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El patrimoni de la ciutat
Recuperar patrimoni val la pena!

EL PATRIMONI DE LA CIUTAT
Recuperar patrimoni val la pena!
La Junta del Museu
d'Histbria de la Ciutat
esta formada per persones molt diverses de
Sant Feliu, pero que en
cornu tenim una mateixa preocupació: la preservació del patrimoni,
públic i privat, historic i
cultural de Sant Feliu.
En aquest sentit la Junta
esta oberta a la partiMal - . . D q q
- - ,
cipació o suggerencia
de tothom que en comparteixi la mateixa sensibilitat.
"

Per tot aixo, el nostre objectiu es el de crear consciencia, de mentalitzar, tots els guixolencs, de rnanera que augmenti el grau de participació i de
corresponsabilitzaci6del major nombre de ciutadans,
aixi com la implicació d'altres col.lectius.
Pretenem col.laborar, i coordinar-nos, amb els
serveis tecnics d'Urbanisme i del Patronat de Turisme. Cinforme que tot seguit fem públic es el primer
resultat d'aquesta col.laboraci6 -tant de temps desitjada!- amb Urbanisme.
La Comissió de Govern del nostre Ajuntament
ha aprovat el següent informe emes pels serveis
tenics cltUrbanisme, amb la col.laboració de la Junta
del Museu.

S'ha dit -i escrit- no fa gaire que es constata *que
la conservació del patrimonité avui grans problemes:
el desenvolupament econbmic, que sovint per produirse exigeix destruir restes del passat, i el turisme
massiu, incompatible amb la conservació~.
Nosaltres no som tan pessimistes. Mantenim encara la il.lusi6 de pensar que no necessariament ha
de ser així. 1 fins i tot, intui'rn que podria ser al revés.
És a dir, que la preservació (rehabilitació o restauració d'edificis, de zones urbanes; la recuperació de
paisatge, costa, camins de ronda, etc.) del patrimoni
pbblic i particular podria esdevenir motor de la reactivació econornica i motiu d'atraccio per a un altre
tipus de turisme. Som conscients que aixo no és gens
facil. El manteniment del patrimoni i la regeneració
urbana de Sant Feliu no es qüestió nomes de bona
voluntat i comprensió. Sinó que cal trobar també el
carni dels recursos i estimuls economies.
L'any 1983 la Junta va elaborar una llista
substancialment d'edificis, que aleshores semblava
que calia conservar (publicada a ElPunt, 22-05-1983).
D'aquella llista, el Pla General de Sant Feliu tan sols
va recollir-ne alguns -molt pocs-, d'edificis.
De llavors enga no nomes ha evolucionat -ampliant-se- el concepte de patrimoni, sinó que I'evolucio
economica del sector turístic ha confirmat la primera
impressió de la Junta: cal conservar mes patrimoni,
naturai i cultural, com a element singular de la dinamica de la nostra poblacid i d'un desenvolupament
equilibrat del territori. De manera que si la primera
llista nostra és avui insuficient, encara es mes insuficient la del Pla General de la ciutat.
El patrimoni representa la base cultural d'un poble, la seva memoria col.lectiva i la seva identitat. La
finalitat de la conservació no es tan sols la de transrnetre'l a les futures generacions, sinó que constitueix la condicio necessaria del seu aprofitament economic, si es gestiona i es dóna a coneixer adequadament.

Cala Ametller

Riem de tes Cornes

Zones declarades com a paratges pintorescos
7.- L'any 1972, la Direcció General del Patrimoni
Histeric i Artistic del Ministeri d'Educació i Ciencia
(D.2899/1972,de 15 d'octubre) declarava com a
paratges pintorescos del municipi de Sant Feliu de
Gurirols els següents: Pedralta, Moli de les Forques,
Muntanya de Sant Elm, Cala Sans1(sic) i Les Penyes.

2.- L'any 1973,la Comissió del Patrimoni HistoricArtístic de Girona, recorda a /'Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols les obligacions d'aquests paratges i
en particular la necessitat &ajustar-se a /'Ordre de la
Direcció General de Belles Arts (de 4 de maig de
7973)en el sentit de solicitar autoritzaciu precisa de
la Direcció General de Belles Arts per I'atorgarnent
de llicencies municipals en els espais declarats com
a paratges pintorescos.
3.- L'any 1974, aquest Ajuntament, a la visfa del
Decret 289W7972 i de les recomanacions fetes per
la Comissid del Patrimoni Histhric-Artktic de Girona,
tramet al president d'aquesta Comissió un plano1 del
terme municipal en el que figuren grafiats els diferents
Plans Parcials aprovats inclosos en la declaració de
Paratges Pintorescos.
4.- Amb posterioritat, dins el mateix any 1974, el
Govern Civil de Girona redacta les diiorrnes per
I'aplicacicí del Decret 2899/1972 a les zones de la
Costa Brava declarades Paratges Pintorescos*.
5.- Els planejaments parcials redactats i aprovats
a partir de 1974 no prenen en consideració ni el
Decret 2899/1972 ni les Normes d'aplicacio del
mateix.

6.- L'any 1985, el Text del Pla General vigent no
contempla els nivells de protecció dels paratges pintorescos declarats, deixant bra d'aquesta classificació
els espais de Pedralta, Calassang i les Penyes i la
muntanya de Sant Elm i cataloga el Moli de les
Forques i IJermitade Sant Elm.

7.- L'any 1993, entra en vigor la Llei del Patrimoni
Cultural Catala (L. 9/1993, de 30 de setembre) que
manté la declaració de paratges pintorescos acorú'ada de conformitat amb el procediment regulat per la
Llei de I1Esfatde 13 de maig de 1933.

