- TURó D'EN ROINA
Montornès del Vallès, Vallès Oriental)

JACIMENT DE CAN TACÓ

(Montmeló

-

PLA DIRECTOR

A Montmeló i Montornès del Vallès, el dia

t7

d'abril de 2007

REUNITS

'Il.lm. Sr. Manuel Ramal Mata, Alcalde

- President

de l'Ajuntament

- President

de l'Ajuntament

e Montmeló.

L'Il.lm. Sr. Daniel Cortés Martín, Alcalde
de Montornès del Vallès,

i

La Dra. Isabel Rodà de Llanza, Directora de l'Institut

Català

dArqueologia Clàssica (ICAC).

MANIFESTEN

I-

Que el 22 de setembre de 2004 van subscriure un conveni de
col'laboració per a la redacció del Pla Director de Can Tacó - Turó
d'en Roina, el qual tenia per objectíu la recerca, la protecció, la
conservació i la posterior musealització del jaciment arqueològic de

Lan I aco.
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Que entre els anys 2004 i 2006, es van dur a terme, en el marc
d'aquest mateix conveni, diverses campanyes
prospecció
arqueològica destinades a delimitar l'extensió del jaciment, conèixerne l'estat de conservació i recuperar la informació necessària per a la
redacció de I'esmentat Pla Director.

de

III - Que els resultats d'aquestes campanyes han permès definir el
jaciment com un castellum o guarnició militar d'època romanorepublicana de gran importància per al coneixement del procés de
romanització d'Hispània i que, a més, conserva restes de pintura
mural del primer estil pompeíà pràcticament úniques a tota la
península ibèrica.

- Que donada la importància i la magnitud d'aquestes troballes, el
mes de desembre de 2006, el Departament de Cultura de la

IV

Generalitat va iniciar, a instàncies dels ajuntaments esmentats, el
procés per a la declaració del jaciment com a Bé cultural d'Interès
Nacional.
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-

Que en data 17 d'abril de 2007, l'Institut Català d'Arqueologia
Clàssica, ha lliurat als ajuntaments esmentats el document del pla
Director de Can Tacó,

I-

Que els dos ajuntaments estan conformes amb el contingut del
document lliurat per l'Institut català d'Arqueologia clàssica, ja que
recull els interessos de totes les parts pel que fa al patrimoni històric i
arqueològic.

VII - Que consideren necessari complementar el Pla Director de Can
Tacó amb un pla de gestió del patrimoni natural, que s'està redactant
a instàncies del consorci per a la Defensa de la conca del Riu Besòs.
Per

tot el que s'ha exposat, les parts implicades, reconeixent-se plena

capacitat per a aquest acte,
ACORDEN

I - Continuar
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col.laborant en el projecte de recuperació del jaciment
de can Tacó - Turó d'en Roina i del patrimoni històric, arqueològic i
natural que es conserva als turons de les Tres Creus, on s'ubiquen les
restes, en el convenciment que la creació del futur Parc Arqueològic i
Natural de les Tres Creus enriquírà el panorama cultural del Vallès
Oriental i de Catalunya en general.

II -

Treballar per disposar dels mitjans econòmics i legals necessaris
per garantír un òptim desenvolupament del projecte seguint les línies
d'actuació expressades al Pla Director de Can Tacó - Turó d'en Roina.
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III -

Prendre en consideració allò que determini el Pla de Gestió dels
Turons de les Tres Creus en referència a la recuperació del patrimoni
natural d'aquest paratge, així com les recomanacions destinades a
minimitzar I'impacte que les actuacions derivades del Pla Director de
Can Tacó puguin tenir sobre el medi ambient.
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