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APROVACI~DEL REGLAMENT DEL SERVEI
D'ARXIU

El Ple de desembre de 1995 aprovh el Reglament
del Servei @Arxiu, el text del qual ha estat etaborat
pels t&enics dels arxius de Palamós, Palafrugell,
Girona, Llagostera, PEscala, Lloret de Mar i Sant
Feliu. Cobjectiu 4s definir i reguiar les compeiencies
del Servei. Es divideix en els següents apartats: Del
Servei d'Arxiu, De I'arxiver municipal, De la gestió
dels documenis.administrafius, Ds I'a~c8sa la docurnenlqció, De ta protecció j difusid del patrimoni
documental municipal.

FORMACI~I ALTRES ACTIVITATS

- 20.03.1 995. Sessió sobre <<Laclassificació. La

Sant Feliu de GuhoIs (1936-1939),d ~ n g e~iménez,
l
presentat al monestir el 3 de febrer de 1995.
- Edici6 del volum núm. 10 Perspectives entorn
dels cents anys de cinema a Sanf Feliu de GukoIs,
amb treballs de G. Bussot, A. Bigas, N. Delgado, J.
Vicens, A. Ferrer, AFIC, A. I-iereu, A. Matas i A.
Jiménez. La presentació tingué lloc al Teatre pels
voltants de Sant Jordi i compta amb una conferencia deTomas Mallol i una projecció de pel.lícules dels
Germans Lumiere i de G.Meli&.

identificació dels expedients. El registre d'expedientsw impartida en el Curs basic d'arxivistica a IYAdministració local, organitzat per I'Escola dyAdministració Pública de Catalunya.
- 26.10.1995.Ponencia sobre 4 n a proposta de
reglament del Servei d'Arxiu Municipals a carrec de
thcnics dels arxius municipals de Palamós, Palafrugell, Llagostera, Lloret de Mar, Girona, IIEscala i
Sant Feliu de Guíxols. Jornada sobre la funció de
I'Arxiu Municipal, avui. Organitzada per la Diputació
de Barcelona.
27.1 0.1995. Lectura del treball de Mgster dYArxivística sobre~Cestablimentd'un sistema de gesti6
documental i I'organitzacW de I7ArxiuAdministratiu a
!'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols~~
i obtenció
del títol.

-

NOVA DISTRIBUCI~ DE LES PUBLICACIONS
Aquest any iniciem un nou sistema de distribució,
que esperem que ajudi a promocionar i difondre molt
mes les nostres publicacions, com la Col.lecci6 dlEstudis Guixolencs o elsTallers dlHistbria, consolidantles fora de [a nostra ciutat. Per tal d'acanseguir-ho,
el Servei de Publicacions ha encarregat la distribució dels seus productes editorials a I'empresa
Nordest Promocions i Distribucions Culturals, amb
seu a Figueres.
Aprofitem I'ocasio per recordar-vos que les publicacions les podeu trobar a les llibreries, pero també
a la botiga del Museu d'tlistoria, al Monestir.

El passat 3 de maig Ingressh al fvmu&ula mat,,,,
ge ubicat al campanar de I'edificide IIAjuntamenf
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ENQUESTESALS VISITANTS DEL MUSEU
Se segueix oferint una enquesta als visitants del
museu, els resultats de la qual anem fent públics a
través d'aquest informatiu. El darrer treball al respecte el podeu trobar at núm.23, de novembre de
1995.

MESURES DE SEGURETAT
S'ha millorat i centralitzat el sistema d'alarma de
I'edifici del Monestir I del Museu, ampliant la seva
cobertura a les aules del primer pis -Sala d'Exposicions.
CONTROL ICORRECCI~AMBIENTALS
S'han inidat controls terrnohigrogridics puntuals,
a les sales d'exgosici6 permanent, a les temporals i
al magatzem del Museu, i s'ha creat un registre
d'aquest control que el 1996 se centrar& en la Sala
IV de Iyexposici6permanent,
Tractament antí-humitat als murs de I'antiga Sala
de Conferencies que passa a ser Sala-Museu Josep
Albertí.
A la Sala del Suro s'ha instal.lat un deshumidificadar, que havia estat assignat anteriorment a la
Sala de Conferencies.

