
Prehistòria

◦ Neolític antic (5.000-2.800 aC):
L'any 1962, la descoberta d'unes sitges prehistòriques als carrers de Pelai  i  Francesc 
Macià va  demostrar  que les  terres  que avui  ocupa el  poble  de Montmeló  ja  estaven 
habitades a la prehistòria,  ara fa  més de 7.000 anys.  A l'interior  d'aquestes sitges es 
documentaren fragments de molins de pedra i  altres eines lítiques i  també atuells de 
ceràmica  feta  a  mà  que  permeteren  datar  el  jaciment  al  període  del  neolític  antic 
evolucionat postcardial. Així mateix, s'hi recuperaren restes de petxines, ossos de fauna i 
llavors  carbonitzades  indicadores  del  règim  alimentari  d'aquestes  comunitats,  que  ja 
practicaven l'agricultura.

◦ Neolític mig (4.000 - 3.500 aC):
L’única evidència arqueològica coneguda, fins aquests moments, del període del neolític 
mig  és  una  sepultura  que  fou  descoberta,  l’any  1957,  en  el  decurs  d’unes  obres 
realitzades al subsòl de la fàbrica Cucurny, entre els actuals carrers de Salvador Espriu, 
Miguel Hernández i Antonio Machado. La sepultura va resultar afectada per les obres, 
però se’n va poder recuperar part de la mandíbula. L’anàlisi d’aquestes restes va revelar  
que l’esquelet pertanyia a una persona adulta que va partir, en vida, algunes malalties 
dentals força habituals actualment, com la càries i la hipoplàsia de l’esmalt. Com a únic 
aixovar es va trobar una valva perforada de Glycymeris sp. que es podria identificar com 
el collaret que lluiria el difunt en el moment de donar-hi sepultura. L’enterrament ha estat  
adscrit  al  període del neolític mig i és força probable que pertanyi a una necròpoli de  
sepulcres de fossa de característiques similars a les que s’han documentat als municipis 
veïns de Montornès del Vallès (necròpoli de la Bòbila d’en Joca) i de la Roca del Vallès 
(necròpoli del camí de can Grau). 

◦ Neolític final (3.500 - 2.000 aC)

Durant el període del neolític final, les comunitats prehistòriques s’instal·laren de forma 
permanent a la zona de l’actual carrer de Balmes, entre les cruïlles amb els carrers Nou, 
Doctor Robert i Apel·les Mestres. En aquest indret, l’any 2008, el seguiment arqueològic  
d’unes obres que es duien a terme a la via pública, va permetre constatar l’existència 
d’una estructura de combustió neolítica que fou interpretada com un petit forn. L’aparició,  
al seu interior, de ceràmica a mà decorada amb cordons, va permetre datar-lo al neolític 
final fàcies Véraza (foto núm. 1).
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Foto núm. 1: Assentament  prehistòric del carrer Balmes
Fragment d'un atuell ceràmic neolític

A aquest mateix període s’adscriu una fossa de grans dimensions que es va documentar a 
escassos metres de distància del forn. Es tracta d’una estructura d’emmagatzematge de 
forma pràcticament  circular  que  presentava  tres  retalls  circulars  a  la  base,  els  quals, 
possiblement,  servirien per  encaixar-hi  atuells  ceràmics (foto  núm.  2).  En aquest  cas, 
l’adscripció a la fàcies Véraza quedà confirmada per la presència de ceràmica a mà amb 
decoració de llengüetes i mugrons.

