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Les persones 

Descobert a Can Barraquer un cap de 
dona esculpit a Tèpoca romana 

A Sant Boi no s'havia trobat mai una peça d'aquesta importància històrica 

cota i medeix 20 cm d'alt per 15 
cm d'ample) i una curiositat històri
ca: eís romans van usar la peça 
per omplir un buit durant la cons
trucció dels fonaments de la seva 
vil.la de Sant Boi, sobre les ruïnes 
d'un poblament Ibèric anterior. 

Al costat del museu 
La troballa s'ha fet en el decurs de 
les excavacions que es porten a 
terme en diferents indrets d'un 
nucli històric en ple procés de 
transformació. El cap estava a 
sota dels jardins de Can Barra
quer, precisament a escassos 
metres de la futura seu del Museu 
de Sant Boi, on sens dubte tindrà 
un paper protagonista. 
Abans de l'estiu, els arqueòlegs ja 
havien trobat ben a prop, a Can 
Torrents, restes de paret de la que 
probablement va ser la casa més 
important de la vil.la romana de 
Sant Boi. Ningú no descarta que 
en les pròximes setmanes es 
facin nous descobriments que 
ajudin a recuperar les empremtes 
de la nostra memòria col·lectiva. 

» 

Les obres de millora del 
nucli històric continuen 
posant al descobert 
emprentes de la història 
remota de Sant Bol. Ara 
els arqueòlegs han 
descobert als jardins de 
Can Barraquer, al costat 
d'on s'aixecarà el futur 
museu de la ciutat, una 
peça de gran vàlua 
arqueològica. Es tracta 
d'un cap de dona 
esculpit fa dos mil anys 
que ens ajudarà a saber 
alguna cosa més sobre 
com es vivia a la nostra 
contrada en l'època de 
transició entre els ibers 
i els romans. 

L·ls experts asseguren que és 
la troballa més important de cultura 
material realitzada mai a Sant Boi, 
fins i tot per sobre del cap d'Afrodita 
que es va descobrir dècades 
enrere a les ruïnes de les termes 
romanes. Perquè? 
En primer lloc, perquè aquest tipus 
de peces escultòriques no són 
gaire habituals en entorns arqueo
lògics, i molt menys en terres 
catalanes. En segon lloc, perquè 

aporta informació sobre les 
faccions (i el pentinat i els orna
ments) d'una dona de l'època i 
sobre alguns elements de la vida 
quotidiana. 

Vil·la romana i ruïnes ibèriques 
Un estudi estilístic acabarà de 
confirmar aquestes dades i n'apor
tarà de noves. De moment, convé 
conèixer també algunes especifici-
tats tècniques (el cap és de terra-

Mayores de edad, jóvenes de espíritu 
Empieza un nuevo curso en los talleres 
municipales para mayores de 60 anos 

sido menos y ya ha vuelto a poner en marcha 
su pròpia oferta dirigida a los mayores de 60 
afíos. Se encuadra en el Programa Municipal 
de la Gent Gran y propone cinco talleres con 
muy buena acogida en ahos anteriores. 

Nuevas tecnologías 
El mas reciente es el de Informàtica y Nuevas 
Tecnologías, el 'ultimo grito' entre los miembros 
del colectivo, con tres niveles de aprendizaje y 
clases de Word, Internet y correo electrónico, 
También hay talleres de manualidades (para 
elaborar objetos ornamentales), jardineria 
(de interior y de exterior, injertos, trasplantes, 
poda, regadío...), gimnasia (con ejercicios 
adecuados a cada edad y a las capacidad física 
de los usuarios) y poesia (formación bàsica 
para desarrollar la creatividad y la expresión 
poètica). 

Información e inscripciones: 
Torre dei Sol (Servicios Sociales), calle Joan 
Bardina, 29, telefono 93 63512 14 (ext. 464), 
e-mail programagentgran@stboi.es 

La ràdio 
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Tras el verano, vuelve la actividad 

L .a tercera edad bien puede ser una etapa 
creativa. Liberados de las ataduras de la vida 
laboral, las personas mayores suelen disponer 
de més tiempo libre para rellenar a su gusto y 
escapar de la rutina en tanto que mantienen 
en forma la mente y el cuerpo. Tras el clàsico 
parèntesis del verano, septiembre y octubre 
son los meses idóneos para sumarse a la 
amplia oferta de actividades programadas por 
diferentes organismes. El Ayuntamienío no ha 

Nova programació 

Des del 30 de setembre, Els matins a la ràdio 
ocupa la franja matinal de la nova programació 
de Ràdio Sant Boi (9 a 13 h). El programa té 
dues parts. La primera, presentada per Mònica 
Santacreu, està dedicada a entrevistes a 
personatges de la població. La segona part 
inclou comentaris, concursos i l'actualitat 
musical, de la mà de Bernat Navarro, 
El programa manté seccions ja consolidades: 
l'entrevista a l'alcaldessa, els dimarts a les 
10,30 h, I la xerrada amb els avis i En femení 
plural, els dimecres, a les 9.45 i les 11 h, 
respectivament. A més, Bla bla s'ocupa de les 
opinions dels nens de 7 a 10 anys, i Al Voltant 
de les drogues informa sobre el món de la droga 
tots els dijous, a les 11 h. 
La programació es complementa amb els 
programes Gent solidària (dimecres, a les 21 
h), conduït per Javier Fuentes, Medi ambient 
(21 h), presentat per Anna Gonzàlez, tres 
edicions informatives dianes, espais de difusió 
dels mercats setmanals, programes d'entitats 
i associacions, etc. 
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