
1La Fortalesa

Una mica d’història

Aixecada a mitjans del segle viii a.n.e., la Fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca va ser abandonada més de qua-
tre segles després, pels vols de l’any 300 a.n.e. En 
l’actualitat, s’excava regularment des de fa 27 anys 
sota la direcció del Grup d’Investigació Prehistòrica 
de la Universitat de Lleida (GIP). Es tracta d’una for-
tificació única en el panorama peninsular i europeu 
de la primera edat del ferro i de l’arqueologia ibèrica 
i, en 1998, va ser declarada bé cultural d’interès na-
cional en la categoria de zona arqueològica per la 
Generalitat de Catalunya (DOGC 2673, 98/07/03). 

El seu estudi es clau per al coneixement de 
l’emergència dels grups aristocràtics i la consolidació 
dels cabdillatges, el desenvolupament inicial i ple de 
la cultura ibérica, concretament del poble ilerget, i del 
seu trànsit vers la societat estatal arcaica (ciuitas, eth-
nos, territorium, regulus), que veurem plenament for-
mada a les darreries del segle iii a.n.e., encapçalada 
per Iltirta i Indíbil i Mandoni, quan ja feia dos-cents 
anys que les seves ruïnes eren el mut testimoni de la 
glòria passada (Junyent, Pérez 2003). La complexitat 

del sistema defensiu ha enriquit considerablement el 
coneixement de l’arquitectura i de la gestió de l’agua 
i ha obligat a replantejar-se la poliorcètica i la guerra 
ibèrica. Recolzats sobre anys de feina i molta informa-
ció, podem oferir una interpretació versemblant de la 
fortificació. Un cabdill, possiblement hereditari, amb 
funcions militars i religioses, encapçalava el llinatge 
principal del clan com a descendent d’un avantpas-
sat heroïtzat. La comunitat la formarien unes 150 o 
175 persones, és a dir, unes 30 o 40 famílies nuclears 
de quatre o cinc individus; l’estructura social seria 
força senzilla, sense diferències socials acusades i la 
proximitat parental al cabdill condicionaria el rang o 
estatus dins del grup, que es consideraria tot ell em-
parentat −de forma real o fictícia− amb el fundador 
del llinatge. Eren guerrers, pagesos i ramaders, amb 
capacitat per mobilitzar una tropa d’uns 40 o 50 gue-
rrers i exercien el seu domini sobre un petit territori 
i les aldees que l’habiten. La clau de la seva riquesa i 
poder residiria en la seva força de coerció i el control 
de les aldees escampades per un petit territori, així 
com en el domini de la metal·lúrgia del ferro i la cria 
de cavalls.
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La seqüència d’ocupació i els elements 
patrimonials més rellevants

Una combinació d’observacions estratigràfiques, 
l’evolució urbanística i de les defenses, l’estudi dels 
materials arqueològics i la datació radiocarbònica ca-
librada permet reconèixer la seqüència constructiva i 
datar les diferents fases:

Vilars 0 (750/725-650/625). Primera edat del fe-
rro. Fase fundacional, muralla amb dotze torres i dues 
portes obertes a llevant i ponent; aquesta darrera es 
va tancar molt aviat, durant aquesta fase (Junyent, 
López, Moya, Tartera 2009, 307-333). Queda arranjat 
l’urbanisme perimetral amb carrer de circumval·lació 
al voltant de l’espai central que en línies generals es 
mantindrà fins el darrer moment. No tenim cap evi-
dència de la presumible bassa central.

