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Patrimoni arqueològic i desenvolupament 
local: les jornades de portes obertes de 
Kelin (Caudete de las Fuentes, València)

Consuelo Mata Parreño1 y Antonio Vizcaíno Estevan2

Resum

El patrimoni arqueològic constitueix un motor essencial del turisme cultural. Als tra-
dicionals museus i jaciments visitables s’han sumat, als darrers anys, noves formes 
d’accés fruit de les demandes i interessos de la societat. Entre d’elles destaquen les 
recreacions històriques, que permeten experimentar i conèixer la vida del passat 
d’una forma més atractiva i contextualitzada. Al jaciment ibèric de Kelin es celebren 
des de 2004 unes jornades de portes obertes amb recreacions que han potenciat, de 
manera puntual, el desenvolupament d’un turisme cultural en un medi rural com el 
de la Plana Utiel-Requena. En la present comunicació repassarem els plantejaments 
i objectius perseguits i farem una anàlisi crítica de l’experiència i dels resultats que 
s’han assolit. 

1. La divulgació de l’arqueologia

L’arqueologia té un gran poder d’atracció. Tot i que des de la professió sovint ens 
lamentem de l’escassa conscienciació que existeix respecte d’aquesta, allò ben cert 
és que a molta gent li resulta fascinadora (Smith 2006). La idea romàntica de l’ar-
queologia, la curiositat per les cultures pretèrites i l’evasió de la realitat que permet 
la imaginació del passat, són alguns dels factors que expliquen el seu magnetisme 
(Holtorf 2005). No en va, la popularització de l’arqueologia, juntament amb el des-
envolupament de l’oci i l’increment del nivell educatiu a les darreries del s. XX (Ruiz 
Zapatero 1999), han afavorit la consolidació del patrimoni arqueològic com a una 
peça important dins de l’anomenat ‘turisme cultural’. 

Hui en dia no resulta estrany visitar museus i jaciments arqueològics; de fet, hi ha 
regions que han convertit el patrimoni arqueològic en element insígnia de la seua 
identitat: Atapuerca, Cartagena o Tarragona són només alguns exemples. Encara 
més, segons les dades de l’Anuario de Estadísticas Culturales del darrer any 2012, 
elaborat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)3, la visita a monu-

1    Professora Titular Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València.
2   Investigador Predoctoral Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València.
3   Anuario de Estadísticas Culturales 2012 [España] del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [con-
sultat el 18/6/2013 en http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2012/PresentacionAnuarioEC2012.html].
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ments i jaciments arqueològics ocupa un lloc important entre les activitats cultu-
rals de la societat espanyola: d’un 35,5% en 2006-2007, s’ha passat a un 40’7% en 
2010-2011, per damunt d’altres activitats culturals com la visita a museus, exposi-
cions i galeries, que ha passat d’un 38,3% en 2006-2007, a un 37’9% en 2010-2011. 

L’informe del MECD evidencia, així mateix, que la visita a monuments té major 
pes que la de jaciments arqueològics, la qual cosa no resulta sorprenent, atès que 
les restes arqueològiques tenen un problema de partida: el seu caràcter fragmen-
tari. Els jaciments arqueològics mai no apareixen complets, sinó que el que ens ar-
riba sol representar una reduïda i parcial visió del que van ser. Açò implica dificul-
tats per a la lectura de les restes (Santacana y Masriera 2012) així com limitacions 
per a la identificació de la comunitat local amb el patrimoni, doncs és complicat 
sentir-se identificat amb allò que no s’entén. Per això el patrimoni arqueològic re-
quereix sempre d’una interpretació i d’una presentació (Ruiz Zapatero 1999). I ací 
és on entra en joc la divulgació.  

En origen, la divulgació ha estat vinculada al compromís dels professionals i les 
administracions de donar a conèixer la producció científica i el patrimoni, però 
també ha estat impulsada per la necessitat de les institucions culturals d’atraure 
cada vegada més públics -de forma paral·lela al desenvolupament del mercat de 
l’oci (Merriman 2004)-, la qual cosa s’ha traduït en millores de les instal·lacions 
museogràfiques, elaboració de programes didàctics, aplicació d’estudis de pú-
blics, etc. 

