitat 
a totes les persones en els diferents projectes que realitzem.
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L’accessibilitat,  
per què i per a qui?
Les persones amb necessitats específiques han de poder 
gaudir de continguts i serveis amb les mateixes condicions que 
tothom. Cal fer els vostres suports de comunicació accessibles 
per eliminar barreres, d’aquesta manera els vostres públics 
interactuen amb la vostra marca i serveis d’una manera 
inclusiva.

Facilitar l’accés a la informació de forma inclusiva, augmenta 
els lectors d’una publicació, els visitants d’una exposició o els 
usuaris d’una web.

L’accessibilitat engloba totes les situacions que poden afectar la 
capacitat d’un usuari d’interactuar amb el seu entorn, incloses 
les visuals, auditives, de parla, cognitives, neurològiques i 
físiques.
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Sistemes de validació
Suports físics

PDF/UA (PDF/Accessibilitat universal ), formalment és una 
norma ISO 14289. La conformitat amb PDF/UA garanteix 
l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat que utilitzen 
tecnologia d’assistència com ara lectors de pantalla, lupes 
de pantalla, joysticks i altres tecnologies per navegar i llegir 
contingut electrònic.

La regla proposada identifica PDF/UA com a equivalent a WCAG 
2.0 per a “contingut adequat”.

Suports web/digitals

L’estàndard àmpliament acceptat són les directrius 
d’accessibilitat de contingut web (WCAG). La Web Accessibility 
Initiative del World Wide Web Consortium va desenvolupar WCAG 
amb l’objectiu de crear un estàndard.

Hi ha tres nivells de compliment WCAG:

• WCAG A- Nivell mínim: Aquest nivell afecta el col·lectiu més 
ampli amb més beneficis i és essencial.

• WCAG AA- Els criteris d’aquest nivell estableixen un nivell 
d’accessibilitat que hauria de funcionar amb la majoria de la 
tecnologia d’assistència en dispositius d’escriptori i mòbils. 
Abordar els criteris de nivell AA pot afectar l’aspecte d’una 
pàgina o afectar la lògica del lloc en major mesura.

• WCAG AAA- Nivell màxim d’accessibilitat: La funcionalitat i 
accessibilitat tenen un paper primordial, per sobre d’altres 
criteris.
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Legislació

Quant a legislació específica sobre accessibilitat a Espanya, 
comptem amb múltiples mesures de regulació de l’accessibilitat. 
Algunes de les més destacades són:

• Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre 
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius 
mòbils del sector públic.

• Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

• Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a 
l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, 
productes i serveis relacionats amb la societat de la 
informació i els mitjans de comunicació social.

• LLEI 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat.

• Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic (LSSICE).
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Diàlegs Granés Fundació. 1a jornada 
esport inclusiu. Reptes de futur

La nostra voluntat ha estat la de promoure el diàleg entre diferents 
agents experts dins del sector de l’esport de persones amb 
discapacitat amb l’objectiu de crear un espai de treball que pogués 
generar coneixement sobre la plena inclusió en l’esport i de facilitar 
l’arribada d’aquest coneixement als clubs esportius i entitats socials.

La Jornada va consistir en un Focus Group de treball intern, en el 
qual van participar: 

Sr. Enric Blesa. Director del Comitè Special Olímpic Espanyol.
Dr. Josep Oriol Martínez. Metge dels Jocs Paralímpics de Sochi i 
professor d’esport per discapacitat.
Sr. Xavier González. Ex-Director general del Comitè Paralímpic 
Internacional(2004-2019).
Sr. Ramon Lamiel. Gerent de l’Institut de Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Sra. Ingrid Lafuente. Responsable de Formació i projectes de la 
Fundació Catalana de Paràlisi Cerebral.
Sr. Jordi Morales. Esportista professional amb discapacitat física.

