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ARXIU I MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT
Credit d'Histbria Local a I'IESI Sant Elm de Sant Feliu
Sortides del Museu

EL SURO. EXPOSICIO

1

Amb aquesta exposició, el Museu d'Historia de la
Ciutat ha complementat la realitzada ara ja fa quatre
anys i que se centrava basicament en la indústria del
suro de la primera meitat d'aquest segle. Ara hem
ampliat els continguts i ens referim també a I'artesania i a les aplicacions, dedicant al suro I'atencio que
es mereix com a pati important de la historia i del
present de la nostra ciutat, com correspon a un museu que precisament es defineix com d'Historia de la
Ciutat.
No hem volgut oblidar tampoc la indústria en
aquesta ocasi6 i s'han ampliat els continguts de la
sala permanent que el Museu dedica a aquesta activitat.
Tot aixo ha estat possible merces a lacol.laboracio
i a les cessions i donacions de nombrosos particulars, d'altres museus i d'empreses sureres de Sant
Feliu. A tots els volem transmetre el nostre profund
agrai'ment.

FITXA
-Títol Generic: EL SURO
Durada: del 13 de marq a 1'1 de juny de 1997
(prorrogada fins al setembre).
- Horari de visites: De dimarts a dissabte d ' l l a
14 h. i de 17 a 20h.Diumenges i festius d ' l l a 14 h.
Dilluns tancat.
- Visitants: I'exposiciÓ ha rebut 4.732 visites (fins
11
' de juny).
- Apartats generals:

-

O.-Una mica d'historia
1.- La indiistria
2.-Cartesania
3.- Les aplicacions
4.- La indústria avui

- Sinopsi: Amb aquests cinc apartats es pot fer un

recorregut per ['origen de la utilització del suro a casa
nostra, el procés industrial de I'elaboraci6 de taps i
d'altres productes, els treballs d'artesania sobre
aquest material i la gran quantitat d'aplicacions que
ha tingut el suro, sobretot en aquest darrer segle, i
una mostra del que fan les empreses sureres de I'actualitat a Sant Feliu.

- Complements: A mode de joc, s'inclou a I'exposició un seguit d'elements relacionats amb dades
curioses referents al suro que poden buscar-se per
tota l'exposicib, ja que les referencies generals estan
juntes en un sol element explicatiu anomenat Sabieu que... i els elements a que es refereixen es troben dispersos.
Sabieu que...
-Sabíeu que en aquesta exposició hi ha el tap
més gran del món i que pesa 65 Kg? I que d'aquest
tap podrien sortir-ne mes de 900.000 taps de les
mateixes dimensions que el més petit que podeu
trobar dins I'exposicio?
-Sabieu que un suro o alzina surera pot viure
més de 300 anys? Busqueu la prova.
-Sabíeu que en els xiulets dels arbitres s'utilitzen boles de suro? Si poseu atenció les veureu.
-Sabíeu que en 1 cm3 de suro hi ha gairebé
40.000.000 de cel.lules? Heu vist mai com son les
ceLles de les cel.lutes que formen el suro? Doncs a
I'exposició ho podreu veure.
-Sabíeu que molts dels nostres avantpassats dormien sobre matalassos farcits amb llana de suro?
-Sabíeu que les mostres dels viatjants de caramels eren models de suro aglomerat embolicats per
evitar que es desfessin davant els clients? Aveure
si els trobeu.
-Sabíeu que fins fa molt poc les juntes de culata
i ets discs d'embragatge dels motors es feien amb
suro aglomerat? En tenim exemples, busqueu-10s.
-Sabíeu que la pols mes fina del suro, en les dosis
adequades, s'utilitza com a combust~blede forns?
-Sabíeu que en la fabricació de munició d'escopetes de cacera s'han utilitzat tacs de suro negre
aglomerat? Doncs us ho ensenyarem.
-Sabíeu que actualment les empreses sureres de Sant Feliu exporten els seus prodyctes a
pa'isos com: Franqa, Italia, Alemanya, Austria,
Sui'ssa, Australia i Turquia; i que ho fan també a
paisos d'altres continents com: America del Nord,
America del Sud, Africa i Oceania?

TOT AIXO, I MOLT MES,
HO TENIU A L ' E X P O S ~ C I ~
PASSEU, I JA ENS HO SABREU DIR

- Textos: Tant els de I'exposicia (peus i apartats)
com els del trlptic de suport, tenen unes linies de
color que identifiquenels diferents apartats principals:
indtjstria en colar vermell, artesania en color blau i
aplicacions en color fúcsia. Aixo refonp la unitat dels
apartats i pot ajudar a discriminar com estan considerats els elements dins i'exposicio, especialment en
aquells que no presenten una distribucl6 espaial dara i ben definida. El tamany deis textos s'ha adequat
a la distancia des de la qual els pot veure el visitant i
s'ha tendit a mides grans per afavorir la lectura al
p~íblicamb visibilitat redu'ida. Shan destacat paraules dau i els titols de cada apartat.

