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P A T R I M O N I H I S T Ò R I C 

Una sitja baíxmedíeval, primer resultat de 
les tasques arqueològiques del Fonollar 
L'equip de treball 
forma part d'un 
pla d'ocupació 
contractat per 
l'Ajuntament 

Unes excavacions 
íctt's al jaciment 
a^(^ueoIò^icdel 

Fonollar han permès 
descobrir un dipòsit tlejíra 
de considerables 
dimensions. Es tracta d'una 
sitja datada de Tèpoca 
baixmedieval que fa 
aproximadament quatre 
metres de fondària per tres 
d'amplada. La troballa és cl 
resultat del treball d'un 
equip d'arqueologia 
contractat per l'Ajuntament 
a través de l'INIï mitjançant 
un pla d'ocupació. Aquest 
pla, que es va iniciar el 
passat mes de juny tindrà 
una durada de sis mesos. 

La sitja té unes dimensions espectaculars 

LescxcavacionsalaTorredela Vila 
tanibc han pi^nncs descobrir diver
sos brancals i dintells de portes i 

finestres i un antic arc de la mateixa 
època. A la sitja, ubicada al menjador 

nialcrials d'inicrcs arqueològic. Les 
iroballcs més inipoilaiiis són una 
pedra de molí i un tinter de ceràmica. 

I."equip de Ireball. formal per una 
arqueòloga i quatre peons, forma pail 
d"iin plan d'fícupació subvencionat 
per riNHM amb la intenció quo 
l'Ajuntament proporcioni durant sis 
mesos un U'cbal I remunerat a aquestes 
persones mentre fan una tasca 
d'inieréspcral municipi. 

Can Barraquer 
Ara. l'equip fa una prospecció a les 
>alos de la planta baixa de la masia de 
Can Barraquer -la casa on va morir 
Rafael Casano\a-.ja que hi ha proves 
que la \ an reibrmar al segle .W'l sobre 
un odi t1ci anterior. Igualment a la /ona 
del Jardi es tractarà de localitzar les 
restes de l'estruciura de Tantic Hos-
piuil de Sant Boi. del qual se'n con
serva la porta. 

Més endavant Tequip d'arqueologia 
comcni.·aràa treballarà Can Di\i (car
rer del l'om) per mirar de trfibar ele
ments de rèpoca romana, donada la 

de Pedifici, s'han trobat, d'altres seva proximitat a les termes. 

El Ple Municipal aprova un manifest contra 
el reforç de l'embargament contra Cuba 

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Boi va aprovar el passat mes 
de juliol un manifest contrari al refort; de l'embargament sobre Cuba 
per part dols listats Units, la llei Helms líuiton. La proposta va ser 

presentada conjuntament pels grups municipals Iniciativa per Catalunya-
Els Verds i el Partit del Socialistes de Catalunya. Aquests dos grups, junt 
al de Convergència i Unió. van ferpossible l'aprovació del manifest. D'altra 
banda, el grup municipal del Partit Popular va votar-hi en contra, ja que 
considerav a que el text de la proposta manifesta di\ ergències amb cl grup 
del Partit Popular que ocupa la presidència del govern central. !• I manifest 

inclou una expressió de rebuig contra cl c<>nlingul de Ics declaracions fetes 
pel president del govern. José Maria A/nar, amb ocasió de la visita del 
viccpresident dels hstats Units, Al (iore. 

Sant Boi i Maríanao: pobles germans 
Sant Boi manté estrets lligams de col.laboració amb la localitat cubana de 
Marianao. Tots dos municipis estan agermanats des del febrer de 1 >̂̂ )3. El 
Ple Municipal va instar el govern central a fer més estrets els lligams de 
cotiperació i solidaritat entre Cuba i l'Estat espanyol. 

N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 

El Servei Local de 
català per a adults 

El dia 9 de setembre, 
el Servei Local de 
Català de Sant Boi 

obrirà un nou període 
d'inscripció dels cursos de 
català p e r a adults. 
Aquests cursos s'adrecen a 
persones majors de 18 
anys que volen augmentar 
els coneixements de català, 
tant orals com escrits. Els 
cursos s'estructuren en 
diferents nivells 
d'aprenentatj»e: nivell 
l l i n d a r ( L I , L 2 , L 3 , L 4 , 
L 5 i L 6 ) i n i v e l l d e 
suficiència (SI , S2, S3, S4, 
S5 i S6). 