-1 d'agost-I d'octubre: Exposició *El Passeig del
Mar vist per Josep Amab. Producció propia. Visites:
4.983.
MILLORES A LES EXPOSICIONS PERMANENTS

S'han completat i milíórat les següents sales:
1-Sala del Suro: amb nous plafons expliaatius,
nous estris, nova retolaci6 i instal.laci6 d'un
dtShumidifkador.
2-Sala llI:Pesca i Navegacid: s'ha completat amb
noves peces, il.lustradona i textos.
3-lnauguraci6, el dia 30 d'abril de 1995, de la
Sala- Museu Josep Albertí, que mostra I'obra
d'aquest pintar guixolenc que en morir -4 d'abril de
1993- va llegar a la ciutat tota la seva obra i els seus
bens.

INGRESSOS QUE GENERA EL MUSEU D ' H I S T ~
RIA DE LA CIUTAT

-Per venda de publicacions
1.212.490.-PTA.
(tant directa -botiga- carn indirecta -distribució-)
-Venda d'entrades del Museu
190.000.-PTA.
-Donacions
20.000.-PTA.
TOTAL
1.422.490.- PTA.

GUIA DEL MUSEU D'HIST~RIA DE LA CIUTAT
El triptic-guia del Museu d1Historias'ha actualitzat, incloent-hi una breu explicació sobre la SalaMuseu Josep Albertí i realitzant les modificacions
escaients a la resta de textos, corresponents a les
sales en les que s'ha fet alguna modificació. S'ha
actualitzat també una traduccib al castellh d'aquesta
guia.

EXCURSIONS REALITZADES PEL MUSEU

Néstor Sanchiz i Guerrero
Responsable de la conservació i restauració del
Museu drHistoria.
-Assistent a la "VWeunio Thcnica de Conservació i
Restauracib".G.T.C.R. Barcelona, Octubre de 1995.
-Assistent al ullon. Forum de Debat sobre el Patrimoni Marítim a la Mediterrhnia" Museu Maritim,
Barcelona, 23-24 de novembre de 1995.
Comunicant a la "llaReunión Nacional de Restauradares de B.B. CC.Axqueológicos", Albacete, 2729 d'odubre de 1995. Present6 cornunicaci6 sobre
la restaurnio del bot de salvament Miquel de Boera,
i s'amrda ~elebrara Sant Feliu el "lller. Encuentro
Nacional de Restauradores de B.B.C.C. ArqueoIógicos", que es celebrarh ¡'octubre de 1997.

-5 de marG de 1995: excursib a Tarragona amb
visita comentada al Museu Nacional d'Aqueologia
de Tarragona, les restes arquealbgíques dels seus
voltants, el cth* I'amfiteatre, la Torre dels Escipidns i
les pedreres, del MBdol. Participaci6: 52 persones.
-12 d'octubre de -1995:excursió srl Museu dyHistbria de la Ciutat de Barcelona -incloses les noves
zones arqueolbgiques dins el museu-,¡ al Museu
Marítim de Barcelona. Participaci6: 30 person~s.

Jordi Colomeda i Folgadb
Tecnic del Museu.
-Assistent al curs: "Museu i Escola", dirigit per Pedro
Lavado, ai M u s ~ u
d'Art de Girona els dies 24 'r 25 de
mar$ de 1995.
-Assistent a la jornada: "Conservar i Gestionar el
Patrimoni dels Museus de Petits TBrritoris1',impartida pefJ.M. Rueda a la UdG, el 20 d'odubre de 1995.

EXPOSICIONS REALITZADES AMB FONS DEL
MUSEU D'HIST~RIA
-24 de febrer-15 de maig: Exposicid *Eines i Oficis Tradicionals* . Produdci6 prbpia. Visites: 3.027.

-Assistent a la Jornada informativa sobre @I
Museu
Nacional d'Art de Catalunya, amb intervencions de;
Eduard Carbonell, Montseret Pages, Antoni Morés,
I'equip encarregat dei trasllat dels 'absis romanics i
Valerie Bergeron; MNAG, 18 de maig de 1995.

Sha iniciat I'experienciade posar en contacte estudiants i llicenciats amb grups de visitants que desitgen una visita guiada al museu, I'església i I'exterior del monestir. És un servei molt necessari i que
put esdevenir una experiencia pilot psr a una futura
creaci6 de rutes i itineraris turístics a la ciutat.

Josep ~ i r a l l &i NBchsr. Area de

I

de Sant Feliu vkt per Josep ~rnaf.
Area de Cuitura. 4.983 visites.
, 7-11 de setembre: Exposicib
anual de I'AssociaciÓ Fiiat&iicai de
Col,leccionisme. 491 visiies.