Vilars I (650/625-550/525). Primera edat del fe-
rro. La muralla i les torres s’enfortiren i, després 
d’afegir el tercer parament i folrar les torres, es va 
construir el camp frisó. Aquest sistema de defen-
sa avançada, també conegut com chevaux-de-frise 
i, en castellà, piedras hincadas, consisteix en una 
superfície al voltant d’una fortificació o davant dels 
punts que es volen defensar, sembrada de pedres 
clavades per dificultar l’accés o els moviments tant 
de genets com d’infants. A la funcionalitat militar 
se li afegeix el valor simbòlic i escenogràfic pro-
pi de l’arquitectura del poder. Inspirats presumta-
ment en estacades centreeuropees (Harbison, 1971: 
195-225), els camps frisons s’escampen per Irlanda, 
Gales, Escòcia i la península ibèrica, on són fre-
qüents en la Hispania cèltica i excepcionals en el 
món ibèric (Pech Maho, Sigean, França); presenten 
una gran diversitat cultural i cronològica, des de 
el bronze final fins època romano-republicana; en 
realitat, amb variants, aquests sistemes per obsta-
culitzar l’enemic han continuat sent emprats des 
del setge Alèsia per Cèsar (52 a.n.e.), stimuli, li-
lia, cippi..., fins la Segona Guerra Mundial, cas dels 
“dents de dragó” de la línia Sigfrid (1938), o de la 
“Muralla de l’Atlàntic” en les platges de Normandia 
(1944) (Alonso, Junyent, Lafuente, i López, 2003; 
GIP 2003: 233-274; Berrocal-Rangel, 2004: 27-98; 
Berrocal-Rangel i Moret, 2007b: 15-33).

Vilars II (550/525-450). Època ibèrica antiga. 
S’obrí la porta nord i s’excavà un primer fossat, 
sacrificant el camp frisi. La nova porta, convenien-
tment fortificada, es va convertir en l’accés prin-
cipal. L’evolució posterior del fossat va destruir o 

ocultar les característiques de la construcció inicial. 
L’escarpa interna estava únicament paramentada en 
la zona nord relacionada amb la porta, mentre que 
en la resta del traçat es limitava al talús nu resul-
tat de l’excavació de la vall, amb puntuals reforços 
encavalcats sobre les pedres clavades properes als 
murs (Junyent i Moya, 2011: 93-120). A aquesta fase 
pertany el recinte cultual on aparegué la llar orienta-
litzant (GIP, 2005: 651-667).

Vilars III-IV (450-300). Època ibèrica plena. El 
coneixement d’aquestes fases en l’interior del re-
cinte es molt deficient i es limita a l’espai conser-
vat en el testimoni central. El sistema defensiu va 
assolir el màxim desenvolupament. El gran fossat 
que encercla la fortificació havia substituït defini-
tivament el camp frisó i les pedres clavades a peu 
de muralla havien estat colgades per la construcció 
del mur de l’escarpa; un altre fossat avançat pro-
tegia la rampa fortificada d’accés a la porta nord i, 
en l’interior, el pou garantia l’aiguada. Tot plegat 
constituïa un complexe sistema hidràulic abastat 
per l’antic curs del fondo de l’Aixaragall. D’acord 
amb indicis geofísics i fotografia aèria, el vell riu 
alimentava el dispositiu i la inundació del gran 
fossat feia arribar l’aigua al pou central. Defensa i 
gestió de l’aigua, arquitectura militar i escenografia 
del poder es materialitzaven en l’accés nord. Una 
ampla rampa definida pels murs laterals, defensada 
per fossats travessers de paret a paret i, amb tota 
probabilitat, per una contraguàrdia, salvava els dos 
fossats i feia possible accedir a l’estret passadís que 
entre el bastió i les torres s’endinsava en la muralla 
fins arribar a la porta (Junyent, Moya, y Tartera, 
2009: 307-333).

Singularitat i discurs interpretatiu

La identificació dels trets singulars i excepcionals de 
la fortalesa determinen la interpretació. Concebuda 
des del primer moment com un centre de poder, el 
seu emplaçament respon a la voluntat d’un disseny 
preconcebut i modulat de la fortificació, lliure dels 
constrenyiments topogràfics propis dels llocs enlai-
rats, i d’exhibir-se orgullosa sobre la plana. Durant 
quatre segles experimentarà modificacions, sempre 
accentuant els trets escenogràfics i els valors simbòlics 
propis de l’arquitectura del poder i dimensionant les 
estructures defensives, sempre més enllà de les ne-
cessitats estrictament funcionals i militars, de manera 
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que arribaran a ocupar més del 80% de la superfície 
construïda. Per altra banda, la complexitat creixent i 
la construcció del pou central són indicadors d’altra 
mena de canvis.

