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Els treballs es realitzen amb una metodologia científica. Els components de l'equip de treball, amb els representants de la Diputació (fotos J.. Morancho i M, Riera)

Visita als treballs que s'estan fent a sa Tuna

La Diputació rellança el servei
d'arqueologia submarina
SA TUNA (De la nostra Redacció, per Miquel Riera).—
Amb una visita als treballs que s'estan portant a terme enfront de la platja de Sa Tuna, a Begur, va ser presentat ahir
a la premsa el nou Servei d'Arqueologia Submarina de la
Diputació de Girona, depenent del Servei d'Arqueologia i
el cap del qual és el senyor Nieto. A la presentació hi van
assistir el president de la Diputació, Arcadi Calzada, el cap
dels Serveis de Cultura, Joan Saqués, i els diputats Tarrés i
Terrades.
Abans de la visita a Sa Tuija, dent de la Diputació, Arcadi
el vice-president Joan Saqués va Calzada, va prendre la parauvisitar les excavacions que s'es- la. Digué Calzada que "a partir
tan portant a terme a la Ciutat d'ara s'intentarà portar a terme
Ibèrica d'Ullastret i les de Ja- uns treballs amb la màxima serieciment del Bronze de "La Fono- tat i rigor científic", encara que
va reconèixer que "estem molt
Uera", a Torroella de Montgrí.
La diada, però, es va centrar lluny dél nivell dels països eurobàsicament en el Servei d'Ar- peus". Va asseyalar també que
queologia Submarina, que ha es- . s'havien assentat unes bases i que
tat rellançat aquest mateix estiu en tot moment s'havia comptat
per la corporació comarcal. Con- amb la gent que fa submaricretament, i desprès d'una pro- nisme. Va agrair la participajecció de diapositives a la qual ció que els clubs realitzen al Serels responsables del servei vei i manifestà, però, que "no
mostraren com realitzen els seus es port oblidar la tasca realitzatreballs a sota l'aigua, el Presi- da anteriorment pel senyor Fos-

ter". En aquest sentit va dir que
el senyor Foster havia recollit un
material molt important i que la
seva col·laboració en-la nova etapa seria molt desitjable".
Tot seguit va agafar la paraula
el cap del Servei, senyor Nieto,
tot dient que la campanya realitzada a Sa Tuna era només el començament i que havia servit
principalment per tenir una pràctica per al futur. Les restes que
es troben a Sa Tuna són importants, encara que ja havia es.tat
excavat i s'hi havien trobat unes
àmfores de tipus ibèric molt interessants, de les quals només se
n'han trobat de semblants a Mallorca.
El senyor Nieto va informar
també que el Servei està en contacte amb altres agrupacions
d'arqueologia submarina, sobretot de França i d'Itàlia, per aga-

far experiències que ja s'estan
aplicant aquí. Va voler ressaltar,
sobretot, que el tractament que
s'està fent és bàsicament científic i que es vol seguir per aquest
camí.
Finalment, va manifestar
els projectes del Servei. Concretament va informar que s'estava
realitzant una carta submarina
de les comarques gironines, que
s'estaven valorant les peces recollides i que ja hi havia una planificació dels diferents llocs que
s'han d'excavar.
Les excavacions al jaciment
submarí de Sa Tuna finalitzaran
aquesta mateixa setmana. En
elles hi han participat les següents persones, provinents de
diversos clubs de submarinisme
de les nostres comarques: Xavier
GranoUeras, Jordi Miró, Anna
Jover, Anna Verdaguer, Helène
Bernard, Josep Ma. Tur, Josep J.
Morancho i Xavier Nieto.