Tal com hem fet avinent en la presentació, dins del primer trimestre 
del 2021 està prevista la publicació de les conclusions del Focus 
grup en el número 1 de la Col·lecció Diàlegs Granés Fundació.
El punt de partida del Focus Grup va ser la definició del que hom 
entén per esport inclusiu:

«L’esport inclusiu és l’esport ja pensat per a tothom. No es 
tracta de pensar en salvar totes les barreres dels col·lectius que 

diferenciada, única i avançada socialment. Es tractava d’un projecte 
de ciutat que aportaria un increment positiu, estructural i social de 
l’activitat econòmica com a conseqüència de les actuacions que per 
part de l’administració local s’haurien d’anar desplegant.

Finalment ha estat un projecte que no ha estat possible, però que 
pensem cabdal en la seva definició i plantejaments. De la reflexió i 
el treballs duts a terme, en va sorgir el disseny i preparació de la 1a. 
Jornada d’Esport Inclusiu. Reptes de Futur.
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han tingut dificultats per accedir a la pràctica esportiva, sinó 
en pensar com treballar aquesta pràctica per a que tots/es hi 
tinguin cabuda. 
És una actitud cap a la pràctica esportiva a tots els nivells, i que 
gràcies al seu desenvolupament, investigació, beneficis, valors 
i sensibilitats, permetrà a la societat entendre el respecte per la 
diversitat i donarà lloc a una inclusió efectiva.»

«La inclusió és un procés per el qual totes les persones han de 
tenir el dret de decidir què volen fer, i en el cas de l’esport, el 
que volen fer en l’àmbit esportiu, poder tenir aquest poder de 
decisió, que actualment no tothom té. És un procés que l’ha de 
dur a terme tota la societat, amb el respecte i la participació 
de la diversitat de tots/es; sense el suport de la resta de la 
societat, les persones amb discapacitat no l'assoliran mai.»

La segona part de la Jornada fou el Diàleg obert que fou 
retransmès en directe per streaming, subtitulat en català, en 
castellà i amb llenguatge de signes en català. Va estar conduït 
per Joan Vehils, periodista esportiu i director del diari Sport. 
Posteriorment hi va haver un diàleg amb la Fila Zero Virtual i el 
públic. Hi van participar:

Sr. Xavier González. Exdirector general del Comitè Paralímpic 
Internacional(2004-2019).
Sr. Enric Blesa. Director del Comitè Special Olímpic Espanyol.
Sr. Ramon Lamiel. Gerent de l’Institut de Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona.

La Jornada va tenir un total de 173 inscrits  i més de 150 
visualitzacions a data d’avui en el canal de Youtube.

Per a l’any 2021 hem previst poder treballar en el marc de l’escola i 
l’esport base com a eina per avançar cap a l’esport inclusiu.

La 1a Jornada sobre Esport Inclusiu ha estat la primera acció d’un 
conjunt de diàlegs amb els que Granés Fundació vol aconseguir 
una generació de coneixement rigorós que permeti avançar en 
l’assoliment d’aquest i altres drets inclosos en la Convenció sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat i signada per l’Estat 
Espanyol l’any 2007.

Podeu veure el vídeo de la Jornada al 
següent enllaç:      https://youtu.be/6WKMRQjFUSU

Memòria
Activitats
2020

M
Incentivem
les capacitats
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Experiència en accessibilitat
A Iglésies Associats hem apostat per acostar els vostres 
projectes al màxim de gent possible, valorant les possibilitats i 
necessitats de cada cas.

Creiem en una manera de fer inclusiva, que entengui 
l’accessibilitat com un element integrador de la nostra 
creativitat. 

Us presentem alguns projectes destacats que han integrat 
diferents aspectes i nivells accessibilitat.

1. Memòria i xarxes socials Granés Fundació

Granés Fundació treballa per millorar la vida de les persones 
amb discapacitat per aconseguir la plena inclusió. La seva 
Memòria anual requereix d’una accessibilitat que faciliti la seva 
lectura a persones amb dificultats visuals i/o que facin servir un 
lector de pantalla per llegit el document. 

Actualment, totes les plataformes de les xarxes socials i la web 
s’han adaptat i permeten la inclusió de textos alternatius a les 
imatges. Prioritzem la seva lectura, amb el contingut escrit i 
situant les etiquetes i els enllaços al final del text. 