Entenem per tant que els espais classificats pel
D. 1899/1972, dins el terme municipal continuen
vigents, en tant no hagin transcorregut3 anys des de
I'aprovacio de la Llei 9/1993.
Aquesta mateixa Llei fixa aquest termini de 3 anys
per tal de reclassificar els paratges pintorescos i en
la seva Disposicid Addicional Cinquena especifi~que
si transcorregut aquest termini no s'ha procedit a la
reclassificacid s'entendra que la declaració ha
caducat.
8.- L'any 1994 (maig), la Direccib General del
Patrimoni Cultural comunica a aquest Ajuntament que
dins el Programa de Reclassificació de Paratges Pintorescos les actuacions que te previst efectuar la
Direccid General són la reclassificació del mirador
natural del Molí de les Forques per esfar protegit per
la Llei d'Espais Naturals i pel PELN. i deixar caducar la protecció existent que afecta a: La Pedralta, la
Muntanya de Sant Elm, Calassang i les Penyes a
I'entendre que han perdut bona part dels valors
naturals i cuiturals que varen motivarla seva proteocid.

9.- E/ mes d'octubre de 1994, /'Ajuntamenten Ple
acorda per unanimitat
a) Que es facin les gestions oportunes a fi i efecte
de garantir que el proces de Reclassificacio de
Paratge Pintoresc d'm El Molíde les Forques, mirador
natural., es faci amb el seguiment i la participacid
necessaris d'aquest juntam ment, per tal d'evitar que
esdevingui perjudicial per als interessos de la ciutat.

b) Que demprenguin les accions pernitents per
evitar que la proposta de la Direcció General del
Patrimoni Cultural de deixar caducar la proteccid del
paratge pintoresc de Pedralta, la Muntanya de Sant
Elm, Calassang i les Penyes sigui una realitat, i, en
tot cas, si no es poden preservar tots aquests espais
paisatgistics es reclassifiquin els menys deteriorats.
10.- En relació amb aquest acord de YAjuntament
Ple, en data 30.05.95,/'Alcalde sol./icita a la Junta
Tecnica del Museu d'Histdria de la Ciutat que emeti
informe sobre el seu parer a la proposta de la Direccid
General del Patrimoni Cultural abans esmentada.

I

11.- En data 02.08.96,
la Junta T&cnica del Museu
d'Historia de la Ciutat, redacta ¡'informe so/.licitatper
I'alcalde en els següents termes:
Fara endavant utilitzarem I'expressió Caiassan~,
que és la forma m&s corrent d'escriure'n el topbnim.

aj Qqe es mantinguin els espais pfeglts pel D.
.H9WD8 hiciant els expedients administratius
c.dis@wenks a /a seva recfassificacr'd.
b) Que dJafegakincom a pararges a pmtegir la
mlacid despais que en r"informehi figuren, donada
la seva qualitat paisatgística.

La pred& b a ~ u I m t ~ ~ ~ ~ a s en
, i taquest
r b b a indret
no fiau@ mel C.&Jjig:
&mmeprt~li Arfistjc del Pla
General Ino e s i subfkdea cappmLmi6 especi3ca
dins el ptmej8niehtla vbk~n't-

&acord amb els objectius del D. 2899/
7.iQ?.2&
d~ qarantkla permanernia deCs valors e&&ti~~
que @mt&
e/ .siíguIar paratge de Ia Cus& Brava# I
qu@gint-ho de reformes a !nnovacions que
poguiwn perjkdicar-lo~cal mantenir els pam@es
declarats i c!assffieatssota la prdemio de la
Gem.mI&$deCatalunyaJpeque malgmt que abuns
d"aq&z$s espa6 es. tmben soffiesos a una gran
p W I @&@$nfs.tIcar
qu@ha afectat paft &Es seus
v a l o r ~ a h r ~ lirohthuien
s,
essentpunh de referBncia
paisatgktim de grm mlm

Dins el p!an~jk.menf(loc@/
vi"@n&na ES koba protegida espe~:#.emenf,

a) PEDRALTA
Z ~ n aclassificadapel EG-O. U. de s d no urbanit-

L'Linica profemi6 especifica que ei planejament
generni vigent mntampla ex~al z@m6 la de IPmbit.
qudCfi~Pcom a Sistema M i f ~ ~ t i f f i a L q e ~19; ( d @
del RQ,)que es regc&i pat31h&&&~@@e Cwfes.
W o ~ a ~ whisatqrrn &+Ia 'f%nym&xS qw &p:r.Qphnt on
arrjba i5i tefme dd Oant;FelY& K e ~ , ~ ~ " a f F
wrnen~ i ~ ~
em a .Sa p&geta= 5 8 a q ba ~..Ses ullacew.
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MUNTANYA DE SANT ELM

sotasignat la subscrh íntegrament, caldria afegir carn
a paratges pfotgits els seguen& espats:

La zona es& classifiada pel F? G,O.U. com a sal
uliM amb ,diferen& qualifImci~ns
urbanísltques,
algunes de les quals resulten absolutament inadequades per tal de garanfir la pmtemid pakatgktica
del sector,
El RG. fi%& per algunes zones quaiifi~desde
Cast3s agrupades (Zone 19) i be WsafQede Xalets
(Zona9 ) la necessitat d'ardemr I'edficlacii6, de manera que harm~nifiiamb el paisatge, mivangahf
Bhdi de D&rall.

