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Arqueologia

La vila romana del nucli antic estava situada
sota 1' actual edifici de la masia Can Torrents
La part noble de la vila
romana, cor de
l'assentament del nucli
antic de la ciutat, estava
situada en el terreny de
l'edifici de Can ToiTents,
consti*uït a partir del segle
XV. Arn ho demosü'eii
les darreres excavacions
arqueològiques que es
realitzen simultàniament a
les obres de remodeladó
de la zona del Puig del
Castell. La ü'oballa és un
element fonamental per
anar completant el
trencaclosques de la
liistòria de la ciutat.

•
Els arqueòlegs han dcscoIvi'l part dels murs d t ducs de
IL'S habimcions d'una gran casa
rural que es va construir entre

N'ida quotidiana, alguns dels

segles V i VI. I.a propiciai es

quals força singulars, com un

dedicava al conreu i la comercia-

petit btil de ceràmica \idnada

lització del \ i , acri\irat econòmica

moll rar a l'època.

principal de la / o n a en aquells

C a n T o r r e n t s utilitza u n j p a r t dels m u r s de la vila
r o m a n a com a fonaments

La vila era la hisenda
d'una família acomodada
dedicada al conreu i la
comercialització del vi

^^m'e Saiit Boi actiializaii su diseno y ampliarà
pàginas y tii-ada a paitir de octubre
Viíirt' Sant Boi esu'e-

excavacions

es

realitzen a la y.owà compresa en-

ris, la fmca tenia maso\'ers i

tre el carrer Hospital, \j. Pau,

esclaus encarregats de fer les

zona de l'església de vSant Bal-

rasques Llomèsriques i d'eJabora-

din' i el furt'ï del (/astell. "l'ambé

ciú del y\. La casa icnia tres

han permès ti'obar importants

pai'ts: els mat^aizems, situats a

restes medie\als a C^an Ban%i-

l'actual plaça de la C^onstitució,

quer, entre les quals hi ha unes

la part noble, ara descoberta a

canalitzacions que qtiedaran a

Can Torrents, i els jartüns.

la\ista en cl futur museu i uns
dipòsits .singiilaisíquilmcs] que

Puiít estratègic

es podnen ha\cr utilirzat en el
pum

procés d'elaboració de l'oli.

geogràtic estratègic, en el qual
conrtuïcií el mar i el riu molt

Un equip de treball

abans qtie es formés el Delta del

Un equip de 20 especia-

Llobregat. Aquest fet ta suposai'

listes dirigits per 5 arqueòlegs

q u e l'assentameni tenia una

s'ha encarregat dels treballs

activitat

molt

que ,s'h;in perllongat tot l'agost.

important, per la qual cosa csta\'a

cíjmcrcial

íAn:ib ells ha col·laborat un grup

sotmesa a les decisions polítiques

d'expensen dibukaiqLietjlògic,

de Roma. Els experts han uobat

antropologia, laboratori d'.inalisi,

restes de ceràmica i objectes de la

medie\'alistes i món antic.

L'Ajuntament considera insuficient el nombre de
noves aules escolai^s concedides per la Generalitat
•

narà diseno el próximo mts

Les

moments. A banda dels propieta-

La vila era cu un

els segles I aC. i primer de la

•

nosLra era, i va perdurar Uns als

LI curs escolar 2002-

Josep Maria Caurana. (Aquest

2 0 0 3 comeni;arà, el 16 de

centre

setembre, amb més alumnes

ción de la imagen de la revis-

absorbir una bona pari dels

matriculats que Panterior,

ta municipal irà acompaíiada

alumnes que resideixen a la

però sense el crcixcnicnl de

de ou'as novedades, como el

part

grups necessari per fer-hi

alimento del número de

pròxima a Cooperariva.)

iVoni a Sant Boi. L'Ajunta-

pàginas (de 20 a24),hiam-

ment considera

pliación

de la tirada (de

Cieneralitat de Catalunya con-

5 L 0 0 0 a 32.000 cjemplares

Un ahrc problema és que

centra massa Palumnat de

mensuales) y el uso de papel

en determinades zones del

primària, cosa que perjtidica

reciciado. .Asimismo, Viure

municipi hi ha més de 25

la qualilai de reducaciò. Hls

alumnes per grup. Això és,

principals problemes es creen

d'entrada, poc aconsellable, i a

de ocmbre. La modemiza-

Sant Boi incorporarà una esU'ucttim fija de secciones, con

Mí^

El nucli antic, moll «""

Inipresióii de prxieba
de u n a p o r t a d a con el
nuevo diseno

la inteneión de que su lectura
sea lo mas còmoda y ordena-

reílejar la tai-ea de k\s entida-

da posible.

des ciudadanas, la \ida cul-

a Marianao, t)n el creixement

Més matrícules

de

podria

Marianao

més

Planificar millor

q u e la

de la natalitat és més acusat.

educatiu

més impedeix disposai" de vaterior), exigiria implantar quatre

cants perquè s'incorporin du-

grups nous, ja que la ràtio que

rant el ctii-s alumnes nouvinguts

llxa la llei és de 25 alumnes per

a Sant Roi. L'Ajuntament considera que la Generalitat ni)

Desde cl punto de v-is-

tural del municipio y la acti\i-

La matriculacií) de P3

aula. I .a Generalitat ha creat un

ta de los contenidos, la 'nue-

dad deportiwi. La portada

ha crescm- de 7 1 4 a 7 9 7

grup al col-legi Rafael CÜasano-

hauria de planificar la dotació

va'revista municipal dispon-

induirà un stmiaiio con los

alumnes. Segons cl punt de

\a i un alne al Pedagogium Cos.

d'aules a curt termini; en els

drà de màs espacio pm-a el

piincipales tcmas de cada nú-

\ i s I a m u n i c i p a l , a q ti e s t

Però no ha atès la petició mu-

úlrims anys, quan la natalitat era

^énero de la opinion y para

mero.

i m p o r t a n t a u g m e n t {83

nicipal de crear, si més no, un

més baixa, s'han tancat grups

alumnes més que e! curs an-

tercer G;rtip addiciíjnal al COI.ICÍÍÍ

que ara costarà tf;)rnara obrir.

