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En aquest article es planteja la possibilitat de dinamitzar els jaciments arqueolbgics aprofitant-10s com a recurs turístic i cultural. Creim que aquest fet no
només ajuda a la seva conservaci6 sin6 que acompleix u n dels objectius primordials
de qualsevol actuació arqueolbgica que és la presentació a la societ-at dels resultats i
dels treballs realirzatsHem estructurat l'article en dues grans parts. A la primera es realitza una
breu exposició sobre la relació existent encre el fenomen turístic i el patrimoni cultural i de quina manera aquests dos Smbits es poden enriquir mutuamenr. A la
segona part es concreta la proposta de ['adequació del jaciment dels Closos de Can
Guih com a recurs turístic i cultural.

1. El Patrimoni Cultural com a recurs turístic

El desenvolupament turístic europeu després de la I1 Guerra Mundial va
ésser el resultar de1 fort procés de creixement industrial i de senreis de les economies occidentals dintre del context de la reconstrucció d'una nova Europa. Dintre
d'aquest context, el turisme proporcionava la possibilitat de passar uns dies a un
territori diferent, amb una cultura distinta on es podien oferir noves experiencies
que ajudaven a trencar amb la monotonia diiria i l'enclaustrament urbi.

La combinació de clima, paisatge i sistemes de transport més confortables i
r5pids va afavorir l'aparició del fenomen turístic a la Mediterrhnia. L'efecte fou un
allau de visitants i una font nova de recursos econhmics que va ajudar al desenvolupament d'aquests pa.isos. Uimpacte d'aquesra nova activitat no va generar una
resposta de desenvolupament d'un sector de serveis que es proposés gestionar
aquest nou fenomen. Es va produir una resposta passiva que va confondre el negoci
immobiliari i d'hoteler amb el negoci global dels serveis turistics. El resultat d'aquest procés va ésser una relació depredadora amb l'enrorn, generant p a n s beneficis a partir de l'especulació del sbl i la destrucció de la qualitat natural i paisatgística de l'entom. Aquest gran negoci a curt termini ha creat subproductes i residus
que són a l'actualitat un dels elements negatius amb que s'enfronta la prbpia superviv6ncia del negoci turístic de la M e d i t e d t ~ i a .
Per la seva part, el final dels anys 80 i, especialment, la decada dels 90 han
suposat u n canvi molt important e n els costums de la societat i e n les seves

tendencies socio-econbmiques. Hem entrat en el que s'ha vingut a anomenar la
socierac de l'oci. En aquest nou model de societat el temps lliure i 1'6s que es fa d'ell
s'ha convertit en una de les claus que expliquen una gran quantitat dels canvis
observats. Entre ells cal destacar la imponhncia, cada vegada mis grossa, del secror
terciari, és a dir, dels serveis o, el que és el mareix, d'aquelles activitats encaminades a gestionar el temps lliure, a donar una oferta lúdica, cultural i d'oci. Dins
aquest context, no és rar observar com el sector terciari est2 agafant un pes cada
vegada més important dintre del conjunt del producte interior brut dels pai'sos
desenvolupats. A molrs d'elIs, el sector serveis s'ha convertit en la indlistria més
important, i e n alguns casos com les Balears, es pot parlar quasi bé d'un autkntic
monocultiu d'aquesc sector de l'economia.
L'augment del temps lliure en els paisos desenvolupats, amb la reducció de
I'horari de treball i amb l ' a u p e n t del poder adquisitiu de les famílies, ha donar
dintre d'alloc a una important demanda d'activitats per omplir aquest temps.
quest context on s'ha d'explicar l'important augment dels serveis esportius, de les
activitats llidiques i d'oci, i de tot el sector turístic. Les vacances enteses ja com un
dret del treballador i el costum de viatjar i visitar nous indrets durant l'epoca de
vacances ha contribu'ir: a consolidar u n sector com el turisme que cada vegada
adquireix un pes més importanr dintre de l'economia dels pai'sos, no ran sols del
receptor on es pot parlar en alguns casos de monocultiu turístic, sinó també en els
pa'isos emissors. De manera paral-lela, a vegades complementant un tipus d'oferta
turística de sol i platja, perb a vegades conformant el vertader atractiu, ha nascut
tota una oferta de caire cultural relacionada amb la presentació i dinamització dels
recursos del patrimoni histbric i nacurat dels diferents pai'sos. D'aquest manera el
patrimoni histbric i cultural s'ha convertit a la vegada en un important reclam de
visitants i en una font d'ingressos gens menyspreable.