L'rinica profeM:iÓ especffica <qued Pla General
vigent cmbmpla és la de PErmita ate. Sant Elm, que
figura en el cafiileg del mateix RG. com a ed$d singular a protegi4 i en d Registre GenemI de Sens
d'in&h% Cufimal de IEskt en el que /"edificia protegir
figura carn a msteiL
3-- Que!,recollint h proposta feta per la Junta
TaCnicadel Mcrseu d"hcs&ria, proposta que el f&cpric

Les hrm(Sant Pol)

Les runywa

Rierada les Com-

Les Plalaeies

4.- Per tal de donar compliment a I'acord del Ple
Municipal, de 4 de marc de 1994,procedeix sol.licitar
al Departament de Cultura - Direccid General del
Patrimoni Cultural que es reclassifiqui la totalitat dels
paratges pintorescos classificafs pel Decret 2899/
1972dins el nostre terme municipal, actuant per part
de /'Ajuntament de Sant Feliu de Gukols en pla^ i
forma d'acord amb el que estableix la Disposició
Addicional Cinquena de la Llei 9/93!de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Catala.
Aquesta reclassificació entenem que s 'ha de
sol.licitar, d'acord amb la Llei 12A985, de 13 de juny
i d'Espais Naturals i atenent al valor paisatgístic i
esfetic d'aquests paratges, per tal que gaudeixin de
la consideració #espais naturals de proteccid. especial (art. 2)
La modalitat de protecció sol. licitada es la de
<ParatgesNaturals d'interes nacionab que segons
definicio de la mateixa Llei 12/1985,en el seu article
23:
&6n paratges naturals d'interes nacional els
o reduit
espais o els elements naturals á'ambit m i ~ a
que presenten caracterktiques singulars i at&s llur
interes cientific, paisatgistic i educatiu, amb I'objectiu
de garantir-ne la protecció i la de /'entorn.*
5.- Respecte als paratges a protegir proposats per
la. Junta Tecnica del Museu dJHistoriai pel Cap de
I'Area @Urbanisme i Medi Ambient que subscriu,
entenc que procediria sol.licitar la seva classificacid
com a E n s culturals d'interes local i que correspon a
aquesta administracid municipal la tramitacio
necessaria per a a la consecució d'aquest objectiu
de protecció.
6.- Amb aquestaprotecció garantida, i d'acord amb
alio que s'estableix a I'art. 4 de la Llei &Espais
d'lnteres Naturals,i'administracio localpodra adequar
llurs disposicions per canalitzar llur actuaei6 i la dels
particulars, d'acord amb els objectius d'aquesfa Llei
#Espais Naturals i tenint en compte /'exercici de
qualsevol activitat dels seus habitants, per a assolir
les finalitats següents:
a) Protegir els sols de les intervencions que poden comportar I'increment de /'erosió i la perdua de
llur qualitat i, si s'escau, protegir els pendents
descoberts de vegetació amb plantacions i altres
mesures fisiques que nn'evifinla degradació.

f) Fomentar la farmacid e s ~ ken
r k 6 @estí~ns
relacionades amb la nalurd ¡'el'me& ambient.
g) Fomeniar d respecte d~ls~dufadms
a la natura,
per aconseguir un eon:ekemefitme& gran i la
sensibilikaeld m1./e&m pel que & ai patrimoni cultural de C;ltauAya,
7.- Ai$ mateix5 amb la protecdd $aquests
para@es, PAdminjbttacití lmal pod& kmifa~en la
m e s m que sigui pg@bIeIs0br-e'!a integritat de la
nafgra)r)r
minimitqr l$mgabte paisatgístic i prendre,
quan s~"e.&'~@i'~ Tn&iEl;es ~~&quzldes
per a la
re'sfaqf=as&fD el ctmdicLdnhrn@ntde les Brees
s
p@blicao
alimarles per les ~ b m d"hfraes5ruc~~ra
privada, inCIuqeS &$ referides a serveis t&cnics a
urha~~iifbs
(Art 6 U&t1Wl96).
8.- En els cas que fossfn a@~ep.tades
per
I'administració comp&mt les reclassificacions i
classificacions sol.licitades, i donada la varietat de
les característiques dels diferents aPamtges
protegitsm, la diversitat de les causes de degradacia
i la gravetat dels efectes d'aquesta en alguneszones,
caldrEa recbrrer als instruments de planejament especial per tal de particularitzar, per cada zona, els
nivells de protecció exigibles; les mesures a qud han
#ajustar-se les futures intervencions per tal gm no
trenquin I'harmonia del paisatge o desfigurifi l m
perspectives.
Aquests Plans Especials cal entendre'ls com el
planejament que modificaria puntualment el Pla General d'Ordenació Unbana vigent en aquelles zones
on els objectius de protecció paisatgistica fossin incompatibles amb la planificació urbanfstica actual.
Sant Feliu de Guíxols, 9 d'agost de 1996
Xavier Canosa i Magret, Arquitecte
Cap d'Area d'Urbanisme, Obres i Medi Ambientu

Capella de Sant Aman~

Font de Monticahrl

6) Salvaguardar &s espais naturnis Ir*fomk.
e) Cmtrdar ITmpacte pradu8 per la implanfacid
d'eiernenk aMficiaIs, i~t3aestructumo actua~ions
g e n e ~ $ d o ~des transfdrmacions 81esivelal medi
ambient.

EDIFICIS ANTICS REHABILITATS .Recuperar patrimoni val la pena!.
La Junta del Museu voI, des de les pagines de
t'lnformafiu, difondre la iniciativa privada ifelicitar tots
els ciutadans de Sant Feliu que han tingut la
sensibilitat de restaurar la fa~anadel seu habitatge.
Cembelliment de la ciutat es cosa de tots. La iniciativa pública i la privada han de participar i cal.laborar
en un projecte comú: recuperar patrimoni. Les
institucions -IiAjuntarnent- han d'estirnular la iniciativa privada en la rehabilitació.

sempre preferible -i rnds,econbmica,a curt termini- a
mmtehir la tlp~l6gtaabrmal dels edificis antics, dins
de [esranes utbarrm hktdriques.

que, a llarg termini, es mes
Nosaltres pe-rn
rendible per B la duta*@iabili€ar les8u)nesurbanes i
els edifidis a;nt'rcs, a fi de rmuberar la prbpia identitat.
Des d'aquiens proposem difqndre i lloar la pkctica
de la rehabilitació. Sense pretendre fer ara iaquí una

Facilment hom pot pensar que I'obra nova es

C1 Mall

C/ Major

Cra Palarn66

7

A la urbanitzacid Club de Mar, perdem patrimoni col.lectiu?
%$hom sap que amb la urbanizadb ~Ctub
de Maw
dpaiwipnoni dej com& per una permuta - avui difiell
&aendre- amb la societat TulispanfaS.A., el poble
~t18w
arnjunt de bkns propis: 1a font de Sant Elm,
&p@Wge,els camins, d passeh.. ..etc.