Enfitats:
Museu del Suro de Palafrugell
Departament de Biologia de la Universitat de Girona
Cambra Oficiat de Comerq, lndlistria i Navegació de
Sant Feliu
Centre del Suro de Palafrugell. Laboratori d'Assaig i
Investigacions
Particulars:

Rogeli Conchillo
Elena Esteva
Família Canadell
Vidua Callicó
Robert Naymi
Ramón Bonet
Maria Ciura
Olga Verges
Farmacia Geli
Guillem Heller
Néstor Sanchiz
Josep Llobet
Família Comas-Catarineu
Angel Artigas
Pere Ciurana
Alfons Hereu
Joan Maldonado

Empreses:
Agglotap, S.A.
Buscarons, S.A.
Cork Union, S.A.
Mundial Cork, S.A.
Ramon Serra Matas

Ramon Serra
Tina Murla
Josep Oliver
Albert Juanola
Sr. Duran
Sr. Villa
Maria PerpiAa
Rosa Maura
Frederic Albertí
Melcior Agustí
Nljria Lladó
Carme Zurita
Maria Capilla
Rosa Turró
Joaquim Bigas
Josep Canadell

RVS Regincós
Subertap, S.A.
Trachsler, S.A.
Vancells y Cia,S.A.
Llibreria Viader

O.-UNA MICA D'HISTORIA

i'escorp de I'alzina surera, 6s a dir, el suro, ja
s'utilitzava a I'antiguitat per a diferents usos. Plini el
Vell al s.1 d.C.a la seva obra "Naturalis Historiay'ja
esmenta que el suro s'ernprava en les xarxes dels
pescadors, per tapar receptacles (com les amfores)
i per a calgat d'hivern de les dones.

El suro, de fet, no ha deixat d'utilitzar-se com a
producte de les nostres contrades, i per tant a I'abast,
i Útil per a les mes variades funcions.

Els darrers segles de la nostra histeria estan rnarcats per I'activitat suro-tapera, és a dir, la fabricació i
c o m q de tsps de suro, que sembla que ja des del
s.XVIII és una activitat comuna i que durant el final
del s.XIX i principis del 30C se& Peix econbmic de
Sant Feliu i de les poblacions taperes de la zona.

relaboracio de taps de suro esclevindk cabdal per
a Pevolucióde Sant Feliu corn a ciutat. Abans de 1750
sembla que ja hi havia tapers a Sant Feliu. El 1784 hi
havia uns cinquanta obradors que donaven feina a
uns dos-cents treballadors, que treballaven amb eines simples, amb diferents tipus de ganivets, fent els
taps a mh.
A finals del s.XIX es produeixen un seguit d'innovacions tecniques i apareixen maquines com la de
ribot o garlopa, de comptar taps, de calibrar, de tallar, de fer serradures...

En aquells moments s'inicia una &pocad'expansi6 de la fabricació idel comerg de taps de suro, L'esplendor oomenpra a acabar-seamb la Primera Guerra Mundial.
%A i aix6, la indústriasuro-tapera segueix funcio-

nant a casa nostra avui amb criteris de qualitat, en-

AMBIT ESPEC~F~CS
VAQUEST APARTAT:

cara que en un segon pla pel que fa a la importancia
d'aquesta activitat, darrere dels serveis, generats per
I'activitat turística dels darrers decennis.

En aquest apartat s'han inclos les fotografies de
Ricard Mur que il.lustren els processos dYelaboraci6
de taps, discs, aglomerat, paper... a mes de nous elements materials com una mota, un perol de bullir el
suro, col.leccions de taps marcats, de marques, de
gúbies, de peus de rei, de mostres de taps d'antigues fhbriques de Sant Feliu i altres elements.

El treball artesanal del suro ~a ser, al principi, un
complement més dels treballadors del suro. Era un
treball de qualitat, fet a ma i utilitzant fonamentalment
suro natural. A I'exposicib podeu trobar algun exemple de principis de segle.Amb ['arribada del turisme
es va produir una demanda d'artesania local que va
fer proliferar els quadres, les caixes, els elements
mixtos...
Amb el temps, perb, la competbncia va fer que
cada vegada disminuís m6s la qualitat dels productes i de la materia primera. Es redul el suro natural, i
a vegades de qualsevol mena, a la minima expressió, i els productes s'elaboraven en processos gairebB industrials.

Sembla que actualment hi ha alguns artesans que
tornen als orígens i que donen prioritat als criteris de
qualitat i al suro natural com a materia primera.
A I'exposició es poden admirar tot tipus de realitzacions artesanals iartístiques fetes amb suro. A més
d'algunes d'anonimes s'hi compten abws dels segiients artistes i artesans:

Re-

creacr45de la casa #un trabaIIad~dadel suro
Es m a un ambient que,ans mostra P5nten'ar &una
casa dun 'treballador o duna treballadora del surp
qualsevol. DeqY6s d'uha llarga jornada de treball

molts feien cap-nets per treure un sobresou i, sovint,
també treballaven el suro més artísticament, fent
quadres i caixes per estirar encara una mica mes el
jornal.
3--LES APLICACIONS

Les propietats del suro han fet que aquest maierial s'apliqui a infinitats de productes i activitats. En
de la seva impermeabilitat, de les seves propifun~id
etate corn a a'itlarnenit&mric, acúsfi~ivibratori, de la
seva lleugeresa i flotabilitat, de [aseva resisthncia al
desgast i att índex de fregament, de la seva elasticitat i altres propietats, el suro, ja sigui naturat, aglomerat o granulat, s'ha utilitzat en moltes aMvitats: la
indristria embotelladora, la construcció, la indústria
delfred, en accessoris per a automdbil ,la construcció naval, maquinaria en general, Ia indúsfria del vidre i de la ceramica, la indústria textil, en qulmica i
farmicia, Pernbalatge, la indústria del calpt, en la
pesca, la impremta, la fabricació d'articles esportius,
la fabricació d'artictes #ús domestic...

