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EL BOT SALVAVIDES MIQUEL DE BOERA

UNA MICA D'HISTORIA
Un cop queda constitui'da, el 1886, la seccid local de-

penent de la "Sociedad Espafiola de Salvarnento de Náufragos", s'anh immediatament per a bastir al Fortim una
caseta (el Salvament) i per a adquirir un llanpcaps i un
bot de salvament.
Havent cornenGat ja les obres de I'estatge i rebut el
canó, el 1897 s'adjudich a Burell i Cia. de Barcelona la
wnstruccid del bot salvavides.
El procés de construccio del bot, dels marerlars emprats, dels accessoris, etc. tot, fil per randa, es pot seguir
puntualment a traves de la informaci6 que el setmanari
guixolenc la Lealtad anava donant.
A primers d'abril varen tenir lloc a Barcelona les proves
oficials del bat. I per llagost al Racó de llevant de la nostra
platja es procedí a la cerirnonia de benedicci6. Josep Ma.
Vidal Largacha i la seva esposa Maria Josepa Topete en
foren els padrins, que li posaren el nom de Miguel Boera,
en record d'aquell fam6s militar guixolenc del s. XV-XVI.
Abans, per& $'havien fet les corresponents proves de
recepció dei carro-varador, que per al bot havia fabricat la
mateixa companyia barcelonina.
Després d'haver fet tot el servei per al qual s'havia
construi't, miraculosament pogueren evitar el desballestament el bot, el carro i llurs arreus.

LA SEVA RESTAURACI~
El 1987, al marge i amb el desconeixement m6s absolut de la Junta del Museu, hom confia al Museu Marítim de
Barcelona la restauració del bot i del carro.
Arran del nou Consistori constitui't el 1 991, la Junta del
Museu ha poaut fer-ne un seauiment s un tu al, de les es-

mentades obres. És evident que la Junta del Museu ha db
vetllar per la conservaci6 i el manteniment de tid erl patrimoni histbrico-culturalde la poblacib.
De llavors en$&, els contactes am 6 ds ,reqppansal~lesi
t&cnicsdel Museu Marítim han sovirrtejat,mfm m la seva
col.laboraci6 essencial en la nostraexpMii6: V3uixolencs
a America',
Quan ia restauracit5del bot estava a puntd'acabar-se,
problemes laborals interns, aliens &s mpansables del
Marltim, van aturar la t a w .
EI 29 doctubre @enguanyJ'&al&, el r@&r de cultura. el director i el conservador del M m u d8Histbriade la
ciutat es reuniren amb els resg'onsqblesdel Marltim per a
intentar de desencallar eI tema.
S1arrib&al compromísde mmengar lesobres de restauració -les ciel bot,. molt am@dq&$ Bel carro encara
per fer-, malgrat que subsWeixencato,aigynproblema pel
que fa a la situaci6 Mor@irtln t6mic Bel Museu ~ a r i t i m
Itot aixb perquh, un oap refets,'el1994es puguin definitivament i~sta1.Fara!Qdlvámenl, ihkj& Fannex del nos~
tre Museuque es de@m$iP
.amb elbhi itbB els seusestri
a les cases del mar; .
No wl d i a qw IB pb.ll\lca de qqxwació i dksses
sorameht en&& ~ M M S~ a
~ fU
i i r Yneir nnstre incidir&positivament t m W en 91 pwjeqe. d d futur "mini museu* del
~ t v a m n tmrfl'ufia
,
eWensi6 del M m u d'Histbria de la

cimt.
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ARQUEOLOGIA DEL MON IBERICI ROMA A SOLIUS
(SANTA CRISTINA D'ARO)
Recentment hem retrobat les restes d'un forn
rom&a Solius, situat a poc menys de mig quilbmatre
al nord-oest del Castell, enmig d'una zona boscosa
molt rica en^ argites.
~'esmektatforn era conegut per companys de la
Junta del Museu, així corn per bosquetans i cawdors, perb mai havia estat objecte d'un estudi en detall.
Actualment es conserva "in situ" una part de
I'engraellat i de la cambra de combusti6. Malgrat la
fragmentmi6 de les restes estem elaborant un estudi
amb I'arquebleg gironi Jordi Sagrera per tal de reconstituir la planta del forn, intentar fixar-ne la tipologia, buscar paral.lels i relacionar laestablimenti la
seva produccid amb la resta d'habitats d'epoca romana m& propers.
Aquest jaciment arqueolbgic no és un cas alllat
dins del poblament d18pocaiberica i romana que observem en els contraforts de IIArdenya que limiten
amb la Vall dlAro per la banda de Solius. Els indicis
que coneixem del poblament en aquestes epoques
són prou interessants per a fer un breu resum
d'aquests assentaments per tal que s'estudii'n, cataloguin i conservin convenientment.
Els jaciments que coneixem són els següents:

Restes del forn roma de Solius

Plana Basarda: Poblat iberic d'importants dirnen-

sions del qual es conservensitges d'emmagatzematge! i restes de murs. Malgrat que no s'hi ha realitzat
cap intenrencidchtífica, els materials trobats en superfície fan pensar en un abando del lloc abans del

s.ll a.C.
Aquest poblat ha estat espoliat sistemhticament
des d'&pquesreculades. Dawerarnent s'han fet gestions encaminadesal seu estudi i preservació(vegeu
Informatiu núm. 9, octubre de 1991). is, sens dubte,
el jacirtient mes lrnportarrt d'aquest sector de
IIArdwíyai un dels més interessanfs del Baix Emporda.
Plans de1 Vídre: Jaciment que estava situat enfront de Plana Basa@. Poc desprds del seu estudi
preliminar (vegeu bibliografia)va serdestrui't en piantar-se eucaliptus en aquella zona.
En el lloc s'hl trobaven restes d'estructures associades amb materials d'epoca ibirica i romana. Tambe hi havia eines de sflex que feien pensar en una
acupacid prehistbrica,aixi com vidre de classificació
Zncerk (rom& o medieval) que hauria donat lloc al
de la plana,
tbponim
*
Estaeia iwrica de Solius: Jaciment situat a la
Serra Uarga, entre B n Dalmau i Can Duran del Gatellar, d&bert
per Néstor Sanchiz. Possiblement
es tracti d'una casa ensorrada. La cerhmlca recollida s'inscriu dins del
món ibbric: ceramica a
ma, amfora de boca plana i alguns fragments de
ceramica grisa de la Costa Catalana.
Can Llauradd: Prop
dlaquesta masia es va
trobar una dracma emporitana datada per LluCs
Esteva al darrer quart del
s.lll a.C. o al primer quart
del s.11 a.C. Tambd en
aquest sector Néstor
Sanchiz va recollir alguns
materials en superfície
(dos fragments de t&gula, una nansa d'hmfora de
boca plana i d'altres sense forma). Per tant, cal
suposar que hi hagut5 algun tipus de població, o
si m$s no una freqiientacio, que s'ha de relaci*
nar amb el proper poblat
de Plana Basarda.

