
CONEIXEMENT DE L’ENTORN PATRIMONI HISTÒRIC 
 Mons Observans (jaciment romà de Can Tacó-Turó d’en Roina) 

 

 
 
 
FORMAT 
Visita a Mons Observans, un assentament romà de la primera època de la 
romanització situat en el més petit dels tres turons de la muntanya de les Tres 
Creus. 
 
PROGRAMA 
Difusió del Patrimoni Cultural de Montornès del Vallès. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 5è de primària . Altres nivells cal consulta prèvia. 
 
CALENDARI 
Dies i hores a convenir 
 
DURADA PREVISTA 
1 hora i quart aprox. 2 hores i quart (en cas de visita i taller d’arqueologia. 
Opció només per als grups de 5è de primària). 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer els elements, les parts principals i la configuració d’una residència 
fortificada romana destinada a controlar el territori. Conèixer els passos del 
procés d’excavació d’un jaciment com aquest, declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica per la Generalitat de 
Catalunya l’any 2008. Descobrir la importància estratègica de l’assentament en 
el marc dels primers temps de la romanització, anterior a les ciutats d’Iluro, 
Baetulo o Barcino. 
 
DESCRIPCIÓ 
Visita a Mons Observans, el jaciment romà de Can Tacó – Turó d’en Roina, 
construït al darrer terç del segle II aC dalt d’un turó de 120 m d’altitud des d’on 
es podien controlar les principals vies de comunicació que discorrien per la 
plana, entre les quals destacava la via Heraclea (posteriorment coneguda com 
a via Augusta). Es tracta d’una residència fortificada, edificada a la manera 
itàlica, amb parets d’opus signinum i parets decorades amb pintures murals de 
primer estil pompeià. Amb muralla perimetral, torres, cisternes, dependències 
diverses i un pati interior, conforma un assentament de primer ordre en el 
context dels primers temps de la romanització de la península Ibèrica. 
 



METODOLOGIA 
Explicació inicial i visualització d’un audiovisual de 10 minuts de duració que 
mostra el procés d’excavació dut a terme al jaciment entre 2003 i 2012. 
Visualització d’una exposició amb 14 plafons sobre el mateix tema. Aquestes 
dues activitats es realitzen al punt d’informació cobert a 50 metres de la porta 
del jaciment. Recorregut guiat per dins el jaciment amb explicacions sobre l’ús 
de les dependències i les estances de la residència i els seus principals punts 
d’interès. Els grups d’alumnes de 5è poden optar per realitzar un taller 
d’arqueologia al sorral annex al jaciment. En aquest cas l’activitat s’allarga dues 
hores i quart. Mentre un grup classe fa la visita, l’altre participa al taller. Un 
quart d’hora de descans i a la segona hora es tornen a fer visita i taller amb els 
grups intercanviats. 
Cal ser molt puntuals en l’arribada . 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Punt d’informació i jaciment de Mons Observans. Muntanya de les Tres Creus. 
Accessos per Montornès: 1) Per can Quirze, sender d’accés. Carrer del Vial 
Nord (5 minuts a peu) 2) Pel camí de Montornès Nord. Carrer de les Tres 
Creus, davant dels jardins del doctor Chavarría (10 minuts a peu). 
 
RECURSOS 
Humans: guia local  
Econòmics: subvencionats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
OBSERVACIONS 

a- Aquesta activitat forma part d’un itinerari de visites a diferents elements 
del patrimoni municipal al llarg dels diferents nivells educatius. 

b- Es pot complementar la visita, en aquest cas a càrrec dels mestres de 
l’escola, amb activitats de coneixement de la natura a l’entorn del turó de 
les Tres Creus. A prop del punt d’informació hi ha un espai envoltat 
d’alzines que serveix d’aula de natura per possibles explicacions. Un 
incendi va arrasar l’àrea forestal dels turons. Actualment hi ha un bosc 
en lenta recuperació i amb un interès natural biogeogràfic com a 
ecosistema forestal mediterrani aïllat situat entre ecosistemes fluvials i 
polígons industrials.  

c- Si es vol arrodonir la visita, es pot visitar el Museu de Montmeló que és 
on hi ha els estucs i pintures murals restaurades, i altres vestigis trobats 
al jaciment. En aquest cas, la visita es pot allargar a 3 hores aprox. 
depenent del transport utilitzat per anar a Montmeló. 

 
INFORMACIÓ: 
Servei de Patrimoni Municipal. gestiopatrimoni@montornes.cat  
Telèfons: 93 114 9007 /// 93 5721170 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