Tots els continguts generats per administracions públiques, 
fundacions i entitats que el seu públic objectiu poden ser 
persones amb diversitat funcional han de complir els requisits 
mínims d’accessibilitat web recollits al Reial decret 1112/2018, 
on també s’inclouen les xarxes socials.
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A vela i a rem
Controlar la propulsió de les naus per arribar a la destinació desitjada ha estat 
fonamental per als navegants al llarg dels anys, la clau del transport marítim. Si bé els 
rems van ésser els primers estris per aconseguir-ho, aviat s’emprà la força del vent per 
moure vaixells cada vegada més grans. 

L’aprofitament de l’impuls del vent gràcies a les veles i les formes de la nau va permetre 
que els mariners poguessin navegar no tan sols a favor del vent, sinó aprofitant-lo en 
diferents graus i seguir una ruta.

Tot i això, els rems mai van deixar-se de banda com a sistema de propulsió, per no 
dependre exclusivament de l’atzar del vent i fer les aproximacions. Els sistemes mixtos 
van existir fins a l’arribada dels grans velers transoceànics i finalment se substituí la 
vela pels motors.

A vela y a remo
Controlar la propulsión de las naves para llegar al 
destino deseado ha sido fundamental para los 
navegantes a lo largo de los años, la clave del 
transporte marítimo. Si bien los remos fueron los 
primeros utensilios para conseguirlo, pronto se empleó 
la fuerza del viento para mover barcos cada vez 
mayores.

El aprovechamiento del impulso del viento gracias a las 
velas y formas de la nave permitió que los marineros 
pudieran navegar no solo a favor del viento, sino 
aprovechándolo en distintos grados y seguir una ruta.

Sin embargo, los remos nunca se dejaron de lado como 
sistema de propulsión, para no depender 
exclusivamente del azar del viento y realizar las 
aproximaciones. Los sistemas mixtos existieron hasta la 
llegada de los grandes veleros transoceánicos y 
finalmente se sustituyó la vela por los motores.

Sailing and rowing
Controlling the propulsion of ships to reach a desired 
destination has been crucial to seafarers over the 
centuries and the key to shipping. Oars were the first 
method used, but soon wind power was harnessed to 
move ever larger vessels.

Taking advantage of the force of the wind, the sails and 
the shapes of the vessels, seafarers were not only able 
to sail with the wind behind them, but also to “sail into 
the wind” to varying degrees and to follow a route.

However, oars were never abandoned as a propulsion 
system, so as not to depend solely on the vagaries of the 
wind and to make approaches. Mixed systems existed 
until the arrival of the great transoceanic sailing ships 
when sails were finally replaced by engines.

2DE VAIXELLS I 
MARINERS                                                                                                                                                                                                                                                                             
Els éssers humans naveguen, almenys, des de fa 12.000 anys, i, en el 
decurs del temps, han anat entenent progressivament la natura, els 
vents, els corrents... i han utilitzat la posició dels estels com a ajut per 
seguir una ruta. Al mateix temps, han perfeccionat els vaixells per fer-los 
més segurs i aptes per navegar. També han generat unes creences, una 
religiositat i uns mites vinculats a la navegació. Així, la gent de mar ha 
creat una cultura pròpia, la cultura marítima, el coneixement de la qual 
és un dels objectius d’estudi de l’arqueologia subaquàtica. 

Des de la seva creació el 1992, la tasca d’inventari, protecció, estudi, 
conservació i difusió desenvolupada pel Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha contribuït decisivament al 
coneixement d’aquesta cultura mil·lenària al nostre país. Tanmateix, a les 
excavacions apareixen sovint objectes curiosos o enigmàtics, que obren 
un ventall d’hipòtesis d’interpretació. I la incògnita no sempre es resol 
amb seguretat...
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DE BUQUES Y MARINEROS
Los seres humanos navegan, al menos, desde 
hace 12 000 años, y, en el transcurso del tiempo, 
han ido entendiendo progresivamente la 
naturaleza, los vientos, las corrientes... y han 
utilizado la posición de las estrellas como ayuda 
para seguir una ruta. Al mismo tiempo, han 
perfeccionado los barcos para hacerlos más 
seguros y aptos para navegar. También han 
generado creencias, religiosidad y mitos 
vinculados a la navegación. Así, la gente de mar 
ha creado una cultura propia, la cultura marítima, 
cuyo conocimiento es uno de los objetivos de 
estudio de la arqueología subacuática.