EXCURSI~
A L'ARDENYA
El passat 12 d'uctubre el Museu dlHistotia de la Ciutat va organitzar una excursió a la Catalunya Nord. Vam
sortir a les 8,15 del mati de [a Plaqa del Monestir i a les
11,30 es va arribar al primer punt de visita: el museu de
Bellestar de la Frontera, petit municipi de la Fenolleda.
En aquesta vila es va descobrir I'any 1983 la sepultura col.lectiva més antiga del sud de Franp (4.000
anys a.C.). Amb aquest motiu es va iniciar la restauraci6 del castell de la població on s'hi ha instal.lat un magnific museu (encara no completament acabat) per a
exhibir les restes arqueolbgiques trobades a la cova i
mostrar, en general, el patrimoni municipal.
Al museu vam poder resseguir els metodes de treball que utilitzen els arqueblegs, a trav4s de pannells
interactius, la reconstruccióde Imexcavaci6,
els objectes
trobats. Tamb6 entrarem a la cova sepulcral, reproduida al museu de manera idhntica a com es va trobar
I'any 1983.La visita va ser comentada per I'arqueologa
responsable del Museu.
Després de I1&pates va fer la visita al Museu de
Talteüll, Centre Europeu de Prehistoria, centrat entorn
de la troballa del crani Arag6 XXI, conegut com a I'home
de Talteüll, un Homo erectus que va viure fa uns
450.000 anys a la Cauna de I'Aragb.
Les sales d'exposició del museu, certament espectaculars, incorporaven les t6cniques més avanpdes en
museologia: diorames dels paisatges i escenes de la
vida prehistbrica a tamany natural, audiovisuals, cbnsoles interactives, etc. La Cauna de I'Arag6 també hi
era reprodui'da. Ets comentaris de Narcis Soler,professor de Prehisthria i Historia Antiga de la Universitat de
Girona, van fer la visita molt amena i mes enriquidora.
L'excursio va concloure amb una passejada pel poble on es pogu6 comprar vi i mel o prendre un cafe al
bar de la plap. Passades les 9 del vespre arribavem
de bell nou a Sant Feliu.
Van participar en aquesta sortida 55 persones.

Narcis Soler. professor de la UdG.ens comenta, abans d'entrat, la
histbria i contikgut del museu de Tkdíeiill.

Durant el mes de novembre, el massís de I'Ardenya
ha estat noticia en els diaris de les nostres comarques
pel fet que hi ha dos projectes que fan perillar la conservació d'aquest important patrimoni natural: d'una banda es pretbn construir un port esportiu a la platja de
Canyet i de I'altra hi ha un projecte per a fer una carretera, amb urbanitzacionsa I'entorn, que travessi el massis des de Santa Cristina dlAro a Canyet.
No hi ha dubte que aquests projectes, si es fan realitat, comportaran inevitablement la destrucció d'aquest
espai natural, abans que sigui objecte de protecció. En
aquest aspecte, cal assenyalar que I'Ajuntament de
Tossa ha sol.licitat la declaracid de Parc Natural per a
tot el massis, estatus que cal assolir per tal que hi hagi
una protecció efectiva d'aquest territori.
En aquest estat de coses, IIAssociaciÓ dlAmics de
les Gavarres i de I'Ardenya i el Museu dlHistbria de la
Ciutat van organitzar una sortida a peu pel costat NE de
I'Ardenyaper tal d'observar la natura i I'efecte de I'accib
humana, tant la passada com la present.
L'excursib s'iniciava amb una breu ascensi6 des de
Can Ribot, passant per diferents conjunts rocosos des
d'on es veia Sant Feliu com a fons, fins arribar a una
petita vall envoltada de bosc, on hi havia dues barraques de vinya. Aquí varn poder veure tes petges dels
senglars i la bassa on abeuren .
Prosseguint I'ascensio arribarem a les coves del
Mas Asols, en les quals I'home havia enterrat els seus
morts fa uns 4.000 anys. Des dels grans blocs granítics
poguerem admirar la frondosa comalada.
EI darrer tram de pujada seguia, fonamentalment
I'anomenat "carni roma" fins arribar al Pla dlEn Romague. Aquí comencava la part més dura de I'ascens fins
al Puig Gros (325 rn s.n.m.). El dia clar va fer possible
veure el Rocacorba, el Canigo i la serra de I'Albera i
punts més propers com Sant Bonet, la Divina Pastora i
el Pi de la Milana.
Des del Puig Gros es baixh fins a les coves del Tur6
de llAliga i de la Costa &en Cirera, coves que havien
servit tambc?d'enterrament. Després retrobarem de nou
el carni roma, per un dels trams millors conservats, i
tomarem al punt de partida.
M6s de trenta personesvan participar en 11excursi6i
cal esmentar que el temps fou esplh~did,amb els horitzons molts clars que permeteren gaudir d'unes magnifiques vistes del territori.