UmS@,onwid,
per pari del Ministericorresponent,
va,p&metre-hide construir uns blocs d'apartaments
W 6 e ~fiifz~tia
que pe'Hany a I'Estat, i que per la Uei
?6uuna.cadut3tal.
S"h-@ia:d%aver fet una entrada, des de la mrrdsfa,%[b&c mini de ronda que ha e m emrail i tancat.
mes a mks, s%anfet: obres -amb permís munic'i~a[$-abrm de mar i de les roques ((Sang i fetge. i
4&t?G RdG&riau.
$$$xgspYprg~aness'han queixat que els ha estat
iqpgdit el pe, per ,mar, a Pesmentada sona m a r 5

q'm

m&&rde,,rpa~rn~ni
públic.
~!%W3
p%iho&doncs, un patrimoni c~l.lectiuen
E1&&%@ t d ~paffi~ulars?
d
,JEB&~'
@:I slWtotitat5 locals a esbrinar davant el

Servei de Costes -que podria ametre'n un informe
tecnic- la situació feal de dita urbanitzac56, i si les
queixes rebudes tenen fonament.

Patrimoni public i privat definitivament perdut

PI-

del Mercat

Casino "Ei Guixolense'. Passeig dels Gulxols

ESBOS DE PROJECTE MUSE~STICA LlEDlFlCl DE
SALVAMENT DE NAUFRAGS
A la. dedicecib i I k s f o ~ portats a terme en la
f ~ W r a c i de1
6 bot de salvament de nhufmgs .Miquel
dh,B&rau- i del carro que el transportava, cald&
Xegir-hi IB mateixavolunlat per a I'ernblemAiic edifici
r n f i q ~p5pularment
,
com .-El SalvqGnt..
Rqu@,edifidfou cgnstrui'!:afinals del seglepesat
.mpg@satnen$per,a ubicar-hi el bot, carro i als seus
q&@%dris ad&íLper a maniobres:de salvament de
& u f ~ sEnlletida
.
la re&auréicic5del bot i del carro,
d nou bbjatiu podria ser el següent: utilitzar I'edifici
del Salvament com a petit museu monogrhfic sobre
el passat i el present del salvament de nhufrags.

P,!war en atires llocs per acollir el bot i al carro
$imtq@$at carnportaria la desvinculaci6 fisica del
@i%ti&,pr al qual va se7 cancebut, un entornadient,
no@is,Pestret:espigtj iIsatractiudel promontori,
qggwrn a Maia que Mra en el passat ho cantinua
,gsmntawyi
Les actuacions que s'ha dut a terme darrerament
en el llegat de salvament sempre han estat realitzades
amb el criteri que I'esmentada caseta sigui de nou
I'espai idoni per a exhibir el bot. Pensar aixi tambe
ens fa veure d'immediat la dificultat d'uns espais
relativament redui'ts per la qual cosa la nostra
proposta, que en cap cas es improvisadatota vegada
que durant els darrers tres anys de seguiment i
restauració del 4oerm, ens ha anat donant pautes
i referencies com les que descriurem.
Sant Feliu de Guíxols és I'únic endavament a tota
la Mediterrania que conserva d'origen el següent
conjunt: bot, carro, rems, pals, veles, can6 llen~acaps
i projectils, rampa- Ilenqacoets i projectils, fanals,
anclots, cordatges, cadenes, varietat de bossells,
pasteques, cúrries, caixes de cordatge, salvavides
varis, ancora surant, variats repertoris d'accessoris i
nombrosa documentació escrita. A mhs, el característic edifici del Salvament com a caseta-abric i
I'entorn del qual hem parlat anteriorment.

A tot I'Estat espanyol (Atlantjc i Cantabric) tambe
es I'unic conjunt amb aquestes característiques. Les
nostres indagacions van encaminades a saber que
en queda a la resta d'Europa d'aquests tipus
d'embarcació (beeching-peaken).Sabem que a Fran@, hi ha dues casetes-abricque disposen d'aquests
models encara que quasi totalment reconstruits i el
patrimoni original 6s molt minso. A partir d'aquest
bagatge ens fem el segiient plantejament: a la manca d'espais de I'edifici pretenem oposar-hi la no
repetició d'objectes identics (per exemple, solament
un parell dels nombrosos salvavides; dues de les set

caixes de cordatge e&$ El carra, amb el bat al seu
damunt, hauria @anardesplagat-~apal parament
nordaest'queest$ deqpmyr"stdequaWo~sntrebanc.
A la sobtada perspeotiva que d'o:na:& 14altaproa del
i.43oemdamunt delcarro, bal&&,a@Quar-I.a amb els
elements de pasl&45gia~utnpaden ser la deknsa
de carda trenada, I'$n'&>sumhY, rnz$mpeu$, placa
i un s a o r de la prBa Se"rrSepil-f@r'pe~*tal
que es
pugujn apreciar eds maWíals' emprats en la seva
whstrucci6, buscarif'a,ij;cfgqijilitid de Volums iespais,