Foto núm. 2: Assentament prehistòric del carrer de Balmes
Fossa neolítica

La descoberta d’aquest mateix tipus de ceràmica al solar que avui ocupen les piscines 
municipals posa en evidència la possibilitat que aquestes comunitats també ocupessin la 
zona sud de l’actual nucli urbà. En d’altres indrets del municipi (més concretament a la 
finca Clarà i al camí del cementiri) també es recuperaren materials arqueològics d’època 
neolítica. Es tracta de restes d’utillatge lític entre els quals destaquen diverses peces de 
sílex i una destral de pedra polida que no van poder ser datades amb major precisió a 
causa del caràcter superficial de les troballes.
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◦ La Pedra de Llinars

L’evidència material més notable que ens han llegat aquestes comunitats neolítiques és 
un  menhir  prehistòric  que  es  va  descobrir  l’any  1996  en  fer  unes  obres  al  polígon 
Concentració Industrial Vallesana, al peu del turó de Can Tacó. Es tracta d’un gran bloc  
monolític de pedra granítica que a la cara frontal conserva un gravat rupestre o inscultura  
en forma de doble oval o 3 a l’inrevés (foto núm. 3). El menhir també presenta dos solcs 
horitzontals que seccionen el gravat i que evidencien l'intent no reeixit de tallar-lo en tres 
blocs  de  grans  dimensions.  És  de  destacar  que  algunes  de  les  estructures  de 
l'assentament romà de Can Tacó presenten blocs d'aquestes característiques,  fet  que 
permetria situar l'intent de tall a l'època romana.

Foto núm. 3: Menhir prehistòric de Montmeló decorat amb un gravat rupestre en forma de doble oval.

El motiu de doble oval s’interpreta tradicionalment com la representació d’una divinitat 
femenina o el jou d'una arada i és força recurrent en l’art megalític de la zona atlàntica 
europea. En el context de Catalunya, fins fa pocs anys, únicament se'n coneixien tres 
casos: un a l’Empordà (menhir dels Palaus, a Agullana) i dos al sud del Vallès Oriental (la 
Pedra de Llinars, a Montmeló i el menhir de Castellruf, a Santa Maria de Martorelles).  
L'any 2099 es va descobrir a la ciutat de Mollet un nou menhir (l'estàtua-menhir del Pla de  
les Pruneres) que també conservava aquest motiu acompanyat d’altres gravats en forma 
de serp i d’escut i d’un baix relleu que representa un rostre humà. L'elevada concentració 
d'aquest tipus de monuments megalítics a la zona del Baix Vallès posa en evidència la 
importància del poblament neolític en aquesta àrea de la Depressió prelitoral catalana.

◦ Edat del Bronze - Primer ferro  (900 - 700 aC)

L’assentament neolític  de la zona del  carrer de Balmes va continuar ocupat durant el  
període  del  Bronze  Final  –  Primer  Ferro.  Els  controls  arqueològics  de  les  obres 
efectuades en aquesta zona del municipi durant els anys 2008 i 2009 van aconduir al 
descobriment de dues sitges d’emmagatzematge adscrites a aquesta etapa: una al carrer 
del Doctor Robert i una altra al mateix carrer de Balmes (foto núm. 4). 
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Foto núm. 4: Assentament prehistòric del carrer de Balmes
Sitja de l'edat del bronze

A l’interior de la sitja del carrer de Balmes va aparèixer un fragment de fang amb marques 
d’encanyissat que podria pertànyer al  sostre d'una de les cabanes que formarien part  
d’aquest  hàbitat.  En aquell  temps les  cabanes es  construïen  amb fusta,  fang i  palla,  
materials peribles que, molt difícilment, perduren al llarg del temps. Força sovint, una de 
les úniques evidències que permeten deduir-ne l’existència són, precisament, les marques 
d'encanyissat  i  els  forats  que  s’excavaven  als  subsòl  per  a  sostenir  els  pals  que 
constituïen l’estructura de les parets i del sostre.  De fet, al llarg del carrer de Balmes i  
també al de García Lorca, s’han documentat diversos conjunts de forats de pal i de retalls  
que, molt probablement, tindrien aquesta funció (foto núm. 5).