Desde su creación en 1992, la labor de inventario, 
protección, estudio, conservación y difusión 
desarrollada por el Centro de Arqueología 
Subacuática de Cataluña (CASC) ha contribuido 
decisivamente al conocimiento de esta cultura 
milenaria en nuestro país. Sin embargo, en las 
excavaciones aparecen a menudo objetos 
curiosos o enigmáticos, que abren un abanico de 
hipótesis de interpretación. Y la incógnita no 
siempre se resuelve con seguridad...

OF VESSELS AND 
SEAFARERS                                                                                                                                                                                                                                                                             
Human beings have been sailing the seas for at 
least 12,000 years. Over time they have gradually 
come to understand nature, winds, currents, etc. 
and have used the positions of the stars to 
navigate by. At the same time, they have 
continued to perfect their vessels to make them 
safer to sail in. They have also generated a series 
of beliefs, religiosity and myths related to sailing. 
Thus, seafarers have created their own culture, 
the maritime culture, knowledge of which is one of 
the aims of underwater archaeology.

Since it was set up in 1992, the work of 
inventorying, protection, study, conservation and 
dissemination carried out by the Centre for 
Underwater Archaeology of Catalonia (CASC) has 
contributed decisively to the knowledge of this 
age-old culture in our country. However, 
excavations often yield curious or enigmatic 
objects that open up a range of interpretive 
hypotheses. And the unknown is not always 
resolved with certainty...

Timó lateral 
Extrem superior
En època antiga, els vaixells 
anaven equipats amb un o dos 
timons laterals, situats a 
ambdós costats de la popa. 
Aquesta peça és excepcional 
per l’escàs nombre d’exemplars 
conservats arreu. El timó axial, 
col·locat a popa en l’eix 
longitudinal del vaixell, no es va 
generalitzar fins a l’edat 
mitjana.

Timón lateral
Extremo superior
En época antigua, los barcos 
iban equipados con uno o dos 
timones laterales, situados a 
ambos lados de la popa. Esta 
pieza es excepcional por el 
escaso número de ejemplares 
conservados en el mundo. El 
timón axial, colocado a popa 
en el eje longitudinal del barco, 
no se generalizó hasta la Edad 
Media.

Lateral rudder
Upper end
In ancient times, ships were 
equipped with one or two side 
rudder located on either side of 
the stern. This piece is 
exceptional due to the small 
number of examples preserved 
anywhere. The sternpost rudder 
fitted to the aft on the 
longitudinal axis of the ship did 
not become widespread until 
the Middle Ages.

Bigota
Peça de l’aparell d’una 
embarcació. La bigota s’utilitzava 
per tensar els caps que 
mantenien ferms els pals de 
l’arboradura. El seu format gran 
es correspon amb la important 
dimensió del vaixell, un navili de 
74 canons.

Vigota
Pieza del aparejo de una 
embarcación. La vigota se 
utilizaba para tensar los cabos 
que mantenían firmes los palos 
de la arboladura. Su gran 
formato se corresponde con la 
importante dimensión del barco, 
un navío de 74 cañones.

Deadeye
A piece of equipment on a boat. 
The deadeye was used to tighten 
the ropes that held the spars of 
the mast firmly in place. Its large 
format corresponds to the 
considerable size of the vessel, a 
74-gun ship.

Anelles guia 
de vela
Les anelles, cosides a la 
vela a intervals regulars, 
creaven fileres verticals 
per on passaven els 
caps que servien per 
recollir o desplegar la 
vela.

