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Uns 1.000 visitants han passat pel jaciment, entre Montmeló i Montornès, des que va obrir

Can Tacó obté una bona resposta 
de públic en els dos primers mesos
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La inauguració del jaciment, a l’octubre, va confirmar l’expectació generada, amb 600 visitants

Montmeló/Montornès

Patricia Cuní

Un miler de persones han 
visitat el Parc Arqueològic 
i de Natura de Can Tacó, 
Mons Observans, situat a 
sobre del turó de Can Tacó 
entre Montornès del Vallès i 
Montmeló, des de que es va 
inaugurar fa poc més de dos 
mesos, l’octubre de 2012. Els 
visitants han participat a les 
diferents visites, que es van 
organitzar cada diumenge 
amb regularitat fins al 16 
de desembre, atrets per la 
importància del jaciment que 
hi ha, un dels primers assen-
taments romans a la Penín-
sula Ibèrica. 

Carmen Palacios i Narua 
Rosa Viñallonga, regidores 
de Cultura de Montmeló i 
Montornès, respectivament, 
i que treballen de forma 
conjunta per la promoció 
del Mons Observans, estan 
molt satisfetes per la bona 
acollida que ha tingut el jaci-
ment entre veïns i visitants. 
En total, unes 600 persones 
s’hi van acostar el cap de 
setmana de la inauguració, i 
la resta ho han fet de forma 
esglaonada en les jornades 
de portes obertes. Viñallon-
ga explica que “és una gran 
satisfacció veure com es 
valora la cultura i la història 
locals”.  

“A banda de les visites dels 
diumenge que hem obert, 
han passat per Can Tacó for-

ça escoles i grups que han 
concertat activitats entre 
setmana”, diu Palacios. La 
directora del Museu local de 
Montmeló, Montse Tenas, és 
la responsable del municipi 
del projecte de Can Tacó i 
valora molt positivament 
l’èxit dels dos diumenges 
que es van oferir visites tea-
tralitzades i que es va posar 
en marxa l’aula d’arqueolo-
gia per als més menuts: “era 
una activitat pensada per 
fer amb les escoles, però a 
les famílies els ha encantat i 
sempre l’hem tingut plena”, 

assegura. 
Davant de l’èxit, tots dos 

ajuntaments tenen clar que 
el parc arqueològic, en el qual 
s’ha estat treballant durant 
anys per excavar el jaciment, 
es podrà visitar durant tot 
l’any, tot i que encara s’ha de 
tancar el calendari de visites 
per aquest 2013. Viñallon-
ga explica que “la intenció 
és obrir cada mes, sempre 
en diumenge”. Per la seva 
banda,  Tenas assegura que 
“obrir-lo al públic és clau per-
què tothom pugui conèixer el 
patrimoni que tenim al costat 

de casa”, diu. 
 Mons Observans és un 

dels assentaments romans 
més antics que hi ha la 
península ibèrica. La forti-
ficació va ser construïda al 
darrer terç del segle II aC 
en període republicà, molt 
possiblement com a punt 
de control del territori, just 
després de les guerres celti-
bèriques. El jaciment va ser 
declarat el 2008 Bé Cultural 
d’Interès Nacional i s’hi van 
trobar unes pintures roma-
nes excepcionals del primer 
estil pompeià. 

Bigues i Riells

EL 9 NOU

L’Arxiu Municipal de Bigues 
i Riells ha digitalitzat els lli-
bres d’actes de l’Ajuntament 
que daten des del 1859 al 
2011. En total hi ha 17.800 
pàgines que es podran con-
sultar a través de la xarxa per 
part dels ciutadans. 

