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L’Institut de recerques envers la Cultura (IREC) és una institució científica constituïda el 28 de juliol del 1991 a
Cardona, com associació permanent sense ànim de lucre.
L’objectiu principal pel qual es constituí l’IREC, és promoure i desenvolupar la recerca científica en el camp de les
ciències de l’Home; impulsant, també, la seva difusió.
Els treballs que es porten a terme es centren en l’estudi de la cultura del passat o estudis històrics. Sent de caire
arqueològic, documentalista, de laboratori o teòric.

Des de la seva constitució, l’IREC ha desenvolupat diversos projectes pluridisciplinars de recerca, al voltant de
l’arqueologia experimental, el neolític mig, l’explotació de la sal i la recuperació dels sepulcres neolítics i megalítics
de Cardona. Actualment l’IREC, amb 5 projectes en marxa, té establertes quatre línies de recerca:
1.
2.
3.
4.

Sal
Cardona
Neolític mitjà (Solsonià)
Mecànica de la indústria lítica polida

L’IREC i la sal
L’IREC, des de l’any 1994, ha centrat bona part dels seus esforços en l’estudi del neolític mig i l’explotació minera de
la sal. D’aquests treballs es constata que Cardona fou el primer indret on s’explotà sal gemma d’Europa.

L’any 2003, l’IREC formà part de l’organització del 1ST International Archaeology meeting about Prehistoric and
Protohistoric salt exploitation i el 1ST Prehistoric and Protohistoric Workshop, conjuntament amb l’Ajuntament de

Cardona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), celebrat a Cardona i que aplegà especialistes de la sal
d’arreu del món. D’aquestes trobades es publicaren, el 2007, les actes:
FÍGULS i ALONSO, Alfons – WELLER, Olivier –Editors- (2007); 1a Trobada internacional d'arqueologia
envers l'explotació de la sal a la prehistòria i protohistòria. Cardona, 6-8 de desembre del 2003.
Collecció: Archaeologia cardonensis I, Edita: Institut de recerques envers la Cultura (IREC), Cardona,
pàgines: 387.
ISBN: 978-84-612-0278-2
FÍGULS i ALONSO, Alfons – WELLER, Olivier –Editors- (2007); Prehistoric and Protohistoric Workshop.
Cardona, 6-8 de desembre del 2003. Collecció: Archaeologia cardonensis II, Edita: Institut de recerques
envers la Cultura (IREC), Cardona, pàgines: 288.
ISBN: 978-84-612-0280-5

L’IREC ha presentat l’estat de la recerca al voltant de l’explotació de la sal durant el Neolític (un projecte participat
per l’arqueòleg Dr. Olivier Weller de la Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie del CNRS de Nanterre, França) en
diversos congressos:
• 2004: V Congreso Internacional sobre patrimonio geológico y minero, celebrat a Sant Corneli-Cercs.
• 2004: The Pre- and Protohistoric Archaeology of salt, celebrat a Piatra Neamt (Romania)
• 2006: Congreso Internacional. Las salinas y la sal de interior en la historia: economía, medioambiente
y sociedad, celebrat a Sigüenza (Guadalajara)
• 2006: IV Congreso del Neolítico Peninsular, celebrat a Alacant.
• 2007: IV Reunión de trabajo sobre aprovechamiento de recursos líticos en la Prehistoria, celebrat a
Villamartín (Cadis)
Link: www.saltmeeting.ajcardona.info/
Correu-e per a informació: SALTMEETING@telefonica.net