Can Dalmau: En els camps que envolten aquesta masia, avui reconvertits en camp de golf, Néstor
Sanchiz va trobar uns materials en superfície que
molt possiblement pertanyin a I'abocador d'un forn
roma, que hauria d'estar molt a prop. No creiem que
es tracti de I'abocador del forn del qual hem parlat a
I'inici de I'article donat que esti situat a una certa
djstancia i en un nivell topogrhfic: foqa mes alt.
Mas Tapioles: En terrenys d'aquests mas, al cim
del Puig d'en Xicu, es va descobrir un enterrament
amb thgules en fer-se un tallafocs. El grup del Museu
Municipalestudia el jaciment, molt malmesper I'accid
de les maquines.
El mort estava orientat mirant a sol ixent. Cal assenyalar que una de les tegules recuperades presentava un grafit amb el nom MARGE. Els materials
recollits al voltant de la sepultura no aporten cap indici cranol6gic. Josep Escortell proposa com a proba- ble una datació entre els s.V-VI basant-se en el tipus
de tomba i en la grafia de la inscripci6.
Els jaciments ací ressenyats constitueixen una
mostra del ric patrimoni arqueologic del món iberic i
roma que posseeix aquest sector de i'Ardenya. Sabem, a mes, d'algunes troballes superficials a la zona
que caldra tenir-les presents en futurs estudis. Com

hem vist, I'accio humana recent n'ha malmes la majoria d'ells (Plana Basarda, Planadel Vidre, Can Dalmau, Mas Tapioles). De ben segur que n'hi ha d'altres
dels quals mai no en sabrem res perque han estat
destruits conscientment o inconscient.
Pensem que la salvaguarda del patrimoni arqueolbgic de t'Ardenya va estretament lligada amb la del
patrimoni natural.Per tant creiem necesshriauna proteccid integra i real de tot el massís, protecció que es
podrla asassplir amb la declaraci6 de Parc Natural,
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TALLERS D'HISTORIA. CURS 1992 1993
OBJECTIUS GENERALS

ACTIVITATS

Els "Tallers d'Histbria" son aquestes reunions
peribdiques, obertes a tothom, d'educadors i tecnics
de 1'~reade Cultura per a treballar el projecte comú
d'introduir la hist6ria local als nostres centres
d'ensenyament i d'oferir-ne els recursos necessaris
que calguin (exposicions, vídeos, publicacions,
diapositives, etc.).
L'objectiu, pero, no es de limitar-se nomes a
ensenyar (mes que ensenyar = transmetre coneixements, es tracta de desvetllar hcuriositat dels nois
i noies) el passat historic de Sant Feliu, sind també
d'educar a~titudsi de sensibilitzar-10s sobre temes
actuals: coneixement del nostre patrimoni natural i
de la necessitat de conservar-10, I'actitud de
solidaritat: davant la pobresa, etc.

Ercposi~i6del Centenari del Tren (febrdmar~)
Exposicio de! Modernisme Gujmlenc (marflabril)
ExposZciS de Peter Pa0 (abril)
Exposicid sobre I'Ardenya, patrimoni natural
mis)
Conferencies d'acord amb cada tema de I'exposició.
Publicacions: dossiw, informatius, cataleg
d1expwici6i llibre.
CoIJaborar amb Justfcia i Pau: "Ciutadans del
món". Concurs Sant Jordi.

OBJECTIUS 1993
Aquest curs s'han proposat de donar a coneixer la
histbria de la ciutat durant el periode 1870-1910,
Bpoca de creixement material i de desvetllament
ideolbgic icultural, desmitificantallb que sempre s'ha
explicat que Sant Feliu era "xauxa". Aquf, dins
d'aquest inarc, entra el tema de la renovaci6 de les
vies de cornunicaci6: el tren de Sant Feliu i el del
Modernisme guixolenc (arquitectonic, artistic, literari,
industrial... etc.).

I

PARTICIPACI~DE LA NOSTRA COMARCA
EN LES "BASES DE MANRESA" (1892)
s'acompleix
el

Q~~~

de IoAssemblea de

Manresa de la Unió Catalanista, on del 25 al 27 de
marc de 1892 es redactaren les celebres *Bases de

del conegut llinatge del municipi de Santa Cristina
d'Aro.
Ens hasemblat que, abans no finis I'any, n'havíern
de dir q~elcomencara que fas en forma de breu no-

ticiaA.Jimenez

~ a k s a un
: seguit de propostes per a I'autogovern
de- Catalunya, no ens podem estar de dir-ne aquí
qUelcom.
Més que un document o manifest polític, els representants de la UniB Cat~fanistaa Manresa es
marcaren uns objectius, a llarg termini, de les aspiracions catalanistes pel que fa al govern catalh.
Aquests representants provenien de gairebé tot
Catalunya.Tambe de la nostra subeomarca (Sant
FeliuNall d'Aro) hi varen participar dos membres de
la Unió Catalanista. De Sant Feliu hi assistí Pere
Pascual i Baguer, personalitat ganxona de qui enguany parlem als Tallers dlHistoria, per raó sobretot
de la seva professib: mestre d'obres.
De Solius, hi participa Joan Vicens i Puig, hisendat

L'ARXIU DE PERELADA HA LOCALITZAT EL DOCUMENT DE LA
SENTENCIA A MORT DE NARCJS MASSANAS
L'Arxiu Histbric de Sant Feliu i en Gerard
Bussot, autor de la biografia de El capita Narcís Massanas ( 1 i86 - 181i), volum nom. 5 de
la nostra col.lecci6: Estudis Guixolencs, havíem buscat a I'Arxiu de Perelada infructuosament la sentencia que en resulta del consell de guerra que se li forma, amb la
consegüent condemna a mort el 9 de juny de
Sabíem que una copia havia de ser a
I'Arxiu del Castell de Perelada, aleshores extraviat, potser per haver-lo mostrat a diverses
exposicions fetes sobre el tema de la Guerra
del franc&. I així G. Bussot ho explica i lamenta en el seu llibre (pagines 85 i 86)
Sortosament I'arxiver del Palau de Perelada Mn. Josep Clavaguera I'ha retrobat, i immediatament ens ho ha fet saber. Els nostres
serveis hi anaren a fotografiar-lo per poderne donar la notícia en aquest Informatiu, i per
a saludar i agrair I'amistosa col.laboraci6 de
avaguera i de la bibliotechia lnes

fi
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Així doncs, una vegada mes, tinguérem
I'acasio de visitar no sols I'arxiu, sinó també la
important biblioteca, el museu, I'esgldsia,etc.
del Castell.
N'és tan d'interessant el conjunt de Perelada que hem pensat de fer-hi, la propera primavera, una excursió amb els amics de1 Museu, que podria acabar amb la visita de Sant
Pere de Rodes.

