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A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ignasi Elena Garcia, portaveu a la Comissió de Cultura i Llengua del Grup
Parlamentari Socialista, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comissió de Cultura
i Llengua del Grup Mixt, , Sara Vila Calan, diputada del Grup Parlamentari d'Ini
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Dolors Camats Luis,
portaveu del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni
da i Alternativa d'acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re
glament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura I Llengua.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A principis d'aquest any 201 3, i en el decurs dels treballs de millora de la xar
xa de clavegueram i de la trama urbana del nucli antic, van ser localitzades
importants restes arqueològiques a la vila de Prats de Rei (Alta Segarra, Anoia).
Les estructures antigues i els materials associats van aparèixer al llarg de tota
l'àrea afectada.
Atesa l'especial importància de les restes identificades davant del santuari de
la Mare de Déu del Portal , es va emprendre l'excavació del conjunt de la place
ta trapezoidal, amb una superfície aproximada d'uns 60

Aquests treballs,

van ser promoguts per l'Ajuntament de Prats de Rei i la Universitat de Lleida,
amb el suport econòmic del Departament de Cultura i de la Diputació de Barce
lona.
El més destacat, quant a entitat arquitectònica i importància històrica, ha estat
la posada al descobert d'un tram de muralla ibèrica excel·lentment conservat
(10 metres de longitud per 5 metres d'amplada i 4 metres d'alçada, aproxima
dament) i un fossat associat, datats, pel que fa al moment de la seva construc
ció, dins del període Ibèric Antic, a cavall entre finals del segle VI i primera
meitat del segle V aC. A banda, foren recuperades dins d'aquesta mateixa cala
altres restes igualment importants corresponents a l'Ibèric Final (s. Ill aC) i a
època romana (s. ll-l aC).
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Les restes excavades han permès completar amb èxit una antiga aspiració de
l'arqueologia catalana com és demostrar l'existència de ['oppidum ibèric que
va donar nom a tota la comarca de la Segarra. Aquest és un fet que a Catalunya
s'ha donat molt poques vegades. La possibilitat d'adscriure una denominació
històrica d'un lloc, coneguda per altres fonts, a un nucli de població ibèric
concret és en general molt difícil. Sens dubte, es tracta d'un dels grans desco
briments dels darrers anys.
Els veïns de Prats del Rei contemplen com la troballa d'una gran muralla de
pedra pot ser del tot efímera si el Govern de la Generalitat compleix la seua
voluntat de soterrar aquest jaciment argumentant falta de pressupost. Les enti
tats del territori, aplegades en la Xdsxd. Sikarra han posat sobre la taula alter
natives viables econòmicament que permetrien gaudir del seu potencial turís
tic, cultural, educatiu, identitari i cohesionador.
Es constata per tant que existeixen diverses solucions que permetrien mante
nir les restes visibles i preservar-les alhora, amb pressupostos assumibles i la
possibilitat que hi hagi col·laboració econòmica de diverses institucions (Ajun
tament, Diputació, Consell Comarcal, Departament de Cultura). Segons càlculs
de les entitats, instal·lar un vidre per visualitzar la muralla no suposa un cost
que en aquests moments sigui difícil d'assumir però el seu impacte tindria
múltiples beneficis.
El Govern de la Generalitat té l'obligació no solament de salvaguardar el patri
moni, sinó de garantir-ne l'accés i gaudi a tota la ciutadania. Per tant, no resul
tarà vàlida per a la ciutadania, ni per als experts/es implicats en aquest projec
te, una resposta negativa del Departament de Cultura que argumenti que les
restes no reuneixen condicions de museïtzació, ja que són moltes les evidènci
es i les veus científiques que indiquen el contrari a través de diversos informes.
Museïtzar les restes de f'pppidum de Sikana és del tot viable econòmicament,
i a banda de preservar la memòria històrica, repercutiria de forma molt positiva
en els àmbits econòmic, turístic i educatiu pel potencial que atresora la troba
lla.

Per aquests motius, presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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EÍ Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a:

"

1. Descartar definitivament la possibilitat de soterrar les restes arqueolò
giques de Sikarra a Els Prats de Rei amb la intenció d'explotar el poten
cial de recerca i turística de les mateixes en un futur incert i sense con
cretar.
2. Realitzar en el termini d'un mes des del Departament de Cultura amb la
col·laboració de les administracions locals, la societat civil, la Universitat
de Lleida i dels experts involucrats amb les entitats de la Xarxa Sikana,
un projecte de màxims per a VOppidum ibèric de Sikarra, que inclogui
un calendari per fases d'iinplementació del projecte I que contempli
com a mesura d'urgència el cobriment de les restes amb sostre de vidre
per tal de que puguin ser preservades i es contemplin alhora des de
l'exterior.
3. Incloure el projecte sobre l'Oppidum de Sikarra realitzat pel Departa
ment de Cultura en el termini d'un mes, en l'l% destinat ai pressupost
de Cultura de la Generalitat de Catalunya en els pressupostos de l'any
2014.
4. Fer les gestions pertinents per a que la conservació, museïtzació i ex
plotació turística del jaciment de Sikarra, s'inclogui dins ri% destinat a
Cultura dels Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol del 2014

Palau del Parlament, 1 3 de novembre de 2013

lopHmrsRí EMia Garcia
Portavelu a iJkCCL del GP SOC

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu a la CCWel Grup Mixt

Sara Vila Calan
Diputada del CP d'ICV-EUiA
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