Anillas guía 
de vela
Las anillas, cosidas a la 
vela a intervalos 
regulares, creaban 
hileras verticales por 
donde pasaban los 
cabos que servían para 
recoger o desplegar la 
vela.

Sail guide 
rings
Rings were sewn into the 
sail at regular intervals 
to create vertical rows 
through which the lines 
used to furl or unfurl the 
sail were passed.

Peces fixades a la fusta de la roda de popa del vaixell per 
inserir-hi l’agulla o mascle del timó. El timó queda lligat a 
l’embarcació però gira com si formés part d’una frontissa i 
es pot moure a voluntat per dirigir el vaixell.

Piezas fijadas en la madera de la rueda de popa del barco 
para insertar la aguja o macho del timón. El timón queda 
atado a la embarcación pero gira como si formara parte 
de una bisagra y puede moverse a voluntad para dirigir el 
barco.

Parts attached to the stern wheel of the ship to insert the 
rudder spindle. The rudder is attached to the vessel but 
rotates as if it were part of a hinge and can be moved at 
will to steer the boat.

Femelles de timó
Hembras de timón / Rudder nuts
Bronze / Bronce / Bronze
Deltebre i, Deltebre, Baix Ebre
1813
Museu d’Arqueologia de Catalunya – CASC

42x30 cm

En les àncores romanes, el cep actuava de contrapès per clavar les ungles al fons marí, mentre que el cèrcol 
reforçava la unió de les ungles amb la canya. Sobre el cep es van representar uns ulls per propiciar que el vaixell no 
patís cap mal a causa d’algun encanteri.

En las anclas romanas, el cepo actuaba de contrapeso para clavar las uñas en el fondo marino, mientras que el aro 
reforzaba la unión de las uñas con la caña. Sobre el cepo se representaron unos ojos para propiciar que el barco no 
sufriera ningún daño a causa de algún hechizo.

On Roman anchors, the stock acted as a counterweight to drive the flukes into the seabed, while the hoop reinforced 
the joint of the flukes with the stock. Eyes were depicted on them to ward off evil caused by spells.

Cep
Cepo / Anchor stock
Plom / Plomo / Lead 
El Guix, Torroella de Montgrí, 
Baix Empordà
Segles. II aC - II dC / Siglos II a. C. - 
II d. C./ 2nd century BC - 2ND century AD
Museu d’Arqueologia de Catalunya – CASC

Cèrcol
Zuncho / Anchor ring
Plom / Plomo / Lead 
Illa Messina, Cadaqués, 
Alt Empordà
Segles II aC - II dC / Siglos II a. C. - II d. C. 
/ 2nd century BC - 2nd century AD
Museu d’Arqueologia de Catalunya

Restitució d’una àncora 
romana
Restitución de un ancla romana 
/Restoration of a Roman anchor 

42x20 cm
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2. Exposició Naufragis, Història submergida

Exposició al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona. 
Aquesta exposició vol donar a conèixer la riquesa i diversitat del 
patrimoni arqueològic subaquàtic català.

Les carteles i textos principals de l’exposició estan pensats per 
tenir una legibilitat òptima, tant per contrast com per cos de 
lletra.

Peces fixades a la fusta de la roda de popa del vaixell per 
inserir-hi l’agulla o mascle del timó. El timó queda lligat a 
l’embarcació però gira com si formés part d’una frontissa i 
es pot moure a voluntat per dirigir el vaixell.

Piezas fijadas en la madera de la rueda de popa del barco 
para insertar la aguja o macho del timón. El timón queda 
atado a la embarcación pero gira como si formara parte 
de una bisagra y puede moverse a voluntad para dirigir el 
barco.

Parts attached to the stern wheel of the ship to insert the 
rudder spindle. The rudder is attached to the vessel but 
rotates as if it were part of a hinge and can be moved at 
will to steer the boat.

