
Per a més informació:
Museu de Sant Boi de Llobregat
Carrer del Pont, 7
tel. 93 6351250 (entre setmana)
tel. 93 6408610 (de cap de setmana i festius)

També ens trobareu al blog del Dept.  
de Cultura www.culturasantboi.cat

MUSEU DE 
SANT BOI  
DE LLOBREGAT

       PROGRAMA

MUSEU DE 
SANT BOI  
DE LLOBREGAT

Termes Romanes
Torre Benviure
Can Barraquer

SERVEIS PEDAGÒGICS

Els matins del Museu estan dedicats  
a l’oferta educativa adreçada a escoles, 
col·lectius i grups organitzats, els quals  
poden gaudir de visites especials i de  
més de 14 propostes didàctiques, fruit  
del treball de més de 30 anys d’excavacions 
arqueològiques i d‘investigacions 
realitzades per un nombrós equip científic. 

Els nostre servei educatiu és especialista 
en pedagogia i  recreació històrica. També  
comptem amb el suport de diferents 
professionals, en cultura clàssica, medicina 
romana o món medieval per impartir els 
tallers de secundària o de cicles formatius.
 
Cal concertar hora a museu@santboi.cat

DADES PRÀCTIQUES 

HORARIS

Museu de Sant Boi:
C. del Pont, 7 
Dijous de 17 a 20 h 
Divendres de 17 a 20 h 
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenges d’11 a 14 h

El Museu obre al matí de dimarts a divendres 
per a tallers escolars i grups organitzats amb 
hora prèviament concertada.

Termes Romanes
Av. Maria Girona, cantonada C. de l’Hospital
Divendres de 17 a 20 h 
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges d’11 a 14 h

Torre Benviure
C. de Can Paulet, 40
Diumenges d’11.30 a 13.30h.
Cada primer diumenge de mes,  
visita amb recreació històrica.

PREUS

Tarifes visita general
· Tiquet 3x1 d’accés als 3 espais museístics 

(Termes, Torre Benviure, Can Barraquer): 2 €

Visita per espais:
· Museu de Sant Boi Can Barraquer: 2 €
· Termes Romanes: 1 €
· Torre de Benviure: 1 €

Descomptes:
Del 50%: estudiants, membres d’entitats i 
d’associacions socioculturals i professionals.
 
Entrada gratuïta: Tots els primers diumenges 
de mes, menors de 12 anys, majors de 65 anys 
i membres de l’ICOM.

I a més sabies que...
A Sant Boi tenim una gran mina ibera, 
unes altres termes de l’alt imperi i més 
sorpreses que anirem desvetllant-te 
‘a ritme’ d’excavació arqueològica?  
Segueix-nos de prop des de les xarxes.

www.museusantboi.cat



Can Barraquer
El nou Museu està ubicat a Can Barraquer, 
una casa pairal del s. XVII que va ser la 
casa familiar on Rafael Casanova va viure 
els darrers anys de la seva vida. És la seu 
central del Museu de Sant Boi.

EXPOSICIONS PERMANENTS

Sant Boi: temps i espai
Ubicada al primer pis de Can Barraquer, 
l’exposició sintetitza la història local des del 
període iber fins a l’actualitat, passant per 
l’època romana, l’edat mitjana i les èpoques 
moderna i contemporània. La col·lecció 
procedeix de les excavacions arqueològiques 
realitzades i de donacions particulars.

El recorregut aprofita l’espectacular 
concentració arqueològica de l’entrada per 
situar el visitant en un viatge en el temps. 

Rafael Casanova i el seu temps
Aquesta altra mostra històrica, al segon  
pis, se centra en la figura del conseller  
en cap de Barcelona Rafael Casanova  
i fa una recreació interactiva de la 
defensa de la ciutat de Barcelona des  
de les seves muralles.

PREPAREU-VOS PER COMENÇAR  
UN RECORREGUT HISTÒRIC INCREÏBLE  
PER UN TERRITORI MARCAT PER UN RIU,  
POBLATS I MINES IBERES, VI, UN PAS  
DE BARCA, BARCINO, AL-ANDALUS,  
EL PELEGRINATGE, UN CAMÍ RAL,  
TORRES DE GUAITA, VIDA RURAL,  
UN DELTA, GUERRES, CASANOVA...  
UN RACÓ ESTRATÈGIC I PLE DE SORPRESES! 

Un museu en tres espais
L’obertura del nou Museu de Sant Boi 
a Can Barraquer va ser una gran fita en 
la recuperació i la difusió del patrimoni 
cultural i històric de Sant Boi. Aquest 
nou equipament, al bell mig del nucli 
històric, és molt a prop de les Termes 
Romanes i de Can Torrents, antiga 
casa pairal construïda sobre murs 
romans i seu actual de l’Arxiu Històric 
Municipal. Aquests elements, junt amb 
la recuperació de la Torre Medieval 
de Benviure, configuren l’actual zona 
museística de Sant Boi, un recorregut 
històric protagonitzat per vestigis  
romans, medievals i moderns.

Termes Romanes
Les termes romanes de Sant Boi són els 
banys privats pertanyents a una vil.la 
romana del baix imperi més ben conservats 
de Catalunya. Es van construir a finals 
del segle II dC., un dels períodes de major 
esplendor econòmica de la zona gràcies a la 
producció de vi, i van funcionar fins al segle V.

Les termes estaven formades per dos cossos 
d’edificació paral·lels. L’un contenia les 
cambres fredes: l’apodyterium o vestidor  
i el frigidarium i la cella piscinalis (la sala i la 
piscina freda). L’altre albergava les cambres 
calentes: tepydarium o sala tèbia, sudatorium 
o sala de bany de vapor i caldarium o sala de 
bany calent. A sota del frigidarium també 
es va localitzar un centre de producció 
d’àmfores dels anys 30-20 del s. I aC.

Al segle XVII s’hi va construir una casa  
al damunt, la qual cosa n’ha permès una 
millor conservació. El 1998 les termes 
romanes es van inaugurar oficialment amb 
la coberta i l’aspecte actuals.

Torre Benviure
La torre de defensa medieval de Benviure  
va ser construïda al s. X per defensar la 
ciutat de Barcelona dels atacs procedents 
dels regnes d’Al-Andalus i, juntament amb 
d’altres edificacions, com la Torre del Llor, la 
Torre Salbana, o els castells de l’Eramprunyà 
(957), Castelldefels (967) o Sant Boi (969),  
va definir l’espai de frontera amb els regnes 
musulmans conegut com la Marca Hispànica.

La torre de Benviure es va construir al damunt 
d’un antic assentament ibèric. La construcció 
estava ubicada en un emplaçament de gran 
importància estratègica per al control d’un 
gran territori, que anava de la serralada 
prelitoral fins a les riques terres del delta 
del Llobregat. També estava situada en un 
important encreuament de camins, al nord 
cap a Barcelona i al sud cap a Tarragona, que 
resseguien vells camins romans, vies que 
van anar conformant una xarxa de camins 
protegits pel rei, el camí Ral.

Amb l’avançament de la reconquesta cristiana  
de la península, el territori es va començar 
a repoblar i la torre va prendre caràcter de 
residència del senyor feudal del Benviure. El 
paisatge boscós i feréstec propicià que el mateix 
rei Joan I passés temporades a la torre caçant.
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DE ROMA A L’EDAT MODERNA

Sant Boi, un viatge ple d’experiències