Les classes s'impartiran al Servei Lo
cal de Català. (carrer Nou. 32. 1 r pis, 
telèfon 654 65 61) i al Casal de Barri 
Marianao. Quant als horaris, es fan 
cursosal matí, a la tarda i al vespre. La 

Català obre la inscripció dels cursos de 
amb novetats en el sistema de matrícula 

Els cursos s'adrecen a persones majors de 18 anys 

durada dels cursos és de 45 hores 
(classes d'una hora i mitja, dos dies 
per setmana, durant quatre mesos). 
Hi haurà altres dos períodes d'ins
cripció, a mitjan febrer i al Juny (cur
sos d'esliu). Enguany es posa en 
marxaun nou sistema de matriculació, 
miljan^^ant números que es donaran 
per ordre d'arribada i seran limitats. 
Aquests números(dos, com a màxim. 
per persona) seran necessaris tant 
per malriculai-sc com per lèr les 
pro\es de col·locació, obligatòries 
per als qui uíi les hagin tetes mai. 

Duraiii el període l·)9S-0fi s;in ins-
criurc's als cursos de caudà prop de 
sct-eentes persones, amb 33 grups. 
La demanda més gran va ser per als 
niódiilscorresponentsal primer ni\ ell 
de suficiència, L'index d'assistència 
\a arribar al S5"'» i cl d'aprotltamcnt 
(és a dir. haver assolit els objectius 
llei curs). \ a ser d'un 66%. 

L'Ajuntament 
vetllarà per 
prevenir 
l'absentisme 
escolar 

L 'Ajuntament vetllarà per 
detectar i prevenir els 
riscos associats a 

l'absentisme escolar. Aquest 
curs 1996-97. amb l'entrada en 
funcionament de l'Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO), 
rescolarit/aeió passa a ser 
obligatòria fms als setze anys en 
lloc de fms als catorze, que era 
quan acabava l'ECiB. Segons la 
normativa vigent, les mares i els 
pares són els responsables de 
l'escolarització dels seus fills. A 
l'Ajuntament li correspon tenir 
cura d'evitar l'aparició de 
l'absentisme, detectar-ne les 
causes i prevenir els riscos 
associats a l'abandonament dels 
estudis. 

Els estudis sobre l'absentisme 
escolar confirmen que els 
alumnes que no assisteixen a 
classe assíduament tenen 
després menys oportunitats no 
només als estudis, sinó també 
en l'entrada al mercat laboral. A 
més. ets adolescents "absen-
tistes" perden els hàbits de 
treball en equip, seguiment de 
les normes i control d'horaris 
necessaris per a la vida adulta. 
Els mateixos estudis apunten 
una acusada tendència 
d'aquests nois i noies a 
arrossegar més enllà de 
l'adolescència la seva desmo-
tivació, alhora que perden 
l'oportunitat d'ampliar les seves 
relacions socials en un marc on 
s'acostumen a fer les principals 
amistats. 

Comissió 
L'Ajuntament ha decidit consti
tuir una comissió de treball en 
aquesta matèria, formada per 
tècnics dels departaments 
d'Ensenyament, Seguretat 
Ciutadana i Serveis Socials. La 
primera acció que porta a terme 
aquesta comissió serà una 
campanya de sensibilització. 
Amb l'inici del curs es posaran 
en marxa altres iniciatives. Per 
exemple, la Policia Municipal 
intensificarà l'habitual servei de 
control en els horaris d'entrada i 
sortida als centres i farà sessions 
d'educació viària a les aules. 

A més, es proporcionarà als 
alumnes informació detallada 
sobre les alternatives de 
transport que tenen a la seva 
disposició per arribar fms als 
centres. Les dades de què 
disposa la comissió de treball de 
l'Ajuntament de Sant Boi indi
quen que, majoritàriament, els 
alumnes no han de recóirer en 
cap cas més d'un quilòmetre per 
anar des de casa fins a l'institut. 
També es preveu fer un estudi 
sobre els millors itineraris amb 
bicicleta. 