FONS TEIXIDOR
J. RODR~GU
EZ BLANC0 (Amiu Histbric Municipal de Calella)
Documenfs relaciona& amb Sant Feliu del fons Teixidor,
custodiata I'ArxiuHistdricMunicipaldeCalella(continuacid).
1505, abril, I 9
Sant Feliu de Gulxols
Donació de legitima atorgada per Montserrat Bosch,
marinerde lavilade Sant Feliu, afavordelseu fill Montserrat,
marinerdel mateix lloc, d'una peca de terra al clos de la vila.
Escriva: Nicolau Papi, notari públic a Sant Feliu per
I'autoritat de l'abat del Monestir.
Pergamí en mal estat que no permet IIegir m8s dades.
T-30 - 275x184 mm.
1511, agost, 11
Sant Feliu de Guíxols
Venda atorgada per Benet Vicens, paraire, i Genesa,
vidua de Joan Vicens, com a tudors dels pubills de Joan
Vicens, sastre que fou de la vila de Sant Genís, a favor de
Jaume Oliba, d'una casa al carrer de ]'Hospital de la vila de
Sant Feliu, com a major oferent a I'encant públic, celebrat
amb intervenció de Mateu Albert, corredor públic de la vila
i sota control de Nicolau Papi, jutge ordinari de la poblaci6.
Segueix el lluisme a favor de I'abat Joan Nadal com a
senyor directe. Escriva: Bernat Ferrer, notaripublic, substitut
de Jaume Lendris notari pljblic de la vila de Sant Feliu.
S-31 - 325x525 mm.

1520, marc, 15
Sant Feliu de Guixols
Venda atorgada per Elionor Barenya, vídua d'Antoni
Barenyade la vila de Sant Feliude Guíxols, afavor de Pere
Moret, mariner de la mateixavila, d'unaterra al lloc conegut
com Puigmarti, tinguda sota domini directe del Monestir.
Insereix el lluisme degut al monestir.
No ve posat en pública forma. Pot haver estat retallat.
T-35 - 265x315 mm.
1521 , maig, 21
Sant Feliu de GuCxols
Carregament de censal (originalment creat el 1504)
atorgat per Pere Teixidor, fill i hereu de Dalmau Teixidor,
pages de la parroquia de Santa Cristina dlAro, a favor
d'Antoni MarquBs, pages de Cassa de la Selva, constituTt
sobre els bens de Bartomeu Pla (a) Nadal i de Francesca
Nadal, senyora Útil del Mas Nadal a la parrbquia de Santa
Cristina d'Aro.
Escriva: Bernat Ferrer, notari públic de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.
T-36- 300x301 mm.
1524, juliol, 8
Mas Pexera. Ltabih.
Capitulacionsmatrimonialsatorgadesentre Pere Mateu,
donzell i fill de Joan Mateu del lloc de Montiró i de Caterina,
i Anna filla del cavaller Lluís Giiell de Pexera ja difunt i de
Beatriu, amb eis pactes acostumats.
Escriv.4: Gaspar de Villena, notari públic del terme del
castell i baronia dlUllastret.
T-37 - 655x410 mm.

1516, novembre, 26
Sant Feliu de Guíxols
Venda atorgada per Francesc Auladell, sabater, i per la
seva dona Caterina, de la vila de Sant Feliu, a favor de .....
mestre d'aixa de la mateixavila,d'una
de terra tinguda
sota domini directe del Monestir.
11 "s.
1526, rnarq. 16
Pergaml mutilat que no permet coneixer ni el nom de! L ' Girona
comprador, ni el tophnim niel nom de I'escriva.
Cessi6 atorgada per Roc Casenes de la parroquia de
T-32 - 349x201 rnm.
Campllong, a favor de Baldiri Rafet, ciutadh de Girona, de
part d'un camp que retenia al seu poder per ra6 dels drets
1518, novembre, 13
Sant Feliu de Guíxols
Apocade fi de dot atorgada per Antoni Gordiola,mariner
de lavilade Sant Feliu, afavord1EuIhlia,víduade Montserrat
Bosch, mariner, i de Guerau Bosch, cunyat seu, per haver
rebut totes les 70 lliures del dot promes a Francesca,
1529, desembre, 9
esposa de I'atorgant ifilla igermana dels esmentats Eulalia
Santa Cristina d'Aro
i Guerau Bosch. No ve posat en pública forma.
Vendaatorgada pet Climent Feixola, pages de la vila de
T-33- 170x20 mm.

'-4.
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1519, juliol, 20
Girona
Apoca de fi de plet que enfrontava a Bernat Alzina,
donzell de la vila de Sant Feliu, fill de Tom& Alzina,
cavaller, ide Caterina,casadaen segones noces amb Joan
Rafet, contra Baldiri Rafet germanastre seu, per ra6 de
I'herencia comuna de la mare de tots dos.
Escriva Jaume Gener notari públic de la ciutat de
Girona.
T-34 - 310x320 mm.

e de la parrbquia de Santa Cristina dlAro, tinguda sota

mateixavila, d'una p e p de terra de 4 vessanesal lloc dit Lo
Pou en dita vila, tingudasotadamipi directedel Monestirde
Sant Feliu.
Escrivh: Gaspar Bibiloni, notari públic de ta vila de Sant
Feliu.
T-40 -250x365 mm.
1536, desembre, 4
Sant Feliu de Buixols
Venda a I'encant atorgada per Nicolau Guardiota, procurador de I'abat'Gabriel Castany de Sant Feliu, afavor de
NarcisaAndreuquecompra per nom del seu fill Pere Moret,
absent, una casa al carrer de I'Hospital de la mateixa vila
que havia pertangut a Pere Bonpart i tinguda sota domini
directe del Monestir.
Escriva: Gaspar Bibiloni, notari públic de la vila de Sant
Feliu per Isautoritatde I'abat del monestir.
T-42-460x350 mm.
1537, setembre, 1
Sant Feliu de Guíxols
Establiment atorgat percaterinaUrgel1,viduade Damia
Urgell, Gaspar Andreu i la seva dona Caterina, a favor
&Antoni Mercader, teixidor de Ili de la vila de Sant Feliu,
@unacasa al costat de la muralla del monestir, sota domini
directe de I'esmentat monestir.
EscrivA: Gaspar Bibiloni, notari públic de Sant Feliu de
Gulxols.
T-43- 345x321 mm.
1538, febrer, 18
Sant Feliu de Gutxols
Venda atorgada per Nicolau Papi, notari de Sant Feliu,
a favor de Guerau Andreu, patr6 de barca, absent i
representat per la seva germana Narcisa, d'una casa al
carrer d'ollada, vulgarment dita casa Ramona, tinguda
sota domini directe del monestir.
Segueix apoca pel preu.
Escriva: Jaume Lendrins, notari públic, deservint la
notaria de Sant Feliu de Guíxols.
T-44 - 300x383 mm.

