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L

’obertura del Museu de Sant Boi a Can Barraquer
és una gran fita en la recuperació i la difusió del
patrimoni cultural i històric de Sant Boi. Per un
costat, perquè posa a disposició de la ciutadania un espai
amb recursos especialitzats per donar a conèixer la història local d’una manera atractiva. Per altre costat, perquè
dóna relleu a la figura de Rafael Casanova, probablement
la referència històrica més important de la ciutat (per la
vinculació amb les celebracions de la Diada Nacional de
Catalunya).

l’alcalde, jaume bosch,
inaugurarà el nou museu
de sant boi el dissabte
26 de març. L’endemà, diumenge 27, hi haurà
jornada de portes
obertes de les 10 del matí
a les 8 del vespre. el
museu és a can barraquer, la casa pairal on va
viure els darrers anys de
la seva vida rafael Casanova. aQUEST FET AFEGEIX A
L’OBERTURA DEL NOU
EQUIPAMENT UNA GRAN
SIGNIFICACIÓ SIMBÒLICA.

Zona museística
El Museu de Sant Boi és al bell mig del nucli històric (carrer del Pont, 7) i molt a prop de les Termes Romanes i de
Can Torrents. Els tres elements configuren l’actual zona
museística de Sant Boi, que ara veu reforçat el paper com
a motor de la vida cultural de la ciutat, signe d’identitat i
element d’atracció de visitants,
Can Barraquer
L’obertura d’aquest nou equipament cultural donarà nova
vida a l’edifici de Can Barraquer, que s’ha reconstruït
respectant els elements arquitectònics externs però modificant l’estructura interna
d’acord amb les necessitats d’un museu modern i
funcional. En aquesta casa
pairal datada del segle XV
va viure durant anys i fins a la seva mort el conseller en
Cap de la ciutat de Barcelona, Rafael Casanova, que està
enterrat a la capella de la Pietat de l’Església Parroquial
de Sant Baldiri.

UN MUSEU AL BELL MIG
DEL NUCLI HISTÒRIC

L’apunt
QUÈ HI PODEM VEURE?
Per sobre de tot, l’obertura del Museu de Sant Boi serà
una oportunitat per millorar el coneixement col·lectiu de
la història local. Les persones que el visitin hi trobaran
dues exposicions permanents: “Sant Boi, espai i temps”,
un recorregut històric des de l’època ibera fins als nostres
dies, i “Rafael Casanova i el seu temps”, un monogràfic
sobre la figura de l’heroi nacional de Catalunya.
Les exposicions se’ns presenten amb les tècniques més
actuals perquè la comprensió de la història sigui senzilla,
entretinguda i interactiva. Hi trobarem prop de 200 peces,
3 espais arqueològics al descobert, 9 vídeos i 6 interactius
de divulgació, 5 escenificacions històriques i un espai multisensorial perquè les persones amb discapacitat puguin
gaudir tocant, olorant, escoltant i veient la història.

Peces i espais arqueològics més interessants
Una mina de ferro ibera, unes clavegueres romanes i
una quilma medieval per a la producció d’oli
Terracotes iberes, gerres romanes (amb la inscripció
dels noms de l’esclau Germanus i l’esclava Primitiva) i
amulets àrabs medievals
Un quadre del segle XVII estripat per una baioneta
Un canó britànic usat durant la Guerra del Francès
Una estàtua policromada de Rafael Casanova
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Més informació: L’Agenda per Viure Sant Boi (pàg. 3)

el NOU MUSEU ENS CONVIDA A CONÈIXER LA HISTÒRIA DE LA VILA

Can Barraquer, la casa on va viure
rafael casanova, obre les portes
com a museu de sant boi

Can Barraquer es va
construir al segle XV.
Al segle XVIII hi va
viure Rafael Casanova. Al segle XXI
obre les portes com a
museu municipal

