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a la falda del puig que acull l’antic castell de sant Boi, als 
peus de l’antic camí ral (carrer de joan Bardina) i davant 
per davant de la Pobla 
arlovina, hi ha una enorme 
fi nca urbana, de les més 
grans de sant Boi: la Torre 
del sol. va ser construïda 
a mitjan segle xix com a 
gran casa senyorial, sobre 
una edifi cació anterior co-
neguda com casa roch. va 
ser propietat de la família 
castells fi ns al 1930, quan 
va passar a mans dels 
mandri, que  la vendrien a la 
família fradera, coneguda 
per les seves cimenteres. 
des del 1982 és propietat 
municipal.

Sol inca
el nom de la fi nca sorgeix 
de la vinculació directa de la família castells amb les joves 
repúbliques d’argentina i Uruguai. el sol inca és present a 
la bandera dels dos països i presideix una de les principals 
portes del recinte. Ha desaparegut d’altres punts per les 
contínues reformes.
ara bé, la Torre del sol, estrictament parlant, es refereix a 
la torre mirador, cilíndrica, que hi ha a la part superior dels 
majestuosos jardins.
També és força desconeguda l’existència d’uns relleus, 
als frontons superiors de remat de façanes. a la façana 
que dóna directament a joan Bardina hi constava la data 
“4 diciembre 1836”, data del reconeixement, per part de 
les corts espanyoles, de la independència de les primeres 
repúbliques sud-americanes.
a la façana principal, que presideix la placeta elevada sobre 
l’eix del carrer de joan Bardina, hi constava: “26 septiembre 
1868”, data que correspon a la victòria de la revolució de 
setembre, “la Gloriosa”. 

arxiu Històric municipal      

MEMORÀLIA
enigmes de la torre del sol

A les imatges, 
detall dels 

enigmes de la 
Torre del Sol

 sanT BOI: INICIATIVA PIONERA peR 
pReVenIR L’OBESITAT INFANTIL 

Sant Boi participarà a partir de setembre, com a mu-
nicipi intervenció, en un recerca pionera a europa en 
la prevenció de l’obesitat infantil. l’alcalde, jaume 

Bosch, i el president de la fundació Thao, Henri García, van 
signar el conveni de col·laboració per dur a terme la recerca 
en els pròxims dos cursos escolars.  

Municipi intervenció
sant Boi formarà part de l’estudi com a municipi inter-
venció, és a dir, que la localitat se sumarà al programa de 
salut comunitària Thao-salut infantil amb accions per a 
la promoció d’hàbits saludables. a més, 500 nens i nenes 
d’entre 8 i 10 anys d’escoles de la ciutat seran seguits 
durant dos anys per avaluar l’efectivitat del programa 
i mesurar els canvis que s’experimentin en els hàbits 
alimentaris.

Fundació Thao
la recerca forma part de l’estudi “efectes d’una inter-
venció d’estil de vida en la prevenció de l’obesitat infantil: 
un model de base comu-
nitària” i està impulsat 
per la fundació Thao i el 
Grup d’investigació de risc 
cardiovascular i Nutrició de 
l’imim-Hospital del mar, amb el suport d’una beca fis del 
ministeri d’economia.

Iniciativa pionera
en la recollida de dades es faran servir eines innovadores i 
qüestionaris molt exhaustius que fan que aquesta recerca 
sigui pionera a europa. 

www.thaoweb.com

L’AJUNTAMENT I LA 
FUNDACIÓ THAO HAN SIGNAT 
UN CONVENI PER PREVENIR 
L’OBESITAT INFANTIL. EL 
MUNICIPI COL·LABORARÀ AMB 
UNA RECERCA QUE ES DURÀ A 
TERME EN ELS PRÒXIMS DOS 
CURSOS ESCOLARS. DURANT 
AQUEST TEMPS, S’ESTUDIARÀ 
L’EVOLUCIÓ DE 500 NENS I 
NENES DE LA CIUTAT 
D’ENTRE 8 I 10 ANYS 
D’EDAT. 

L’alcalde de Sant 
Boi, Jaume Bosch, 

i el president de 
la Fundació � ao, 

Henri García, a 
l’acte de signatura

SANT BOI Fa Una nOVa 
apOsTa peR LA SALUT
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... А ТАКЖЕ МЫ ГОВОРИМ НА РУСКОМ ЯЗЫКЕ ...

A H O R A
IMPLANTES A 499€

[ Descubra las ventajas que ofrecen los implantes ]

NO BAJAMOS LA CALIDAD, SÓLO LOS PRECIOS
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