La vella fortificació, Vilars 0, I i II, entre els segles 
viii a v a.n.e., respon a un concepte de defensa pas-
siva, és a dir, els murs imponents aspiren a dissuadir 
l’enemic de l’atac, en un context de «guerra heroica» 
en el que la capacitat defensiva supera l’ofensiva i els 
enfrontaments, combats singular o xocs campals de 
reduïts contingents, tenen lloc allunyats dels murs. En 
ple segle iv a.n.e., la situació sembla ben diferent. En 
primer lloc, la construcció del pou central per garan-
tir l’aiguada mostra ben a les clares la percepció de 
l’amenaça de ser assetjats; i, en segon, la construcció 
del sistema de fossats i, en particular, de la rampa 
fortificada d’accés a la porta nord, reflecteix el pas a 
una idea activa de la defensa al introduir conceptes 
com defensa esglaonada organitzada en profunditat o 
compartimentació de l’espai defensiu i, sobretot, fer 
possible en contraatac. L’estretor de la porta i del llarg 
passadís que la precedia, combinada amb l’amplària 
de la rampa d’accés que supera el fossat, va ser la 
solució genial: permetia monumentalitzar l’entrada 
sense afeblir la porta i sortir de forma sobtada al con-
traatac des de la rampa en funcions de contramuralla 
o barbacana (Junyent, 2009; Junyent, 2010: 305-309; 
Junyent, Poch, Balasch, i Sala, 2011: 1172-176; Jun-
yent, i Moya, 2011: 114-117; Quesada, 2007: 75-98) 
(fig. 1). 

Posada en valor: recerca, conservació i 
musealització

El que havia començat com una intervenció 
d’urgència destinada a documentar les restes d’un 
jaciment suposadament destruït pels treballs agrí-
coles (1985-1987), aviat donà pas a la consolidació 
d’un equip i un projecte de recerca (1987-1992) i els 
resultats aconseguits els anys següents significaren 
un canvi d’estratègia, l’excavació en àrea, destinada 
a aconseguir la declaració com a BCIN (1993-1998). 
Es pot afirmar que des d’aquell moment, els treballs 
de consolidació i restauració passen a ser prioritaris 
per contrarestar els riscos de degradació assumits 
per l’excavació extensiva i posar l’èmfasi en la re-
cuperació patrimonial del lloc (1999-2003), amb la 
redacció l’any 2001 del Pla Director Vilars 2000. Els 
quatre plans d’ocupació del SOC, Departament de 
Treball (2004 a 2007) i la subvenció del Ministerio 
de Cultura (2007) varen significar un període de tre-
ball intens i una presència continuada, al temps que 
l’excavació i buidament del fossat contribuí decisi-
vament a revelar l’excepcional monumentalitat de 
la fortificació. Al llarg d’aquests darrers anys (2009-
2011), l’estratègia de posar en primer lloc la conser-
vació i la socialització, tant del patrimoni com del 
coneixement, s’ha demostrat encertada, traduint-se 
en reconeixement social i institucional i en un im-
portant increment i diversificació del finançament. 
Ha calgut ajustar la recerca a les diferents actuacions 
per neutralitzar perill que la dinàmica la convertís en 
subsidiària però els resultats han estat del tot satis-
factoris (fig. 2). 

Figura 1. Planta general de la fortificació. Figura 2. Vista general de la Fortalesa des del sud-oest.
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Conservació i restauració

El Pla Director Vilars 2000 va definir el model de pre-
sentació en la vessant patrimonial del conjunt a partir, 
bàsicament, de la consideració de la seva condició de 
BCIN, l’especificitat de la Fortalesa i la seva singulari-
tat historico-arqueològica i la viabilitat d’una proposta 
que s’entenia sostenible en el seu context territorial, 
socio-econòmic i cultural (GIP, i Casals, 2003: 160-
166). La fórmula consistia en «respectar la història, el 
patrimoni i el públic». Això volia dir: 

1) garantir l’autenticitat i el rigor de la consolidació 
i la restauració; és a dir, assumíem el principi de la 
intervenció mínima i la diferenciació entre les parts 
originals i les restaurades; 

2) fer intel·ligibles les estructures arqueològiques 
sense renunciar a recuperar part de la monumentali-
tat original restituint volums positius (les estructures) 
i negatius (el fossat); i

3) cercar l’empatia amb el públic a través de 
l’autenticitat, evitant reconstruccions i traslladant la 
interpretació al museu i les TIC. En línies generals, 
correspon al que ha estat definit de forma no inno-
cent com model de «ruïna romàntica» o de «fossilitza-
ció» (Santacana, i Serrat, 2004; Santacana, i Belarte, 
2008; Junyent, 2011: 299-302).

