
 

 

 
 

A LA MESA DEL SENAT 
 

El Grup Parlamentari Mixt, a iniciativa del Senador del Bloc per Mallorca i PSM-
Verds per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Pere Sampol i Mas, a 
l'empar de l’establert en el Reglament de la Càmera, presenta la següent MOCIÓ, 
per al seu debat en la Comissió corresponent: 
 
El Ministeri de Cultura és titular del Museu de Mallorca, amb la corresponent 
Secció monogràfica de la ciutat romana de Pol·lèntia i de part dels solars on se 
situa la ciutat romana. També és titular de la major part dels materials arqueològics 
exhumats en el jaciment de Pol.lèntia des de l'any 1923 fins a 1983, inclosos els 
quals es conserven actualment en el Museu Arqueològic Nacional, --un magnífic 
cap de cavall, un extraordinari Estendard, tres Lars, dos Mercuris i un Esculapi-- i 
part dels quals es conserven en el Museu de Mallorca.  
 
El Museu monogràfic de la ciutat romana de Pol·lèntia va ser creat pel ministeri de 
Cultura mitjançant Ordre ministerial de l'any 1983, com secció del Museu de 
Mallorca. La gestió correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern dels 
Illes Balears, mitjançant conveni de 1985 .  
 
El Museu monogràfic de la ciutat romana de Pol·lèntia va ser inaugurat a Alcúdia 
l'any 1987, situat en un edifici de titularitat municipal. Constitueix el fons d'aquest 
museu el material exhumat del jaciment de Pol·lèntia des de les primeres 
excavacions (1923) a les més recents i mostra els diferents aspectes de la vida 
quotidiana en època romana. 
 
En l'any 2000 el Consell de Mallorca, juntament amb l'ajuntament de Alcúdia i el 
Govern dels Illes Balears van constituir el Consorci de la ciutat romana de 
Pol·lèntia, al que se sumaria posteriorment el Ministeri de Cultura. La finalitat del 
consorci és “ampliar, mantenir, conservar, restaurar, protegir i difondre les restes 
arqueològiques de l'antiga ciutat romana de Pol·lèntia, situada en el municipi 
d'Alcúdia, podent desenvolupar tantes activitats les activitats que contribueixin al 
foment de la cultura i del coneixement del nostre passat”. 
 
El Consorci promou la creació del Museu de Pol·lèntia, el qual se situaria al costat 
del jaciment en un solar cedit per l'ajuntament d'Alcúdia. Segons va declarar 



 

 

l'anterior ministre de Cultura davant la Comissió de Cultura del Senat, el Ministeri 
va acceptar la seva participació en el Consorci donant el vistiplau a aquest solar. 
 
Per tot això, la comissió acorda instar el Ministeri de Cultura a:  
 
1.- Definir, juntament amb les altres institucions implicades, la seva 
participació en el Museu de Pol·lèntia, amb la corresponent assignació 
econòmica.  
 
2.- Fins que el nou museu no sigui una realitat, dipositar les peces trobades 
en el jaciment de Pol·lèntia, que actualment es troben en el Museu 
Arqueològic Nacional de Madrid, en el Museu de Mallorca. 
 
Palau del Senat, a 
 

 