Femelles de timó
Hembras de timón / Rudder nuts
Bronze / Bronce / Bronze
Deltebre i, Deltebre, Baix Ebre
1813
Museu d’Arqueologia de Catalunya – CASC

42x30 cm

En les àncores romanes, el cep actuava de contrapès per clavar les ungles al fons marí, mentre que el cèrcol 
reforçava la unió de les ungles amb la canya. Sobre el cep es van representar uns ulls per propiciar que el vaixell no 
patís cap mal a causa d’algun encanteri.

En las anclas romanas, el cepo actuaba de contrapeso para clavar las uñas en el fondo marino, mientras que el aro 
reforzaba la unión de las uñas con la caña. Sobre el cepo se representaron unos ojos para propiciar que el barco no 
sufriera ningún daño a causa de algún hechizo.

On Roman anchors, the stock acted as a counterweight to drive the flukes into the seabed, while the hoop reinforced 
the joint of the flukes with the stock. Eyes were depicted on them to ward off evil caused by spells.

Cep
Cepo / Anchor stock
Plom / Plomo / Lead 
El Guix, Torroella de Montgrí, 
Baix Empordà
Segles. II aC - II dC / Siglos II a. C. - 
II d. C./ 2nd century BC - 2ND century AD
Museu d’Arqueologia de Catalunya – CASC

Cèrcol
Zuncho / Anchor ring
Plom / Plomo / Lead 
Illa Messina, Cadaqués, 
Alt Empordà
Segles II aC - II dC / Siglos II a. C. - II d. C. 
/ 2nd century BC - 2nd century AD
Museu d’Arqueologia de Catalunya

Restitució d’una àncora 
romana
Restitución de un ancla romana 
/Restoration of a Roman anchor 

42x20 cm
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3. Exposició Mobile Week

Exposició en motiu del Mobile Week 2020 a Sant Pere de 
Galligants, Girona. Centrada en visibilitzar les necessitats 
de l’accessibilitat a les tecnologies, comptava amb texts en 
Braille per a persones invidents. Alhora, el cos del text i el 
seu contrast permetien una fàcil lectura, tant de peu com a 
l’alçada d’una cadira de rodes. A més, l’ús de pictogrames d’estil 
senzill faciliten la comprensió per a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

El concepte, relat i continguts de l’exposició també va anar a 
càrrec de l’equip d’Iglésies Associats.

Els panells eren de cartró reciclat, les tintes ecològiques i 
la producció reduïa la petjada de carboni al treballar amb 
productors de la mateixa localitat.
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El projecte de Martín Almagro Basch 
per potenciar Empúries. Els Cursos 
Internacionals d’Arqueologia

magro era assolir resultats ràpids per posicionar-se en el 
món acadèmic, ja que en el moment de ser nomenat el 
seu bagatge científic era molt reduït.

Per aconseguir els seus objectius necessitava diners i mà 
d’obra barata. Els primers els obtindrà de la Diputació i 
l’Ajuntament de Barcelona i de l’associació Amigos de Am-
purias, integrada des de feia anys per membres de les clas-
ses benestants barcelonines. I, per la mà d’obra, aprofitant 
el seu èxit en la reobertura del Museu l’agost del 1939 i la 
seva condició d’oficial combatent en el bàndol nacional, va 
recórrer a l’Exèrcit. Els successius capitans generals de la IV 
Regió Militar, Luis Orgaz Yoldi (1881-1946), Afredo Kindelán 
Duany (1879-1962) i José Moscardó Ituarte (1878-1956), po-
saran a la seva disposició presoners republicans del Batalló 
de Treballadors Figueras 71 (setembre del 1940 - primavera 
del 1941) i del Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors 46 
(desembre del 1941 - agost del 1942), així com soldats de 
lleva del Regiment de Fortificacions 3 d’ençà del març del 
1943, i posteriorment del Regiment de Sapadors núm. 4 fins 