1538, juliol, 16
Castell de Sant Maurici
Capitulacions atorgades per Esperan~aMateu, filla del
cavaller Miquel Mateu, amb consentiment del seu tudor
Lluís de Cardona i Rocaberti, obligant els seus bens a
Torroella de Montgrt i a Montiró; i de part altra, el donzell
Rafelde Puigpardines, amb domicilia Camallera, que ddna
fermances.
Escrivk Nicolau Miret, notari públic de les baronies de
Verges, la Tallada i Bellcaire.
T-45 - 35Ox3t O mm.
1540, desembre, 9
Sant Feliu de GuIxols
Venda atorgada pels marmessors i executors
testamentaris de Margarida Vilanova, vidua de Francesc
Vilanova, de la vila de sant Feliu, a favor de Nicolau Moret,
parairede lamateixavila,d'una casaal carrer Hospital,com
a major oferent en I'encant p~jblic
celebrat amb intervencid
de Francesc Delpi, corredor públic.

--

Segueix apoca pel preu de la venda iIlukió del monestir
com a senyor directe.
Escrivh: Gaspar Bibiloni, notari públic de la vila de Sant
Feliu.
T-46 -480x285 mm.

I

1541, juliol, 26
Sant Feliu de Guíxols
Venda atorgada per Narcís Ferrer, mercader de Sant
Feliu, a favor de Guerau Dalmau, pages de la mateixa vila,
d'una terra de 4 vessanes al lloc dit Baions, tinguda sota
domini directe del Monestir.
Segueix apoca pel preu de la venda.
Escriva: Gaspar Bibiloni, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.
T-47 - 386x234 mrn.

1542, abril, 8
Terme del castell de Llagos e
Venda atorgadaper Jaume Boix, pages del vei'nat de la
Bruguera al terme del castell de Llagostera, a favor de
Maurici Alou, pa@$ del mateix terme, d'unes terres dels
masos Morato, Torralt i P a g k
Segueix I'hpoca pel preu parcial de la venda.
Escrivh: Jaume Bonanat, notari públic de la vila de
Caldes de Malavelia iterme del castell de Llagostera.
T-48-420x291 mm.

1544, desembre, 5
Montir6
Donació de dot atorgada per Rafel de Puigpardines,
donzell del lloc de Montiró, a favor de Margarida, filla de
Pere Valor i de Caterina, en concepte de prestació de
serveis a la casa de Puigpardinesi en contemplació al seu
matrimoni amb Miquel Armengol (a)V¡es, fill de Joan
Arrnengol (a)Vies de la vall de Sant Daniel a Girona.
EscrivB: Joan de Villena, donzell i notari reial per tot el
Principat, residint ara a Ullastret.
T-49 - 320x331 mrn.

1546, setembre, 27
Sant Feliu de Guíxob
Apoca atorgada per Rafel Coll, mariner, i la seva dona
Magdalena, a favor de Nicolau Moret, mercader, tots de
Sant Feliu, i germh de Magdalenaper haver rebut el dot iels
drets legitimaris.
Escrivh: Pau Serra, notari públic de Sant Feliu de
Guixols.
T-50 - 113x215 mm.

F

1551, gener, 1
Palam6s
LluTcio de censal atorgada pels jurats de Paramos
Jeroni Badia, Antoni Mascord, Antoni Goltes, els obrers de
[a parrlrquia Joan Mass6 iAntoni Valentí i el beneficiat de
Sant Cosme i Sant Damih a la parrbquia de Palambs, a
favor d'Anna, vidua de DamiB Caixa per haver redimit un
censal d'1 I lliurescontrete1 1533. Escriva: Bernat DamBnec,
notari públic del terme i vila de Palamós.
T-51 - 154x372 mm.
1552, desembre, 13
St. FeIiu de Pallarols. Vall d'Hostoles

Venda atorgada per Joan Onofre Olmera, donzell de la
vila de Sant Cristbfor de les Planes, a la vall d'Hostoles, a
favor de Bernat de Puigpardines, donzell i hereu de
Berenguer de Puig Gali, cavaller del lloc de Sant Bartomeu
de Camallera, dels censos i altres drets per domini directe
dels masos Argelaguer i Vilarrassa al terme de Sant Feliu
de Pallarals.
Segueix Apoca pel preu de la venda, signada per Joan
Lescir, clergue beneficiat de Santa Maria del Far com a
procurador de Bernat de Puipardines,
Escrivh: Antic Onofre Stuldat, prevere i ardiaca de
I'església de Sant Feliu de Pallarols.
T-52 -470x310 mm.
1553, setembre, 21
Santa Cristina d'Aro
Venda atorgada per Joan Vidal, pag&s i senyor Útil del
mas Vidal del veinat de Penedes ai terme del castell de
Llagostera i pel seu fill hereu Narcís, a favor de Maurici
Alou, pages de Vilarrassa, terme de Llagostera, de 4 peces
de terra a prop de la riera de Vilardell, tingudes sota domini
directe de I'abat del monestir de Sant Feliu de Guixols.
Segueix Apoca pel preu.
Escrivh: Onofre Torres, notari públic,deservint lanotaria
a la Vall d'Aro de la batllia de Girona.
T-53 -385x581 mm.
1555, gener, 8
Sant Feliu de Guixols
Venda atorgada per Rafel Clapers, mercader de la vila
de Sant Feliu i hereu de Mateu Clapers també mercader, a
favor d'Antoni Cateura, carnisser de la mateixa vila, d'una
feixa de terra al lloc conegut com Vilartagues, tinguda sota
,domini directe del Monestir de Sant Feliu.
Segueix el lluisme.
Escriva Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guixols.
T-54- 350x310 mm.
f 556, febrer, 6
Sant Feliu de Gulxols
Testament atorgat per Gueraua Moret, esposa de
Nicolau Moret, paraire de la vila de Sant Feliu, nomenant
hereu el seu fill Joan.
Escrivk Pau Serra notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guixols,
T-55 -285x265 mm.

