Espai d'Entitats

ARXIU MUNICIPAL
Inscripcions fins al 14 de juny

II Campanya d’excavació al Puig del Castell
L’any 2001 l’Ajuntament de Cassà de la
Selva va apostar per la recuperació d’un
important exponent del patrimoni històric
cassanenc i va organitzar la primera campanya d’excavació al jaciment ibèric del
Puig del Castell. Aquesta I Campanya es
va perllongar durant dues setmanes i els
15 voluntaris, de totes les edats, que hi
van intervenir van treure a la llum les primeres estructures del jaciment. La convocatòria va ser tot un èxit, gràcies a l’esforç
de molta gent: dels voluntaris que hi van
participar; de la Colla Excursionista
Cassanenca que va desbrossar el terreny
on s’havia d’intervenir; de la Maria Sala,
propietària dels terrenys a excavar, que va
donar tot tipus de facilitats; dels membres
de la Taula Sectorial que hi van col·laborar;
de la Diputació de Girona, que el va subvencionar; dels mitjans de comunicació,
que se’n varen fer ressò.
Tots aquests esforços continuaran
aquest any en què ja s’ha aprovat el projecte de la II Campanya d’excavació al jaciment ibèric del Puig del Castell, una part La desapareguda botiga de can
de la qual, la que afecta als participants Canela captada per Manel Miralles.
més joves, també forma part del Pla Local
(AMCS/Foto: M. Miralles)
de Joventut. El treball es durà a terme entre l’1 i el 12 de juliol, de 8 del matí a la 1 del migdia, sota la
direcció dels arqueòlegs Jordi Merino i Maribel Fuertes, de l’empresa Janus SL, i consistirà en la continuació de la recuperació
de la muralla i la intervenció en les habitacions interiors. A l’igual
que l’any passat, hi ha només dues condicions per a col·laborar
en l’excavació: estar interessat en el món de l’arqueologia i desitjar integrar-se en un equip de voluntaris de pràcticament totes
les edats, atès que l’únic requisit indispensable és tenir més de
14 anys. La data límit per a inscriure’s és el dia 14 de juny i per
fer-la efectiva, o per demanar més informació, només cal que

Bona Festa
Major!
Menjador per a banquets
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Taller:
C/ Indústria,12
17240 Llagostera
Tel. 972 80 54 89

truqueu al telèfon 972460005 (Arxiu Municipal) o bé envieu un missatge a
arxiu@cassadelaselva.net.

ADÉU,

BOTIGA, ADÉU

Recordeu que el divendres de la Festa
Major, a les 7 de la tarda, al saló de plens
de l’Ajuntament, es presentarà el treball
titulat “Adéu, botiga, adéu. Botigues i botiguers (1860-1980)” realitzat per la Taula
Sectorial per a la Recerca i Difusió Històriques amb el suport de l’AMCS i el patrocini de l’Ajuntament. En el transcurs de l'acte sabreu com s’ha pogut realitzar aquest
interessant treball sobre la història del comerç cassanenc, i seguidament es realitzarà una visita guiada a l’exposició del
mateix nom, passejant entre les recreacions d’antigues botigues i observant peces
insòlites o desaparegudes, vinculades a
les botigues i que han estat cedides pels
veïns de Cassà i dels entorns.

Dolors Grau i Ferrando
Arxivera AMCS

Pintura decorativa (tots els estucs)
Murals, imitacions i esgrafiats
Restauració de façanes
Pintura industrial
Doll de sorra abrassiu
Doll d'aigua a pressió
Lacats i envernissats
(cabina pressuritzada)
Pintura ignífuga i intumescent
Revestiments sanitaris
(hospitals, escoles, laboratoris,...)
Paviments autonivellants
Col·locació de parquets, moquetes,
saipolam, paviments de PVC,...
Senyalitzacions vials, pàrquings,...
Retolacions

C/ Puigcogul, 13
Tel. 972 46 40 61
Fax: 972 46 40 81
17244 Cassà de la Selva
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