L

La civilització de l'oci ha suposat l'obertura de la cultura, i el naixenlent
d'un nou interss per la Histbria i el passat i d'una demanda de coneixements relatius a tots aquests temes. La cultura s'ha convertit en un dels grans referents tant a
l'hora d'omplir el remps lliure de les persones com a I'hora de conformar u n dels
principals atractius del turisme.
Davant aquesta situació, el patrimoni cultural poc ésser utilitzat com una de
les estratGgies de singulariaació de ['oferta que més possibi [irats renen de constituir
u n suport essencial per a la reconversió cap a ofertes turístiques més diversificades
amb personalitat prbpia i amb majors nivells de qualitat. Et carkter únic del parrimoni i la histbria mediterrhnia hauria de formar part dels plantejament de canvi de
les ofertes del sector. Per aquesta raó el patrimoni cultura1 pot esdevenir un gran

recurs per la reconversió conceptual del turisme de la M e d i t e d n i a i a la vegada el
rurisme es pot convertir en la font d'ingressos per poder desenvolupar els projectes
tan necessaris per la recuperació i conservació del nostre patrimoni.

Per ral d'apropar-nos a la relació entre el fenomen rurístic i el patrimoni cultural analitzarem rres aspecres: la classificació dels turistes en front del patrimoni
cultural, Mallorca com a desti turístic culmral i el grau de satisfacció que tenen els
visitancs de Mallorca en front de l'oferta cultural.

Classificació dels turistes en front del patrimoni cultural
Els turistes que visiten les propostes culturals dels diferenrs destins es poden
dividir en tres grups en funció dels diferents graus de motivació.
1. U n primer grup acolliria a aquelles persones molt motivades, és a dir
aquelles on la seva principal motivaci6 per realitzar el viatge turístic fou gaudir de
la cultura i el patrimoni histbric del destí elegit.
2.- El segon grup estaria format per aquelles persones on el seu motiu principal per l'elecció d'un destí turístic no és el cultural, perb que una vegada arribats a
la sona aprofiten les oportunitats i propostes culturals de la zona.
3.- El tercer i darrer grup inclouria a totes aquelles persones que realiuen el
viatge sense cap intenció de visitar una oferta cultural perb que es veuen involucrats una vegada estan en el desti turístic, és a dir que la visita cultural és totalment accidental.

A la segiienr @fica podem veure una distribució qualitativa per les Balears
dlaquests tres ripus de motivaciós en front de l'oferta cultural.

Es veu com a les Balears I'oferta cultural no és e n cap cas el principal motiu
de vinguda turística sinó que la majoria de turistes que van a veure ofertes culturals
varen realitzar el viatge sense haver previst cap visita cultural. La majoria es poden
classificar dintre dels anomenats turistes culturals accidentals. En segon iloc crobarn aquells turistes on les motivacions del viatge no són les culturals per6 aquestes
s'integren dintre de la proogamació del seu viatge. Per últim a la grifica anterior es
veu com els turistes motivats, tenen un pes molt poc representatiu dintre del
volum de turistes q u e arriben a les nostres illes.
Davant aquesta situació dues són les principals estrattgies a realitzar per promocionar els ro duc tes culturals:

1. Incrementar el grau de motivació cap els turistes. En aquesta esrrategia la
promoció i el markering tenen u n paper molt important.

