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JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI [JEP 08]

Les Jornades Europees del Patrimoni van ser creades
l’any 1991 pel Consell d’Europa amb l’objectiu d’acostar
al ciutadà el patrimoni arquitectònic monumental dels
països europeus. Actualment ja són prop de 50 països
els que, any rere any, quan arriba el mes de setembre,
organitzen activitats per donar a conèixer llur patrimoni
històric col·lectiu, amb més de 30.000 monuments
visitats i 20 milions de persones que hi prenen part.
Catalunya participa des dels inicis en aquesta iniciativa,
amb el suport de la Generalitat de Catalunya,  el Museu
d’Història de Catalunya i la Federació i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques. Per segon any
consecutiu, els municipis de Montmeló i Montornès del
Vallès celebren conjuntament aquestes jornades amb
l’ànim de mostrar un patrimoni comú que és una mostra
evident de la seva història compartida.

EL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE
CAN TACÓ – TURÓ D’EN ROINA

Situat en un emplaçament estratègic, dalt d’un turó que
gaudeix d’una visió privilegiada de la plana vallesana,
el jaciment de Can Tacó ha esdevingut un punt clau en
l’estudi dels inicis de l’època romana a Catalunya.
Descobert a la dècada de 1940, no fou fins a l’any
2003, que es van iniciar les intervencions arqueològiques
sistemàtiques promogudes pels ajuntaments de
Montmeló i Montornès del Vallès i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica. En les jornades de portes
obertes d’enguany, l’equip d’arqueòlegs responsable
de les excavacions ens mostrarà les estructures
descobertes en els darrers cinc anys al jaciment, entre
les quals destaquen el recinte emmurallat i una gran
cisterna de 32 m2 de superfície que encara conserva
el revestiment hidràulic original. El jaciment es troba
actualment en procés de declaració com a Bé Cultural
d’Interès Nacional i, un cop finalitzin les excavacions,
es preveu restaurar-lo i condicionar-lo per tal que
esdevingui un parc arqueològic.

Dissabte, 27 de setembre

SORTIDA DES DE
MONTMELÓ

Punt de trobada: Centre Cultural La Torreta
Hora: 5 de la tarda
Activitat: Pujada al jaciment i visita comentada

al recinte arqueològic
Informació: Museu Municipal de Montmeló

(tel. 93 572 11 66 i 93 572 10 33)

Diumenge, 28 de setembre

SORTIDA DES DE
MONTORNÈS

Punt de trobada: Jardí del Dr. Pedro Chavarría
(al costat del CEIP Marinada)

Hora: 10.30 del matí
Activitat: Pujada al jaciment i visita comentada

al recinte arqueològic
Informació: Casal de Cultura de Montornès

(tel. 93 572 17 19 - tardes-)

VISITES GUIADES


