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La vil·la romana de Sant Boi, un any 
després del seu descobriment 
Les peces de la important troballa formaran part del futur museu de Sant Boi 

Fa exactament un any 
les obres d'urbanització 
del carrer Hospital i els 
carrers adjacents va 
deixar al descobert el 
cor de l'assentament 
romà al nucli antic de 
Sant Boi. L'estrella de la 
troballa va ser part 
d'unes segones termes 
d'aquesta vil·la 
construïdes entre finals 
del segle II a.Ci 
principis del III. Un any 
després, els 
historiadors del Museu 
de Sant Boi continuen 
encaixant totes les 
peces per tenir més 
informació de com era 
aquesta residència. 
Algunes de les peces 
«rescatades» estan 
exposades a la mostra 
«Rubricatum» a Can 
Torrents fins a l'octubre 
d'aquest any. 

M alaudarament la part de la 
vil·la romana més important es va 
trobar a sota de Can Torrents, cosa 
que ha impedit que es puguin 
mantenir en l'aire, tot i que sí s'han 

recuperat un bon número de 
peces de l'època. Algunes de les 
troballes estan encara sent 
objecte de restauració mentre que 
altres ja estan llistes per ser 

exposades. Totes les descobertes 
es quedaran a Sant Boi. A més de 
les restes del carrer l·lospital, la 
rehabilitació de Can Barraquer va 
deixar en l'aire una peça poc usual: 

el cap d'una dona romana que data 
del segle I o 11 a C. Els responsables 
dei Museu assenyalen que aquesta 
peça potser va ser importada i que 
es feia servir com a antefixe, un 
element que susava al sostre de les 
cases per decorar-les. A Catalunya 
només es conserva una altra 
d'aquestes peces. 
Les excavacions, però, encara 
continuen, en aquest cas als jar
dins de Can Torrents, a on es dis-
tingueix perfectament el mur que 
separava les terrasses inferiors I 
superiors de vil·la. Algunes vil·les 
romanes es distribuïen en forma 
de terrasses: la part de dalt 
destinada a magatzem, la mitjana 
a residència i la baixa a les termes. 

Un tinter romà 
Les restes han permès determinar 
que la vil·la romana s'estenia des 
de la plaça de la Constitució fins a 
les termes romanes actuals i des 
de l'Ateneu a Can Barraquer. A 
més de lluernes, agulles per 
sostenir la roba i de pentinats i 
objectes de ceràmica molt variada 
(atuells de diversos tipus, plats, 
etcètera), una de les troballes més 
curioses ha estat un tinter romà. 
El resultat dels estudis es 
recolliran a un llibre que es farà 
públic en el decurs de les II 
Jornades d'Arqueologia del Baix 
Llobregat que es realitzaran a Sant 
Boi a l'octubre. 

Les empreses de Sant Boi CASADO NORDEMAN, fabricante de Detersolín 

•asado Nordeman {Riera Roja, 21 -23, en el polígono industrial Les Salines de Sant Boi), inicio su andadura en 1943 como 
una empresa familiar. En sus primeres ahos. empezó fabricando jabones en pastillas y en escamas y hoy en dia es una de 
las empresas líderes en el mercado de las segundas marcas en productes domésticos, como el detergente liquido o 
desengrasantes. Sin duda alguna, uno de sus productos estrella es Detersolin, un detergente liquido para ropa con una 
importante cuota de mercado en Catalunya y Andalucía. Entre otras marcas conocidas de Casado Nordeman encontramos 
la gama de desengrasantes Kidel o una segunda marca de detergentes líquides para ropa, Elefante Blanco. Ademàs de los 
productos domésticos, de los cuales proceden una buena parte de su facturación, la empresa tiene una línea industrial de 
productos com T y A, Aureol y Boreal. Casado Nordeman acaba de poner en marcha una estratègia de crecimiento que 
desarrollarà en los próximos cuatro anos con un claro objetivo: liderar el mercado de las segundas marcas de los jabones 
líquides. Para afrontar esta expansión, la empresa invertirà unes 4 millones de euros que incluyen la ampliación de sus 
instalaciones (en la calle Riera Roja, 21-23), pasando de los 7.000 m^ actuales a 9.000 m^ y nueva línea de envasado. 
Casado Nordeman emplea actualmente a unos 44 trabajadores en las instalaciones de Sant Boi. 
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