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5.300 visites al nou museu de sant boi en només dos mesos
U
E
nes

l Museu de Sant Boi ha rebut més de 5.300 visites des
de l’obertura de la nova seu a Can Barraquer (la casa
on va viure el conseller en cap Rafael Casanova). Des de
finals del mes de març, al nou equipament cultural podem
veure dues exposicions permanents: “Sant Boi: espai i
temps”, un recorregut per la història local des de l’època
íbera fins als nostres dies, i “Rafael Casanova i el seu
temps”, un monogràfic sobre la figura de l’heroi nacional
de Catalunya i sobre la seva emblemàtica vinculació amb
la ciutat de Sant Boi. Els horaris de visita són: dijous i divendres (de 17 a 20 h), dissabtes (d’11 a 14 i de 17 a 20 h)
i diumenges (d’11 a 14 h). També hi ha visites concertades
per a grups i escoles, de dimarts a divendres. Els primers
diumenges de mes l’entrada és gratuïta.
www.museusantboi.org, tel. 93 654 52 81

Rafael
Casanova és
una de les
figures
protagonistes
del nou
Museu de
Sant Boi

UNA TOMBA ROMANA A L’ATENEU

L

A prop de la
pista d’estiu
de l’Ateneu
Santboià
s’han trobat
restes de
procedència
romana

a prospecció arqueològica realitzada als terrenys de l’Ateneu Santboià
durant els mesos de març i abril ha posat al descobert un enterrament
romà de finals del segle II d.C. També s’hi han trobat restes ceràmiques i
de pintura mural de la mateixa etapa històrica i la probable continuació
de la mina ibèrica que es va localitzar l’any 2007 al subsòl de la plaça de
la Constitució. Els treballs s’han dut a terme per fer una primera valoració
de l’estat de conservació del jaciment que hi ha en aquesta zona, qualificada com a Àrea d’Expectativa Arqueològica. Una excavació posterior
en determinarà més en profundidat el valor arqueològic i com pot influir
en el projecte de construcció del futur Ateneu Santboià.

UN AUTOBÚS HÍBRID A LA LÍNIA SB1

U

El nou vehicle
consumeix i
contamina
menys i també
fa menys soroll

n autobús híbrid circula per primer cop pels carrers de la ciutat des
de principis d’abril. El vehicle, de la línia SB1, combina la propulsió
mitjançant dièsel i mitjançant energia elèctrica. Els autobusos de propulsió híbrida poden circular en mode 100% elèctric. El motor de combustió
interna només funciona quan la càrrega de les bateries baixa per sota
del 60%. Un generador elèctric les recarrega durant les frenades i les
desacceleracions per poder tornar a funcionar només amb electricitat. El
sistema redueix el consum d’energia (en un 30%), l’emissió de partícules
contaminants (òxids de nitrogen i monòxid de carboni, principalment) i
el soroll de la circulació.