Criteris de presentació del conjunt arqueològic

Tractant-se d’un lloc pluriestratificat i profundament 
afectat per remocions agrícoles, especialment les fa-
ses més recents, decidir què i com es presentava exi-
gia una profunda reflexió a partir del discurs interpre-
tatiu que es volia comunicar, del respecte per totes 
les fases representades i de la necessitat de preservar 
àrees pel futur. Si l’ocupació continuada del recinte 
al llarg de més de quatre cents anys i la consegüent 
superposició d’estructures constituïa una dificultat, el 
manteniment al llarg d’anys i segles de la mateixa dis-
posició urbanística facilita la presentació i compren-
sió de la Fortalesa. Els criteris definits al Pla Director 
que, amb petits matisos, han inspirat l’actuació al llarg 
d’aquests anys han estat: 

1) Presentar en extensió i no sobreposades les 5 
fases, de Vilars 0 a IV.

2) Oferir al públic la contemplació d’espais i es-
tructures «senceres», és a dir, comprensibles. 

3) Condicionar un recorregut de visita per la forti-
ficació mantenint l’accés i el recorregut interior antics.

4) Conservar el testimoni central per visualitzar la 
superposició estratigràfica i la lectura diacrònica. 5) 
Recuperar el fossat. 

6) Assegurar zones de reserva científica. La clau de 
l’èxit ha residit en una correcta zonificació de la pre-
sentació de les diferents fases, a partir del seu estat 
de conservació, de la significació i monumentalitat, 
de les àrees de reserva i de que no entorpís la visió i 
lectura del conjunt de la fortificació.

Criteris d’intervenció sobre el patrimoni

Des de l’aprovació del Pla Director Vilars 2000 (Llei-
da 2001), les diferents actuacions de consolidació, 
restauració, arranjament i musealització han estat 
precedides per l’aprovació per part de la Comissió 
Tècnica Territorial de la Direcció General del Patri-
moni Cultural, SSTT de Cultura de Lleida, dels co-
rresponents projectes executius. La Fortalesa dels 
Vilars ha estat objecte d’un seguiment continuat i 
escrupolós per part de la Comissió que, entre 1996 i 
2011, ha informat 16 expedients. Lògicament, deter-
minats aspectes, com el dimensionament del fossat i, 
en conseqüència, la ubicació de determinats equipa-
ments, o capítols, com el pla d’etapes o la memòria 
valorada, han estat superats pels resultats o el pas 
del temps.

El model de presentació respon al plantejaments 
garantistes i preservacionistes d’una tradició normati-
va i legislativa que remunta al menys a les Cartes de 
restauració de Venecia, 1964, i Roma, 1972 i 1987, 
s’ajusta a la seva condició de BECIN i el que esta-
bleixen la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimo-
nio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985), 
en particular, l’article 39, i la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 
de 11 d’octubre de 1993); i és conseqüent amb el 
criteri de valorar l’autenticitat i la potència empàtica 
de lo real, traslladant les restitucions a l’àmbit de les 
noves tecnologies i a l’espai dels museus i els cen-
tres d’interpretació. Tot això vol dir que es continuen 
mantenint els conceptes i els criteris d’intervenció so-
bre el patrimoni (documentació, fidelitat/rigor, con-
servació individualitzada de les estructures i respecte 
de les lleis d’estratigrafia arquitectònica i de lligada, 
distinció entre original i afegit, reversibilitat, preven-
ció, consolidació i manteniment, restauració i restitu-
ció de volums).
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El desenvolupament del projecte, el volum i 
l’aprofundiment de l’actuació sobre el jaciment, la inter-
venció musealitzadora i l’experiencia acumulada al llarg 
d’aquest anys han posat a prova l’equilibri, sempre bus-
cat i respectat, entre garantir la pervivència sense mo-
dificar la morfologia i les exigències de la socialització. 