Escrivh: Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.
T-56-249x230 mrn.
1556, setembre, 26
Sant Feliu de Guixols
Definicid de drets atorgada per Magdalena Moret a
favor del seu pare NicolauMoret, paraire de Sant Feliu, per
haver rebut els seus drets legitimaris en contemplacid al
seu matrimoni amb Rafel Coll, mariner de la mateixa vila.
Escriva: Pau Serra, nofaripúblic de lavila de Sant Feliu
de Guixols.
T-58 - 241x215 mm.
1556, setembre, 26
Sant Feliu de Guixols
Apoca de fi de dot atorgada per Nicolau Moret, mercader, a favor del seu sogre Joan Roc, per haver rebut ei dot
de la seva esposa Caterina, tots de la parrbquia de Sant
Feliu.
Escriva: Jacint Solmera, notari pljblic a Sant Feliu de
Gufxols fa el trasllat e131 de juny de 1636a peticióde Joan
Moret.
T-59 -231x166 mm.

1557, setembre, 24
Sant Feliu de GuCxofs
Donació atorgada per Magdalena Ferrer, vídua de
FrancmcFerrer, mariner de la vila de Sant Feliu, a favor de
NicolauMoret, mercaderparaire de larnateixavila,de dues
peces de terra al lloc dit Mas Vidal, tingudes sota domini
directe del Monestir de Sant Feliu, per causa d'heretament
dels avis del seu marit Perpetu I Caterina Ferrer,
Escrivl: Joan Andreu, notari públicdeSant Feliu. Posat
en pSlblica forma per Antoni Llorens, notari de la mateixa
vila el 12 de desembre de 1608.
T-60 - 560x280 mm.

-

...

1560, abril,
Terme de la Vall #Aro
Definici6dedrets atorgada per Antonia Nadalafavor de
la seva mare Caterina Nadal, senyora útil del mas Nadal a
la parrbquia de Santa Cristina dlAro, per haver rebut els
seus drets legitimaris.
Escriva Jeroni Falgueres, notari a la batllia de Girona,
deservint la notaria de la Vall &Aro.
Pergami retallat que impedeix llegir totes les dades.
T-61- 241x184 mm.

1556, abril, 26
Sant Feliu de Guíxols
Definici6 de drets atorgada per Anna Mercader, filla
dtAntoni Mercader, teixidor de Ili i de Caterina, tots de la
parroquia de Sant Feliu, a favor del seu marit Antoni Moret
per haver rebut tot I1esponsalici promhs als capítols
matrimonials.
Escrivc?:Pau Serra, notari públic de lavila de Sant Feliu
de Guixols.
T-56 -290x260 mm.

1561, novembre, 5
Girona
Definicidde drets atorgada per Caterina,fillade Guerau
Andres i Ponsa amb consentiment del seu marit Jaume
Ferrer Serra, parairede Girona, afavorde laseva mare per
haver rebut els drets [&gitimaris.
Escriva: Gregori Cudina, notari públic de Girona.
T-63- 250x335 mm.

1556, abril, 26
Sant Feliu de Guixols
Cbpia del precedent instrument de definici6 de drets.

1562, gener, 25
Termg del castell de Llagostera
Vendaatorgadaper Benet Lanuy; p a g b isenyor 13ildel

C

pagbs del mateix ve'inat, d'una pe@ de terra en part
llaurada ien pafiboscosa, al llocanomenatCamp Pujol que
segrega el mas CorneIlh, tinguda
- sota domini directe del
~ o n e i t ide
r Sant Feliu.
Segueix Apoca pel preu de la venda.
Escriva: Galceran Pons, notari del terme de Llagostera
i de la vila de Caldes de Malavella.
T-64 -361x350 mm.
1562, febrer, 8

Sant Feliu de Guíxols
Venda atorgada per Montserrat Rovira, ferrer i per la
seva dona Caterina, a favor dlAntoni Mercader, teixidor,
totsde la parrbquia de Sant Feliu,d'una termal lloc dit Vinya
del Pou, tinguda sota domini directe del Monestir de Sant
Feliu.
Escriva: Bernat Ros, notari pliblic de Sant Feliu de
Guixols.
T-65 - 335x241 mm.
1565, marF, 30
Sant Feliu de Guíxols
Establimentatorgat per Mateu Barbar&,abatdel monestir
de San Feliu amb consentiment dels seus monjos, a favor
de Narcisa Andreu, vídua de Pere Moret, mariner de la
mateixa vila, d'una casa al Raval de la Vila.
Escrivh: Jaume Junyent, notari public de la vila de Sant
Feliu de Guixols.
T-66-205x295 mm.

1565, abril, 2
Sant Feliu de Guíxols
Establimentatorgat perfra Mateu Barbara, del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, a favor de Nicolau Moret, mercader i navegant de la mateixa vila, d'una casa al carrer de
I'Hospital de lavila itingudasota domini directede I'esrnentai
monestir.
Escrivh: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
guixols.
T-67 - 273x228 mm.

:

1565, juliol, 13
Sant Feliu de Guixots
Venda a I'encant atorgada per Francesc Ferrer, mariner
de la vila de Sant Feliu i, Antoni Montcada, corder, com a
marmessors de Salvador Andreu, prevere de la mateixa
vila, afavorde Pere Ribes, fuster, d'una terraal llocconegut
com les Comes, tinguda sota domini directe del Monestir.
Segueix apoca pel preu de la venda.
. Escrivh: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Gufxols.
T-68 - 335x320 mm.
1566, setembre, 1
Sant Feliu de Guixols
Apoca atorgada per Joan Casals, procurador del
Monestir de la vila de Sant Feliu, a favor de Guerau Bossa,
mariner de la mateixa vila, per haver pagat els drets
d'entrada illuisme, d'un establiment atorgat el 1536 a favor
del pare de lasevadona Eulalie Martiper unacasa al Raval.

Escriva: Jaume Junyent, notari public de la vila de Sant
Feliu de Guixols.
T-69 - 145x191 mm.

1566, setembre, 8
Terme del castell de Llagostera
Venda a carta de grhcia, atorgada per Maurici Alou,
paghs i senyor lifil del mas Morat6 i altres, la seva dona
Coloma iel seu fill Jaume, a favor de Pere Auladel1iW u y ,
mercader de Sant Feliu, dels drets sobre al mas Momto,
tingut sota domini di@ctede la bame&qde Llqgostera, a
canvi de rebre 116 Lliures per fer fmntds creditors.
Segueix &oca pel preu)dela wwda.
Escriva: Gat6erat-t Pons, iibtari del terme del castell de
Llagostera i de la vila de Caldes de Malavella.
T-70 671x352 mm.