En els nostres dies trobem formats i nivells molt diversos de divulgació. Des dels 
més clàssics, com els fullets i els panells explicatius, fins als més sofisticats, molt 
lligats al desenvolupament de les xarxes socials, la web 2.0 i els nous hàbits d’oci 
i consum. 

La recreació històrica constitueix, sense cap dubte, una de les més exitoses for-
mes de divulgació. Sense ser un format nou, la living history o recreació de la vida 
del passat ha encaixat a la perfecció amb les necessitats de la societat occidental, 
cada vegada més interessada no sols en els productes, sinó també en les experi-
ències. A més, des del punt de vista didàctic les recreacions són molt efectives per 
diverses qüestions: tenen un component visual importantíssim, fonamental per a 
crear imatges sobre el passat (Moser i Smiles 2005); faciliten tocar objectes i inclús 
elaborar productes, gestos que reforcen l’aprenentatge (Ballart Hernández 2012); 
i fomenten la interacció i el diàleg entre els emissors i els receptors (Copeland 
2004), amb la qual cosa el procés és molt més enriquidor per a les dues parts. A 
més, sovint aquestes activitats es desenvolupen en un entorn informal, evitant les 
constriccions socials i culturals que moltes voltes generen els espais institucionals, 
tot infonent-li un caràcter lúdic. 

La recreació històrica és una pràctica més o menys generalitzada a l’estat espa-
nyol, impulsada sobretot des dels museus, i a Europa compta amb molta tradició. 
Però, a banda de l’aprenentatge i la diversió, el que resulta més interessant de les 
recreacions és que ajuden a crear vincles entre la comunitat local i el seu patrimoni 
i, en moltes ocasions, poden esdevindre una útil ferramenta per al desenvolupa-
ment local. 
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A continuació presentem un cas d’estudi, el de les Jornades de Portes Obertes de 
Kelin (Caudete de las Fuentes, València). Unes jornades que responen a un com-
promís amb la comunitat local: el de donar a conèixer als veïns i veïnes -així com a 
tota la gent interessada- el seu patrimoni i la seua història, tractant d’aconseguir, al 
mateix temps, que aquestes jornades actuen com a motor per al desenvolupament 
social, cultural i econòmic del poble. 

2. Les Jornades de Portes Obertes a Kelin

La Cultura Ibèrica és una civilització mediterrània pròpia de la meitat oriental de 
la Península Ibèrica dels segles VI i I a.C. Els Ibers s’organitzaven en territoris au-
tònoms al voltant d’un centre. Aquest és el cas de Kelin que, amb una extensió de 
quasi 10 ha, exercia de capital de l’actual comarca de Requena-Utiel (València). Kelin 
és el nom ibèric que apareix a les monedes encunyades en aquest jaciment (Ripollès 
1979). El lloc llinda pel sud amb el casc municipal de Caudete de las Fuentes i, des 
que en 1956 varen començar les excavacions del Museu de Prehistòria de València, 
és conegut per tota la població (fig. 1). En 1979 es va crear la Col·lecció Museogrà-
fica Municipal amb les donacions de peces arqueològiques, algunes d’elles de valor 
extraordinari, trobades al jaciment per part dels veïns del municipi.

Fig. 1.- 1, Ortofoto de Caudete de las Fuentes i Kelin (a partir de SIGPAC, Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente); 2, Foto aèria de la zona visitable de Kelin.

2.1. Origen i plantejament de les Jornades de Portes Obertes

Amb la intenció de donar a conèixer els ibers a la població en general i, en particular, a 
tots aquells que tenen un recurs patrimonial pròxim, es va començar -en col·laboració 
amb el Museu de Prehistòria de València- a dissenyar una xarxa de jaciments ibèrics 
visitables -la Ruta dels Ibers. València- que, a hores d´ara, té un desenvolupament de-
sigual4. En eixe marc es va proposar en 2004 la musealització de les restes excavades a 
Kelin, aprofitant els recursos econòmics del programa europeu Leader Plus. 