,

Dins aquest apartat hi ha multitud d'aplicacions i
s'hi poden veure els tradicionals ruscs daabelIes,
mostres de paper decoratiu de suro, els diferents tipus d'aglomerat; tres vitrines amb als objectes d s
variats i amb multitud de funcions com ara.juntes de
dilatació, salacots, plantilles per calgal,estalvis, taps
de farmacia; gran quantifat de publicacions fetes amb
paper de: suro entre les que destaquen el QuIx0;I imp r h a la impremtaViader, el Can& de lm Canhes,i
I'edicÍo de Peix Fregitde Josep Pla , entre d'attres,
una vitrina amb raspalls emmanegats amb sum de
la casa Reginc6sIestores de hariy i aTllanfs....

AMBITS E S P E C ~ C S
D'AQUEST APARTAT

El mar i el suro
Una de les característiques del
suro es que es tracta d'un material
lleuger que sura dins ['aigua. Aixo ha
fet que tradicionalment hagi tingut
moltes aplicacions relacionades amb
la pesca i amb el món marítim en general: galls, bornois, surades, boies
de tot tipus i de tota mida, salvavides
professionals i per aprendre a nedar,
suports per a les fluixes... Infinitat
d'objectes fets amb aquest material
aprofitant, fonamentalment, la seva
flotabilifat.
L'aglomerat

El suro aglomerat pur o negre es
un magnífic ai'llant termic, acústic ivibratil (segons per quins usos, el millor) i s'utilitza fonamentalment a la
construcció. El suro aglomerat compost o blanc s'utilitza, amb molt d'rixit,
per a revestiments decoratius.

4tLA IPIDUSTRIA ,AVUI:

Actualment, les empreses sureres de Sant Feliu
exporten els seus productes a pakos com:
Dins I'exposició s'han pogut veure als embalatges de les diferents empreses del sector de Sant Feliu
com les caixes de cartr6, les bosses de plhstic i les
noves saques; Iss mostres de taps, els seus catalegs de promoci6 amb Ies seves interessants
il.lustracions i informacions sobre el suro com a matbria i la seu procés de transformació i, evidentment
el seu producte principal: els taps.
Actualment les empreses de Sant Feliu realitzen
uns rigorosos controls de qualitat, tant de la materia
primera, com dels processas productius i del producte
final. Aixo ha comportat que aquestes empreses incarporin un laboratori biuquhic amb personal especialitzat a les seves instal.lacions, amb un equipament com el que hem presentat a t'exposici6.
Jordi Cofomeda

ACTUAL

PATSOS

DARRERES DONAClONS I CESSIONS AL MUSEU D'HIST~RIA
- Dolors Satgas (15.11.96). Ulleres llargavistes.
- Vda.Cargol i fills (7.12.96).Urna amb imatge de

IMPORTANT DONACIO D'UN BOT DE FUSTA

St. Antoni.

El dia 3 de juny de 1997 el Sr. Pere Codina va fer
donació al Museu d'Histbria d'un bot de fusta de 2022 pams d'eslora i amb motor. Amb aquest amable
acte el Sr.Codina ha contribu'it a preservar un patrimoni marítim que si no tenim molta cura es perdra.
Si la majoria de poblacions del nostre litoral fan la
seva petita aportació, en la mesura de les seves possibilitats, a la conservació d'aquest patrimoni obtindrem, finalment, un conjunt d1elementsrepresentatius del que ha estat la nostra relació amb el mar,
tant pel que fa a la pesca, com al comerq i al simple
gaudi.

- Josep Verges (5.12.96).Útil per treballar vinyes.
- Pere Ribot (21.1.97).Un conjunt d'objectes realitzat amb suro natural i aglomerat.
- Isidre Ribera (23.1-97). Dues maquinetes de tallar
cabells.
- J.Canadell(3.4.97). Una maquina de comptar taps.
- Maria Ciura (3.4.97). Dues paneretes, dues bosses de malla i una pedra d'esmolar.
- Albert Camps (7.4.97).Un peu de rei per a taps
conics i altres objectes.
- Casa Regincos (7.4.97). Un lot de raspalls diferents amb manec d'aglomerat.
- lmma Agusti (8.4.97). Un lot composat per ganivet, guies i clavetes per a carrar o llescar.
- Francesc Bigas (22.4.97). Una corriola de ferro i
un pesca-pous.
- J. Donatiu (24.4.97). Lot de maquines, mostres de
taps i diversos Útils emprats en la manipulació del suro.
- Josep M.Vicens (27.4.97).
Un llum a gasolina de
fabricació nordica.
- Empresa Copayba (27.4.97). Diferents elements
constructius del teulat del Monestir.
- Ramon Serra Vicens (215-97).Un estri per destoscar el suro. Cessió com a diposit d'un quadre d'artesania fet amb una panna de suro.
Salvador Quer Cullell (8.5.97). Lot d'estris per obrir
canyes, un remat ceramic de teulada i altres.
- Oscar Costa (15.4.97).Donació d'una col.lecció
de referencia de monedes espanyoles conternporanies fora de circulació (19WI98O).