2. Incrementar el nombre de turistes culturals accidentals i de turistes amb
motivació complement5ria integrant les visites i les propostes culturals dintre dels
paquets i ofertes de viatges que es realitzen des de les agttncies de viarges i els tour
operadors, hotels, companyies aeries, etc. Es a dir, promoure l'associacionisrne
entre els provei'dors culturals i els turístics.
Mallorca com a destí tun'stic cultural

A la següent grafica es representa les ofertes culturals més demandades pels
turistes. Per tal d'homogenei'aar les dades s'ha realitzat una classificació rriple divi.
dint l'oferta entre museus, llocs histbrics (jaciments arqueolbgics, castells, etc.) i
pobles i llocs típics.

Es veu com els pobles i llocs típics són els que actualment més s'estan visitant. Aisb respon a dos fets, per una part a la falta d'adequació i promoció dels
museus i els llocs histhrics i per altra la promoció de fires i mercats a pobles, juntament amb la presencia ja comentada d'un gran nombre de turistes accidentals que
acaben visitant llocs i pobles ripics sense una intenció prkvia sinó dintre dels itineraris que es dissenyen amb els cotxes que alquilen.
Grau de satisfacció que tenen els visitants de Mallorca en front
de l'oferta cultural

A la següent *dita es pot veure el grau de satisfacció dels turistes en íünció
de I'oferta cultural de Mallorca dividida en tres grans grups: museus, llocs histbrics,
pobles i llocs típics.

Com es veu, la grafica reflecteix un grau de satisfacció molt baix a totes les
proposres culturals. Aquest es fa encara més pronunciat quant la proposta cultural
són els museus. Tot aixh demostra la deficient preparació, dotació i presentació no
tan sols dels museus sinó de la majoria de propostes culturals o patrimonials.
Tenint en compte l'imporrant riquesa patrimonial en la que compta Mallorca, es
veu clarament com tot e l seu potencial est8 no dnicamenc infravaiorat, sinó que e n
els casos que est5 gestionat i explotat, aquesta gesri6 presenca forces deficiencies en
quant a dinamització i presentació.

2. Adequació del jaciment dels Closos de Can GaG com

a recurs

turístic i cultural

Present i futur dels Closos de Can GaiLr

El patrimoni arqueolhgic és un recurs no apreciat a les Illes i que, ben planificat i gestionat, a més d'afavorir la seva conservaci6 i difusió podria oferir una
alternativa que ajudaria a revaloriuar el turisme balear. Protegir el nostre patrimoni suposa un procés educatiu e n el qual la presentació i interpretació són primordials per la seva capacitat de despertar la conciencia davant el valor del patrimoni.
La dificultat (i un dels objectius) de la nostra proposta és unir dos objectius aparentment tan contradictoris com són la consenració dels bens culturals, i la seva
conversió en producte turístic. Deisar el jaciment després de la seva excavació no
és protegir-ho sinó destruir-ho, i concebre'] només com un producte comercial fa
que perdi els seus valors bssics. Creiem que és possible un camí intemedi q u e conrempli el benefici per la comunitat: u n benefici social, culturaI, i econbmic.

La nostra proposta es resumeix en habilitar la zona per tal que pugui ser visitada (sempre tenint en compte els elemencs mediambientals), i obtenir la m k i m a
rendibilitat social. La nostra intenció és sobrepassar el treball de camp de l'arquebleg i activar l'acció social i educativa del Bé. Si el treball finalitza arn b l'excavació
l'estam destruint.
La voluntat de la nostra proposta és la presentació del jaciment arqueolbgic
dels Closos de Can Gaih amb la finalitat de promoure la seva consen~acibi difusió, i
amb aixb, apostar per la revitalització i revaloriuació de I'oferta turística de la
zona. No es tracta de reciclar ni transformar el lloc, sinó de presentar-ho al públic
sense interferir en la seva autenticitat. La intervenció seria mínima, les restes
serien les protagonistes, ja que els valors culturals del jacimem construeixen el
tema del lloc.
a.