Francisco Gracia Alonso

Finalitzada la Guerra Civil, Martín Almagro Basch (1911-
1984), nomenat director del Museu Provincial d’Arque-
ologia de Barcelona, va voler reprendre les excavacions 
a Empúries, interrompudes la tardor del 1936. Desco-
neixent el jaciment, va pressionar Emili Gandía Ortega 
(1866-1939), ajudant de Josep Puig i Cadafalch (1867-
1956) d’ençà de l’any 1908, i posteriorment de Pere 
Bosch i Gimpera (1891-1974) entre el 1935 i el 1938, 
per obtenir tota la documentació que tenia en poder seu, 
especialment els diaris personals d’excavació. Malgrat 
topar amb la negativa de Gandía, la seva mort el 13 de 
desembre de 1939 li permeté fer-se amb una part dels 
documents de mans dels seus familiars. L’objectiu d’Al-

1

1  Catedràtic de Prehistòria. Departament d’Història i Arqueolo-
gia. Universitat de Barcelona.
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4. Llibre 175 anys dels jaciments d’Empúries

Disseny i maquetació accessible del llibre “Els cursos 
d’Arqueologia d’Empúries (1947-2021): 75 anys” en que 
s’explica, en cinc capítols principals, la història i l’abast de 
les seves aportacions a la consolidació i el desenvolupament 
de l’arqueologia catalana i espanyola del segle XX. 
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LA MONEDA GREGA A IBÈRIA. 
SEQUES I CIRCULACIÓ MONETÀRIA

In memoriam Paloma Cabrera Bonet
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las emisiones monetarias de la colonia griega de rhode 

anverso no se grabó la marca tridente, al igual que tampoco se había hecho con el monograma 
AT o ANT de las primeras emisiones. El estilo de la cabeza femenina del anverso es similar al de 
estas nuevas dracmas, con un peinado más compacto y un collar más marcado. En cuanto a la 
rosa del reverso, la iconografía es similar al de los primeros tritartemoria, pero el estilo es algo 
más rudimentario.

La ceca también comenzó a producir nueva moneda de bronce (Fig. 3. 5-8), de 4,12 g de 
peso medio, con una cabeza femenina y una rosa abierta vista por encima, es decir, con idéntica 
tipología que las últimas dracmas del tridente. En ocasiones, su acuñación se hizo con medios 
muy precarios y ahorrando al máximo los costos de producción. Probablemente algunos ejem-
plares se fabricaron con los mismos cuños que las últimas dracmas del tridente, aunque la mala 
conservación de la mayoría de los ejemplares documentados no permite tener la seguridad de 
ello. También se continuaron usando los troqueles hasta tener ya un acusado desgaste y se apli-
caron sobre cospeles de mala calidad, siendo algunos de tamaño mucho más pequeño que la del 
troquel (Fig. 3. 8), mientras que otros presentan formas irregulares. Una parte de estos bronces 

Fig. 3.- Emisiones de plata del tridente y nuevas monedas de bronce de Rhode (c. 270/260-c. 250 a. C.). 
1: Dracma, símbolo tridente (MNAC/GNC; Villaronga 2000: n.º 51); 2: Dracma, símbolo tridente (Royal 
Coin Cabinet, Estocolmo; Villaronga 2000: n.º 50); 3: Dracma, símbolo tridente (Bibliothèque Nationale de 
France, París; Villaronga 2000: n.º 53); 4: Tritartemorion (Villaronga 2000: n.º 110); 5: Bronce hallado en las 
excavaciones de Roses (MAC-Girona); 6-7: Bronces reacuñados sobre ejemplares cartagineses de Cerdeña, 
hallados en las excavaciones de Roses (MAC-Girona); 8: Bronce (MNAC/GNC). 
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marta campo

se reacuñó sobre ejemplares cartagineses de Cerdeña (Fig. 3. 6-7), de los que en el yacimiento 
de Roses se ha encontrado un ejemplar sin reacuñar (Campo 2006: 580). Estas emisiones, con 
cabeza femenina y protomo de caballo, tienen un peso medio de 4,80 g y se fabricaron con an-
terioridad a la Primera Guerra Púnica. Concretamente han sido fechados por Jenkins (1969: n.º 
144-178), c. 300-264 a. C., cronología que ha sido aceptada por otros investigadores en trabajos 
más recientes. En cuanto a su volumen de producción, el número de ejemplares debió ser menor 
que el de los pequeños bronces con la rosa de perfil, aunque suponían una mayor riqueza. En las 
excavaciones de Roses se han recuperado 41 ejemplares con la rosa de perfil con un peso medio 
de 0,81 g y 19 con la rosa vista por encima con un peso medio de 4,12 g.

