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P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari d'iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

Ref.: 250SMS23041400045 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats ¡ Luis, portaveu, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Par
lamentari d'iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d'acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent en relació a la declaració del 
poblat ibèric de Burriac al municipi de Cabrera de Mar com a bé cultural 
d'interès nacional per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura 
i Llengua. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

PARLAMENT jHM Secretaria 
DE CATALUNYA|Ul||eeneral 
REGISTRE GENERAL 

? 3 ABR. 2014 

ENTRADA 

:- Q -yiñ 

El poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar malgrat ser un dels més rellevants 
i interessants de Catalunya í tenir una Importància històrica fora de dubtes, 
porta més de 30 anys esperant que sigui declarat Bé Cultura d'Interès Nacional 
(BCIN) malgrat reunir condicions indiscutibles per ser-ho. 

D'altra part, aquest poblat ibèric no està inclòs dins la ruta dels poblats ibèrics 
visitables de Catalunya, malgrat el seu indubtable interès. 

Per contra i de forma lamentable, les restes arqueològiques del poblat ibèric de 
Burriac a Cabrea de Mar ve sent objecte, des de fa anys, d'actes de vandalisme, 
destruccions i excavadnos furtives per desaprensius que espolien i malmeten 
el patrimoni. 

Tot això porta afegit que els ciutadans de Catalunya i el Maresme no en puguin 
gaudir d'aquest jaciment el que comporta que tampoc es puguin obtenir els 
beneficis econòmics pels serveis de tota mena -hostelería, restauració, comerç 
del seu entorn -Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Mataró- que es derivarien del 
fet que fos reconegut oficialment, fos visitable, estigués ben conservat, 
correctament protegit i promocionat. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

REGIS 

S e c r e t a r l a  
G e n e r a l  
GENERAL 

ABR. 2011 - 2 3 .-

ENTRADA NÜtví 

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a: 

PRIMER.- Completar els tràmits necessaris per declarar el poblat ibèric de 
Burriac, al municipi de Cabera de Mar, com a Bé Cultura d'Interès Nacional 
(BCIN), en el termini de SIS MESOS, en atenció a reunir condicions indiscutibles 
per ser-ho. 

SECON.- Incloure el poblat ibèric de Burriac, al municipi de Cabera de Mar, dins 
la ruta deis poblats ibèrics visitables de Catalunya, en el termini de SIS MESOS, 
pel seu indobtable interès. 

TERCER.- Adoptar de forma immediata un pla d'actuació intensiva que inclogui 
les mesures necessàries i.imprescindibles per vigilar, preservar i restaurar pro
gressivament el poblat ibèric de Burriac al municipi de Cabrera de Mar, per tal 
de posar fi ais actes de vandalisme, destruccions, excavacions furtives, espoli 
de restes i destrucció patrimonial de que ve sent objecte. 

QUART.- Realitzar les anteriors actuacions amb la participació i col·laboració 
de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, del Consell Comarcal del Maresme i de les 
entitats científiques,-culturals, arqueològiques i museístiques que més s'han 
ocupat d'aquest poblat ibèric de Burriac. 

Palau lent, 23 d'abril de 2014 

.uis 
del GP d'ICV-EUiA 

Salvador Milà i Solsona 
Diputat del GP d'ICV-EUiA 
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