Foto núm.5: Assentament prehistòric del carrer de Balmes
Forats de pal pertanyents a estructures prehistòriques

El conjunt d’aquestes troballes posa en evidència que el jaciment del carrer de Balmes 
presenta  una  continuïtat  del  poblament  similar  a  la  que  s’ha  documentat  en  altres 
jaciments prehistòrics de la depressió vallesana com la bòbila Madurell (Sant Quirze del  
Vallès), can Roqueta (Sabadell) i can Soldevila (Santa Perpètua de Mogoda). El mateix 
podria haver succeït al jaciment de les piscines municipals de Montmeló, on també es 
recuperaren algunes restes de ceràmiques fetes a mà decorades amb cordons i  amb 
digitacions que s’atribueixen a l’edat del ferro. 
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Període Històric

◦ Època ibèrica

En l’estat  actual  de la  recerca, al  terme municipal  de Montmeló no s’han documentat 
restes  materials  que es  puguin adscriure a l’època ibèrica,  si  bé és de destacar  que 
aquesta absència s’ha d’atribuir a un buit de coneixement més que no pas a una manca 
real d’evidències arqueològiques. Els jaciments d’aquest període són força nombrosos a 
la comarca que, en aquell temps (segles V-II a C), pertanyia a la tribu ibèrica dels laietans. 
Diversos investigadors han destacat la possibilitat que existís un poblat ibèric al turó de 
can Tacó o bé al de les Tres Creus, però aquest fet encara no ha pogut ser contrastat per  
la recerca arqueològica. 

Al Museu Municipal de Montmeló s’exposen els materials procedents d’un jaciment ibèric 
que  fou  descobert  l’any  1961  al  nord  de  Montmeló,  en  terme  municipal  de  Palou 
(Granollers).  El  jaciment  fou  interpretat  com un dels  nombrosos masos agrícoles  que 
ocupaven la plana en els segles previs a la romanització. Se'n documentaren dues sitges 
que, datades entre els segles IV i II a C, proporcionaren nombrosos materials ceràmics 
propis d’aquest període, tals com ceràmica àtica de vernís negre, campaniana, ibèrica 
pintada i també diversos atuells de ceràmica feta a mà entre els que destaca un petit vas 
de fireta amb la seva tapadora.

◦ Època romana (200 aC- 300 dC)

Al  final  del  segle  III  a  C  s’inicia  el  procés  de  romanització  de  les  terres  catalanes  i 
peninsulars. La plana vallesana, situada en un emplaçamet estratègic pel que fa a les vies 
de comunicació, fou una de les zones de Catalunya on la romanització fou més antiga i  
més  intensa.  Les  excavacions  arqueològiques  que,  en  aquests  darrers  anys,  s’estan 
duent a terme als jaciments romans de Can Tacó i de Can Massot, a Montmeló, han posat 
en evidència que les terres que avui ocupa el municipi van tenir un paper rellevant en 
aquest procés. 

El jaciment arqueològic de Can Tacó, situat al cim del turó homònim, és un enclavament 
romà de caràcter político-militar únic en les seves característiques en el  context de la 
Hispània romana (foto núm. 6). 
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Foto núm. 6: Assentament romà de Can Tacó – Turó d'en Roina (Mons Observans). 
Vista aèria des de l'est, amb el poble de Montmeló al fons.

Datat entre el final del segle II a C i el principi del segle I a C, està format per un edifici  
singular construït amb una tècnica edilícia molt homogènia, envoltat per un mur perimetral  
i dotat amb dues grans cisternes per a la recollida de les aigües pluvials (foto núm. 7).  

Foto núm. 7: Assentament romà de Can Tacó – Turó d'en Roina (Mons Observans).
Cisterna romana construïda amb un parament de pedra i revestiment hidràulic d'opus signinum.
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Preserva  importants  vestigis  materials  d’època  romana  republicana,  entre  els  quals 
destaquen les restes de decoració mural del primer estil pompeià pràcticament úniques 
per les seves dimensions i el seu bon estat de conservació en el context de la península 
ibèrica (foto núm. 8). 

