Donacions
17.07.1997. Sr. Benet Julis Figueras
- 14 llibres i fotocbpies de matn'cuIa
i notes pertanyents al seu pare, Agustí
Juli5 Calvet, dels anys de batxillerat
al Col.legi Vidal de Sant Feliu (18981901).
- 1 llibret "Setmana Juli Garreta",
1971.

- 1 fulletó "Pedro Caymó y Bascós,
diputado de las Constituyentes de
1869".
- 1 fulletó "Exposición F. Galofre
Oller", 1940.
- 1 postal d'A. Toldrh Viazo. Camindde Monte Calvario, principi s. XX
- 1 postal carnaval anys 30, sense
autor.
- 1 postal de Zerkowitz. Les terrasses del restaumnt de S'AgarÓ, anys
30.
- 1 fotografia de J. Bertran "Solius.
Sardanas ballades en 10pati de la casa
payral de la famiha Vicens...", 1894,
Imp. Viader.
- 1 fotografia del cinema Mundial

08.08.1997. Valentina Escudem
- 11 volums de la col.lecci6 Anuarios,
editada per Difusora Internacional,
SA (anys 1966-1977).
30.07.1997. Francesc B i g a
Un lot de llibres per a la Biblioteca
auxiliar de 1'Amiu:
- Joseph Calzada Carbó, Violas. Sant
Feliu de Guíxols: Estampa Octavi
Viader, 1902.
- Miquel Saperas, Breviari d'Amor.
Barcelona: Imp. Altés, 1947.
- Jorge Ebers; Las dos hermanas. Sant
Feliu de Guixols: Imprenta Viader,
1922.
-.Josep M. Folch i Torres i altres, La
Tierra Catalana. Barcelona: Antonio
J. Bastinos, 1905.
- J. Marvh, Exercicis de gramhtica
catalana. Barcelona: Ed.
I un lot de 19 vol. editats per
AIamcenes Generales del PapeI entre 1969-1992.

29.08.1997. JoaquimBallés, Maria
Jan6 (Sant Mori)

%HOIS

LA CAGARADA

Adreqa: Serres de la Creu, Afores,
Sant Mori
- Enric Bosch Viola, Exaltacions i
paisatges. Poesies anys 1906-1926.
Barcelona: Llibreria Catalbnia, 1926.
- Juli Garreta, Griselda. Sardana llarga pera piano. Sant Feliu de Guíxols:
Foment de la Sardana, sense data. 5
exemplars.
- Juli Garreta, Zaira. La Sardana Popular, any IX, ndm. 8. 3 exemplars.
- Juli Garreta, La Rondalla. La Sardana Popular, any 11, núm. 10. 4
exemplars
- Juli Garreta, La Rosella. Sardana
llarga pera piano. St. Feliu de
Guíxols: Foment de la Sardana. 6 ex.
- Juli Garreta, Somni gris. Sardana
llarga pera piano. St. Feliu de
Guíxols: Foment de la Sardana. 6 ex.
- Juli Garreta, Anyoranga. Sardana
IIarga pera piano. . St. Feliu de
Guíxols: Foment de la Sardana. 6 ex.
- Juli Garreta,Matinada. Sardana llarga pera piano. . St. Feliu de Guíxols:
Foment de la Sardana. 5 ex.
- Juli Garreta, Frisaqa. .Sardana llarga pera piano. . St. Feliu de GuíxoIs:
Foment de.la Sardana. 6 ex.
- Juli Garreta, Somni Dolq. Sardana
llarga pera piano. . St. Feliu de
Guíxols: Foment de la Sardana. 5 ex.

-

-. -

4.9.1997. Lluís Palli, Antonio
Camh

EMPRESES BALMARA
- Rajoleria. Registre de factures,
1924-1936.
- Fibrica de taps a Santa Cristina
d' Aro. Pedro Balmaña Ros
Comptabilitat, 1912-1936
Correspondkncia, 1879- 1935.
- Socielat "La Catalana" a 1'Havana
(Dolqos, queviures, taps de suro)
Correspondkncia i escriptura d'ampliació de la societat, 1914-18.