Els elements relacionat9 arnb.la maniobra de carro ibot haut& dFanardispwatsal seu entorn &una
manera entenedora al m a t esquerra de Pedifici. El
costat dret@doest) seria destinat als elements i
accessoris #ajut des de !erra(canrJ- projectils,
llenp~ohetse&.). El bol damunt del wrro donara la
perspectiva darninant dels c;ost;atside tpt et carro, nO
aixi la coberta del bot ja que t'algida d'una persona
adulta no afavofejx Irair@tede visió. Per a solvenfar
aquest aspecte es preveuFa in'stal.l~ci6d'un aItell que
envoltara els par@rnenlsdel costat sudoest,aconseguint així espais lirríals per a ekpliffiaci< g&tim i una
bona perspectiva per a veure la cbberta del bot iels
elements a@$%nals propis per a la navegaci6 de
risc. Aquest altell p o d h donar aaBs a i'estan~adel
pis.
El pis, que amida 5'5 x 5'5 m, es un espai adequat
per a donar informaci6, audiovisuals, maquetes, sobre la historia del salvament de naufrags. La
disponiblitat de la terrassa és idbnia per a gaudir de
la panoramica de la badia de Sant Feliu i del port
comercial i pesquer situat a llevant. Aquesta
panoramica és la que els nostres avantpassats
escolliren per a vigilar els canvis de temps que podien
ser perillosos per als navegants.
Atenint-nos a l'article 6.3 del decret 35/92 de
desplegament parcial de la Llei de Museus sobre
I'accessibilitat als museus per a persones amb
mobiiitat redui'da, entenem que tot i les dificultatsque
presenta un edifici de mides petites es un tema que
mereix la nostra atenció ique caldra contemplarquan
es redacti el projecte definitiu. Caldrh facilitar I'acces
al pis i la terrassa instal.lant un elevador.
Finalment, caldra dotar I'embarcacio i I'edifici dels
elements auxiliars que no disposem i que són
essencials per a mostrar tot el conjunt complet,
basicament: un compas de navegació amb caixa de
protecció, una destral, una caixa farmaciola, un mudel
de telegrafia, una senyera emblema de la ~Sociedad
Espafiola de Salvarnento de Naufragos, i un joc de
banderes de navegació.

HA MORT JOAN TORRENT I FABREGAS (1901-1996)
La premsa i
els altres mitjans
de comunicació
ens en donaren la
trista
noticia
aquest estiu i, ja
aleshores, a ~ n cora expressarem
el nostre condol
per la perdua d'un
amic, d'un investigador rigorós i
d'un gran humanista.
Des de les pagines d'aquest Informatiu de I'Arxiu
i del Museuen cal
reiterar el nostre
agrai'ment pels
Cwa d'en DJna
repetits gestos de
generositat envers la ciutat de Sant Feliu, en lliurar -en vida- a I'Arxiu
municipal bibliografia important, basica (Grahit, Dietari
del 1905, etc.). Per aquesta raó, entre altres,
I'Ajuntament li va retre un sentit homenatge I'any
1992.
A Catalunya es recordaraJoan Torrent per la seva
aportació -juntament amb la figura de Josep M.
Casacuberta- sobre el coneixement de la personalitat
de Jacint de Verdaguer. El seu treball sobre I'epistolari
del poeta catala ha estat definitiu.
A Sant Feliu, se7 recordara a mes a m8s per la
seva contribució historiografica, que ha incidit en dos
aspectes fonamentals i imprescindibles per al
coneixement de la historia local. Una aportació que
podríem dividir en dos grans apartats: el repertori
bibliografic guixolenc, i el coneixement de[ Sant Feliu
del segle passat.

I .-Repertori bibliografic guixolenc
Joan Torrent, des de la Biblioteca de Catalunya,
amb els anys i durant les poques hores de lleure que
li permetia el seu treball de cada dia ana elaborant
una bibliografia basica, una eina previa i absolutament
necessaria a tota recerca rigorosa sobre el passat
de Sant Feliu. La seva contribució va ser decisiva,
per exemple, a I'hora de donar a coneixer I'obra d'Hurtebise, sense la qual difícilment sabríem quelcom de
la historia antiga i medieval de Sant Feliu. I el mateix
podríem dir de I'obra de Barraquer,Villanueva,Yepes,
Argaiz, Roig i Jalpi, Narcís Marcillach, Ferran Patxot,
Emili Grahit, Valls i Vicens, Pella i Forgas, Cristofol
Fraginals, Manuel Sala, etc.
2.- El Sant Feliu del segle XIX

De I'Edat Antiga i Medieval de Sant Feliu ja en
sabiem alguna cosa a traves de Cano, Villanueva,
Grahit i, fonamentalment, dYHurtebise.Torrentva captar de seguida el buit i la importancia del coneixement
del segle dinou guixolenc en la histbria de [a vila;
fonamental per a coneixer la nostra actual identitat
col.lectiva. I va anar buidant pacientment tots els
Manuals dYAcordsd'aquell segle, i a partir d'aquella
investigació va publicar la Revolució de Setembre
(1868),Guixolencs a America, I'urbanisme del s. XIX,
I'inventari dels bens del monestir exclaustrat el 1835,
i un llarg etcetera.
No tornarem a repetir ara tot el que ja es feu públic
en et llibret editat amb motiu de IIHomenatge que es
va fer a Joan Torrent en complir els seus noranta anys.
Ací nomes cal dir que trobarem a faltar la seva
presencia a I'Arxiu, el seu suport en la recerca i
sobretot la seva tendresa. Pero I'obra ben feta que
ens ha deixat, servira perque no desborri facilment
la seva memoria al poble de Sant Feliu, i perque a
mes a mes esdevingui llavor d'altres investigadors
que shpiguen continuar la seva fertil obra i imitar
I'actitud generosa de Joan Torrent i Fabregas.