-

Dowit5 atorgada per Magdalena Ferrer, vídua de
Francesc Ferm, mariner que fou de Sant Feliu, a favor de
Nicolau Meret, mercader i navegant de la mateixa vila,
d'una~asaal RaMl,,mb reservad'usdefruitvitalici,tinguda
la tal casa sqta'darnini directe del Monestir.
No ve posat en ,pllblicp forma.
T-71- 245x246 mm.
1567, gener, 21
Sant Feliu de Gurxols
Testament atorgat per Magdalena Ferrer, vidua del
mariner Francesc Ferrer nomenant marmessors al prevere
Jaume Camis i al Mercader Nicolau Moret, menor, que rep
[a condicid d'afillat i hereu. Escrivh: Jaume Junyent, notari
públic de la vila de Sant Feliu de Guíxols.
T-72 -201x363 mm.

1567, juny, 13
Sant Feliu de Guíxols
Apoca atorgada per Pere GironBs, mariner de Sant
Feliu, a favor de Ponsa Andreu, vídua de Guerau Andreu,
per haver rebut tot el dot &Elisabet, filla de Ponsa i esposa
be i'atorgant.
Escrivh: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guixols.
T-73- 197x110 mrn.
1567, juny, 23
Sant Feliu de Guíxols
Establimentemfiteuticatorgat per Nicolau Moret,paraire
de Sant Feliu a favor de Pere Calvet, brasser, de la mateixa
vila, d'una casa que te al lloc dit Vallmarí, tinguda sota
domini directe de I3abatdel monestir de Sant Feliu.
Escriva: Jaume Junyent, notari pQblicde Sant Feliu de
Guíxols.
T-74 -481x203 mm.

1567, juliol, 6
Sant Feliu de Guíxols
Apoca atorgada per Jaume Ferrer Serra, paraire de
Girona, a favor de Ponsa Andreu, vídua de Guerau Andreu

de la parrbquia de Sant Feliu, per haver rebut tot el dot de
Caterina, filla de Ponsa i esposa de I'atorgant.
Escriva: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.
T-75 - 151x160 mm.
.-;

1568, juny, 5
Sant Feliu de Guixols
Definicidde drets atorgada per Joan Moret, fuster, fill de
Nicolau Moret, paraire i de Gueraua, ja difunts, a favor de[
seu germh Nicolau Moret, mercader, tots de Sant Feliu, per
haver rebutelsdretslegitimaristant maternalscom patemds.
Segueix &poca de la mateixa data pel preu.
Escriva: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Gufxols.
T-76- 151x160 mm.
1569, abril, 30
Sant Feliu de Guíxols
Lli&ncia atorgadaper fra Jeroni Lloret, abat del monestir
de Sant Feliu a favor de Joan Vives per fer un forn de pa a
la vila, tingut sota domini directe del monestir.
Escrivh: Jaume Junyent, notari phblic de Sant Feliu de
Guixols.
T-77 - 285x272 mm.
1558, juny, 5
Sant Feliu de Guixols
Definició de drets atorgada per Joan Moret, fuster, fill de
Nicolau Moret, paraire i de Gueraua, ja difunts, a favor del
seu germh Nicolau Moret, mercader, tots de Sant Feliu, per
haver rebutels drets legitimaristant maternalscompaternalsSegueix apoca de la mateixa data pel preu.
Escriva: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.
T-76 - 322x310 mm.

1569, abril, 30
Sant Feliu de Guíxols
Llidncia atorgada perfraJeroni Lloret, abat del monestir
de Sant Feliu a favor de Joan Vives per fer un forn de pa a
la vila, tingut sota domini directe del mpnestir.
Escriva: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guixols.
T-77 - 285x272 mm.

1570, maig, 29
Sant Feliu de Guíxols
Establiment emfiteutic atorgat per Salvi Aldrich, teixidor
de Sant Feliu, a favor del seu germa Antoni, d'una terra al
lloc conegut com les Comes, tingudasota domini directedel
Monestir.
Escriva: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.
T-78 - 280x301 mm.
1572, gener, 3
Sant Feliu de Gulxols
Venda atorgada per Pere Autadell iLanuy, mercader de
Sant Feliu, a favor de Maurici Alou i el seu fill Jaume,

pagesos i propietaris del mas Alou al veinat de Penedes,
t e m del d8stdl de Llagostera, de totel mas Momto, tingut
sota domini direm de la baronassa de Llagostara.
pel préu de venda de la mateix$ data.
EwilOTg: Jorn Andreu, n~laripúblic de Sant Feliu de

Seguek

Guixols.

T-19

-425x305 mm.

1572, octrrtWe420
Terme del castell de Llagostera
bnaci6,dedot atagada per Esteve Bruguera (a) Uarc
i Antbnia Llac, propieWa del mas Llare al terme de
M a p e t de la Selva, a favor de la seva filla Maria, en
contemplaci6al seu matrimoniamb Jaume Alou, p ~ b sfill,
de Maurici Alou i Golorna, del veinat de Perredes.
EscrivA: Galceran Pons, nofafi pfiblic del terme del
castell de Llagostera i de la Vila de Caldes de Malavella.
T-80 310x300 mm.

-

1574, juny, 4
Sant Feliu de Gulxols
Venda atorgada per Narcís Ferrer, mercader, Pere
Carrerd, teixidor, Sebastih Durban,calafat iCaterinaDurban,
vídua de PereDubancalafat, coma executorstestamentaris
dlAnna Molera, vidua de Joan Molera, tots de Sant Feliu, a
favor de Salvi Aldrich, brasser, d'una terra al lloc anomenat
Lo Comú,sota domini directe del Monestir.
Segueix apoca pel preu de fa venda.
EscrivA: Joan Andreu, notari p6bIic de la vila de Sant
Feliu d.e Guixols.
T-81- 470x345 mm.