-

D. Brusi ed., Enseñanza de las

Ciencias de la Tierra, voI. 4, 1996.
- Terra. revista Catalana de Geografia, Cartografia i Cikncies de la Terra. nirm. 25, 1995.

25.10.1997. Eduard Clusa Genera

- Fulletó ''El

President de la Generalitat al Poble de Catalunya" sobre el
Consell Nacional Caah a Franca signat per Josep Ida el 1944.
- Reproducci6 del Generalitat de
Catalunya. Butlletí d'Infomaci6,
núm. 12, mar$-abril de 1956

27.10.1997. Yolanda Albertí

- 3 plhols: Puerto de San Feliu de
- Mina Cornes (repartidor MaragalI).
Comptes, 1334-36 i membria i pressupost 1935.
- Rebuts i contribucions, 1934-38
- Mmicipalització finca 1936.
- Auxilio Social 1946
- Reclutament Pedro BaImaña Cmer,
1916-37
- Orquestra DazzIing Jazz. Contractes d'actuacions i publicitat, 1936-37
- Anotacions ench-recs escultures
Joaquin Balrnaña Canet, 1934.
- Llibre d'arrendament de finques,
compres,despeses Cinema Sta. Cristina, 1921-32

borranys a llapis i 4 cbpies, una
d'elles d'un plhnol signat per Benito
Alberii).

10.10.19W. Jordi Torres i Llopart
-

Estudio posible de la rentabilidad

de la fábrica de gas de San Feliu de
Guixols, 14 de novembre de 1968

14.10.1997. Lluís Palli
- J. M. Folch Torres, Select Guide.
Barcelona- Cataluiia- ~aleares.Ed.
Thomas. Barcelona, 1912.

Guíxols (1904), Plano Generai de1
Puerto (cbpia, 1922) i Plano piarcial
de la propiedad de D.J. Barraquer
(manuscrit, 1916).
- 1 fotografia de Juli Garreta
- 1 postal del SaIvament
- 2 postals del pont del Ridaura destrossat per les inundacions, principi
de segle.
- 2 postals de Ricard Mur, de l'aviador Demazel, 1907.
- 1 felicitació de nada1 en suro de F?
Alberti e Hijas
- 4 fulletons d'apats celebrats per un
grup d'arnics, 1949-1952.

Fotografies familiars i 1del bombardeig 6.1 1.1938
Programa Nuevo Casino La
Constancia, 1920
Sobres taller R. Mur
Fullet6 Mos& Santos Boada... sa
Primera Missa..., 1905.
Recordatoris cornuni6
Passaports'per Europa i I'Havana,
carnets electorals 1935,carnet de redactor, llibreta Cdxa Pensions (1927)

29.9.1997, Yolanda Albertí
Documentació referent a embarcacions (certificacions, altes i baixes)
del districte de Sant Feliu de 1'Ajudantia Mlitar de Marina) dels anys
1873-1930, i plhals del port (I de
1904, editat per J. Casarnajd, 3 es-

Reuni6 al Csrsal GuixoIenc de Barcelona. El I%3. Entre altres, Josep Girona, Joan Torrent,
Gaziel, Nards Mgshmr i la Margarida Wirsing (Col.lecci6 Josep Girona).