El jaciment

El poblat de navetes dels Closos de C a n Gai&esta situat a Portocolom (Felanitx), aproxidamadament a uns 700 metres de la línia de costa. Per arribar fins a1
jaciment s'ha d'agafar la carretera que va des de Felanitx a Portocolom; un cop all5
hem de seguir la carretera que va en direcció a s'Horta, on trobam les restes. La
construcció d'aquesta carretera a mitjans dels anys 60 va destruir parcialment les
restes, si bé podem dir que la conservació del conjunt és bastant bona. El jacimient
fou documentat per primera vegada l'any 1945 per Miquel Bordoi al seu llibre
Prehistoria y potohistoria felanigense- Posteriorment, ['any 1967, Guillermo RosselIÓBordoy i Otro H. Frey realitzaren una descripció de les estructures conservades així

com la planimetria del conjunt, o n poden observar-se u n total de 10 estructures.
Des del 1996 un equip de la Universitat de les Illes Balears excava cada estiu el
jaciment amb la col~laboraciód'escudiants i llicenciats provinents de diferents universitats. Des del primer any les insti~ucionsmunicipals van demostrar un gran
interPs, i també s'ha comptat amb el suport de diferents empreses privades com
OLA Hotels i fotografies Bennksar.
L'excavació i estudi d'aquest assentament ajudar5 a entendre el canvi cultural que es produeix enrre el Pre-Talaibcic i el Talaibtic, un dels temes més problernAtics de la Prehistbria Balear. Són moltes les teories, per6 escassos els treballs
on s'aprohndeixi en la investigació, ja que la majoria simplement fan analisis de
tipus descriptiu i tipolbgic. La gran imporchncia histbrica i cultural del conjunt
juntament amb el seu bon estat de conservació i f k i l accés plantegen la necesitat
d'adequar les restes per a la seva visita.

b. Línies generals d'intervenció
Davant la problematica i la mancansa de dades respecte als rrets més característics de1 Bronze a les Illes, l'any 1996 es v a iniciar des del Laboratori de
Prehistbria de la Universitat de les Illes Balears el Projecre Closos, dirigit per M.
Calvo, B. Salvá, y R. Pérez, i avalat pel Dr.Victor M. Guerrero com a direc~ordel
Laboratori. Es tracta d'un projecte d'investigació amb diferents línies d'actuació
que persegueix diferents objectius:

1.- Excavar en extensió un poblat de navetes amb la finalitat de conPixer el
seu funcionamenr; intern, la seva organització espaial, així com les diferents tipologies arquireccbniques que es puguin documentar.

2.- Aprofundir en els estudis que fan referPncia als aspecces socio-econbrnics
d'aquestes comunitats.

3.- Establir una delimitació cronocultural de les difrenets fases que pugui
haver en aquest període-

4.- Realitzar una profunda aniilisi territorial amb l'objectiu de delimitar ['Area de captació de recursos de cada un dels poblats.

5 .- Analitzar i estudiar Ies transformacions que donaran lloc a la següent fase
cultural: la Talaihica.

6.- Consolidar les restes arqueolbgiques.

EI jaciment

escollit: per comengar les excavacions arqueolbgiques incloses
dintre del projecte fou els Closos de Can Gaiiz, ja que presentava una serie d'avantatges que el feien el més adient per posar en marxa el projecte: és un dels poblats

de navetes més ben conservats de Mallorca, de faci1 accés i amb unes grans possibilitats per una posterior dinamització i adequació per a la seva visita.
c. Potencial

Abans d'establir qualsevol línia d'actuació és necessari fer una an5lisi de la
situació actual per després poder dissenyar adequadament els objectius a seguir. Es
poden detectar els següents factors:
1. com a punts forts:

- La gran importsncia histbrica i cultural de Closos com a representatiu d'una
$poca poc estudiada de l'illa.