El período de producción de las dracmas del tridente debió ser relativamente corto. El 
hecho que una parte de los bronces con idéntica tipología que las dracmas con la rosa vista por 
encima se reacuñara sobre bronces cartagineses de c. 300-264 a. C., indica que probablemente 
hay que situar la fabricación de las dracmas del tridente a partir de la década 270-260 a. C. y que 
dado su bajo volumen de producción su acuñación no debió prolongarse más allá de c. 250 a. C. 
Por lo que respecta a los bronces con idéntica tipología, su producción pudo continuar durante 
un período de tiempo imposible de determinar y no tuvo que suponer el fin de los pequeños 
bronces con la rosa de perfil (Fig. 1. 8-10). Ambas series pudieron funcionar al mismo tiempo, 
ofreciendo así una mayor diversidad de numerario de bajo valor a los habitantes de la colonia. 

4. La moneda durante el período final de la colonia griega de Rhode 
(segunda mitad del siglo iii a. C.) 

Acabada la pequeña emisión del tridente, la ceca grabó nuevos cuños de dracmas, sin nin-
gún símbolo detrás de la cabeza de la divinidad, de nuevo con leyenda externa y con un peso me-
dio inicial en torno a los 4,70 g. El reverso de las primeras dracmas (Fig. 4. 1) muestra un diseño 
simplificado de la rosa vista por debajo similar al de algunos reversos de la emisión del tridente 
(Fig. 3. 2). Hay que señalar que el grabador que abrió los primeros cuños de esta serie conocía 
muy bien las dracmas del caballo parado de Emporion, como indica la similitud del estilo del 
anverso de ambas emisiones (Fig. 4. 1-2). Más tarde, se fabricaron nuevas dracmas en las que la 
cabeza de la divinidad era de estilo muy similar al de las primeras emisiones de la ceca, aunque 
de dimensiones algo más pequeñas (Fig. 4. 3-4). Poco después, el taller debió tener problemas 
para abrir nuevos cuños de reverso de calidad, como se refleja en las últimas dracmas, en las que 
la rosa se representa con trazos cada vez más esquemáticos, técnica deficiente y peso ligeramente 
más bajo hasta llegar a los 4,65 g. Todo ello revela una progresiva decadencia de la ceca. Durante 
este periodo final la ceca continuó acuñando tritartemoria, aunque de estilo más rudo y simpli-
ficado. La rosa vista por debajo del reverso que hasta entonces había tenido cinco pétalos, pasó a 
tener cuatro pétalos, separados por cuatro radios muy marcados (Fig. 4. 5).

Probablemente el taller de Rhode empezó a fabricar estas últimas dracmas y tritartemoria 
a partir de c. 250 a. C., cuando debió terminar la emisión del tridente. Además, posiblemente 
se acuñaron cuando Emporion comenzaba la producción de dracmas con reverso Pegaso, como 
parece indicar la presencia de ambas emisiones de dracmas en un tesoro encontrado en la costa 
meridional del Languedoc-Rosellón, del que Villaronga (2000: 25) pudo estudiar más de 234 
ejemplares. De estos, cuatro eran dracmas de Rhode (Villaronga 2000: n.º 10, 15, 20 y 145) 
(Fig. 5), 86 dracmas de Emporion con reverso Pegaso sin modificar y el resto imitaciones galas 
de otras series. Este tesoro muestra también la gran diferencia del volumen de producción de 
dracmas de ambas poleis.



Accessibilitat i disseny  Iglésies Associats 21

5. Llibre “La moneda grega a Ibèria.  
Seques i circulació monetària“

En aquest cas hem realitzat la maquetació accessible a un 
document previ, ja existent i maquetat. Un recurs que permet 
adaptar dissenys i documents existents.
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