'

28.10.1997. Josep Girona
1 postal tramesa per Juli Garreta i 1
fotografia de ~ u l~ia r r e t a .

11.11.1997.Yolanda Albertf
El Guixoiense, niun.4, 10 de juliol
- Plano del Real Club Maritimo &
San Feliu de Guíxols, 30-VH-1919.
Arquitecte: Joan Bordhs.
- Narciso-Alberty Bosch, Apuntes
para la prehistoria de Quisqueya.
República Dominicana, 19 13.
- Florita. revista para niñas, núm. 186.
- Nuevo Mundo, 1898, nirms. 237,
239,242 i 244.
- 2 abonaments del carrusse1 J. Miquel de Sant Feliu de Guixols
- 1 paquet d e la Compañia
Arrendataris de Tabacos, 1946.
11.11.1997. Maria Cmañas
A travds de Lluís Palahí, la Sra. Maria
Cruañas ens ha fet donaci6 d'una
documentació referent a la causa instrui'da contra el seu pare. Enric
Cruañas Gispert el 1939 (cbpies de
la sentkncia i dels testimonis)

Reproducció
de documentació

Histbrico de la Puerta Ferrada del
Monasterio de benedictinos de San
Feliu de Guíxols (1886), F&brica
Burgell, cbpia del gravat s. XVlI de
Ia imatge de Sant Feliu, M. Demazel.
primer aviador que ha volado en
S.Feliu de Guixols. 1913.

Inauguraei6 de la
sala Maria Xifr6

d7Hernández

s'ha conficionat una sala on consultar el fons, i així quedar vincuIat a la
biblioteca auxiliar de 1'Arxiu Municipal.
El contingut del fons I'ha anat recopilant Maria Xfr6 des de les seves residkncies de Barcelona i de
Madrid (cada lllibre té tota la seva
histbria al darrere, ens explica) i l'ha
dedicat en un homenatge pbstum als
seus pares. Per6 no és una tasca de la
qual ja se n'hagi desent&, sin6 que
des del dipbsit del fons el 1974 i el
primer conveni signat amb ['Ajuntament el 1994, ha continuat a la recerca de més exemplars per afegir al
fons. Corn a mostra, citarem aIguns
dels autors que formen part d'ell:
E.González Hurtebise, R. Patxot, F.
Patxot, J. de Chia, S. Albert, M.
Vinyas, C. Rahola, J. Pella Forgas,
C. Girbal, Gaziel,... carn algunes de
les col.leccions mes destacables:
exemplars impresos per Viader, els
certimens de I'AsociaciÓr~Literaria
de Gerona (1872-1900), dels Jochs
Florals de Girona (lgO4-1932), ....

El passat 10d'octubre tingué lloc
al Monestir un acte amb una relIev h c i a especial per a la nostra ciutat.
Maria Xifió, persona molt vinculada
a Sant Feliu des de sempre (per una
banda familiarment i per altra, per
l'amor entusiasta vers Sant Feliu que
transmet), llegava a la ciutat el seu
fons b i b l i o g r ~ cde documents i Ilibres gironins i de Sant Feliu de
Guixols. Aquest fons format per
1.417 volums, revistes, una nodrida
col.lecci6 de goigs i per documents
antics varis ja ha pogut ser consultat
per molts investigadors i estudiosos
des que a partir de l'any 1974 el diposith a la biblioteca, llavors pertanyent a la Fundació La Caixa. Ara

Agrdim des d'rtqui aquesta donaci6 i ens congratulem d'aquest fons
que est&al servei dels estudiosos que
el vulguin consultar i de l'esf6r~de
recopilació que servir&per a les generacions futures.

inauguraci6 de la sala el passat I0 d'octubre.

Foto: X.Colomer

Jaume. Albertí Arxer ha deixat
reproduir una escriptura de cessi6 de
Jaurne Amer Rabell a favor de Josep
Irla Bosch datada del 1918, perquk
passi a formar part del fons docurnental Josep Irla
Joan Soler ha deixat documentació i fotografies del professor
Cassia Costal Marinel.10
Josep Girona ha deixat reproduir
fotografies del Casal Guixolenc de
Barcelona, d'una excursió esperantista d'alurnnes del col-legi Sant
Josep del 1910,
Yolanda ,Albertl' ha deixat
reproduir diferents dibuixos i gravats
realitzats per Benet Alberti: Recurdo

Darreres donacions
i cessions

19.11-97, Famíiia Roda
Dues camises d'infant amb ornamentacions de calats
28.11.1997. Comercial Metropol,,

SA
Des d'aquesta secci6 volem fer
constar, i agrayr molt profundament,
les donacions i cessions que molts
particulars fan al nostre museu. Sense la seva desinteressada ajuda no
seria possible conservar molts elements del nostre patrimoni comú i de
la nostra histhia.

