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PATRIMONI

Els arqueòlegs troben restes romanes i medievals
a la masia on va viure Rafael Casanova
sonal i quotidians, lani de l'època
romana com medic\al.

La prospecció
arqueològica a
Can Barraquer es
fa mitjançant un
pla d'ocupació

Fntre els descobriments, destaca cl
d'una sitja (dipòsit de gra) on s'han
trobat objectes d'ús quotidià que
semblen datardel segle X Vil..-Xqucst
c(>iijuni, que es compon de plats,
escudelles decorades, olles, llibrclls
i altres objectes, permet daliir
l'antiguitai de la troballa.

L

'any 1996 està essent
un an> especialment
fructífer per a la
recuperació de la nostra
història col·lectiva. Kl
subsòl de Sant Boi ens està
mostrant com mai les seves
entranyes. Kn només tres
mesos, diversos equips
d'arqueòle<;s han fet
destacades troballes.
Maljírat que no ha estat
una í;ran sorpresa, potser
la més important ha estat
la conllrmació de
l'existència de restes
romanes -i medievals- a
Can Barraquer. A les
torres de Ben\ iure i del
Konollar també s'han
descobert interessants
elements arqueolòj^ics.
\.\s treballs arqueològics que s'csian
rcalil/ant des del mes d'agost a Can
Bamiqiier. l'última residència del
i|uc va ser conseller en cap de la
(ieneralitat. Rafael C'asano\a. estan
donant resullals molt satistacloris.

Un equip d'arqueòlegs contractat por
l'Ajunlamcnt niitjam;ant un pla
d'ocupació és l'encarregat de dur a
terme lu prtispecció arqueològica,
Ciràcies a aqiiesta. s'han pogut documentar paviments i restes de pintures
murals romanes i objectes d'ús per-

L'ediUci de Can Barraquer es troba
ubicat dins l'anomenada Àrea
tl'líxpeetativa Arqueològica de Sant
Boi. una/ona niolt rica en jaciments.
A llnal febrer. l'Ajuntament \a adquirir l'cdirici per deslinar-lo a
Museu Hisiòric de la Ciutat.

Plad'ocupació

L'equiparqueològic treballa a Can Barraquer

L'eqinp de treball està format per
l'arqueòloga Maria Lledó Barrera i
per quatre auxiliars d'excavació.
L'Ajuntament i l'INLM han aportat
els mitjans econòmics necessaris per
crear un pla d'ocupació dedicat

exc!usi\ament a treballs arqueològics. Aquest projecte es \a engegar
el mes de juny i ic una durada de sis
mesos.
LI S e r \ e i d'Arqueologia tle la
(icncralitat de Catalimya ha donat
el permís preceptiu per a la
realil/ació d'aquests treballs. Les
c\ca\acions partien de dos i>biecli us
inicials. D'una banda, la \aloraciò
arqucídògica del subsòl i de l"altra.
la \aloracÍó de la tbnamentaeJó i
l'arquitectura de la casa.

T o r r e d e la Vila
lils arqueòlegs lambe han treballat,
mitjançant el pla d'ocupació, a la
Torre de la Vila (o Torre del Folutllar). on es \an fer interessants
trobal les, entre les quals destaca una
sitja baixmedie\al reblerta d'objecics com una pedra de moli i un tinter
de ceràmica. Els treballs també \an
pcrnictre descobrir diversos brancals
i dinlclls de portes i finestres, i un
antic arc de la mateixa època.

Una torre medieval que
estavaenvoltadad'edificls
'excavació feta a la torre de Benviure es va plantejar com un treball
de recerca previ al projecte de restauració de la torre i de
'condicionament i millora del seu entorn. Aquesta torre, emplaçada
al barri de Can Paulet, està documentada des del segle XI. Els treballs
arqueològics han permès estudiar-ne l'evolució i han posat al descobert les
antigues edificacions que l'envoltaven des del moment que es va construir.
Es tracta de les restes de les parets de l'antiga casa medieval i diversos
elements d'aquesta edificacació: un enllosat, una llar de foc, un pou i un
bon nombre de sitges amb gran quantitat de ceràmica datada dels segles
Xl-XIV. També s'han trobat, d'aquest mateix període, unes parets que
podrien correspondre a l'antiga capella de Sant Miquel, restes d'una masia
construïda al segle XVI i un darrer edifici que va ser habitat fins a mitjan
segle XX. L'excavació l'ha feta un equip diferent al de Can Barraquer.

L

l-a torre de Benviure es restaurarà properament

El Servei Català de Col·locació, gestionat per CORESSAcol.laboraràamb
CORESSA,guanyausuaris
l'Escolad'Hosteleria

E

l nombre de persones de Sant
Boi usuàries del Servei
Catalàdc( oi.locació(SCC)
ha e x p e r i m e n t a t un i m p o r t a m
creixement des que es va posar en
funcionament a la ciutat el passat
nies de febrer. L'SCC és un servei
gratuït -creal miliani;ant un acord
entre l'INRM i el Departamenl de
Treball de la (icncralitat- que fa
d'intermediari entre les empreses
catalanes que ofereixen llocs de
treball i les persones desocupades. A
Sant Boi, aquest paper l'assumeix
l'empresa municipal CORIíSSA, que
és el Centre Col.laborador de l'SCC
al municipi.

Base de dades
l-.ls currículums \ itae dels candidats
s'introdueixen en una base de dades
centralitzada i es creuen amb les
ofertesexistents. Així. el Servei posa
en contacte les empreses amb les
p e r s o n e s que c o m p l e i x e n els

Servei Català de Col·locació
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requisits denianals per la feina. Des
del febrer, prop de 900 persones han
portatel seu curricukmi ales oficines
de CüRLSSA o a l'oficina d'informació de l'Ajuntament en busca d'un
lloc de treball. La tercera part d'elles
han poguí cotitaclar després amb
una e m p r e s a
interessada a

conlractar-les. Les estadístiques del
Servei mostren un increment gairebé
constant, mes a mes. del nombre de
p e r s o n e s d c m a i u l a n t s i. en
conseqüència, dels currículums
incorporats a la basc de dades i del
nombre d'ofertes comunicades als
usuaris.

E

l vicealcalde de Sant Boi i conseller-delegat de l'empresa municipal
CORESSA, Antoni Jordà, i el president de l'Escola d'Hosteleria de
Sant Boi i el Baix Llobregat. Rafael Berlango. han signat un conseni
de col.laboració entre ambdós organismes, per desenvolupar accions de
promoció i dinamització del sector de l'hosteleria i la restauració. La primera
conseqüència del con\cnÍ. amb una durada de cinc anys. serà la ptjsada en
marxa, durant el IWd. de 16 cursos de formació, als quals podran accedir
240 persones. La Generalitat hi aporta \int milions de subvenció.