- Seriem pioners en el condicionament de jacimients arqueolbgics per a la seva
visita a Mallorca.
- biallorca en general, i Portocolom en particular, posseeilc un gran volum de turistes que suposen u n públic potencial.

- Sense estar encara preparat per a la seva visita el jacimenc té gran popularitat
entre la societat, així com un gran valor i interes histbric reconegut.

- El fet que el jaciment no estigui excavat del tor: suposa un atractiu afegit ja que el
visitant podria veure el treball dels arqueblegs.
- Portocolom és un dels nuclis turístics més pinrorescs de Mallorca, est2 ben comunicat, no molt allunyat de la capital, i posseeix un nombre elevat de turistes.
- L'existPncia d'un equip investigador consolidat.

2. com a punts dkbils:
- Existeix un escepticisme generalitzat davant noves propostes, sobretot en a116
referent a Patrimoni Arqueolbgic.

- El terreny encara és propietat privada.
- Possiblement sigui difícil trobar finangament.
- És difícil establir una temporalització de les actuacions.
- El fet que no estigui excavat en la seva totalitat implica que no totes Ies estructures seran igualment comprensibles pel visitant.
d. Proposta d'actuació.
Englobam en aquest punt un conjunt d'actuacions encaminades a preparar
el jaciment per a la seva visita. La intervenció directa que proposam és la musealit-

zació in siru de les restes, amb la construcció de les infrestrucrures necessaries per
garantir un bon servei a llarg termini. Resumiríem les casques en dos blocs: configuració espaial de l'it inerari (senyalirazació, accesos, adequació museogrhfica de
l'hrea arqueolbgica) i instablacions necessaries (aparcament, equipaments).
En primer lloc hem de tenir en compte que facilitar l'accés al jaciment suposaria una altra forma de potenciar el projecte. A Portocolom s'hauria de col-locar
la senyalització necesshria per tal de facilitar l'accés del visitant i multiplicar les
possibilitats de captació. Quant a l'entom immediat es podrien disposar uns indicadors estratkgicarnent disposats a banda i banda del jaciment, visibles des de la
carretera.

La delimitació de la zona intenrenida s'hauria de fer amb un tancat el més
transparent possible, i coherent amb la resta de la intervenció, és a dir, sense alterar ['entorn.
Les estructures han de ser contemplades amb facilitat, encara que, amb la
finalitat de garantir la seva conservaci6, creiem oportú no deixar que el visitant
pugui accedir de forma directa al seu interior. Proposarn un tancat de delimitació
de les estructures, buscant un model que sigui una barrera psicolbgica més que física. De la mateixa forma, el carni per on transcorreria ['itinerari a realitzar pel visitan[ s'intebgaria de manera tocal en el medi.
Quant als elements museogriifics d'informació, la seny aliuació incerior mitjanqanr els corresponents indicadors facilitaria la seva comprensió asseguranc la
coherkncia de la visita. Pel disseny dels mitjans interpretatius s'hauran de tenir en
compte qusrions tan diverses com el cost i la facilitat de man~enimenr,la capacitat
de ciirrega del lloc, les necessitats del visitants, i l'impacte visual.
Tenint en compte la previsió d'aflukncia de pGblic al jaciment per diferents
mitjans de transport s'ha de preveure la construcció d'un aparcament amb places
cant per a autobusos com per a turismes.

Un mínim espai es destinaria a un centre d'interpretació, instrument de
gran valor ja que ajudaria a entendre i gaudir all6 presentat a aquelles persones
que no tinguin coneixements previs. E1 centre d'interpretacici és un lloc destinat a
la recepció i informació dei visitant. Albergaria els serveis necessaris mínims per al
bon funciol~amentdel recinte i una millor atenció al visirant: sala d'exposicions,
aules taller, serveis, etc. La seva implantació no hauria d'alterar cap de les estructures existents, i, en tot cas, ajudaria a l'ordenació del jaciment. Apostam per aquest
model de difusió, més ampli que el de simple jaciment visitable; és una forma especifica de presentar i exposar al públic un jaciment singular de gran interés histbric,