15.10.97. Maria Ciurh
Una agulla de cosir xarxes, un peu
de rei de fusta i un element d'un llum
de gas.
22.09.97. ~amilia'~ocosa
Una col.1ecciÓ de sifons de diferents marques i tipus, alguns de Sant
Feliu.

18.10.97. Pascual Orengo
Un tinar per a cmar
20.10.97. Gerard Fabregat
Una placa d'babitatge de protecció oficial.
22.10.97. Corchos Sabat (Valencia
de Alcántara, Cgceres)
A través de I'empresa guixolenca
Buscarons, SA, ens han fet donació
d'una excepcional pela de suro de
tronc bifurcat de 3,s m d'algada.

14.11.97. Manel Montfort
Un &tir de fusta

1 grup electrogen compost per I
motor de gas-oil, 1 dinarno-alternador C/ tensor corretges, 1 dipbsit de
gas-oil, 1 quadre de connexiá a la
xarxa, 1 quadre de control de consum-reostat i diverses eines.

Tres dies amb el dr.
Eudald Carbonell a
Atapuerca
El servei tkcnic del Museu d'Histbria de la Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols ha estat present durant tres
dies als jaciments arqueolbgics
d'lbeas de Juarros i Atapuerca, petites poblacions a tocar de Burgos.
Durant les últimes setmanes
Atapuerca ha estat noticia i ha generat allaus d'informaci6 en molts rnitjans de comunicacid. Fins i tot s'ha
concedit el Premi Príncep d' Asturies
a I'equip que estudia el jaciment.
Eudald Carbonell. de l 3 h e a de
Prehisthia de la Universitat Rovira i
Virgili, Jose Maria Berrnudez de Castro, del Departament de PaIeobiologia del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, i h a n Luis Asuaga del
Departamento de Paleontologia de la
Universidad Complutense de
Madrid, s6n co-directors de les intervencions arqueolbgiques d'Atapuerca.
Un conjunt de 50 persones, totes
elles especialitzadesen diferents disciplines i estratkgicament situades
entre una muni6 de fils i bastides,
formen una petita Babel tant per l'estructuraci6 del treball com per la
complexa xarxa met&l+licade bastides amb els seus corresponents fils.
A vegades la parla comuna es I'anglh
Néstor Sanchiz, Joan Reyn6 membres de la Junta Tkcnica del
Museu- i Ramon Torrubiano, com-

pany d'ambdds, forem atentament
rebuts per Eudald Carbonell, accedint, circulant i participant dins tot el
recinte de lYexcavaci6.
Amb Carbonell s6m amics comuns dins l ' h b i t del paleolític gironí des de fa molts anys. Aquesta
relació ens port&peIs anys 70 a fer
un dibuix d'un cbdol tallat intencionadament. Aquest cbdol va ser extret
d'una esquerda amb compactacions
fosilitzades de gran inter6s de l'aleshores no tan coneguda excavació
d7Atapuerca.El dibuix es va fer per
ésser publicat en un treball cientific
per tal de confirmar la preskncia humana en el paleolític inferior a la zona
de la Sierra de Atapuerca. Per tant
Atapuerca no era un món desconegut per a nosaltres.
Carbonell, amb la seva gran capacitat per abastar-ho tot, enmig
d'una gran activitat, ens va oferir la
posibilitat, desprks de tants anys, de
dibuixar una altre cbdol significatiu
dins els parhetres d'una de les quadricules de l'excavació. Com suposareu varn experimentar una gran satisfacció per I'oportunitat de dibuixar-10 al peu del canó.
Integratsja dins l'equip de treball,
un capvespre, visithem el laboratori
instdlat dins les dependhcies d'una
residencia de la zana universithia de
Burgos.
Durant la nit s'inicien les tasques
de classificació, anslisi, contrast, etc.
dels materials mes interessants, o més
u