1574, juny, 21
Sant Feliu de Guixals
Venda atorgada pels procuradors de Joan SaIitjB,
mariner, que &n Antoni Resplant prevere de Sant Elm,
Antoni Constant,Joan Llorensmercader iSebastia Durban,
calafat, a favor d'Anha Llagostera esposa de Bernat
Llagostera ien primeres noces de Bartomeu Puig mariner,
tots de Sant Feliu, d'una casa i hort al raval tingut sota
domini directe det Monestir de Sant Feth.
Segueix apoca de la mateixa data.
Escrjya: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.
T-83 - 313x431 mm.
1575, juliol, 2
Sant Feliu de Guixols
Donaciddelegitimaatorgada per Nicolau Moret, paraire,
fill i hereu de Nicolau Moret i Gueraua, ja difunts, afavor de
lasevagermanaCaterinaencontemplació al seu matrimoni
amb Guerau Bossa, fill de Guerau iFrancina, mariner de la
mateixa vila, i tots de Sant Feliu.
Segueixdefinicióde drets atorgada per Caterina a favor
del seu germh Nicolau Moret per haver rebut els drets
legitimaris.
Segueix apoca de Guerau Bossa a favor de Nicolau
Moret per haver pagat el dot de Caterina, esposa de
I'atorgant.
Escriva: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu de
Guixols.
T-84 - 580x315 mm.

NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL
D'ADMINISTRACI~I DE LA JUNTA TECNICA DEL
MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT
D'acord amb els estatuts del Servei Municipal
Museu dlHistbria aprovats pel Ple d'aquesta
Corporacid Municipal (29-1-92) B.O.P. de Girona,
núm. 74(16-VI-92) foren nomenats pel Ple de
I'Ajuntament els membres del Consell dlAdministracio:
President:

Josep Muñoz i Ayats,
regidor de

Vocals:

rea de Cultura

Salvador Calabuig i Serra, regidor
Margarita Oliver i Claramunt, regidora
~ n g eJimenez
l
i Navarro,
Director del Museu

Néstor Sanchiz i Guerrero,
TBcnic en restauracib i manteniment

Vocals suplents: Jordi Pujol i Colomeda, regidor
Fina Carreres i Nievas, regidora
Secretari:
El Secretari de I'Ajuntament

DONACI~A L'APXW D'UNA EXCEL.LENT
COL.LECI0 DE DIAPOSITIVES
La Sra. Monserrat Presas Girbal i Josep Gran& Presas.
esposa i fill del fotograf palafrugellencJosep Granes iHostench, d'ascendhnciaganxona, han fet donacida !'Arxiu d'Histbria
de Sant Feliu de la col.leccib "Pobles de la provincia de Girona dels anys 1980-1982"tamb6dets anys 70) de diapositives
de 35 mm. de 112 format, sistema estereo, realitzades amb
h e r e s Olympus Pen de dispar simultani.
Aquest fons fotografic consta de:
150 capses de 49 diapositives Agfa a cadascuna
29 capses de 40 diapositives Agfa a cadascuna
37 capses de 40diapositives Kodak a cadascuna

En total, rnds de 7.400 diapositives .
Un dossier elaborat per en Josep Granes F~resas,on explica el bon funcionament, acompanya aquest valuós gest.
de Cultura de I'Ajunkment,doncs, agraeixa tota la
família aquesta confianp iaixl ho dóna a coneixer a la població.

rea

ALTRES DONACIONS A L'ARXIU I MUSEU

També ho foren, els de la Junta Tecnica:
President Honorari: Lluís Esteva i Cruaiías
President:
Angel Jiménez i Navarro
Vice-president: Néstor Sanchiz i Guerrero
Secretari:
Francesc Aicart i Hereu
Vocals:
Josep Escortell i Cerqued
Joan Sanchiz i Guerrero
Lluís Palahi i Xargay
Joan Reyne i Palahi
Josep MVicens i Batet
Josep Marull i Gich
Jordi Rabell i Rigau
Ramon Tauler i Valls
Un cop constitu'ida, la Junta Tecnica de
haur& de redactar un reglament intern de fun~ i ~ n a m @On tes defineixin les funcions dels Seus
components, essent la seva missió la dlassessorar
tecnicament en tots els seus objectius i funcions el
Consell dlAdministració.
Com a objectiu rn6s general, aquesta Junta haur&de
vetllar per a la conservació de tot el patrimoni
guixolenc: I'artístic (Museu), I1arquitectonici el natural, procurant-ne no nomes la seva conservació i
manteniment sinó també, enriquir40 i posar40 al
servei de la nostra cultura.

,,

:

Rosa Vidal,setembre de 1992:
113 exemplars de la col. Lectura Popular, 79 de la col.
L'Aveng, 71 de La novela corta (1910-1925), 18 de
I'Almanac de la Poesia (1919-1936), 13 del Consell de
Pedagogia de la Mancomunitat ('1917- 19211, 409 llibres
editats entre 1870-1930 sobretot i de diversos autors (A.
Mestres, S. Rusiñol, S. Albert, C. Rahola, Estampa
Viader, ...) inúmeros solts de diverses revistes (Quatre Gats,
Pel & Ploma, La Campana de Gkcia, ...).
ons sol i~ngelsBussot, octubre de 1992:
1 engreixinador de la Companyia del FC de Sant Feliu, 1
cafetera, 1 llanpdora de teixir, 1 estalvis circular, 1 cantir
de la Bisbal, 1 pot de vidre, 1 vas d'alumini, 1 portaespelmes, lampolla de terracuita i lgarrafa de vidre.
Manel Vicens, octubre de 1992:
Un lot de 85 llibres, dels quals en destaquen descolars de
finals s. XIX i principis XX i I'Anuaride 1905, i un paquet de
revist- dels anys 50,
ViCtbriaGruaR,novembrede 1992:
~ l i b ~ ~
mrresponent al premi Goula del Certarnen Literari de Sant Feliu de Guíxols de 1885.
Bertran, - - lgg2:
Material procedent de I'antiga casa ILECO: 2 tamborets, 2
cadires de balca, 1 pissarra, 1 pantalla de llum, 4 motlles, 1
armariet, 1 estri de rentar taps, 1 serra, tires i folres, 2
paneres, 1 massa, 1 setrill de llauna, 1 bossa amb taps i 1
roset de fuster.
Famr7ia de Joan Canadell: MAquines de suro.
Josep Freixanet Hereu: Estris i eines d'espardenyer.
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