20.-MOCIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR IMPULS AL PROJECTE DE
MUSEITZACIÓ DEL JACIMENT ROMÀ DE CAN CABASSA
1. Atès que a Can Cabassa (Mira-sol) hi ha un jaciment arqueològic que ha
deixat al descobert que a Sant Cugat hi havia una important vil·la romana.
2. Atès que els treballs d'excavació arqueològica en aquest jaciment han
deixat al descobert el que els arqueòlegs no dubten de qualificar de la “vil·la
romana més gran i important de la comarca”. L’assentament inclou tres
àrees de necròpolis més un conjunt d’enterraments aïllats, i una “domus”
romana.
3. Atès que el jaciment ocupa uns 21.000 metres quadrats i que la datació de
les restes del jaciment permet fixar tot el període de la romanitat i el
començament del visigòtic, des del segle III d.C. fins al VII.
4. Atès que les restes arqueològiques trobades fins ara indiquen que Sant
Cugat ja tenia una població estable a l’època tardo-romana, i que l’estudi
d’aquestes restes ens permet explicar millor la nostra història com a poble i
el nostre passat.
5. Atès que els informes dels experts sobre les circumstàncies del jaciment
són de l’any 1998, i que, des de llavors, no s’ha dut a terme cap acció de
museïtzació del mateix per part de l’Ajuntament.
6. Atès que per part de l’equip de govern s’ha anat informant des de fa mes de
tres anys que l’àrea de cultura de l’Ajuntament estava preparant un projecte
per museïtzar l’entorn arqueològic de Can Cabassa i les restes de la
necròpolis, sense que a dia d’avui hagi cap proposta concretada.
Per aquests motius, es proposa al Ple de l'Ajuntament, el següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar al Govern Municipal a donar impuls al projecte de museïtzació
del jaciment romà de Can Cabassa a fi de que pugui ser presentat durant el
primer semestre de 2019.
SEGON.- Tant bon punt estigui elaborada, publicar la memòria del jaciment
per tal de donar a conèixer el que aquest jaciment va representar pel nostre
territori.
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