Atapuerca

Foto: Néstor Sanchiz

I
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Informatiu de l!Areude Cultura

EU mmamu
materials constructius, 4) Taula rodona de preparacid pdeontolbgica.
Les sessions de treball es van
complementar amb sortides als centres #Arqueologia Subaquhtica de
Catalunya i Museu d' Arqueologia de
Catalunya de Pedret, i a Ullastret.
A la segona Reunión, cel'ebrada
fa dos anys a Albacete, Ia ciutat de
Sant Fefiu va ser elegida com a seu
de la III ReuniB; tamb6, abans de
cloure les sessions a Sant Feliu, es
va elegir a Santa Pola (Alacant) com
a seu de la IV Reunió que s'haud de
celebrar el 1999.

Atapuerca

Foto: N&or Sanchiz

urgents, provinents de les excavacions.Es va apmfitar aquestavisita per
tal que 1'Eudald Carbonell mosfxés
el d i b e realitzatper Nhtm S m c k
als cientifics que treballaven al laboratori, i que eI v e valorar des dels
vessants t h i c , científic i ,artistic.
Fruit-d'aixb,Néstor sanchiz vawsurnir la responsabilitat i el compromís
#esdevenir e1 dibuixant, per en&rec d'Eudald Carbonell, del material
lític m6s sigaihcatiu d' Atapuerca, car
s'estan preparant dues monografies
per a la prestigiosa revista especialitzada Joumal af Hurnan Evolution.
El viatge a Atapuerca també va
permetre la possibilitat
convidar
Carbonell a desplaqat-se a Sant Feliu
de Guixols per donar una conferencia per explicar: que Bs la 'Sima de
10s Huesos, i man Dolina amb els
seus nivells T D?, Quk 4s el que s'ha
extret?, Qu8 pot suposar l'anomengt
nivell Aurora, amb,les res tes d'hominid de 8IH3.000.anys del dit Horno
Antemor ?

Excursió a Capella-desi al castell de

Cla~mwlt

'

Seguint: amb les habituals excursio9s organitzades des del Museu

d'Histbria, el diumenge 28 de setembre es va reaützar una sortida3 amb
una nodrida pdcipacib #mes 50
persones, les quals gaudiren d'una
interessant visita guiada al Museu
Molí Paperer de Capellades i a I%&bitat prehistbric.de I' Abric Romaní,
on, a m&, ens van fer una demostraci6 de talla de pedra.
Despres de dinar ens varem dirigir a la Pobla de Claramunt, on tambB és va dur a terme una visita comentada al Castell de Claramunt.

Reuni6 de restauradors d7arreude
PEstat al Museu
Des del divendres dia 3 i Eins el
diumenge 5 $octubre, se celebrg a
Sant Feliu de Guíxols, a la Sala Polivalent del C.C.Monestir, la I11
Reunidn Nacional de Restauradores
de bienes culrurales arqueol6gicos.
Un total & 140 professionals de la
restauració arqu~lbgicainscrits,van
realitzar un seguit de reunions monogrzques de & b e 1)~avqstecnologies apli~ab1,e.sa la conservaci6,
2raigua com a f a m r ff ica-q3mic.
La seva actuació conservadora i degríuiadora, 3)Conservaci6 in situ de