4   En 2013 s’ha constituït l’Associació Ruta del Ibers. València, en la que participen els Ajuntaments de 
Ayora, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Llíria, Moixent, Moncada, Olocau i Villar del Arzobispo, 
juntament amb la Diputació de València.
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Des del primer moment, la intenció ha sigut que el jaciment poguera ser visitat 
lliurement, amb un horari establert i personal que controlara les visites i donara ex-
plicacions si els visitants així ho demanaven; a més, per tal de promocionar les visites 
es va proposar la realització de jornades amb activitats didàctiques concentrades en 
un cap de setmana. Per raons de caràcter econòmic, no s´ha pogut establir un règim 
de visites regular, per la qual cosa les jornades de portes obertes s´han convertit en 
l´únic element promocional d´aquest important assentament ibèric.

Des del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València, 
en col·laboració amb el Museu de Prehistòria de València i de l´empresa Darqueo. 
Estudio y Difusión del Patrimonio S.L., es dissenya la temàtica de les jornades intro-
duint cada any una novetat per tal de fidelitzar el públic assistent. 

Per a la inauguració en 2004 es va comptar amb el grup de recreació històrica Iber-
calafell que va escenificar un intercanvi comercial i la cremació d´un cabdill iber. En 
2006 vam poder, per primera vegada, substituir els guies tradicionals per personat-
ges vestits d´ibers que conten aspectes de la seua vida quotidiana i interactuen amb 
el públic. El discurs dels personatges té un fons comú però cada any es posa l’accent 
en un aspecte diferent: l’alimentació, la boda, la verema, el teixit… Temàtiques totes 
elles contrastades amb les fonts arqueològiques i, si és possible, amb les escrites.

Per a identificar els personatges s’utilitzen noms que es troben a les inscripcions 
ibèriques, com ara Betukine, Sakarister, Iuntibilos, Etenbilos, Belestar, Ultitar, Tar-
banikor5 (Fig. 2). A l´exterior de l´assentament, en el municipi de Caudete de las Fu-
entes, el Museu de Prehistòria organitza tallers, a més de comptar amb la presència 
d’artesans i comerciants que fan reproduccions de peces arqueològiques de quali-
tat, així com venda de mel i vi. La col·lecció museogràfica municipal també entra 
en el circuit de visites però, al estar fora de l’itinerari més transitat, té una afluència 
menor (Mata 2011).

             Fig. 2.- Jornades de Portes Obertes, any 2011.

5   Donen vida a aquests personatges arqueòlegs/es i alumnat de l'empresa Darqueo. Estudio y Difusión 
del Patrimonio S. L., del Museu de Prehistòria de València i del Departament de Prehistòria i Arqueologia 
de la Universitat de València. 
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2.2. Patrocini

El patrocini d’aquestes jornades és un tema no resolt de forma estable. Quasi sempre 
s´ha treballat amb diners públics, com ara els proporcionats pel programa Leader, les 
ajudes per a activitats culturals de la diputació de València (SARQ) i de la Generalitat 
Valenciana. En els últims anys ha sigut imprescindible la participació econòmica de 
l´ajuntament de Caudete de las Fuentes i del Museu de Prehistòria de València, atès 
que els altres organismes no han presentat ajudes adequades o han estat denegades. 
Puntualment s´ha aconseguit la col·laboració econòmica i institucional dels comerços 
de Caudete de las Fuentes (2006 i 2011), del Consejo Regulador de la DOP Utiel-Reque-
na (2011), de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena (2011), del Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats de València i Castelló (2011), del CRA Oleana (2004, 2010, 2011 
i 2012), dels cellers Iranzo i El Renegado (2011), de la Banda de Música El Ángel (2010 
i 2011) i de la Asociación de Amas de Casa Aitana (2009, 2010 i 2011). A més, natural-
ment, de tots/es els/les voluntaris/es que hi participen.