Les pàgines digitalitzades 
corresponen al llibre d’actes 
registrat del Ple Municipal 
de 1859 a 2011, la Junta de 
Govern de 1992 a 2011, la 
Junta Municipal des del 
1895 al 1902, de la Comissió 
Permanent del 1924 al 1931 
i de la Junta Perical en els 
anys compresos entre el 1905 
i el 1936, i entre el 1941 i el 

1947.
El projecte té com a objec-

tiu la conservació i l’accessibi-
litat de la informació i difusió 
dels continguts recollits en 
els llibres d’actes. Aquest 
projecte, que s’ha realitzat 
al llarg del 2012, s’emmarca 
dins del programa de digita-
lització de la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de 
Barcelona, amb una subven-
ció de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la mateixa Dipu-
tació i una part del mateix 
Ajuntament. La digitalització 
l’ha fet una empresa externa i 
en els propers dies es portarà 
a terme una indexació dels 
continguts per poder fer cer-
ques i que és necessària per 
consultar els documents.

L’Arxiu de Bigues ha 
digitalitzat els llibres 
d’actes des de 1859

L’Ametlla i Santa Eulàlia editen calendaris pel 2013
 

L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla, amb la col·laboració de l’Associa-
ció Fotogràfica de l’Ametlla, ha presentat el calendari de 2013 
que repartirà entre els veïns i que cada mes té una imatge 
d’una activitat o festivitat destacada al municipi com la tro-
bada de Cotxes Clàssics. A Santa Eulàlia, el calendari que ha 
editat l’Ajuntament per desè any, amb l’Agrupació Fotogràfica 
Santa Eulàlia (AFSE) i del Teatre Nacional del Tenes (TNT) es 
titula Llums i ombres. Les 13 imatges que incorpora la publi-
cació s’han fet de nit. Sant Simple, Can Brustenga o la carrete-
ra de Barcelona són alguns dels indrets que hi apareixen. P.N.

Tragicòmic 
conte de 
joventut

Barcelona

Josep Barbany

Podríem dir que és un retrat 
generacional, però seria 
un pèl pretensiós. Algú la 
definirà com una comèdia 
moderna i alternativa. D’al-
tres com una visió massa 
pessimista del present i fins 
i tot algú considerarà que la 
realitat encara és més dura. I 
segurament tots tindran raó. 
Un refugi indie, la darrera 
proposta teatral del granolle-
rí Pau Miró, és la segona part 
d’una nova trilogia que va 
començar amb la magnífica 
Els jugadors i el seu retrat 
d’una maduresa frustrada 
i finalitzarà amb una visió 
sobre el món de les dones. 

Estrenada al darrer festival 
Temporada Alta de Girona, 
Un refugi indie confirma una 
vegada més el talent per a 
la creació de diàlegs, perso-
natges i un particular món 
escènic d’un actor, autor i 
director teatral que fa temps 
que està situat en una madu-
resa dramatúrgica gens sor-
prenent per als qui fa temps 
que li seguim els passos.

En aquesta ocasió la mira-
da de Miró es centra en els 
joves i el seu paper en l’actu-
al crisi econòmica i de valors. 
Com els personatges d’Els 
jugadors, els protagonistes 
aquí són molt lluny dels seus 
somnis, estan preocupats 
pels diners i per l’eterna 
necessitat d’estimar i ser 
estimats, i semblen caminar 
per la vida sense esperança. 
La diferència, i de fet allò 
que més pot angoixar l’es-
pectador, és adonar-se que 
aquest viatge, sense un futur 
ni uns objectius clars, el 
protagonitzen persones amb 
talents amagats que haurien 
d’estar en un dels moments 
més dolços.

Malgrat aquest escenari 
tan depriment, el treball de 
Miró amb els actors (joves 
promeses que l’han ajudat 
a donar forma a l’obra amb 
aportacions personals i cre-
atives) és capaç de portar 
l’obra cap a l’univers màgic 
i metafòric, característic del 
seu teatre. El resultat final és 
menys trist del que es podria 
esperar en el que la comicitat 
i l’humor dels diàlegs fan 
més suportable el dramatis-
me.

‘Un refugi indie’, de Pau Miró. 
Dir.: Pau Miró. Amb Isaac 
Alcayde, Joan Solé, Andrea 
Trepat, Peter Viver, Mar-
ta Ossó i Jordi Llovet. Sala 
Beckett de Barcelona. Fins al 6 
de gener.
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