En aquesta línia, el desenvolupament del Pla 
Director –excavació, conservació, musealització− 
aprofundeix en la idea que és l’ús social el que 
dona sentit a la intervenció d’acord amb els nous 
textos legals i les recomanacions internacionals 
Cartes de Lausana 1990, Malta 1992 i Cracòvia 
2000. Així, alguns dels criteris abans esmentats 
s’han matisat o modificat, cas del morter emprat en 
la remunta dels murs de mamposteria i del tracta-
ment i finalització de les “corones” dels murs per 
evitar «l’efecte pla» i aconseguir impermeabilitzar-
les afegint morter mixt, o del massissat interior a 
base de «matxaca» quan es tracta d’estructures de 
gran volum, o les rèpliques en formigó tenyit dels 
tovots. I així també s’han incorporats dos nous con-
ceptes d’actuació sobre les restes: un d’aplicació 
excepcional, l’eliminació del testimoni, encara que 
té un precedent en la supressió de les restes del 
forn, situat a l’est de la porta nord, l’any 2007; i 
l’altre, també força rar, el desmuntatge i refecció de 
murs desplomats.

Fins ara, l’actuació necessària sobre estructures 
degradables i summament vulnerables per garan-
tir la conservació i fer possible una presentació 
intel·ligible ha exigit actuacions decidides sobre 
els talussos, la fossa doble, cavalló i vores de 
les basses. Tant o més impacte visual tenen al-
tres intervencions com l’efectuada sobre la con-
traescarpa, la consolidació i recobriment del testi-
moni, l’adequació del recorregut de visita amb la 
instal·lació d’elements mobles com la passarel·la, 
les escales, el mirador sobre el pou, les peces 
d’acer com a paviment del recorregut, o els fa-
ristols d’informació i els focus d’il·luminació. La 
reflexió ens porta a considerar si la contaminació 
visual que provoca la intervenció, no contradiu la 
proposta d’empatitzar amb el públic, de submer-
gint-lo en el temps, a través de la «ruïna original» i 
la «intervenció mínima» sense modificar la morfo-
logia. Entenem que aquest tipus d’actuacions en 
l’interior del recinte es poden considerar acabades 
i, en qualsevol cas, creiem que, al menys fins ara, 
la potència i rotunditat formal de la Fortalesa és 

capaç d’absorbir-la sense desnaturalitzar el seu sig-
nificat (fig. 3).

Socialització: Model de posada en valor i 
equipament

Infraestructures i arranjament general

En l’actualitat, finals de 2011, el conjunt arqueològic es 
troba acondicionat per la visita pública. Les actuacions 
més significatives efectuades es poden resumir en: 

1. Consolidació global de la muralla torrejada i les 
estructures muràries interiors.

2. Restauració dels paraments del pou central.
3. Recuperació del fossat perimetral: instal·lació del 

sistema de drenatge, recuperació de l’escarpa 
paramentada, recuperació del mur basal de la 
contraescarpa i estabilització del talús, protecció 
del cavalló de la doble fossa i de les vores de les 
basses.

Figura 3. Plànol amb la senyalització de les zones intervingudes.
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4. Recuperació del camp frisi.

5.  Consolidació i presentació del testimoni. 6. Ur-
banització de l’accés i de l’interior del recinte 
amb la implantació dels serveis necessaris per 
facilitar la visita (fig. 4).

Recorregut de visita

L’arranjament de l’itinerari de visita ha exigit bàsica-
ment fer accessible la rampa fortificada de la porta 
nord, formalitzar l’estructura viària de l’interior i es-
tablir un itinerari coherent i còmode per a la visita, 
construir accessos i miradors per la contemplació 
de les zones ja restaurades i donar solucions a la 
gestió d’escorrenties, al drenatge dels habitatges i 
al balisament nocturn, a la integració del testimoni, 
tant en els espais de desplaçament com en el discurs 
explicatiu, i a la instal·lació de la senyalètica.