-

Hem d'agrair molt especialment la col.Iaboraci6
desinteressada del Sr. oscar Costa amb el Museu
realitzant la classificació del fons numismatic que encara restava per classificar.

El passat 13 de juny ens visit& a I'Arxiu Municipal
Michel Doucin, el qual buscava informació sobre el
comerq de la sai.
Va fer donació al Museu d'un compas de navegació (brúixola), datada del s. XIX i amb el número de
serie 3521.

ACORD DE LA JUNTA TECNICA DEL MUSEU
DEL DIA 7 DE MARG DE 1997
pment de la Sala IV de I'exposicio permanent del
Museu.

Després de I'explicacjo general d'aquest projecte
als membres de la junta, que van expressar la seva
preocupació en relacjo a una possible perdua &espai d'exposicio del museu i dels possibles entrebancs
i problemes legals que podien apareixec els regidors
assistents de les arees esmentades es van comprometre davant la Junta a realitzar les següents actuacions:

. A realitzar, en una primera fase, les obres pertinents als espais de les sales 111i IV d'exposicio permanent del puseu per tal de condicionar i emplagar
/'oficina de I'Area de Desenvolupament Local i a condicionar degudament, realitzant les convenients consultes als t&cnics de /'kea de Cultura, el passadís
d'acces al cor per compensar la perdua d'espai d'exposicio' del Museu. Les dues obres es faran simultdniament i esa prevjst iniciar-lesa finals del mes d'abril.
. En una segona fase es realitzarien les obres de
condicionament de I'escala, de la zona de serveis de
l'entrada principal i la instai.lacic5 d'un ascensor.

Els regidors de Cultura i Parirnoni (Joan
Casamitjana), el dYUrbanisme(Jose Antonio
Donaire) i el d'llrbanisme (Francesc Rodriguez)
van presentar i proposar a la Junta Tecnica del
Museu la possibilitat de situar l'oficina de la nova
de Desenvolupament Local a I'actual empla-

rea

. També s'estableix que esta prevista la despesa
de restaurar la porta prinicjpai de fusta, cosa que es
fara al mateix temps de les obres, i que acabard de
concretar-se amb les gestions i la supervisid general
de Nbstor Sanchiz que porfa molt temps fent gestions al respecte.
Així mateix es manifesta que ss'iniciarien les converses oportunes amb el Bisbaf per tal d'arribar a
algun acord o conveni sobre el dret de pas que fe ei
Bisbat sobre aquest passadís per poder accedir al
cor.

OBRES AL MONESTIR
Segons I'acord de la Junla Tecnica
del Museu &Historia de la Ciutat, ja
s'han iniciat les obres a I'edifici del
s.XVIII del monestir per poder condicionar degudament ['espaique fins ara
havia ocupat la Saia IV d'exposiciopermanent del museu com a seu de i'ofidna de la nova
de Desenvolupameni Local de I'Ajuntament. Davant la
preacupgci6 dels membres de la Junta del Museu sobre aquest tema, a la
reunb d d 7 de mar9 de 1997, i amb
l'assisténcia&Is regidors de Turisme,
Urbanisme i Cultura, es va incloure un
ou13de I'ordre del dia de la reunió referent a aquest tema que que hem
transcrit.

rea

zant amb el supod dd'untkcnic qualificat
que ens ajuda en les tasques de supewisi6 i control de la restauració.

OBRES A L'ESGL~SIADEL MONESTIR
Ha finalitzat la restauració de la cober-

ta o teulat de la part gbfica de l'església
del Monestir -afleugerint-neles excessives
carregues sobre les parets laterals-, i el de
la torre deTramuntana. Així doncs, ha quedat rehabilitada la sala neoclhssicade sobre el presbiteri. Era una obra necesshria
i urgent.

obres del passadís en questió faran possible
que des de I'interior del museu es pugui tenir visió
d'elernents del conjunt arquitectonic de l'esgl8sia a
través d'obrir i posar elements de vidre als accessos
i obertures que havien estat paredats anteriorment.
La restauració de la porta de fusta ja s'esta realit-

Ara queda encara per resoldre el problema -cada vegada mes greu- de la Parta Ferrada, que continua desprotegida de
les agressions de les pluges, humitats i
moviments del sbl. Esperem que no triguí
a arribar, si no la so~uciódefinitiva, ahlenys ei resguard
elemental.
I mes ara, que les obres del passadís a la planta
a la tonc del Com -no,,a
baixa que ddna
del Museu- des don es tindra una visi6 propera i privilegiada de I'esmentat monument romanic.

