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INFORME TÈCNIC
Identificació de l’expedient
C174-2019-5896. Restauració del mosaic romà de Premià de Mar. Necessitat de la ubicació
del taller de restauració dins el terme municipal de Premià de Mar.
Antecedents
L’Ajuntament de Premià de Mar té la intenció de contractar els serveis de restauració d’un
mosaic romà trobat l’any 1969 durant unes obres a la Gran Via núm. 229 i en aquest sentit
ha incoat l’expedient de contractació corresponent. Per a aquesta finalitat es va sol·licitar
informació a diversos professionals, empreses i serveis d’arqueologia de Catalunya, en
especial els serveis territorials de Cultura, el Museu Arqueològic de Catalunya i l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Tots ens han orientat en tot moment sobre
la conveniència i idoneïtat d’aquest projecte i sobre l’actuació a realitzar, d’acord amb
l’objectiu d’aquest estudi.
En aquest sentit, també existeix un informe de l’arqueòleg municipal Ramon Coll (11 de
desembre de 2017) argumentant la necessitat de restaurar aquest paviment i incloure’l en el
discurs museogràfic del Museu Romà de Premià de Mar.
La part conservada del mosaic de Premià de Mar (dues peces) té unes dimensions de 38,69
m2. Té motius geomètrics i, per tant, es pot reproduir en la seva integritat amb materials
nous, però sense malmetre els materials originals; ans al contrari, es tracta de recuperar i
restaurar tot allò que es pugui del paviment original i reproduir amb materials moderns la
part desapareguda.

A nivell pràctic, cal tenir en consideració les orientacions aportades pels professionals i
serveis arqueològics diversos de cara a disposar d’unes prescripcions tècniques adients que
afavoreixin la consecució de l’objectiu esmentat de la restauració del mosaic.
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De les actuacions principals que cal dur a terme destaquen la neteja de les peces originals i la
substitució del suport, ara ja obsolet, que va servir per al seu trasllat l’any 1969 a les
dependències del servei d’arqueologia de la Diputació de Barcelona. Avui, les tècniques
permeten fer una reconstrucció i una instal·lació del mosaic amb absolutes garanties de
conservació, manteniment i exposició en un espai museístic com és el Museu Romà de
Premià de Mar, el qual, d’altra banda, està sotmès a un projecte d’ampliació i a un projecte
museístic que permetran la instal·lació i l’exhibició del mosaic romà en unes condicions
òptimes per al gaudi del visitant.
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El procés per a la contractació del servei de restauració del mosaic —procés de licitació— ha
de contemplar que l’adjudicatari es faci càrrec de tot el cost del projecte de restauració, de
tot el material necessari per portar a terme l’objecte del contracte, dels recursos humans
necessaris per a la bona execució del contracte (especificats en el Quadre de caraterístiques
del contracte) i de tots els costos relatius a la disposició d’un local de treball dins el terme
municipal de Premià de Mar i de les seves condicions de seguretat, ambientals etcètera. Són
condicions necessàries per tal que l’objecte del servei contractat reuneixi totes les garanties
de qualitat requerides.
Aquest local de treball serà prèviament condicionat per a emmagatzematge i
desenvolupament dels treballs de conservació-restauració. Els requeriments de seguretat i
condicions ambientals seran definits conjuntament amb els tècnics del MAC i l’Ajuntament
de Premià de Mar. Però ja d’entrada l’Ajuntament té interès i requereix que aquest taller
estigui ubicat necessàriament a Premià de Mar per diverses raons. Són les següents:

Conclusions
Tenir en consideració aquet argumentari per tal que el taller de restauració del mosaic sigui
ubicat dins el terme municipal de Premià de Mar durant tot el temps que durin els treballs i
fins a la seva instal·lació al Museu Romà de Premià de Mar.
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a) La peça museïstica en qüestió, un paviment mosaic de 38,69 m2, és de grans
dimensions, amb la qual cosa, un cop extreta dels magatzems del Museu Arqueològic
de Catalunya a Barcelona és convenient que vingui directament a Premià de Mar i no
estigui desubicada o en una localització no controlable pels serveis municipals.
b) El mosaic té un caràcter únic. En cap cas no té un valor de mercat, sinó cultural i
arqueològic. El fet que s’hagi de desplaçar en diversos moments del procés posa en
risc el control de la seva ubicació i les garanties de mantenir-ne la integritat (ja prou
malmesa degut a la seva antiguitat i tractament des del moment de la seva extracció
del jaciment de la Gran Via 229 de Premià de Mar). El seu deteriorament o pèrdua
seria un dany irreparable en una peça que és insubstituïble.
c) L’Ajuntament de Premià de Mar no disposa d’un espai de les característiques que
l’actuació requereix, per la qual cosa l’empresa adjudicatària haurà de trobar un local
adient amb les garanties mínimes per fer els treballs de restauració. Això requerirà
un seguiment periòdic dels tècnics municipals per comprovar l’estat i el progrés de la
restauració. Per això és convenient que aquest seguiment es pugui facilitar i dur a
terme a la pròpia població, que és la de destí final del paviment restaurat.
d) Tal com s’ha expressat en la documentació de l’expedient, l’Ajuntament té la intenció
que el procés de restauració del mosaic sigui visitable i permeti la seva difusió
cultural, per exemple amb professionals de la museística, grups escolars i altres.
Òbviament, per a aquesta finalitat és preferible evitar el desplaçament.
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