El visitant accedeix a l’interior per la porta 
nord, després de travessar el fossat a través de la 
passarel·la (ferro i fusta sobre formigó) i es desplaça 
per l’interior d’acord amb el traçat dels carrers antics, 
directament sobre l’empedrat, original o restaurat, o, 
quan aquest no es conserva o no ha existit, sobre un 
ferm de peces d’acer cortén acoblades, disposades 
sobre un llit de grava i geotèxtil. Pel que fa als ele-
ments mobles més destacables cal assenyalar a més 
de la passera, l’escala pel damunt del testimoni, el 
mirador sobre el pou i la rampa i escales d’accés al 
fossat (fig. 5).

El testimoni central

El gran testimoni, única resta conservada de l’antic 
tell, abatut pels treballs agrícoles, s’estén en direcció 
nord-sud partint en dos l’interior del recinte, això el 
converteix a la vegada en una oportunitat irrenuncia-
ble per mostrar la superposició de les diferents fases 
i visualitzar l’estratificació i en un incòmode obstacle, 
visual i físic, per visitar i recórrer l’interior de la For-
talesa.

Calia, doncs, recolzar el discurs diacrònic i calia 
integrar-lo en el recorregut. La proposta executada 
ha consistit en desmuntar-lo en l’extrem nord, solució 
que fa possible excavar i presentar el barri nord de 
Vilars IIb i la continuïtat circular del seu carrer em-
pedrat i, en l’extrem sud consolidar-lo, i superar la 
seva alçada amb distints trams d’una escala metàl·lica, 

Figura 4. Detall del tancament en la zona d’accés a la Fortalesa. Figura 5. Passarel·la sobre la rampa d’accés a la porta nord. 

Figura 6. Escala i mirador sobre el testimoni i sistema d’estabilització i pro-

tecció dels talls mitjançant el revestiment amb un mur de gravetat de peces 

prefabricades.
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solució que alhora ofereix una plataforma-mirador i 
una nova perspectiva sobre el recinte i entorn. (fig. 6)

La conservació del testimoni ha exigit resoldre la 
consolidació dels talls de terra, tenint present els re-
sultats de presentació dels murs encofrats de formigó 
en la cara oest construïts l’any 1993. Enguany, la solu-
ció ha estat revestir el talús de la cara est amb un mur 
de gravetat de petites peces cilíndriques prefabricades 
de formigó tenyit. Les avantatges d’ordre patrimonial, 
estètic i funcional semblen evidents: reversibilitat, 
menor impacte visual i capacitat per «transparentar» 
les estructures i les fases generals.

Musealització del recorregut

El passeig s’estructura sobre tres itineraris complementa-
ris: exterior, fossat i interior del recinte. S’ha plantejat un 
recorregut de visita, un discurs i una il·lustració dirigits a 
un públic general, no específic, un públic interessat pel 
turisme cultural, nacional i internacional, o simplement 
curiós, familiar i procedent de l’entorn comarcal, gent 

gran o escolar. Es procura un llenguatge entenedor i 
una il·lustració que exclou les típiques planimetries ar-
queològiques i seccions, en favor d’uns dibuixos po-
tents, propers al còmic. Un treball molt acurat i hores de 
discussió han permès una il·lustració original, elaborada 
en cada punt i en funció d’allò que es vol explicar, rea-
litzada per Francesc Riart. Els textos, que s’ofereixen en 
català, castellà i anglès, són d’un dels signants (E.J.) i 
el disseny correspon a Jordi Matas i Associats. Disseny 
Gràfic i Comunicació. En total s’ofereixen un panell gran 
tipus «biombo» amb informació general sobre la civilit-
zació ibèrica, que actua com a nexe d’unió amb la Ruta 
dels Ibers (Museu d’Arqueologia de Catalunya) a la que 
Els Vilars s’incorporà l’any 1999, i 20 punts d’informació, 
tipus faristol, sobre els elements més significatius de la 
Fortalesa (muralles, portes, camp frisó, pou, rampa for-
tificada, etc.) (figs 7 i 8).