JORNADA DE PORTES OBERTES A
CARXIU MUNlClPAL DE SANT FELIU DE GU~XOLS.
PRESENTACI~D'UNA GUIA INTERACTIVA
Coincidint amb I'exposició de flors, ets dies 23,24
i 25 de maig tingué lloc al Monestir de Sant Feliu de
Guíxols una jornada de portes obertes de I'Arxiu
Municipal, amb la intenció de fer coneixer als propis
ciutadans guixolencs ials foranis quin és el contingut
i quin paper juga el Servei dlArxiu. La jornada que
que& inaugurada el divendres 23 de maig amb una
xerrada sobre "LtArxiu Municipal, avui" a carrec de
Ramon Alberch Fugueras, arxiver en cap de I'Ajuntament de Barcelona, servi com a cloenda de les
activitats dels Tallers d'Historia dels curs 96-97. Fins
al diumenge 25 de maig, passaren al voltant d'unes
1.300 persones.
En els espais del Centre Cultural Monestir ocupats per les dependencies de I'Arxiu s'hi pogueren
observar diferents tipologies i suports de documents
que han esdevingut testimonis de la nostra historia
(el primer manual dYAcordsde 1398, el pla general
de I'arquitecte Guitart de 1897, el padró d'habitants
de 1924, el cadastre de Patiño de 1729,el fogatge
de 1363, una carta reial de 1478, pergamins en hebreu,...). S'intenta que quedessin representats els
diferents fons que custodia I'Arxiu (el fons d'adrninistració municipal- I'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, el fons d'empreses, d'associacions, les
col.leccions especials- cartografia, pergamins, arxiu
d'imatges, sonor, videoteca, microfilmoteca,...) així
com que es pogués observar 11evoluci6dels suports
(des del pergamí fins al disc magnetic- tambe s'exposava el padró de 1940, buidatge realitzat pels alumnes dlHistoria de BUP el curs 95-96- i al CD).

En una de les sales es projectaven vídeos, com
per exemple el del centenari del tren de SFG a Girona,
i en una altra, es podien fullejar els intruments de
descripció dels diferents fons i col.leccions.
A part d'aquesta petita exposició, a traves de 5
ordinadors muntats a la sala de consulta, el públic va
poder consultar la guia interactivade IIArxiu. Aquest
model de guia interactiva prové del disseny elaborat
per Natdia Navarro- actual arxivera municipala Cassa de la Selva- en el que fou un dels projectes presentats al I Master dlArxivistica de la Universitat de
Girona el 1996.

En la guia es van triant opcions que, en un Ilenguatge molt directe i senzill, donen informacióde "qui
hi ha a !'Arxiu", "que s'hi fa", "que hi ha",... Una
d'aquestes opcions permet coneixer el contingut dels
fons que custodia tlArxiu, explicat pero en diferents
nivells de "dificultat" (investigador, professor, estudiant, pcíblic en general). Així dins del fons d'administració local de ['Ajuntamentde Sant Feliu de Guíxols es pot accedir directament a ['inventari (investigador) o a uns textos introductorissobre cada secció
d'aquest fons (professors). En I'opció d'estudiants, a
partir d'unes preguntes ("quins eren els comerGos
mes importants del s. XIX?") s'ofereix on s'ha d'anar
a buscar aquesta informació. Igualment s'han introdu'it les imatges dins de I'apartat de col.ieccions especials pertanyents als inventarisde cartografia, imatges, pergamins,... A part del contingut, el programa
també informa de Ies funcions del
Servei dlArxiu i de I'accés a la documentació. Algunes de les pantalles remeten al text del Reglament del Servei d'Arxiu.

Un dels aspectes que ha agradat mes en alguns dels mestres
que ens han visitat és el diferent
nivell de dificultatdel text segons
s'hagi triat I'opció d'investigador,
professor, públic en general, estudiant d'ESO o de Batxillerat.
Cara a la tardor i pensant en les
visites anuals dJalumnesdels instituts a I'Arxiu, es perteccionaran
els continguts d'aquesta guia per
tal que els alumnes puguin fer la
visita a ]'Arxiu sense treure la vista de I'ordinador.

A I'IESI Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, ha
comenqat a impartir-se un credit variable corresponent a tercer curs d'ESO que té com a objectiu I'estudi de la nostra ciutat.
El credit de tercer d'ESO porta per nom "SANT
FELIU DE GU~XOLS:DE POBLE ACIUTAT i es pretén- tal com es relaciona en el projecte elaborat pel
Seminari d'l-listhria de I'lnstitut- d'observar I'evolució
de la societat local guixolenca dins els pararnetres
de les característiques de la historia general catalana i mundial, en una Bpoca de vertaders canvis econbmics que portaren al llarg de dos-cents anys a la
creació de I'actual societat guixolenca.

Us passem a relacionar els continguts (Fets, conceptes i sistemes conceptuals. Procediments. Actituds, valors i normes), els objectius didactics, les activitats d'aprenentatge. les activitats i criteris
d'avaluació, la metologia, el material de ['alumne, la
temporització dels diferents apartats i la bibliografia,
elaborats pel Seminari d'Historia de I'IES Sant Elm.

CONTINGUTS
FETS, CONCEPTES I SlSTEMES CONCEPTUALS
- Coneixer I'evolució demografica i urbanística de
la ciutat.
- Coneixer les formes de vida usuals a Sant Feliu
de Guixols al llarg del període estudiat: habitatge,
costums, alimentació,tecnologia, conreus, creences,
farnitia.. .
- Conhixer el desenvolupamentde la marina ganxona i la importancia del comerq amb America per
I'evolució i formes de vida de Sant Feliu de Guixols
- Valorar les consequencies que els conflictes
bel-licshan provocat en la vida local.
- Identificar els diferents grups socials de la ciutat
al llarg dels dos-cents anys (mariners, surers, cornerciants, artesans, immigrants, pobres...) i coneixer les
seves caracteristiques i formes de vida.
- Coneixer i identificar els sindicats obrers i partits
polítics guixotencs i la seva relació amb els grups
socials i els interessos que defensaven.
- Coneixer les principals activitats artistiques i culturals de la ciutat i la seva relació amb els grans moviments europeus.
- Valorar els canvis de tipus sociologic i urbans
que van suposar el desenvolupament i transformacions socials i economiques.