Homenatge de 1892

VISITES GUIADES AL MONESTIR I AL MUSEU
El dimarts dia 20 d'agost de 1996 el Museu d'Historia de la Ciutat, a traves de la Comissió de
Dinamitzaci6 de la Junta Tecnica i amb un grup de
joves col.laboradors, ha iniciat unes visites guiades
per I'interior i exterior del conjunt arquitectonic monestir-Museu d3Histbria-esglésiaparroquial.
Fins ara, aquesta visita
guiada es realitzava nomes
per a grups a hores convingudes. Amb I'experiencia
que us presentem podrem
avaluar la demanda existent
i programar, I'estiu vinent,
una ofertavariada de visites
guiades. Ja s'han estat treballant possibles rutes per la
ciutat que no podem dur a
[a practica en aquests moments per manca de temps
perb que podríem experirnentar durant la temporada
d'hivern.

:

La promoció d'aquest nou servei s'ha realitzat des
del Museu, amb la col.laboraciÓ de I'Oficina Municipal de Turisme i de Radio Sant Feliu,

Fins al moment de redactar aquesta nota, hem
realitzat sis visites amb un volum d'afluencia notable, doncs la majoria de
dies s'ha comptat amb un
nombre de públic d'entre
17 i 23. El servei ha obtingut una rebuda molt bona
entre els visitants i el grau
de satisfacció dels que
I'han utilitzat ens sembla
elevat, ja que els comentaris que ens han fet al respecte són molt positius.

MUSEU

.

de la Ciutat

'b.

La visita es realitza diariament, de dimarts a divendres, a les 7 de [a tarda. EI
dissabte s'ha desestimat per
necessitats Iiturgiques parroquials. Inicialment les visites es realitzen en catala
i10 en castella per6 estudiem la possibilitat d'ampliar
I'oferta d'idiomes o % entregar un dossier amb referencies de localització i seguiment de la visita en diferents
idiomes.
"

Les reserves es realitzen
al mateix Museu dYHistoriai
els grups previstos eren de
20 persones, tolerant un
rnhirn de 25 per no deteriorar la qualitat del guiatge..
.Les persones que hi acudeixen en el mateix moment de
la visita poden realitzar-la
sempre que quedin places lliures.
El preu de la visita es de 300 pessetes, que inclou
I'entrada al Museu. Per a les persones jubilades i estudiants el preu es de 200 pessetes. Els menors de 6
anys tenen accés gratufi al servei.

Si aquesta iniciativa
continua tenint bona acceptacio es mantindra el
servei fins a final de seternbre, quan tindrem mes elements de judici per fer una
valoracid més precisa i
amb referencies temporals
o estacionals, molt Útils en
el futur.
La nostra intenció es la
de realitzarnoves iniciatives
amode de proves pilot d'activitatsdeguiatgeaquest hivern per tal de poder programar, I'any vinent, un seguit d'ofertes de monitoratge cultural a la ciutat, que
cada vegada tenen major
acceptació, tant entre públic autbcton com fora.

Es tracta, basicament,
de complementar I'oferta
F
turisfica ganxona ampliant
I'oferta cultural, que ha creat una demanda en constant evolució motivada fonamentalment per una nova cultura de I'oci i el lleure. A mes podem oferir als
guixolencs la possibilitat de coneixer millor i apreciar
el seu patrimoni i la seva historia, fent que tots I'apreciem, encara mes, sentint-lo com a propi tot gaudintto, i ajudar a preservar-lo per a les generacions futures.
,

,

EL MUSEU D'HIST~RIA
AL REGISTRE DE MUSEUS DE CATALUNYA
Com us avanqavem en una breu nota en
I'anterior informatiu, el dia 17 de maig es va dur a
terme I'acte de lliurament de la placa acreditativa
de la inscripcio del Museu d'Hist6ria de la Ciutat
de Sant Feliu de Guíxols al Registre de Museus
de Catalunya, amb la categoria de museu local i
amb I'expedient num.56 segons la resolució publicada al D.O.G.C. niÍrn.2023 de maig de 1995.
De fet el Registre de Museus de Catalunya 6s

com un inventari o cataleg oficial dels museus
catalans amb que s'intenta homologar i sistematitzar els museus, establint unes condicions
mínimes per a poder parlar propiament d'un museu
com a institució.
S'exigeixen mínims tant a nivell de preparació
tecnica (conservacio, seguretat.. .), com de
serveis, de personal ... i s'estableixen
inspeccions per controlar-10s (Llei 1711990 de
Museus i decret de desplegament 3511992).

La inscripcio suposa també el dret a rebre
assessorament i suports thcnics dels serveis de la
Generalitat, així com a rebre subvencions d'aquesta
institució.
Aquest darrer aspecte ens ha permes ja tenir
obres en procés de consolidaci6-restauració al
centre especialitzat de Sant Cugat i rebre ajudes
per procedir a la informatitzacio del fons i millorar
el control ambiental.

A mes, assumim el compromís d'avan~ari
mantenir en les millors condicions possibles el
nostre museu per tal de poder dur a terme les
funcions que li corresponen amb el maxim rigor i
serietat, mantenint aquesta condició oficial i
intentant dignificar-lo dia a dia.

Amb aquesta inscripció al Registre i el
lliurament de la placa acreditativa, el museu
assoleix el dret a esser considerat un museu
de ple dret, i dins la classificaci6 establerta
per la Generalitat es qualifica com a local.
Els museus locals i comarcals ((cornpleixen, basicament, la funci6 de recollida,
conservaci6, documentació, estudi i difusió
dels testimonis culturals mes representatius
de la comunitat en que estan implantats.
Art.29,2 L1.1i'fI99O.

EL CENTRE CULTURAL MONESTIR JA TE LOGOTIP

Amb motiu de I'exposicib <<Sis
escultors al Centre
Cultural Monestira* es va donar a coneixer el logotip
del Centre, dissenyat per I'artista Josep Miralles
Nacher, col.laborador habitual de les activitats de
llArea de Cultura. Amb aquesta iniciativa es dóna un
pas més per a consolidar la imatge del Centre.

