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El castell de Vidreres pren forma
 Els arqueòlegs que excaven a Sant Iscle descobreixen inesperadament dues estances
DIARI DE GIRONA

VIDRERES | E. BATLLE

El castell de Sant Iscle de Vidreres comença a recuperar la
seva delimitació estructural original i el seu entorn emmurallat.
La quarta campanya d’excavacions arqueològiques d’aquest estiu ha posat al descobert dues
habitacions al sector sud-est del
recinte principal molt ben delimitades però, encara no se’n sap
la seva datació ja que estan pedents de documentació arqueològica.
Aquestes dues cambres fins ara
eren totalment desconegudes pels
arqueòlegs. I el que s’hi amaga a
sota és tota una incògnita que es
mantindrà fins a les properes excavacions. La d’aquest any va acabar fa pocs dies.
Els arqueòlegs coneixien l’existència de la nova troballa. A més
d’aquesta descoberta, també s’ha
trobat una altra estança, situada al
nord-oest del castell amb interessants nivells d’ocupació que
daten del segles XI i XII. En aquesta habitació, s’ha recuperat una petita llar de foc de l’època i trossos
de ceràmica de cuina, habituals de
l’edat mitjana. El director tècnic del
jaciment, l’arqueòleg Joan Llinàs,
destaca que les descobertes d’aquest any serveixen per tal que en
un futur es pugui deixar a punt el

El bus nocturn
de la Selva
litoral amplia les
parades a Blanes
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AVANTPASSATS VIDRERENCS
Quatre anys d’excavacions al
castell de Sant Iscle
L’any passat es van trobar restes humanes del segle XI mentre s’excavaven les restes del castell
i ara, les estances en què habitaven.
Dues d’elles no se’n sap gaire i cal esperar la documentació arqueològica.



Recuperades una llar
de foc i peces de ceràmica
que els experts daten
dels segles XI i XII

recinte per realitzar-hi «un projecte
de consolidació i adequació». De
fet, aquest és el quart any que
s’està excavant a Sant Iscle i tot i
que la muralla inicialment semblava molt malmesa. En aquest
context, Llinàs explica que aquest
any «s’ha tret molta pedra i runa»
i ja es pot veure com estava disposat el recinte, tot i que «encara
queden sectors per descobrir».
Enguany, a la part sud s’ha deixat al descobert l’estructura de la
muralla i tres espitlleres. Una de les
altres descobertes aquest estiu és
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La muralla de l’antiga fortalesa està sent restaurada.

la zona de l’entrada al sud-oest del
recinte, que estava protegida per
un parapet en forma de «L» que
impedia l’accés directe a dins del
castell. Segons sembla, aquesta
porta s’hauria usat durant el segle
XIII i fins al XVII i per tant no seria l’original del castell, per ara desconeguda.
Quatre estius d’excavacions
Aquest és el quart estiu que joves
de tot el món participen en les excavacions de Vidreres i, tal i com
explica Llinàs, en els quatre anys
el canvi ha estat molt gran ja que

L’home ferit dissabte a Lloret es va tallar
en trencar la vitrina d’un bar a cops
 Va entrar al local i es va

encarar amb el personal; no
va ser apunyalat, com deien
alguns testimonis dels fets
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Maçanet Carod-Rovira visita l’Ajuntament
 El vicepresident del Govern i president en funcions de la Generalitat, Josep
Lluís Carod-Rovira, va reunir-se ahir amb l’alcalde de Maçanet de la Selva,
Alfons Soms (PSC), abans de visitar una empresa del municipi. Acompanyat
del delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy, Carod-Rovira va signar el llibre
d’honor del Consistori i va departir una estona amb el primer edil.

s’ha posat al descobert l’estructura i la distribució de diverses parts
del castell. De tota manera, el
castell de Vidreres va estar de
sort, explica l’arqueòleg, ja que el
segon pis va caure sobre el primer,
de manera que la planta baixa
«està molt ben conservada».
Les campanyes d’excavacions
arqueològiques al castell de Sant
Iscle estan coordinades pel grup
Esplai Vidrerenc. La campanya
de l’any passat va posar al descobert els cossos de quatre esquelets
del segle XI, els primers vidrerencs documentats fins ara.

El bus nocturn que recorre els
pobles de la Selva marítima les nits
dels dissabtes d'estiu farà quatre
parades més a Blanes. Fins ara,
l’autobús només parava a l’estació
de la plaça Catalunya i ara, per tal
de donar més serveis als barris del
municipi, també s’aturarà al pont
de Ferro, a la rotonda dels Focs, al
cementiri i a la terminal d’autobusos de Blanes. Aquestes noves
parades de la línia d’autobús s’han
creat, segons l’Ajuntament de Blanes, per tal de donar més servei als
joves dels barris. Aquesta ampliació del nombre de parades només
afecta el tram de la línia a la Selva
litoral, que uneix Blanes amb Lloret de Mar i Tossa de Mar, tot i que
aquest servei de bus nocturn s’estén fins a l’Alt Maresme. Per tal d’arribar a les poblacions del Maresme (Santa Susanna, Tordera i Palafolls) des de Blanes, la parada on
s’ha de fer el transbord segueix sent
la de plaça Catalunya. Aquest servei de bus nocturn que s’ha posat
en marxa aquest estiu funcionarà
fins a finals de setembre i permet
que els joves d'aquest territori puguin sortir de nit amb els amics
sense córrer els riscos de conduir
sota efectes de l'alcohol.

Un home de  anys i de nacionalitat estrangera va haver de ser
atès la nit de dissabte a l’hospital
Comarcal de Blanes a causa de ferides a la mà i al braç que s’havia
fet trencant una vitrina d’un bar de
Lloret a cops. La confusió que va
originar l’accident va provocar
que alguns testimonis expliquessin que l’home havia estat víctima
d’un apunyalament, quan les fe-

rides que lluïa van ser causa de talls
efectuats pels trossos de vidre, segons va informar ahir el centre
hospitalari.
L’home, que atén a les inicials
G.J., va entrar en un restaurant de
menjar ràpid situat al passeig
Agustí Font de Lloret i va demanar
que el servissin, però que pagaria
més tard. Conegut pel personal del
restaurant i qualificat com a conflictiu pels responsables del local, li van dir que marxés perquè
no li servirien si no pagava. L’home va entrar i sortir diverses vegades de l’establiment, que era
ple de clients, i finalment es va enfrontar al personal i va començar
a picar de punys a la barra. D’un

cop, va acabar trencant la vitrina
dels aliments refrigerats que hi
ha al mostrador. L’avís a la policia
i l’arribada de l’ambulància, ja que
l’home sagnava a causa de les ferides sofertes a la mà i l’avantbraç
esquerres, va posar punt i final a la
batussa; ningú més va resultar ferit segons van explicar ahir els
responsables del local.
L’home va ser atès d’urgències
a l’hospital al punt de la mitjanit de
dissabte, i se li va fer una cura a dos
talls que presentava a un dels braços, sense que el comunicat mèdic
indiqui cap traça de ferida provocada per arma blanca. Després
de la cura, l’home va rebre l’alta
mèdica.