1.- Les transformacions del segle XVIII.
1.i
.-El creixement demografic.
1.2.- Les activitats laborals.
1.3.- L'evolució urbana.
1.4.- Els problemes locals.
1.5.- La cultura.
2.- De poble a ciutat: el segle XIX.
2.1 .- Els canvis demografies.
2.2.- Feines i trebak
2.3.- El creixement urba.
2.4.- Política i societ~t.
2.5.- La vida local.

3.- Els canvis en la primera meitat del segle XX
(I910-1939)
3.1 .- L'evolució de la població.
3.2.- Noves i velles activitats laborals.
3.3.- L'urbanisme.
3.4.- L'activitat politica
3.5.- Cultura i lleure.

- Assolir i dominar la cronologia historica del període.
- ConBixer, analitzar i classificar diferents tipus de

li qualsevol objecte o documentacia que pugui ser
Útil a la seva tasca.
- Denunciar a I'autoritat poblica pertinent qualsevol agressió al patrimoni local.
-Aprofundir en el tema de la justicia social a partir
de la reflexió sobre les condicions de vida dels diversos grups socials ganxons.
- Coneixer i respectar els diferents punts de vista
de les persones o grups socials, d'acord amb les seves escales de valars.
- Valorar la irnpo@ncia de !a immigració com a
fenomen positiu en la vida local.

Coneixer I'arxiu local corn a font d'informació.
Utilitzar documents i altres fonts d'informaciu i
adquirir hhbits durables com la lectura atenta i crítica.
Expressar-seamb el vocabulari específic de I'area
i del tema concret desenvolupat.
Sistematitzar iordenar les dades obtingudes mitjan~antdiferents fonts d1informaci6.
Interpretar diferents tipus de registre (quadres,
grafics, audios, estadistiques,. .)
Millorar I'elaboracid de plhnols (representació de
l'espai) i la con~eccióde frisos cronologies (representació del temps).
Establir wnclusions generals senzilles a partir de
la pr6pia reflexió o de I'intercanvi amb opinions del
grup.
documents que ens subministrin informació directa
sobre Sant Feliu de Guíxols (llibres de viatges, manuals d'acords, testaments, crbniques, diaris, revistes, pel.licules ...)
- Analitzar i comentar textos del període estudiat.
- Utilitzar material grafic i ser capaq de classificarlo segons diferents criteris.
- Identificar i descriure una mostra del patrimoni
monumental local tot elaborant un arxiu amb fitxes
dels monuments conservats o derru'its, símbols del
patrimoni local.
- Confeccionar la biografia d'algun personatge local important.
- Usar la recerca oral per conhixer cangons, llegendes, fets ... del final del període estudiat.
- Conformar, amb entrevistes, dues o mes versions
del mateix fet local.
- Confeccionar una auca sobre la vida local ganxona.
ACTITUDS, VALORS I NORMES

- Respectar, defensar, estimar i vetllar pel patrimoni artístic i monumental.
- Col.laborar amb I'arxiu i museu per tal de Iliurar-

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Lectura silenciosa i atenta dels documents, subratllant-ne les idees principals.
Realitzaci6 dels resums orals.
Confeccid de resums escrits a partir de les idees
principals dels documents.
Elaboració de quadres esquematics.
Respondre qiiestionaris tancats per demostrar la
comprensió lectora.
Confecció de treballs de creaci6 escrits, utilitzant
diversos recursos expressius.
Interpretació de plhnols i gr&fiques.

rn
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El professor orienta individualment i personalment
cadascun dels alumnes, indicant4 les activitats oportunes o els textos de reforq o ampliació segons el
seu nivell.
L'avaluacM de cadascuna de les activitats es un
referent important per al professor per tal d'adequarse al nivell i al ritme d'aprenentage dels alumnes. A
partir d'aquesta informació s'establiran les adaptacions oportunes en el material i les activitats.
MATERIAL DE L'ALUMNE

- Dossier elaborat pelTALLER D'HISTORIA de 1'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols.
Planol de Sant Feliu de Guíxols.

-

Unitat 1 .- 8 sessions.
Unitat 2.- 12 sessions.
Unitat 3.-13 sessions.
Avaluació.- 2 sessions.
BIBLIOGRAFIA

]

Tallers dlHistoria de Sant Feliu de Guíxols, nQ3,4,

5 i 6.