ACTE A CENTORN DE LOBRA POETICA DE JOSEP ALB ERT^
El 28 de juny se celebra a la Sala Josep Alberti
del Museu d'Histbria de la Ciutat, una vetllada artistico-literaria a I'entorn de I1activitatde Josep Alberti
com a poeta.
Cacte va ser presentat per Josep Andújar, director de Radio Sant Feliu. En el decurs del mateix
intervingueren Jaume Provensal, amic del pintor,
Carme Rovira, poetessa i Xavier Sala, <cXevb>,que
recentment ha gravat un K-7 amb poesies dJAlberti.

Aixi mateix, cal dir que s'han renovat els quadres
de la Sala Albertí, centrant-se ara la tematica en la
figura.

CRONICA DE LES ACTIVITATS D'ESTIU
AL CENTRE CULTURAL MONESTIR
nova iniciativa, proposada pels membres que formen
la comissio assessora d'exposicions, caldra consolidar-la i millorar en anys propers -malgrat les critiques
poc constructives d'un crític d'art de segona fila- fent
d'aquest espai a ['aire lliure un nou ambit d'exposicio
i d'esbarjo del Centre.
Coincidint amb la Festa Major, 1'1 d'agost es va
inaugurar I'exposició antologica del pintor Josep
Torrent Buch (Sant Feliu de Guíxols, 1915). La mostra
formada per més de cinquanta obres, es un repas a
la trajectoria de IJartista conegut arreu amb e[
sobrenom del <<pintor
de la Costa Brava*.
Amb motiu de I'exposició s'ha editat un cataleg a
color i una reproducció d'un quadre de la Rambla.

Durant I'estiu d'eng uany s'ha produit un increment
substancial de les activitats del Centre, amb quatre
exposicions (tres de producció propia i una d'itinerant)
i la presentació d'un llibre.
Festiu cultural es va iniciar el 15 de juny amb
I'exposició de Joan Raset, pintor nascut a Salt i
resident des de fa molts anys a Sant Feliu. Les figures femenines de Raset, motiu central de la seva obra,
siexposaren a la sala del primer pis fins al 21 de juliol.
1.BO0 persones van visitar la mostra.
El 20 de juliol s'inaugura un nou espai expositiu:
el jardí, conegut popularment com I'hort del rector,
ha acollit una mostra dlescultura amb peces de Xicu
Cabanyes, Narcís Costa, Domenec Fita, Manel Marzo-Mart, Alberto de Udaeta i Joan Viñas. Aquesta

El 2 d'agost, tingué lloc la presenfaci6 a la nostra
ciutat del llibre =Cuixart. Rostres i figures (19421996)>3obra de la historiadora de I'art guixolenca Pilar Giró. La presentació ana a carrec de Jordi
Colomeda, t h n i c del Museu,Ester Xargay, historiadora de I'art i de la propia autora. Cacte comptA amb
na afluencia de prop de 100 persones.
El dimecres 14 d'agost s'inaugura I'exposicio
Catalunya a l'era dels dinosaures. de la Fundació
.La Caixa*, que consisteix en un viatge a traves de
ra mesozoica fins a I'extinci6 dels dinosaures.

Lli

I

Cespectacular mostra ha estat el gran aboomn de
I'estiu quant a nombre de visites, ja que fins al 31
d'agost hi han passat mes de 3.000 persones.
Del 7 a 1'1 1 de setembre, I'exposicio anual de
I'Associaci6 Filat&licai de Col.leccionisme, organitzada per I'Associacio Filatelica i de Col.leccionisme
de Sant Feliu, ha clos el cicle estival d'exposicions.
A més dels actes propiament culturals, les sales
del centre han acollit diverses reunions de comunitats
de propietaris i I'escola d'estiu de les JS

I

IMPORTANT EXIT DE PUBLIC DE CEXPOSICIO
ANT FELIU, DURANT EL FRANQUISME (1940-1975)

Del 28 de marq al 2 de juny, l ' ~ r e ade Cultura,
Patrimoni i Educació va organitzar, juntament amb
elsTallers dlHistoria, I'exposicio sobre el període franquista, de la qual ja hem parlat en butlletins ante-

El nombre total de visitants ha estat de 5.524, dels

quals 4485(81'19 %) ho han fet en visita individual i
1.O39(18'81 %) en visita col.lectiva.

Un total de 28 grups han visitat la mostra, desa
C
glossats de la segient manera: 15

- E.G.6: 15 grups. 655 visitants. 63'04% de les
visites en grup i 11'86% del total de visites.

- Ensenyament Secundari: 7 grups. 154 visitants.

14'83% de les visites en grup i 2'78% del total.

- Grups de Tercera Edat: 3 grups.

178 visitants.

17'13% de les visites en grup i 3'22% del total.

- Altres grups: 3 grups. 52 visitants. 5% de les visites en grup i 0'94% del total.
Referent a I'enquesta, podem donar les primeres
dades de la valoració global reflectida en I'apartat 3
del questionari:

TOTAL VISITES %
VISITES INDIVIDUALS-GRUP

Total visitants: 5.524

b@I

Total persones que van respondre I'enquesta:2
Valoració de I'exposicio:

4 1,98% del total d'enquestats
Molt dolenta:
<<
2 0,99%
Dolenta:
Regular:
7 3,47%
<<
71 35,15% <(
Bona:
Molt bona:
112 55,44%
u
No saplwntesta: 6 2,97%
((

Per tant, mes del 90% de les respostes'
caire positiu. Cal significar que les quatre respostes
=molt dolenta. oertanven a alumnes de arups
d9E.G.B.