El Parc Arqueològic de la Fortalesa dels Vilars 
d’Arbeca

En l’actualitat, la figura de parc arqueològic resulta 
força confusa i aquesta denominació s’aplica indis-
criminadament a realitats molt diferents, conjunts ar-
queològics i entorn naturals o escenaris històrics amb 
museus de lloc, jaciments amb punts d’acollida o cen-
tres d’interpretació, llocs d’arqueologia experimental, 
reconstruccions o rèpliques amb finalitat educativa, 
parcs temàtics sense altre objectiu que l’entreteniment, 
restes arqueològiques enjardinades, etc. Malgrat això, 
la figura va ser definida conceptualment ja fa anys al 
Seminari de Parcs Arqueològics 1989 (Querol, 1993) i 
ha estat incorporada i desenvolupada normativament 

Figura 7. Detall d’un dels vint punts d’informació sobre el recorregut de visita. Figura 8. Mirador sobre el pou central.
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per algunes legislacions autonòmiques, la més cone-
guda la Ley 4/2001 de 10 de maig de Parques Arqueo-
lógicos de Castilla-La Mancha. La proposta apuntada 
en el Pla Director Vilars 2000 va en aquesta direcció i 
tant l’excepcionalitat confirmada de lloc arqueològic 
com les amenaces sorgides en el seu entorn confir-
men el seu encert.

Aquest plantejament es correspon, també, a dos dels 
canvis més significatius experimentats durant les darre-
res dècades en la consideració de la gestió i la presenta-
ció del patrimoni arqueològic, i que apareixen recollits 
en els textos internacionals, doctrinals i normatius (car-
tes, convenis, recomanacions...), emanats d’organismes 
com la UNESCO, el Consell d’Europa, etc. En primer 
lloc, el reconeixement de la contribució dels entorns al 
significat dels monuments, els llocs i les àrees patrimo-
nials; l’exigència de protecció mitjançant la delimitació 
de zones de respecte; la progressiva fusió de patrimoni 
arqueològic i patrimoni natural en el concepte de pai-
satges culturals; etc. (Convenció de París 1972, Cartes 
de Cracòvia 2000 i Xi’an 2005 i Conveni Europeu del 
Paisatge, Florència 2000, ratificat per Espanya el 2008). 
I en segon, el concepte de conservació i gestió integra-
da que, entre altres coses, suposa que les polítiques de 
patrimoni arqueològic han d’estar sistemàticament inte-
grades en les d’agricultura, en les d’utilització, desenvo-
lupament i planificació del sòl, així com en les relatives 
a cultura, medi ambient i educació (Carta de Lausana 
1990, Malta o La Valetta 1992, Cracòvia 2000).

Entenem que el Parc Arqueològic de la Fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca estaria definit per:

1. Espai tancat que acull els equipaments, la For-
talesa i el sistema de fossats, l’antic curs d’aigua 
i el bosquetó de ribera

2. Museu de Lloc. Triple funció: centre de vi-
sitants, centre d’interpretació i d’exposició 
de les col·leccions representatives i centre 
d’investigació

3. Recuperació de la Banqueta, camí i voreres del 
Canal d’Urgell, convertides en un passeig verd 
de 5 kms. de connexió entre la Fortalesa i el 
poble d’Arbeca.

El parc exigeix un equipament de primer nivell i amb 
vida pròpia, o el que és el mateix, un centre amb plan-
tilla, pressupost i programes, capaç de garantir la gestió, 
la rendibilitat sociocultural, la recerca, la conservació i el 

manteniment, un centre gestionat per un consorci enca-
pçalat pel ajuntament. El parc ha de convertir-se en un 
veritable instrument d’ordenació i gestió territorial i me-
diambiental, comunicant informació i valors, suscitant 
actituds i comportaments respectuosos amb el patrimo-
ni cultural i natural i contribuint a la recuperació i pro-
tecció del paisatge. El parc ha de prestigiar i promocio-
nar el poble d’Arbeca i a mig termini convertir-se en un 
factor directe i indirecte de creació de riquesa i diversi-
ficador d’activitats econòmiques, potenciant l’economia 
cultural basada en el turisme rural, l’ecoturisme i les 
noves formes de l’oci i contribuint al desenvolupament 
local i territorial. Per garantir la reversió comunitària cal-
drà desenvolupar estratègies compartides de promoció i 
oferir conjuntament el parc arqueològic i altres recursos 
culturals, de restauració, etc.
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