ACTIVITATS I CRITERIS D'AVALUACIO
Avaluació formativa i sumativa.
Avaluació de cada activitat.
Avaluar I'autocorrecció.
Dues proves de síntesi dels conceptes treballats.
presentació i elaboració del dossier al llarg de tot
el credit.
El professor avaluara a partir de I'observaci6 i la
correcció de totes les activitats al llarg de tot el proces d'aprenentatge.
Es donara prioritat a tot el bloc de procediments i
actituds.
L'alumne demostrara l'assoliment dels objectius a
traves de les activitats d'aprenentatge programades
i de les proves de sintesi que es faran al llarg del
credit i en acabar cada bloc de conceptes.
METODOLOGIA
Utilitzarem el dossier de I'alumne com a font documental: la lectura d'aquests documents i grafics ha
d'anar acompanyada de comentaris aclaridors del
professor, amb les precisions oportunes.
Les diferents activitats s'han de plantejar afavorint un clima obert, de participació i trebaII en comú.
Treball individual i en petit grup.
FJ,,tractamentde la diversitat:
s

DE QUAN LA VILA DE
SANT FELIU
ESDEVINGU~
CIUTAT
(I
87&?910)

EXCURSIO PEL CAM/ DE RONDA CAP A SANT POL
La caminada que va dur-se a terme el passat 12
d'abril de 1997 tenia I'atractiu de descobrir per uns i
de redescobrir per altres el carni de ronda que comenga en els penyals de sobre Cala Jonques i va tot
serpentejant la costa. El carni molt ben assenyalat
arriba fins a la cala dels Bots de Sant Pol.
EI primer tram del carni regularmenl arranjat i
esgraonat en els trams de fort pendent, a s porta a
I'anomenat lloc de les Sofreres. Es féu observar els
colors de la roca en prm& degradació/ateraci6 i que
per l'acci6 d'aquest fenomen prenen un color groguenc, color que probablement dona nom al lloc.

EIS illots dels Secaainsi de les Balelles ens feren

companyia durant molta estona pel costat de llevant.
Ens aturarem per esmorzar en una pineda de sobre
CalaAmetller, des d'on es podien veure les transparhncies del fans marí.

Un dets atractius fou lalocalitzacióde nius de gaviRes que per la densitat de la seva poblaci6 nien en
llocs relativathent fWls de IocaIitzar.

P o g u h r n veure niades amb ous i el comportament de les aus a I'aguait de la nostra intrusi6. Despr& passarem per sota el complex & "les Pirhrnidesn(desafartunat exemple de l'espoculació urbanistica a ta Costa Brava) seguint el camí ben assenyalat
com sender de curt recorregut (dues franges horit-

zontals, I'una verda i I'altra
blanca). Sota mateix de les
Piramides, la Punta del Cap
de Mort, i els entrants i sortints del paratge de la Cova
dels Rats Penats.
Part del grup pogué veure la Cala del Peix, lloc des
d'on es pot contemplar una
magnífica panoramica de la
badia de Sant Pol i S1Agar6.
Reagrupats de nou, anarern
cap a la Cala dels Bots, passant per Cala Maset. El recorregut pel Carni de Ronda
es dona per acabat; no obstant aixb, ens arribarem fins
al Moli de les Forques, que
completa el recorregut.

SORTIDA "ANEM A ESCOLTAR OCELLS"
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La soriida "Anem a escoltar ocells" va dur-se a
terme el dia 17 de maig al mati. El mal temps plujos
va limitar I'assistencia de gent. No obstant aixo, un
grup compost de 7 persones iniciarem el recorregut
per la Vall de [es Comes, sortint com sempre des del
Monestir.
Una primera parada la ferem dins un hort i, soplujats en un porxo, ja poguérem prestar atenció a la
variada gamma de cants d'ocelfs que ja des d'all8 no
ens deixaria en tot el recorregut.

Cesc Compte ens féu observar que la Vall de les
Comes ofereix totes les condicions per a la qual fou

programada I'excursio. No cal dir que vam gaudir molt
durant tot el recorregut amb les observacions que
se'ns anaven fent segons I'ocell, el seu habitat i els
seus costums.
Poguérem veure per fora el pavelló d'estiueig de
la finca Viiaret, edificació modernista envoltada d'arbres. Altra vegada ens passejarem per I'horta de la
família Puget, que Marti Juanola manté amb molta i
agradable cura.
Una sortida, doncs, molt interessant, malgrat la poca assistencia causada per la inclemencia del temps,
Ens plantegem tornar a fer-la un capvespre d'estiu.

SORTIDA "SEGAR I FER GARBES"
Tingue lloc el dissabte 14 de juny, al mati. Una
vintena de persones ens aplegarem al monestir per
dirigir-nos cap a la finca de Josep Batlle, a la vall alta
de la riera de Sant AmaW Passant pel Paratge de
les vinyes de can Sant Grau, arribarem a la finca.
Alla fbrern molt ben rebuts i obsequiats. Despr6s de
mostrar-nos els diferents racons (les fonts, els ani-

mals que hi te: burros, oques, ...) i de descansar una
estoneta s'inicia la sega.
Es feren servir tres formes diferents de segar: ta
catalana, amb fa@(volant); i la sega andalusa, amb
dues variants: amb falq amb tall de serra i amb falq
de tall recte. Les fa@ andaluses són d'una mida més
petita que el volant catala.