VISITES EN GRUP
PERCENTATGE PER TIPUS

Total visitants en grup: 1.O39

LES NOSTRES PUBLICACIONS
ANGEL JIM~%EZ, Sant Feliu,durant el franqufsme(1939 - 1975),Servei de Publicacions de I'Ajuntament de SFG, 1996.

Amb I'exposició que va ser tan ben rebuda per tot
el pdblic =Sant Feliu de Guíxols (1939-1975). es
va publicar el llibre que I'explicava i que era, alhora,
el resultat d'una col.laboraci6 amb els educadors que
treballen desinteressadament als *Tallers d1Histbrim,
quan s'acompleixen ja deu anys de feina per a
introduir la historia local al món de I'ensenyament i a
la nostra poblacio.

pulars i el futbol poden tenir una funció semblant,
valvules de distracció social. El cinema, en aquells
temps, tingué una gran importancia.
Un element clau és el poder local, religiós, econbmic i polític. Esbrinar les relacions que hi havia entre el poder polític i I'economic podrien explicar-nos
moltes coses aparentment estranyes (urbanitzacions
en llocs impensables, algades desmesurades, etc.).

Aquest llibre, com I'exposicio, tracta d'explicar la
vida dels guixolencs en I'epoca del franquisme. Coneixer la població (nombre d'habitants, natalitat,
mortalitat, immigació; la família, nombre de fills, etc).
Parla també del treball, de que vivia la gent, de
I'obtenci6 i distribució dels recursos; una distribució
normalment desigual que genera conflictivitat. A partir d'aquesta constataci6 es
formen grups solidaris segons els interessos. Quant a la qüestió social es distingeixen dues grans i diferents Bpoques:
1939-1957 (d'una economia tancada,
autartica, d'escassetat de les materies
primeres, racionament i restriccions, etc.)
i a partir de 1959, d'una economia mes
liberal.
La fam, el Auxilio Social, les malalties,
la vellesa i I'atur son altres elements
importants de la vida quotidana del primer periode. Com ho son també les cancons, la radio, les lectures de I'epoca, els
jocs d'atzar.. .
Cagricultura i la pesca; la indústria
surera i dels teixits; els tallers rnecanics...,
són sectors economics que perden importancia davant el creixement del ram de la
construcció, del turisme i serveis i de
I'evolució dels transports.
La refaci6 preus/salaris, que menjaven, com jugaven i es divertien, on vivien,
com eren les cases, la ciutat. Amb la
immigració la ciutat creix i s'habiten nous
barris: Vilartagues. El turisme massiu
comporta especulació del sbl i I'enderroc
de grans edificis que seran substituiZs per
altres d'escassa o nul.la bellesa arquitectonica.
La cultura, I'ensenyarnent pot ser una
via -el tenir més coneixements- de superar-se socialment. Les institucions caritatives intenten suavitzar les contradiccions socials. La religió pot jugar un doble paper: ajudar, per un costat; i per I'altre, retenir un poder moral sobre el poble
que e[ vol resignat. També les festes po-

Els primers anys del franquisme van ser molt durs
per a la població guixolenca (repressió....). El turisme i la immigració comportaren una millora en la
qualitat de vida de la població. Pero així i tot, quaranta anys de dictadura militar han tingut implicacions
en la nostra actualitat social i politica.

ANGEL JIMENEZ, Guia histdrica de Castell d'Am i SAgad, Edit Ajuntament de Castell - Platja &Aro, 1996.

<<Tothom
coneix -perque tothom hi ha passat una
nit o un dia- la fa~anacridanera i cosmopolita de
Platja dlAro, encerclada de formigó i atapei'da de
gent. Pero no tothom sap que el municipi, estes
per una ampla vall, te les seves arrels endins, en
el nucli de carrerons estrets i costeruts que s'enfiIen cap a I'església i fins al castell medieval. I molts
ignoren que te una altra fa~anamarítima, de roques altes i cales diminutes, on la sedimentació
d'antigues villae romanes ha florit en habitacles
al~atsamb un respecte total i una integració absoluta a I'entorn.

CASTELL D'ARO

1

D'aquests dos punts -Castell d'Aro i S'Agaroens parla aquesta guia que, si d'una banda compleix els requisits indispensables per a la funció
orientadora que li és prbpia, de I'altra va mes enlla
i ens condueix pels camins mes amagats de la historia i pels senders encara menys fressats de I'esperit del poble. Un poble que, després d'uns anys
de creixement esbojarrat, retroba I'antiga serenitat
de segles enriquida amb tes conquestes del progrés. La declaració de Castell dYAroide S'Agaro
com a bens culturals d'interes nacional es el
punt dol^ on culmina aquest procés de retorn als
orígens i de lligam amb la tradició.
En aquesta vall que sembla un pessebre i que
encara avui acull un pessebre vivent, hi ha un fil
secret del destí o de I'atrar que enlla~aels menhirs llegendaris amb els moderns gratacels i que
passa pels sepulcres neolítics i els mosaics romans, per les masies i les torres de guaita, pels
establiments de banys i les urbanitzacions, per les
aglomeracions bigarrades i els racons silenciosos.
Aquest fil es el que ens brinda la guia per no perdre'ns en e¡ laberint, per no quedar-nos en la
parcel-lames evident i superficial i poder penetrar
en un paisatge mes ric i profund, nomes visible
per als ulls que el saben buscar i el volen trobar.
Expert en la recerca i e f i c a ~en la descripció, I ' A ~ gel Jiménez ens ajuda a mirar cap enfora i cap
endins, com qui explica un conte que ve del passat remot i que arriba fins a les nostres propies
vivtmcies. A mi, que vaig passar els meus primers
estius en el S'AgarÓ bastit per I'oncle Rafael,
aquesta guia m'hafet retornar al territori daurat dels
records barrejats amb els somnis>>.
(Proleg del llibre)
NarcísJordi ARAGO i MASO
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