Es podrh contemplat
la Porta errada i la
Torre del Com des de

les sales del Museu
Aquest mes d'octubre passat finalitzi la rehabilitrtci5 del passadís
d'acces al cor, a la planta baixa del
Monestir. Així qqueda materialitzat
l'acord de la Junta T&cnicadel Museu de 7 dem*~de 1997 al qual ens
referiem en 1'Informai.i~passat per
empiqar l'oficina de la nova Area
de Desenvolupme~tLocal a l'antiga sala IV del Museu i condicionar
aquest passadis com a sala d'exposició permanent &I Museu.
Aquesta abra fa possible la visi6
privilegiada des de l'inkriordel Museu, a través de dos grans finestrals,
de dos elements cabdals del conjunt
de l'església: la Torre d d Corn i la
Pom Ferrada. A m&, cal treballar
sobre la p~ssibilitatde compartir amb
el Bisbat i2d'integrarla visita de la
Torre del Corn en el conjunt rnuseistic.
h a m6s que mai queda patent la
idonejitat de liedifici del Monestir
com a seu defiaitim o permanentdel
Museu d'HistGria, i la consideraci6
del Museu com element rellevant en
la visita al conjunt d'esgl&i&-Porta
Ferrada-Arc de Simt Benet-Monestir, i del Monestir en tant que pega
museistica i aquitectbnicaper d sola.
A m& de la possibilitat d'explicar in
situ el que ha significat el Monestir
en la histbria de Sant Feliu.

'

Inici dels cursos de
formaci6 cultural
de la Universitat de

G'irona
Seguint la linia encetada el curs
96-97, el Centre Cultural Monestir és
la seu dels cursos de formació cultural de la Universitat de Girona que
tenen validesa acad2mica per als estudiants universitaris com a assignatures de lliure configuració i també
són oberts a tots aquells ciutadans que
hi estiguin interessats, prgvia forrnalització de Ia corresponent matricula
a l'h-ea d'Educaci6 municipal.
Enguany, gracies a la col.laboració existent entre l ' k e a d'Educaci6 de I'Ajuntament de Sant Feliu
de GuíxoIs i el Gabinet de Rectorat
de la Universitat de Girona s'ha pogut ofertar dos cursos m& que el curs
96-97.
El curs 97-98 va iniciar-se el 7
d'octubre amb el curs Aproximació
a l'obra de Josep Pla, impartit pel
professor Miquel Pairoli Aquest curs
compta amb 45 inscrits (19 estudiants de la UdG i 26 persones interessades en el tema). L'endeml va comenqar el curs El patrimoni cultural

i el fet turistic a c k e c de la professora Dolors Vidal. Compta amb una
insc~pci6de 47 persones(30 alumnes de la UdG i 17 matriculats a uavés de I'Ajuntament).
Ambdós cursos, de trenta hores
lectives, finalitzaran a les darreries
del mes de gener. Pel segon semestre
hi ha programats dos cursos més, de
trenta hores cadascun:
Taller d'escriptura no literiria, a
cirrec del professor Lluís Muntada
que s'iniciarh el 17 de febrer de 1998.
Es tracta d'una introducció prkctica i
tebrica a tots els processos de la composició escrita. El curs es far&els dimarts de 19 a 21 h i-téuna validesa
acadkrnica de tres crkdits.
Europa: el cinema de la diversitat, comengari el 19 de febrer. Anirh
a carrec del professor Salvador
Montalt. El curs és una aproximaci6
a I'entitat del cinema europeu a trav6s d'alguns dels seus autors més
importants. Tindrg lloc els dijous de
19 a 22 h i a ]'igual que I'anterior té
una validesa acadkrnica de tres crkdits.
Per a més informació, podeu trucar a 1'~read7Educaci6de I' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (tel&fons 821575 i 822482) o adrepr-voshi, a l'edifici del Monestir (carrer de
I'Abadia s/n).