.6-17'de desembre: Ben a prop.
Projectes de solidaritat de guixolent& amb 91Tercer Món. 214 iisities,
2 1 .de desembre-28 de gener de
1996: Efímer Emporcla. Fstqr@fiesde Jordi Uadb.
Fundaci6 .La Caixp. 55 visites fins al 31 de de-

sembre.
En cofijunt, e[ número de visites(na de visitanls
que sempre &smenor]a les expasicions del monestir ha estat de 22.506.
EXCURSIO ALS CASTELLS CATARS DE
PERAPERTUSA I QUERIBUS

El dimecres 1 de maig, el Museu dEHistoriade la
Ciutat va organitzar la primera sortida d'enguany, se-

guint el rastre dels catars, tan de moda darrerament
gracies als Ilibres de Jesús Mestres. Al mati, es va
visitar e[ castell de Perapertusa, encimbellat a 800
m d'alqada, després de caminar una bona estona.
Dinant a Cucugnan va caure una breu perb intensa
tempesta. L'espectacle virtual del teatre Achille Mir
va servir de preambul a la visita a Queribus, darrer
reducte catar, on les estones de pluja i boira proporcionaven un ambient fascinant al castell.
En aquesta sortida hi van participar 55 persones.

En \a programacid actual, una atencid primordialesta centrada en un femajaapuntat a Orense:
el #un bot de salvament de nauhgscom elemenf
central juntament amb ei seu mivd de transport i
tots els accessoris que generZi i que ens es& convertint per herencia en els Qnlmdjpositarjs a tot
I'EsQt de I'equipamenf complet #una de les 51
estacions de la .~SociedadEspafiola de Salvamerito de Ndufragom, amb la de Sevilla inclosa.

La segona etapa de restauracid del mencionat
bot (<Miquelde B o e m s'esta duent a terme amb
la col.labo~#cidde diferents persones capacifades
quant a les orientacions #una restauració normal
per la navegacid i en wntrasf amb la resfaumcjd
arqueoldgica, la qual cosa ens parta quasi en la
majoria dels casos a sospesar els procediments i
productes a utilitzar i que pugui generar el nostre
comunicat en base a les dificultats sorgides i les
solucions adoptades,
El lector es pot danar compte ds Isemfasique
posem quant fem esment al %Boera#i el que comporta et seu entorn. No & per menys, ja que e m
dipositaris d'un dels pocs testimonis que ens queden de la voluntat de la gent de finals del segle
passat.

En tot ¡'Estat Espanyol, som I'única
poblacib que disposa
de tots ets elements
basics dhua estació
de salvament de naufrags, La informaciú
que disposem així ho
demostra. Fins i tot
les nostres recerques
van encaminades a
saber qui5 queda d'aquesls m o d e l (Beching-Pkk, 10'1 0 m.)
com el nostre a EuroPa.
A la 11 Reunid de
PatrimoniMaritim a la
Mediterrania celebrada al Museu Marítim
de Barcelona, vam contactar amb els delegats del
patrimoni marftim de Grhcia, Ithlia i Malta, evidenciant-se una rnancanp dels bots .caracferisfics ja
esmentats.

Actualment, la restaurací6 del bot i dels seus
elehenis es porta a bon fiitme. En moments puntuals requerim el cancurs d'algun guixolenc d'ofici
com t m b 4 fou en el seu moment la col.laboraci6
de I'equip dels Pre-TallersMunicipals fent tasques
preparat6ries.
Es te la certesa que a finals d'any, el bst i el
carro estaran totalment restaurats i a punt per
ubicar-lqsal seu llac definitiu i natural: la caseta de
Salvament. Quant aixo aconteixi, probablement
coincidira amb el 3er Encuentro Na~ionalde Restauradores de Benes Culturales y Arqueológicos
que a Albacete vam Iogwr que se cejebrés a Sant
Feliu. M& d'un centenar de congressistes, restauradors de tot ['Estat Espanyol, podran valorar el
que se'ls ha dit durant tres anys. En la nostra cornunicaciii donarem a coneixer les dificultats i les
solucians adoptades durant tot el proces de restauració.
Néstor Sanchiz

EL MUSEU D'HIsT~RIADE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE G U ~ O L S
AL REGISTRE DE
MUSEUS DE CATALUNYA
La notícia ja la sabieu. Per una resaIuei6 del 0 de maig d s 1995 s'inscrivia el nostre museu al
Registre de Museus de Catalunya, amb la categoria de museu local (expedient núm. 56). Aíxu torna
a ser notlcia avui peq& el dia 17 de maig se liatotga la placa acreditativa.
Al proper in'formqtiu explicarem I'esdeveniment amb m6s detall, i el que aixo significa.