Amb certa inquietud, avui hem de tornar a parlar
de la possibilitat que un dels pocs edificis emblematics que encara resten dempeus --com ho es I'antic
cafB Mercurio, més tard conegut com a cafe d'en
"Lorenzo", emplaqat a la carretera de Girona, cantonada al carrer Francesc Jofre- pugui esser enderrocat, sistematicament, pel sol fet de considerar aquell
espai un punt immiliorable per a promocionar una
nova actuació constructiva-destructiva, d'esquenes
al nou concepte urbanístic de prevenció-rehabilitacid-reutilitzacid.
Aquest plantejament es basa en el concepte mes
mercantilista de l'oferta i la demanda del sector immobiliari, que busca --sense cap mirament- espais
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aptes per a desenvolupar conceptes arquitectonics, on l'interes nomes radica en
la rendabilitatfinal. D'aquestesactuacions
-malauradamentla nostra ciutat n'és
fidel reflex, i no val aquell argument facil
per a justificar aquestes promocions, com
a font de riquesa o treball. Actualment,
les ciutats que estimularen -amb bon
criteri- una reordenació urbanística a
I'entorn d'una normativa precisa respectuosa i coparticipativa amb el seu patrimoni arquitectbnic privat, no solament
evitaren la desaparició dels seus edificis
identificatius, sinó que demostraren que
es completament compatible la seva rehabilitació, amb la utilització dels usos tradicionals adaptats a les noves exigencies
d'habitabilitat.
Explícitament, Sant Feliu est&, en
aquests moments, en constant moviment
constructiu per a recuperar iaprofitar part
del seu patrimoni deteriorat pel pas dels
anys. Exemples gratificants són les
remodelacions fetes o que s'estan realitzant a la casa Cúbias (1870) del carrer
Bourg de Peage, cantonada carrer d'en
CLibias; la casa Bonet (1894) a la rambla
Vidal, cantonada Sant Llorenq (actual Institut Nacional de la Seguretat Social); casa
Andreu (1895-96) també al carrer Major i
Sant Llorenq (coneguda com a can Tell),
i tantes d'altres que fa goig de veure renovades.
Sortosament-podem anticipar- que
aquest bell edifici del cafe d'en "Lorenzo",
ha estat inventariat dins el CataIeg d'Edificis i Construccions d'lnteres Arquitectonic-Artístic-Histhric, que la Junta Tecnica
del Museu dlHistoria de la Ciutat ha fet
arribar a les autoritats locals per tal que
promoguin els mecanismes necessaris per a la seva
immediata preservació.
Indiscutiblement, doncs, creiem que aquest esplendid edifici de principis de segle -enforinyat per
diverses actuacions de mal gust- te encara futur per
a desenvolupar qualsevol utilització,tant de caracter
privat com -si fos el cas- dtinversi6 pública.
Dtaquestamanera, pero, cal diferenciar I'aprofitament
i adequació d'aquest immoble. En I'Qsprivat, respectant la concepcii, arquitectbnica original, tot adaptant
la seva volumetria interior, d'acord amb un model de
funcionalitat raonat i respectuós amb el seu entorn.
En canvi, davant un possible Ús públic, I'edifici en tot
el seu conjunt --afaiqonat a tres vies urbanes- ofe-

reix veritables disponibilitats per a situar-hi importants

serveis que -ara com ara- es troben mancats d'es-

quiria arquitectdnicament el patrimoni de la nostra
ciutat.

pai adient, o es indispensable la seva constitució. No

dubtem, doncs, que la personalitatigalanesa d'aquest
edifici, amb la seva preservació i rehabititació, enri-

CARACTER~ST~QUES
DE L ' E D I F I C ~ ~ :

Pel mes de juny de I'any 1904,
Llorenq Planellas i Bosch va
sol.licitar permís a I'Ajuntament
per bastir un edifici-sala d'espectacles a la carretera de Girona,
cantonada al carrer Francesc
Jofre. Aquesta construccici, projectada pel mestre d'obres guixolenc Pere Pascual i Bagué, restava ben diferenciada per dues
concepcions arquitectbniques; la
sala principal del cafhoncert,
d'un marcat estil mudbjar i fa zona
de serveis i salons interiors, amb
un senzill disseny de caracter tradicional. Malauradament, un incendi destrui, totalment la fapna
principal de t'edifici, pocs mesos
despres d'iniciar-se La seva construccib.
Així, pel mes de setembre
d'aquell mateix any, PlaneIIas va
presentar un nou projecte redactat per ['arquitecte Felix de Azúa,
alhora que legalitzava la planta

soterhnia no previsfa en I'exgedient inicial, i que 6s
el magnific edifici que avui coneixem.
El cafe Mercurio -tal com es va batejar aquella
sala- va serhaugurat pel mes de novembre del 904,
als acqrds d'un eiegant concert executat per I'orquestra Garreta. Durant els primers'anys, aquest cafe tíngu6 molta anomenada, i s'hi represent&-fins i totalguna que aifra petita sarsuela. Amb I'arribada del
$riem% g-Sant Feliu, el seu propietari el volgu6

reconvertir en una Sak'daprojeccions cinernatogr21,manca de mesures de segurefiques (1 913)s~perl,.~
tat de ILedifici8
fru-ren
aquetla nova activitat. Mal
aprafttat, s e n r ~ f o r panys cam a magatzem de suro i,
damersiment, corn a taller me&nic de reparadó #autornobils.
Quin bon partit se'n podria treure encara d'aquesta construcció! Provadament, doncs, aquest bell edifici, ho seria mes, sí fos Útil a la ciutat.

SERVE1 DE PUBLICACiONS I D'ARXIU
JUNTA D E L MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT
AREA DE CULTURA. Ajuntament de Sant Feliu de Guixols
D.L GI. 1.611-i988
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