Foto núm.8: Assentament romà de Can Tacó – Turó d'en Roina.
Restes de decoració mural de primer estil pompeià aparegudes l'any 2009 a l'interior de la cisterna central

L’any 2008, la Generalitat de Catalunya va prendre l’acord de declarar el jaciment  bé 
cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica. Es tracta de la categoria 
de protecció de major rang que preveu la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. La declaració equipara en importància el jaciment de Can Tacó a altres 
jaciments  romans  del  territori  català  que gaudeixen de la  mateixa  protecció,  com les 
ciutats romanes d’Emporiae (L’Escala) i de Tarraco (Tarragona) o les vil·les romanes dels 
Munts (Altafulla) i de can Terrers (La Garriga).

La  vil·la  romana  de  can  Massot  se  situa  al  casc  urbà  de  Montmeló,  en  una  zona 
arqueològica  protegida  a  l’entorn  dels  actuals  carrers  de  Jacint  Verdaguer,  Balmes  i 
Doctor  Robert.   Les  primeres  restes  arqueològiques  pertanyents  a  aquesta  vil·la  es 
descobriren a la dècada de 1920, quan es va construir  l’edifici  homònim, al  carrer de 
Jacint Verdaguer núm. 18.  Entre els anys 1959 i 1992, el control de les obres que es  
duien a terme tant al subsòl de la finca esmentada com a la via pública, van aconduir al  
descobriment de diverses estances pertanyents a la pars urbana o residencial de la vil·la 
(foto núm. 9). 
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Foto núm. 9:  Vil·la romana de Can Massot.
Estructures descobertes l'any 1960 en fer unes obres al carrer de Jacint Verdaguer 

(Fotografia: Ignasi Cantarell)

En  destaca  una  habitació  que  encara  conservava  el  llindar  corresponent  a  la  porta  
d’accés, bellament decorat amb una excepcional peça de marbre o calcària de color blau 
amb vetes blanques amb els forats per a les pollegueres (foto núm. 10). 

Foto núm.10: Vil·la romana de Can Massot.
Detall del marxapeu que decorava  l'entrada a una de les estances de la pars urbana o residencial de la 

vil·la.
(Fotografia: Ignasi Cantarell).

Entre els anys 2007 i 2008, s’hi van dur a terme diverses intervencions arqueològiques 
que van permetre ampliar, de forma considerable, la superfície coneguda de la vil·la (foto  
núm. 11). 

Recull històric elaborat pel Museu de Montmeló 8



Foto núm. 11: Vil·la romana de Can Massot
Estructures arqueològiques documentades l'any 2007 al carrer de Jacint Verdaguer

Gràcies a aquestes intervencions que, en bona part, foren motivades per obres de la via 
pública, es recuperaren notables restes arquitectòniques que reforçaren la importància 
atribuïda al  jaciment.  En destaquen diversos fragments  de columnes d’estil  toscà,  un 
antefixe i una columneta que foren abocats a l’interior d’una gran sitja d’emmagatzematge 
en els darrers anys d’ocupació de la vil·la (foto núm. 12). 

Foto núm. 12: Vil·la romana de Can Massot.
Restes de columnes romanes d'estil toscà.
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Ambdós jaciments (can Tacó i can Massot) foren abandonats al principi del segle I a C per 
causes que encara no han pogut ser determinades. Segons les dades que se’n tenen 
actualment, sembla que no van continuar ocupats a l’època romana imperial (segles I – III 
de C). Les evidències arqueològiques d’aquest període a Montmeló són força escasses, 
fet que es podria relacionar tant amb la destrucció o el desconeixement de les evidències 
materials com amb una realitat històrica de desocupació o abandonament. No obstant 
això,  cal  destacar  l’existència  d’un  establiment  romà  indeterminat  (possiblement,  una 
vil·la) a l’entorn de Can Guitet i d’una tomba d’inhumació datada als segles II - III de C al  
carrer de Colom (al solar de l’antiga vil·la Lina).
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