científic, educatiu, i paisatgístic, conservat e n el seu propi medi, i que en un futur
podria convertir-se en un centre d'investigació permanent. El nostre objectiu és
que, després de l'experikncia, el visitant tingués una visió distinta i singular del
lloc.
Per últim, es preveu la construccció d'una naveta rnitj a n ~ a n arqueologia
t
experimental. Aquesta rtplica serii realitzada per especialistes i investigadors amb
I'objectiu de poder demostrar una de les hiphtesis relacionades amb el projecte
d'investigació. Amb aquesta reconsmcció es persegueix una plasmació fidel de la
hipotktica configuració d'una naveta, és dir, la comprensió quedaria e n segon
terme.

La nostra proposta pretén establir una dinsmica equilibrada que abasti tres
grans bLocs d'ac tuació: investigació, conservació i dihsi6. Aquí només intentarem
establir els criteris bkics que haurien de regir en cada cas.
Pla de conservació i rehabilitaci6 de les restes.
L'adequació del jaciment per a la seva visita exigeix una incen~encióque, per
un costat, asseguri la seva continui'tac, i que, per l'altre, faciliti la seva lectura. En
general, el poblat es troba en bon estat de conservació, si bé resulten imprescindibles una s6rie d'actuacions immediates de cara tant a la seva conservació com a la
seva comprensió i visita. Els treballs haurien de comenFar amb la neteja i esbrossament de la vegetació que cobreix les estructures, i 11aplicaci6d'herbicides amb la
finalitat de controlar el rebrot de les plantes- La vegetaci6 restant es deixaria com a
part del paisatge, aixb si, sempre controlada amb poda i condicionament. Aquesta
fase de neteja ha de ser entesa com una fase de manteniment- En segon lloc es
duria a terme I'espedregament de les estructures, i, per últim, la consolidació de les
restes per tal de garantir la seva consen~ació.Hem de remarcar que aquestes rasques s6n exrremadament imporrants i que, per tanc, sempre s'haurien de realitzar
sota supervisió arqueolhgica.

- Pla d'investigacióCom ja hem dit est2 en marxa el Projecte Closos. La meta d'aquest pla cient-ífic seria la potenciaci6 i desenvolupament d'aquest projecte. També hem dit que la
intervenció s'hauria de dirigir al seu estudi, conservació i divulgació, i per aixb, des
del punt de vista de la investigació científica resultaria imprescindible la formació i
contractació d'un equip pluridisciplinar amb la finalitat de vigoritzar els treballs
d'excavaci6 i per rant els d'investigació. La col-laboració amb altres institucions i
universitats permetria desenvolupar altres línies d'investigació, i, per rant, multiplicar la informació sobre el jaciment.