No s´ha aconseguit mai que les antigues caixes d’estalvis amb oficines al municipi-
Caja Campo i Bancaixa- o la iniciativa privada s’involucraren en el projecte, com tam-
poc consolidar un pressupost bàsic amb el qual assegurar que les jornades tinguen 
continuïtat. Per aquesta raó la nostra satisfacció és limitada, doncs tampoc hem acon-
seguit que els/les veïns/es de Caudete de las Fuentes vegen el patrimoni arqueològic 
com una oportunitat de diversificar els recursos econòmics del municipi. Sí que hi ha 
una major implicació per part de l’ajuntament des de 2011; fins i tot varen demanar 
una ajuda per renovar els cartells informatius de Kelin i senyalitzar la ubicació de la 
col·lecció museogràfica, entre altres béns patrimonials.

2.3. Visites i visitants

El nombre de persones que han passat pel municipi durant els nou caps de setmana que 
porten realitzant-se les jornades ha estat d’unes 4.000 (Fig. 3). I algunes més s’han animat 
a anar al llarg de l’any, tot i que el seu nombre no és fàcil de conèixer perquè en no haver 
un/a responsable de les visites, l’Ajuntament no les comptabilitza de forma sistemàtica.

Fig. 3-. Evolució del nombre d’assistents a les jornades entre 2004 i 2012. Fins a l’any 2009 les acti-
vitats es realitzaven al llarg del cap de setmana; a partir d’eixe any es concentren en un diumenge.
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S’ha buscat consolidar una data en la tardor, ja que es l’època en què la climatolo-
gia, que pot ser adversa, anima els visitants a fer escapades al camp i és propícia al 
tipus de gastronomia típica de l’interior valencià. El flux de visites és irregular i de-
pèn algunes vegades de les condicions meteorològiques, però també de l’impacte 
en els mitjans de comunicació. El mal temps influeix en les visites a l’exterior, però 
els tallers sempre es poden realitzar al saló cultural municipal, per la qual cosa no 
s’han suspès mai.

En 2004, malgrat el fred i les pluges, en ser les jornades inaugurals va assistir mol-
ta gent, sobretot a la recreació de la cremació funerària. En 2006 es van fer dues edi-
cions (maig i novembre) pel calendari de les subvencions. Les diferències no foren 
grans, però es pogué apreciar una preferència per la tardor enfront de la primavera. 
Excepte la primavera del 2006, els anys de l’afluència més baixa de visitants han 
coincidit amb mal temps (2008 i 2012). 

Les visites més nombroses han gaudit de bon temps (excepte la inauguració) i han 
tingut una promoció especial. En 2009, es concentraren en un cap de setmana per 
tal de optimitzar els recursos i a continuació d’una reunió científica al voltant de la 
cuina i l’alimentació antigues. A més, es va fer una degustació gastronòmica gra-
tuïta. L’edició de 2010 fou la primera que es celebrà en un dia a soles. Malgrat això, 
l’acollida va ser molt bona, ja que la temàtica triada -la representació d’una boda- va 
tindre molt d’impacte mediàtic. De fet, per primera i única vegada, RTVV va acudir 
a filmar l’esdeveniment (Fig. 4). En 2011, la promoció habitual va estar acompanya 
de falques radiofòniques. Les degustacions gastronòmiques de 2010 i 2011 no varen 
ser gratuïtes (2 €). L’edició de 2012 va estar marcada per una climatologia adversa 
i els visitants es van reduir de forma dràstica. També hem de valorar si l’absència 
de degustació gastronòmica i una menor promoció en els mitjans de comunicació 
varen contribuir a reduir el nombre d’assistents.

En 2013, la jornada està prevista per al 6 d’octubre, i sobre ella solament podem 
dir que els recursos econòmics s’han reduït respecte a edicions anteriors.

