
divendres, 18 de desembre de 2015

La Revista d'Arqueologia de Ponent compleix 25
anys

Nascuda al 1991, ja ha publicat més de 400 articles científics
d'aquest àmbit
Donar veu a la reflexió, la crítica i la recerca arqueològica,
sobretot la què es fa en terres lleidatanes, va ser la
voluntat amb la qual un grup de professors de la Unitat
d'arqueologia, prehistòria i història antiga de l'antic Estudi
General de Lleida posaven en marxa, fa 25 anys, la 
Revista d'Arqueologia de Ponent [ 
http://www.rap.cat/cast/index.php?pag=presentacio.php ]
(RAP), de periodicitat anual. 

Des de llavors, han estat més de 400 articles publicats
sobre del camp teòric i metodològic de l'arqueologia, així
com investigacions sobre jaciments i síntesis o estudis
crítics d'abast peninsular i europeu que l'han convertit en
una publicació de referència a Catalunya, ja que
actualment només es publiquen amb regularitat dos revistes d'aquest àmbit, la RAP i Pyrenae [ 

, que edita la Universitat de Barcelona. http://www.pyrenae.com/home/index.php?lang=ca ]

Avui el Saló Víctor Siurana, acull la celebració del 25è aniversari de la RAP, on hi han estat convidats Gonzalo
Ruiz Zapatero, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i membre del consell assessor de la
revista; Xosé-Lois Armada, investigador Marie Curie a l'Institut d'Arqueologia de Londres; Lluís Anglada, del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya; Walter Cruells, director de la revista ; Montse Ayats,Cota Zero
d'Eumo Editorial; Elea Giménez, de l'Institut de Filosofia del CSIC; Gonzalo Ruiz-Zapatero, de la UCM i Juan M.
Vicent, del CSIC que reflexionaran sobre els reptes de les publicacions científiques en arqueologia.

Abans però, el rector de la UdL, Roberto Fernández, la directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Montserrat
Macià, i la cap del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Lleida, Anna Oliver, s'han felicitat per la col·laboració
que des de fa 25 anys mantenen les tres institucions en la publicació de la revista, al mateix temps que han
agraït l'entusiasme i el rigor científic de l'equip d'investigadors i col·laboradors que l'han dut a convertir-la "en un
referent de les publicacions científiques en arqueologia a tot l'Estat".

Per la seua part, l'actual directora de la RAP, la professora de la UdL, Natàlia Alonso, ha fet un repàs de la
història de la revista, tot destacant els moments més importants, com ara la incorporació des del número 18
d'una secció de debat pionera a la península, la posada en marxa de la seua web l'any 2000, o l'adaptació dels
continguts als criteris internacionals de classificació de les revistes científiques des del número 19, que l'han dut
a estar ben valorada en els sistemes de classificació internacional (Google Schoolar Metrics 2015, h 4;
CARHUS+2014, grup B; o CIRC 2012: grup B).

Les autoritats presents a l'acte, amb alguns dels directors
de la revista Foto: UdL
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Alonso ha agraït també la tasca del consell de redacció, del consell assessor, dels revisors i revisores anònims,
i de les persones que han estat al capdavant de la revista des que es va posar en marxa el 1991. "Un esforç
conjunt i persistent, malgrat les dificultats i els moments crítics, que ha permès dur la revista endavant, amb un
procés de renovació continuat", ha conclòs.
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