PETIT REFLEX DE LA VIDA QUOTIDIANA DEL SEGLE XVII:
NOT~CIASOBRE EL TABAC
Avui presentem dues receptes sobre la manera
de millorar el tabac, documents que. es troben en el
llibre mestre de Pau i Jermi Capnaop 'datat al a
XVII, dins la col.lecci6 de rnanusmiki de I'Aaiu ,Histbric de Girona.
El tabac es va con&ixera Europa a partir del descobriment drAmericai aviat el seu consum va aconseguir una amplia difusi6 carn ho mastren els te>ttos
que transcrivim.
El *Llibre mestre de Pau i Jeroni Capmany* pertany a la documenfacid patrimonial dels Capmany,
si bé va ser trobat en el fons notarial deSant Feliu de
Guíxols, Els Capmany eren una important famnia de
mercaders de la vila de Sant Feliu de Guixola Entre
les seves prapielats destacava el domini util de la
notaria i de I'escrivania de Sant Feliu, fet que explicaria l'existencia d'aquest llibre entre la documentació notarial d'aquella plaga.
EI llibre mestre recopila de manera succinta els
documents d'interks par a la familia i patrimoni dels
Capmany i dels seus antecessars, ets Ltendrich, una
altra important familia de mercaders guixolencs, que
estarien continguts en una arquimesa de la casa
dels Caprnany.

Els documents relacionats en el llibre abarquen
una cronologia que va del s.XV al s. XVII. En ell, a
més, s'anotaven fets destacables o d'interes per als
autors del llibre: poemes religiosos, refranys populars, titols de llibres, etc.

En aquest cas hem considerat interessant transcriure la noticia en ell continguda referent a i'elaboraci6 d'un producte que arriha a ser considerat gairebé de primera necessitat: el tabac.
aTabachon
*Per donar forsa y color an al tabacho se ha de
fer 10 seguent pendre dos rovas de Aygua posada
dins de una olIa y dins ella posarhi una lliura de brasil raspat- una onsa y mitja de alum de rocha y que
estiga tot en enfusid per espay de quatre o sinch dias
------*e--

posar en altra olla dos lliures y mitja de bona
aygua ardent ablas drogues seguents

el eboro blanch- una onsa y rnitja de majorana
verda o secha-una onsa y rnitja flor de espigol- una
onsa de crlavells- mitja ansa de pebre boa- dues
capsas ha tres- duas aschoms de taronja- un poch
de benjuy- una onsa y mitja de astorachs y tot picat
grosser a bas ben clos y tapat estiga en infusio altres quatre ho sinch dies
al cap dels quals se te de fer bullir lo bresil tant
que, tota la tintura de aquell siga comunicada ab
laygua Io qual conexera que posant un bleue de coto
dins que do un bull treentlo y un tant fret tinga color
escarlatí
y trahent ho del foch posarhi tres lliuras de melassa fins en quatra y tret que sia del foch y tibi mesclar
hi la infusio de tayguardent y tapar ho be y apretarho
abla cubertora de la olla que no respire
y se ha de advertir y se ha de advertir que bollint
ho de disminuir de tres parts la una fent ho bullir un

DARRERES DONACIONS EFECTUADES AL MUSEU D'HIST~RIA
DE LA CIUTAT
Antiga Casa Villa: un segell
de la C.N.T.

Joan Oliver: important donació de diverses maquines, algunes construi'des a Sant
Feliu, aparells i elements per a
I'elaboració i manipulació de
taps de suro.
Pere Mas (ccMartineb): dues
agulles de cosir xarxes, tres
paneres de subhastar peix,
una enfilada amb cinc barrilets
de fusta, dues surades o bornois, un enganxall i un bossell
de dos ulls.

Josep Escortell: una col.lecci6 de destrals de ferro
sense manec i dues rajoles de 20 X 20 crn.

Anonim: 5 tenalles per a corbar tubs.