Fig. 4.- Espectadors de la representació d’una boda ibera, Jornada de 2010. Al fons, Caudete de las Fuentes.
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Es tracta majoritàriament d’un públic familiar, així com grups d’amics, que ente-
nen aquestes jornades com a activitat d’oci i d’aprenentatge. Tot i les fluctuacions 
de visitants, la celebració d’aquestes jornades suposa un impacte per a Caudete de 
las Fuentes. Estem parlant d’entre 200 i 900 persones visitant un municipi de 747 
habitants6, la major part dels quals es queden a dinar als restaurants del poble7. És 
important, a més, tindre en compte que els assistents procedeixen principalment 
de la ciutat de València (superant habitualment el 50% del total) i de comarques de 
la província de València, però hi arriben també de les províncies d’Alacant i Castelló, 
inclús d’altres comunitats autònomes properes. Això implica una important promo-
ció de les jornades i del poble més enllà de la comarca Utiel-Requena; de fet, segons 
les dades estadístiques, les jornades es coneixen principalment pel boca-orella8, per 
la qual cosa aconseguir una visita satisfactòria és essencial. 

3. Una anàlisi crítica

Després de nou anys d’experiència en la realització d’unes jornades de portes 
obertes amb recreació i teatralització, podem fer una anàlisi crítica del funci-
onament de les mateixes, on hem detectat una sèrie de situacions negatives i 
positives que ara establirem de manera succinta seguint el mètode d’avaluació 
DAFO (Fig. 5). 

A través de l’anàlisi de tots aquests factors, podem dissenyar una planificació 
estratègica per al futur basada en la continuació de determinades pràctiques i 
en la reorientació d’altres, amb el propòsit de superar les debilitats i les amena-
ces, així com de potenciar les fortaleses i aprofitar les oportunitats. Eixa nova 
planificació es fonamentaria en tres vies principals de treball: 

1) Qüestions tècniques: l’organització de les jornades de portes obertes i la 
posada en valor del jaciment té un gran potencial, però també mancances im-
portants. A través de les enquestes aplicades cada any, hem detectat que la 
principal crítica dels visitants és l’escassetat de restes visibles, la qual cosa com-
plica la interpretació global de l’assentament. Seria interessant reprendre les 
campanyes d’excavació per incrementar tant el coneixement del jaciment com 
la seua visibilitat. Quant al funcionament de les jornades, una part de l’equip de 
treball són voluntaris -sense els quals el projecte no funcionaria-, però també és 
cert que hi ha una falta de professionalització en temes com la didàctica o la te-
atralització, i açò pot reduir-ne la potencialitat. Lògicament tot açò requereix de 
recursos econòmics, la mancança dels quals constitueix la principal amenaça per 
a la continuïtat de les jornades. Davant la deixadesa de les administracions, hi 
ha la possibilitat de buscar altres vies de finançament, com les de l’àmbit privat. 

6   Segons dades oferides per l’Instituto Nacional de Estadística, Padró Municipal a 1 de gener de 2012. 
7   A partir de les respostes sobre hàbits de visita que s'apliquen cada any a les jornades de Kelin, es consta-
ta que entre un 80% i un 90% dels visitants dinen al poble per tal de poder assistir a les diverses activitats. 
8   En l'edició de 2011, la darrera amb dades representatives, un 41% dels visitants afirmaren que s'havien 
assabentat de les jornades a través d'altres persones, seguit d'internet (23%) i, a molta distància, de fu-
llets informatius (8%), ràdio (7%) i premsa (6%).  
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Fig. 5. Anàlisi DAFO de les Jornades de Portes Obertes de Kelin.
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2) Comunitat local: una de les principals debilitats del projecte és la falta de vincu-
lació amb la comunitat local. Tot i que la celebració de les jornades suposa l’arribada 
massiva de visitants al poble durant el dia de celebració, fet que repercuteix de ma-
nera positiva a curt (consum immediat) o llarg termini (promoció), els caudetenys/
es no acaben de bolcar-se amb el projecte. Hi ha diversos motius que poden explicar 
aquesta desconnexió, com ara que l’equip organitzador no estiga de manera habi-
tual al municipi, en contacte amb la gent, i que cap dels membres de l’equip siga del 
poble, entre d’altres. Tot açò fa que el projecte no siga vist com a propi per part de 
la població local. Donades les circumstàncies, una de les vies de treball prioritàri-
es hauria de ser la implicació amb la comunitat local, seguint els postulats teòrics i 
pràctics defensats per l’anomenada ‘arqueologia pública’ i ‘arqueologia de comuni-
tat’ (Merriman 2006). Al llarg d’aquests anys s’han fet avanços en aquest sentit, com 
l’exitosa implicació de la Asociación de Amas de Casa Aitana, però seria interessant 
incidir en aquesta vessant amb l’objectiu d’apostar pel valor social i cultural del pa-
trimoni en benefici de la comunitat local. 