- Pla de difusió.
La finalitat d'aquest procés seria dotar-lo d'una important capacitat de d ifusi6 en el seu propi context. Contemplam la dinamització del jaciment en diferents
camps, considerats igualment rellevants per obtenir un resultat equilibrat. En primer lloc, s'hauria de donar gran irnporthncia a l'aspecte pedagbgic ja que el jaciment es pot convertir e n un marc idoni per posar en prictica els procediments
didBctics plantejats en I'ESO, és dir, en u n instrument al servei de l'educació per
poder explicar el passat a través de les restes arqueolbgiques. Es podrien dur a
terme tallers didhctics a l'aire lliure basats en la simulació arqueolbgica, ja que diferents experitncies estan demostrant el gran valor didactic d'aquests tipus d'activicats, encara que solen ser més freqüents fora del nostre país. En aquest sentit hem
de tenir en compte que les simulacions amb finalitats pedagbgiques han de ressattar
aspectes cognoscitius que moltes vegades impliquen una simplificació de la realirat.
D'altra banda, tenim un públic potencial molt elevat en el turisme: es tractaria d'atreure aquest visitant potencial que ja esth a Portocolom amb una bona oferta
alternativa. L'estratPgia d'actuació podria consistir en la confecció d'un cartell
turístic així com diverses ofertes com guies i visites guiades en diferemts idiomes.
Per6 cal dir que e n parlar de "turista" abralarn una gama implia de públic, provinent de sectors socials molt: diferents, amb necessitats comunes i en ocasions especifiques. De la mateixa manera, no podem oblidar un altre tipus de visitant igual
d'important que l'estranger: els habitants de l'illa. Seria fonamenral potenciar la
visita al jaciment per part de la gent de l'indret rnitjanpnt estratkgies com descomptes especials. Ser5 necessari fer un estudi de mercat i de piíblic potencial per
poder respodre millor a la demanda i dissenyar bé les línies d'actuació.
Resulta difícil establir una temporaliuació aproximada del projecte, ja que la
primera dificultar que trobam en planificar les actuacions és que el terreny encara
és propietat privada. Per6 el que sí pensam és que tot podria comenfar a funcionar
des del moment en que es ne~ejassini condicionassin les estructures, és a dir, no
creiem necessari haver d'esperar que cots els equipaments estiguin acabats i funcionant a ple rendiment per comenGar a mostrar al públic el jaciment; i a més, també
seria interessant veure com va creixent el projecte.

Tot aix6 es resumeix en e1 pIantejament de certs objectius:
A llarg termini:
Obtenir la mgxirna rendibilitat social.
Dinarnitzar i revitalitzar el turisme de la zona.
- Proporcionar noves experikncies recreatives.

-

- Ser referencia obligada en la gestió del patrimoni de l'illa.

- Integrar-ho en un itinerari, arqueol6gic o no.
- Ampliar els serveis i activitats.
- Cooperar amb altres institucions.

- Difondre el patrimoni arqueolbgic.
- Sensibilirzar el públic perqut col-labori en la conservació del Patrimoni.
A curt termini:
-Consolidar les restes.
-Convertir la zona en ;rea visitable mitjanqant la musealització de les restes.
-Conservar i mantenir el valor de les restes en el seu propi contest.
dAfavorir l'accés als discapacitats.
-Controlar l'impac te que pugui suposar el condicionament de l'hea.
-0ptirnitiar les possibilitats de la invesrigació arqueolbgica.
-Augmentar entre el públic l'interPs pel patrimoni arqueolhgic.
-Apropar al públic el treball dels arquehlegs.
-Difondre el patrimoni arqueolbgic.
-Sensibilitzar el públic perque col-labori en la conservació del patrimoni.

3. Conclusió
Hauríem de deixar de considerar la gestió del patrimoni des d'una bptica
interna que només afecta el jaciment, sinó que hem de tenir en compte el conjunr
de potencialitats inherents a un jaciment, i dirigir la gestió a un objectiu més ampli
de rendibili~arcultural i socio-econGmica.
Els criteris que justifiquen la nostra proposta són els següents:
La intervenció no implica la degradaci6 del jaciment sinó el contrari.
Existeix una rendabilitat i un interes científic reconegut.
Les restes es troben en bon estat de conservació, i les estrucrures són visitables i intel-ligibles.
És un jaciment singular.
Té possibilitats didgcciques.
És fiicilrnent accessible per la seva visita.
Potencialitat turística de Porcocolorn.
La inversió i intervenció són mínimes.
Es podria convertir en generador d'imatge i idenritat territorial.
En definitiva i a manera de conclusió només cal citar la Llei de Patrimor:
Histbrico-Artistico de I'Estat Espanyol quan diu que Totes les mesures de proteccii :

foment del Patrimoni Histhic s h fonamental- a molts nivells, encara que cobren el seu
vertader sentit si condueixen a un nombre cada vegada major de ciutadans a con~emplari
gaudir d'aquesres obres que són, en definitiva, fJherh-tciade les capacitats col kcliues
d'un poble.
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