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ARXIU MUNICIPAL
Mig centenar de joves i adults hi ha treballat durant un mes

II Campanya d’excavació al Puig del
Castell de Cassà de la Selva
Per segon any consecutiu
s’han représ les excavacions
al jaciment ibèric del Puig del
Castell, dirigides per Maribel
Fuertes i Jordi Merino. Enguany, la campanya de recuperació del jaciment s’ha
allargat quinze dies més, i
s’ha passat de les dues setmanes del 2001 a les quatre
setmanes de l’any 2002. Durant el període s’haurà descobert una part molt important
de la muralla del jaciment ibèric i ja es va definint la gran
extensió que va tenir aquest
antic poblat.
La segona campanya s’ha
dividit en tres torns. El primer,
s’ha dut a terme de l’1 al 12
de juliol, de dilluns a divendres, de les 8 a la 1 del migdia, i ha estat organitzat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. En aquest
primer torn han participat un total de
19 persones de totes les edats (entre
els 14 i els 82 anys) procedents de
Cassà de la Selva i del seu voltant. El
segon torn, que encara no s’ha iniciat
en el moment d’escriure aquestes ratlles, es durà a terme del 15 de juliol al
27 de juliol, i hi participaran vint nois i
noies de 14 a 17 anys, procedents d’arreu de Catalunya. Aquest segon torn
forma part dels camps de treball subvencionats pel Departament de Joven-

A dalt, la
majoria dels
inscrits de l’1
al 12 de juliol
i, a l'esquerra,
dos dels
voluntaris en
un moment
del treball
(AMCS/Dolors
Grau/Xavier
Vallès)
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INSCRITS EN EL PRIMER TORN
DE LA CAMPANYA D’EXCAVACIÓ AL PUIG DEL CASTELL:
Xavier Arroyo Monsalve, Narcís Artau
Valls, Irene Carbó Xifre, Jordi Fusté i
Bosch, Laura Mató Rabassedas, Francesc
Xavier Morales Garcia, Marta Morales
Garcia, Xavier Niell Ciurana, Dídac Pagès
Fuertes, Montserrat Pereda Grillo, Marc
Pinsach Rubirola, Pau Presas Bertran,
Mònica Puig Sanchez, Marta Puig
Sanchez, Isaac Rabionet Frigola, M. Neus
Terradas Trias, Pau Turon Izquierdo, Marc
Vallès i Raquel Vergés Angelats

El bon treball en equip és ben visible en la imatge de
l'esquerra; a sobre, els voluntaris del dissabte 6 de juliol
(AMCS/Josep M. Romo/Xavier Vallès)
tut de la Generalitat de Catalunya, està organitzat per la Colla
Excursionista Cassanenca i compta amb el total suport i ajut de
l’Ajuntament de Cassà. El tercer torn, es du a terme el primer,
segon i tercer dissabte del mes de juliol, està organitzat per
l’Ajuntament de Cassà, amb la col·laboració de la Taula Sectorial per a la Recerca i Difusió Històriques i està obert a totes les
persones adultes que per diferents raons no hagin pogut participar en el primer torn del camp de Treball. Durant el primer cap
de setmana hi han participat 12 persones, xifra que esperem
que es mantingui i que fins i tot es superi durant els dos caps de
setmana que encara manquen.
Amb aquestes intervencions anuals en el jaciment, l’Ajuntament de Cassà de la Selva pretén, d’una part, treure a la llum un
jaciment ibèric fortificat de grans dimensions i, de l’altra, facilitar
la participació en la recuperació del patrimoni històric a la societat civil sense cap condicionant d’edat, de procedència o de
professió.
Dolors Grau i Ferrando
Arxivera AMCS
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