Famíiia Comas: una petita caixa de cabdals, una
creu de fusta cilíndrica (13,05X 7,05 cm.), una creu
de metali (10 X 5 cm.), una medalla amb cinta blava
i lampara amb sis bragos principals i cos de ceramica decorada.

Lluís Palli i Carles Roque:
Diversos fragments ceramics
de material arqueologic apareguts en unes mostres estratigrafiques preses a la
Platja de St-Pol. Un Útil de sílex i un fragment de ceramica informe.
Lluís Palli: quatre caixes amb mostres d'herbari local.
Salvador Mir: cinc fragments d'una peFa de ceramica de cocció reductora ide notables dimensions, que
procedeix del subsbl del carrer St. Joan.

Lluis Palahi: un fogonet a gas per a perruqueria i
dues tenalles per a arrissar cabells.

Lluis Llado: una armilla de mosso de wollaw

Olga Verges: un morter de pedra i un recipient de
ceramica per a posar paraigües.

de I'Ajuntament (no 8s donacib).

ScVerrie: una arada de ferro i
un boligraf antic.
F. Serra (Casa Trull): un joc de
trepes per a fer mosaics, un joc
de motllos per a fer elements
de pedra artificial, unes balances i accessoris i diferents jocs
de mosaics.

Joan Xargay: una miquina de
vogir ~ T i e r s o (Paris).
t~
Vidua Callicó: dues maquetes
fetes amb aglomerat de suro
(Torre del Fum i Arc de St. Benet) i varis esfris.
Carles Xargay: una pala de
ferro.

Ingrés de la maquinaria del rellotge del campanar

3.- La hist6ria local i comarcal, a 17Ensenyament Secundafi Obligatori, pot aportar-hi noves
possibilitats. Per als dos cicles de secundaria, el
total de credits de socials són 9 (8 d'obligatowis + I
de variable obligatori), ampliables en entrar en joc
els crhdits optatius.

sors aquest nou concepte d'historia no el poden
aprendre a la universitat, sino que cal estudiar40 a
partir de la docurnenfaci6 que hi ha a IIArxiu Historic
Municipal. Calia, doncs, que professors, historiadors
i arxivers s'impliquessin en la investigació.

Els objectius que ens havíem proposat inicialment no s'han aconseguit plenament. S'ha mantingut més o menys el grup de mestres que va comenFar a treballar-hi. Pero el nombre d'educadors no ha
anat en augment.
El treball dels dossiers d'historia local a les classes ha estat mínim. Alguns cursos, segons el professoda, de I'lnstitul de Batxillerat, els ha introdun al
seu programa. Alguns aspectes han estat treballats
a les classes dlE.G.B. en funció de l'exposició o del .
concurs de Sant Jordi.
Tots els centres docents han passat per les exposicions preparadesal Tallers, perd no tots hi passen
de la mateixa manera. Uns pocs ho preparen molt,
amb activitats; altres, una mica i altres, ge ..

IRr

4.- QUESTIONS FUTURES
1.- Hores d'ara, doncs, podem afirmar que, en
general, el mestrela i el professorla te alguns mitjans per avangar en aquesta línia d'introduir la historia local en els seus programes.
La qüestió es si [el professorla] s'ha plantejat
seriosament d'utilitzar aquesta via educativa. De
lcanviar, no solament els continguts, sinó també el
metode. Tractar les ci&nciessocials com unes assignatures més de vida, de comprensió i de participació, que no pas de mernoria.
2.- El material que hem elaborat es ['adequat?

Cal continuar, educadors i tecnics, pel camí iniciat i aprofundir en el tema.

"En conjunt,per a tot el sisfema educatiu, es formulen desivos que la histdrja local icomarcal entri a
I'aula, enfocat amb decisió i sense refús. En molts
dels temes es podria concretar que fa classe estaria
més Iljgada a la realitat, que s'articularia rn& clarament un sentit temporal i deis processos de canvi,
qjle el vocabulari seria més enriquidor, que la classe
0Brb,lligadaa fets reals, sobretot si fossin contempl~rqmi,
$; .fiflalmenf,i potser com un dek m& impor&@&qgpWf&aria CM aprmentafgedel metode his&$&.ig~ $flmerrb en ahms temes seguir una via
patzi&~&a
n k fki '~'hi&í, agabtt una autonomia
m&
bisica .per aprmdce C ' ~ w e r ahistdria"
r
(A.
Gavald4 %a, histbria local i comarcal en el disseny
m&,mlaPT Es01.a CafaIana,maig 1995).

