EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les obres que s’estan duent a terme actualment al solar de Can Vilar estan deixant a la
vista les restes de la masia de Can Vilar que hi era present fins fa unes dècades, una
edificació del s. XVII-XVIII d’important valor arquitectònic de la qual es conserva en bon
estat bona part dels seus elements.
Aquestes obres, en concret els moviments de terres per deixar plana una part del terreny
per a construir-hi una pista d’atletisme provisional mentre no arribi la construcció del
projecte posterior previst, tot i que s’ha previst que es facin sense alterar les restes de
la masia, n’han malmès alguna part, i deixaran part d’aquestes restes soterrades sota la
pista i altres a la vista. A més, durant aquestes obres estan quedant a la vista restes que
podrien ser sostretes.
Per tot això, considerem que ara que s’han fet moviments de terres i les restes de la
masia han quedat a la vista, i abans que pugui perdre’s o malmetre’s més patrimoni
històric municipal, és el moment més adequat i oportú per identificar i inventariar les
restes presents i recollir-les per poder analitzar-les i estudiar-les.

ACORDS

1. Aturar momentàniament les obres que s'estan duent a terme actualment al solar
de Can Vilar, especialment la construcció de la pista d'atletisme i els moviments
de terres relacionats, amb tal d'evitar el trencament de més restes
arqueològiques del patrimoni històric municipal (Mas de Can Vilar, s. XVII-XVIII),
i per a possibilitar la identificació i recollida de les restes per al seu inventariat,
anàlisi i estudi, evitant la seva pèrdua o robatori.

2. Dur a terme aquest inventariat, recollida i anàlisi de les restes de la masia amb
els tècnics corresponents, amb el Museu Municipal i l'Arxiu Municipal, sol·licitant
la col·laboració dels arqueòlegs de la Generalitat, Diputació i/o Consell
Comarcal, i acceptant i promovent la participació de persones coneixedores i
interessades, dels veïns i veïnes de la zona i de la ciutadania en general.

3. Difondre activament entre la ciutadania la informació existent sobre la masia, així
com sobre les restes arqueològiques anteriors (romanes i iberes).

4. Profunditzar en l'estudi de la informació i documentació existent a l'Arxiu relativa
a la masia.

5. Senyalitzar adequadament i de forma ben visible les zones en què s'hi ha fet
moviment de terres, així com les obres que s'hi facin, com a mesures de
seguretat.
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6. Indicar, mitjançant plaques o panells als punts més visibles o transitats del solar
de Can Vilar, quines actuacions s’hi estan fent, amb plànols i terminis previstos.

7. Difondre aquesta moció, la informació existent sobre les restes arqueològiques,
i les actuacions que s’hi estan fent i les previstes, als veïns i veïnes de la zona i
a la ciutadania en general.
8. Convocar els veïns i veïnes de la zona, persones interessades i la ciutadania en
general a un procés participatiu per definir quines actuacions fer al solar de Can
Vilar ara i en el futur tenint en compte les restes iberes, romanes i de la masia,
ja que la presència d’aquestes obligarà als arqueòlegs de la Generalitat a
intervenir i farà necessari replantejar el projecte inicialment previst.
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