Cassà de la Selva

L'habitació que, s'ha escollit
com a aula principal, en la qual
s'hi han de realitzar la major
part de les activitats, és la unió
de l'antiga cuina i el menjador
—recordem que els locals que
l'Ajuntament ha posat a disposició de l'APAEN formen part
d'una casa particular—, estan
molt a prop del pati interior de
què disposa la casa, si bé -tal
com ens comentava el president
de l'Associació de pares, Joan
Martín-, cal construir l'escala
que doni directament a baix al
pati, i que és competència de
l'Ajuntament.
Les instal·lacions del grup de
maternal ocupen parcialment el
pis. La resta del pis queda a dispoàció de l'Ajuntament per a
realitzar-hi les activitats que. cregui oportunes. Recordem que

fou l'Ajuntament el que es comprometé a cercar uns locals per
l'Associació de pares per a col.locar-hi el nivell de maternal, que
havia de sortir de les instal·lacions de les Escoles Nacionals.
Fou d'aquesta manera que es llogà aquest pis, i ateses les seves
grans dimensions, l'Ajuntament
l'ha subarrendat només parcialment, ja que a l'escola no li calia
pas tant d'espai.
L'Associació de pares ha optat per variar els plans que semblaven que s'havien de dur a terme. En comptes de posar dues
aules de maternal, han cregut
més adient fer-ne una de sola,
amb tres persones encarregades
de la feina educativa.
Al moment de començar les
classes, el material necessari per
poder dura terme la tasca educativa no estava instal·lat. Segons
ens comentava el president de
l'Associació de pares, les raons
són ben explícites i comprensibles, i a més molts de pares coneixien aquesta situació provisional de les instal·lacions.
Diumenge vinent, dia vint, estaran oberts els locals d'onze a
dues del matí, amb tot el material definitivament instal·lat, perquè els pares puguin veure les
classes definitivament acondicionades per a l'ensenyament.
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La mainada anava iUusionada a ocupar les noves aules (Foto Domingo).

Amb la inauguració d'aquests
locals s'ha tancat tota la polèmica encetada arran de la manca
d'espai a les escoles nacionals, en
haver-s'hi de crear una nova unitat de preescolar, i no ésser la
maternal subvencionada per l'estat, sinó que està a càrrgc
exclusivament i únicament de
l'Associació de pares.
Recordem que amb la nova
creació d'aquesta unitat de preescolar, i per evitar.possibles futurs problemes d'espai, la Delegació del Ministeri d'Educació i
Ciència es comprometé a realitzar un estudi de les possibilitats
de l'actual col·l^i nacional i la
possibilitat de crear una nova
unitat de quatre classes de prees-

OLOT (De la nostra Redacció, per I.J.).- Amb un retard considerable ha sortit al
carrer un nou plànol turístic
d'Olot editat pel Centre d'Iniciatives i Turisme, que es reparteix gratuïtament.
Aquest plànol, que havia
de sortir al començament de
la temporada turística i l'aparició del qual es va ajornar per
diverses circumstàncies, conté
a més del plànol urbà una
completa guia amb les adreces
urgents, els hotels, les piscines, els restaurants, les clíniques i els serveis més necessaris. També hi són detallats els
centres d'interès més importants de la ciutat, com els
parcs, les places, els museus
els volcans, etc.

Sant Feliu

Inaugurades les noves aules de maternal
CASSÀ DE LA SELVA (Del
nostre corresponsal, Carles Domingo).— Les noves aules de maternal, situades al primer pis de
can Vall-Llobèra, varen ésser
inaugurades ahir en iniciar-se el
curs escolar.
À les nou en punt dej matí ja
es trobava als nous locals una bona part dels alumnes que havien
d'omplir les noves classes. En total, són entre seixanta i setanta
alumnes, que estaran à cura d'
una professora i dues ajudants.

Nova guia
turística
d'Olot

colar fora de les ihstal.lacions de
l'esmentat col·l^i nacional.

cl. Montagut, 27
Tel. 20 89 20
SARRIÀ DE TER
P. Canalejas, 4

Suspesos els
actes de
MIFAS
SANT FELIU DE GUÍXOLS
(Del nostre corresponsal).La pluja va obligar a suspendre una part dels actes organitzats pa: l'Associació de minusvàlids MIFAS. Una estona
després d'iniciar-se a la pista
de bàsquet del passeig un partit entre dos equips de miriusvàlids, va començar a ploure, per la qual cosa es va haver
de suspendre el partit i també
el ball popular que s'havia de
celebrar a la platja a partir de
2/4 d'onze de la nit, dissabte
passat.
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ESTAMPEM:
Samarretes, cartells,
pancartes,
plàstics,
bosses, rètols, etc...
CONSULTEU-NOS!
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