3) Turisme: hi ha una cosa evident en l’anàlisi DAFO, i és el gran nombre d’oportu-
nitats que es presenten a Caudete de las Fuentes. La primera de totes és el jaciment 
mateix, amb una gran potencialitat a nivell arqueològic i en un entorn poc degradat 
que pot afavorir la immersió visual en el passat. D’altra banda, el municipi no té altres 
elements patrimonials històrics d’especial rellevància, amb la qual cosa el jaciment 
podria convertir-se en un punt de referència. A més, és un patrimoni perfectament 
combinable amb altres recursos de la zona, com l’enològic-gastronòmic9 o el natu-
ral. Encara més, hi ha altres jaciments arqueològics de la mateixa època en les po-
blacions veïnes (El Molón de Camporrobles, Las Pilillas de Requena), amb les quals es 
podria generar una xarxa arqueològica a nivell comarcal10. Malgrat les possibilitats, 
en general sembla que la població local no veu el jaciment com un recurs turístic po-
tencial, tant per les raons adduïdes en els punts anteriors com pel fet que no existeix 
un flux constant de visitants més enllà de les jornades de portes obertes. Convindria, 
així, potenciar la difusió del jaciment i la continuïtat en el coneixement i posada en 
valor d’aquest. Amb aquesta finalitat s’ha creat una web del jaciment i una pàgina de 
facebook per tal d’incrementar-ne la popularitat11. La veritable difusió, però, hauria de 
vindre de la mà del jaciment mateix, amb infraestructures i personal adequat que hi 
estiguera de manera permanent. Malauradament, les administracions no es mostren 
partidàries. Davant d’aquesta situació, les jornades de portes obertes que es celebren 
cada any continuen sent l’únic recurs de promoció del jaciment, i contribueixen a do-
nar a conèixer el poble; la col·laboració amb altres sectors i recursos patrimonials, com 
el gastronòmic-enològic i el natural, obriria noves possibilitats en aquest sentit. 

9   La identitat de Caudete de las Fuentes, com en la majoria de pobles de la comarca, es fonamenta en la 
producció del vi. El que resulta interessant de Kelin és que han aparegut vestigis de producció vitivinícola, 
el que suposa una vinculació positiva entre el passat i el present del poble. 
10   Una proposta de ruta arqueológica comarcal presentada per C. Mata, L. Lozano i J. Valor va rebre el 
primer premi de la modalitat B del II Concurs d’Idees Turístiques València Terra i Mar de la Diputació de 
València l’any 2002. 
11   La web del recinte arqueològic és http://www.uv.es/kelin/ i el perfil de facebook https://www.face-
book.com/KelinRecintoArqueologico. 
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Tot aquest exercici de reflexió i autocrítica no fa més que evidenciar la potenciali-
tat del patrimoni arqueològic des d’un punt de vista social, cultural, econòmic i cien-
tífic. Contem, com hem vist, amb nombroses limitacions, especialment en un temps 
com el que vivim, complicat per a les inversions en cultura. Malgrat això, la intenció 
és continuar treballant en aquest projecte, en un intent de convertir el patrimoni ar-
queològic de Caudete de las Fuentes en una eina útil per al desenvolupament local. 
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