Exposició de joguines histbriques
Per al proper 20 de desembre hi
ha prevista Ia inauguraci6 d'una interessant exposició de joguines histhriques de la coI.lecci6 Tomils Pla,
una de les mes importants de
Catalunya.
La col.lecci6 de Tomas Pla i Pon,
barceloni amb residkncia a Sant
Feliu, est&formada per més de 1.O00
joguines, la major part d'elles en perfecte estat de canservacid i funcionament, de les quals hi ha previst

Joguina dc llauna dc fabricaci6 espanyola.
h y a . Ibi (Alacant)ca, 1930. Col.lccci6Tomh

exposar-ne unes 400 a la sda d'expasicions dd Monestir. ~ k i c a m e n t ;
el gr~@de la mostra esh centrat en
les emblemgtiques jaguines de les ,
Eirrnes espanyoles Payi i Rico dTbi
(Alacmtj i jocs de mula de la; casa
E m & d~ Matad.

alemanys

Testimonis defensius localitzats a la

Rambla Vidal
A finals d'octubre, amb motiu de
les obres de remodelacid de la Rambla Vidal, la Junta Thcnica del Museu va sol.licitar als Serveis Tkcnics
d'urbanisme la possibilitat de fer un
seguiment i un control constant dels
sondeigs per tal de localitzar indicis
del sistema defensiu, del qual existeix testimoni documental.
Sempre amb bona disposici6 per
part de I'empresa constructora
Agroman, es realitzaren 8 cates, assenyalades en el dibuix, amb els següents resultats:
Punt núm. 1.- Aparegueren restes
de fonamentació en fer I'empresa
Agroman una de les rases per
instaLlar-hi canonades. Pel lloc on
aparegueren aquestes restes, es pens&en les peixeteries velles que es trobaven fora muralles.
Punt núm. 2.- Va ser la primera
de les cates realitzades per tal de localitzar muralla. S'aprofundi fins a 3
m i amb una amplada de 60 cm. Per
sota els 1,5 m es ple de carreus d'enderroc desordenat i sense compactar.

Punt nhn. 3.- La cata s'aprohdí E n s a 3,3 m;a partir de 3 m sorgeix un
tal6s (escarpra) ben carejat i cimentat. Ignorem a quina fondiria es troba eI
seu assentament.
Punt núm. 4.- S'aprofundí fins a 2,8 m amb les mateixes característiques
de talcs que el sector 3.
Punt n6m. 5.- S'aprofundi fins a 3,3 m. Grans pedres soltes sorgien del
fons i a diferkncia del punt ndm. 2 no apareixien gaires restes de morter. Els
laterals de la rasa es desmoronaven per la poca consistkncia de sorres netes.
No es localitzk Miis.
Punt núm. 6.- Un mur d' aparenga consistent fou obert per la1 de passar-hi
una canonada; aquest fet ens féu adonar que ais laterals de la rasa e spodia
endevinar la silueta del mur. Aquest té una estructura similar al dels punts
ntim. 3 i 4. La superficie d'inclinació mira cap a ponent i el traqat és amb
lleugera inclinació cap a N-S a diferkncia de I'alineaci6 del Passeig. El mur
del costat de les fapaes de mar és desigual.

Punt núm.7.- Sondeig per tal de localitzar el possible mur que evidenciés
un vall d'inundació amb murs paral.lels. S'aprofundí a 2,5 m amb resultats
negatius.
Punt nlim. 8.- S'aprofundí fins a 2,6 m amb resultats igualment negatius.
A nivel de 2,6 m sortien sorres netes.
Punt num. 9.- S'aprofundi fins a 3 m on es localitzk altra ve
d'idhtiques caracteristiques com en
els punts 3,4 i 6. En aquesta ocasió
s'eixamplg la cata per tal d'evidenciar més la potencia dels murs. Les
referkncies s6n les segiients: 3,8 m
de fons de parament ben constniit i
amb inclinaci6 cap al centre de la
Rambla, gruix molt irregular de la
base superior (retallada) que varia de
40 a 80 cm, i el parament que dóna
pel costat de les fqanes és coml&
tament irregular com és elcas del punt
6; per darrere d'aquest parament surten sorres molt netes.
Coneixem. doncs, mes dades sobre el sistema defensiu que hi hagu6
a la nostra ciutat.
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