
Manifest en defensa del jaciment de Ca la Madrona 
 

 

NOSALTRES,  

Qui sotasigna, entitats i persones vinculades amb el món de la Cultura i la defensa del 
patrimoni junt amb altres associacions de caràcter cívic i social, volem manifestar el 
següent: 

Coneixedors de les importants descobertes arqueològiques realitzades al jaciment de 
Ca la Madrona a Vallveric, actualment polígon industrial Mata-Rocafonda, sector 
qualificat com a àrea d’expectativa arqueològica en el vigent Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró, de 2002, i que a partir de les excavacions arqueològiques 
realitzades han quedat al descobert estructures i paraments corresponents a les restes 
d’un establiment productiu d’època romana a més d’un possible edifici d’ús cultual 
d’època visigòtica, part d’un carrer i una extensa necròpolis, també visigòtica, 
elements tots ells que explicarien el pas del baix imperi romà a l’alta edat mitjana, 
moment en que el topònim Alarona passa al de Civitas Fracta,  amb la importància que 
comporta en relació amb l’origen de l’actual Mataró i el nom de la nostra ciutat. 

Que tenint en compte l’expressat anteriorment i preocupats pel possible trasllat 
d’aquestes restes arqueològiques per tal de donar cabuda a la construcció de l’edifici 
del futur Parc de l’Economia Circular, fet que comportaria la deslocalització dels béns 
arqueològics immobles per a la seva restitució i divulgació en un altre emplaçament, 
amb el resultat que experiències semblants mai han estat positives. El trasllat 
comportaria la descontextualització, pèrdua d’integritat i, fins i tot d’antiguitat de les 
troballes, valors inherents a tot jaciment arqueològic. No volem que aquestes 
estructures acabin essent només unes còpies del que eren i que passin 
desapercebudes i sense interès per a quasi bé tothom. 

DEMANEM: 

Que segons el que disposa l’actual legislació sobre el patrimoni cultural català, s’inicien 
els tràmits administratius corresponents per a la declaració del jaciment arqueològic 
de Ca La Madrona com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) a fi de normalitzar i garantir 
la protecció tant dels béns localitzats com dels que probablement hi ha en els entorns 
immediats, tot reiterant que un jaciment amb la singularitat inherent al de Ca la 
Madrona cal que fos conservat íntegrament en el seu lloc. El patrimoni de la ciutat ja 
ha sofert prou malvestats al llarg dels anys. 

 

                           


