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El projecte
museoligic del
salvament i activitats
organitzades pel
Museu sobre el
salvament maritim
.Adjudica&

de la realització del

projecte a l'empresa Cornunicaci6
& Exhibit
El passat d'agost de 1998 fou adjudicat el disseny del projecte a
l'empresa Cornunicaci6& Exhibit, la
qual d'acord amb els objectius el
Museu, haur&d'ordenar l'espai de la
planta baixa de I'edifici del
Salvameni(on s'exhibiran els materials originah procedents de l'estació
de salvament de Sant Feliu)i la planta
primera (com un espai per donar informaci6, audiovisuals, multim&dia,
etc. sobre la historia del salvament
de nhufrags i referkncies d'altres
llocs). Des d'aquesta p h t a primera
s'accedeix a la terrassa, idbnia per
gaudir de la panorbica de la badia i
del port de Sant Feliu. També caldrh
que es contempli la instal.laci6 d'un
elevador per fer possible I'accés a
persones amb mobilitat reddda.
El discurs museogrkfic haurh
d'explicar el context histbric en quk
es fundh la secció local de la Sociedad de Salvarnento de Náufragos
(l'etapa de la navegaci6 i l'emigració
cap a Amkrica, l'esperit de la Societat estatal de Salvament,...) vinculant
aixi l'annex del Salvament amb les
saies d'exposicid permanent a la seu
del Monestir.

.Xerrada d9EnricGarcia sobre les
estacions de salvament de nhufrags
El passat 12 de juny tingud lIoc
aquesta xerrada per part de
l'investigador Enric Garcia, qui també és t&cnic al Museu Marítim de
Barcelona. Ens explica el naixement

d'aquestes entitats seguint el model
de la Institució de Salvament anglesa, i el funcionament de les estacions locals, com & el cas de la de
Sant Feliu.

quc ja no s'usi mes fins al seu trasllat al Museu marítim) aquestes tancaven cap endins de manera que no
permetien la ubicació del bot sobre
e1 carro.

.Xerrada de NQtor Sanchiz sobre
les diferents actuacions de restauració del material procedent de
l'estació de salvament

.Diada commemorativa del bateig
del bot Miquel de Boera (23d'agast
de 1998)

El passat 10 de juliol tingue lioc
al Monestir aquesta xerrada per part
del tkcnic del Museu sobre les diferents etapes de restauració de les principals peces procedents de I'antiga
estaci6 de salvament de nhufrags: el
bot salvavides i el carro varador.
La xerrada s'inicik fent un rep&
de la decisiva tasca duta a terme pel
Museu Marítim de Barcelona, a partir de l'any 1994 quan hi foren traslladats el bot salvavides i el carro
varador per tal d'iniciar una important fase de restauració. Quant al bot,
s'inic'ien les operacions de canvi i
afermament de quilla i contrapks de
sotaquilla, també afermament
d'altres parts (rodes de proa i popa,
bancades remers,...) i fer de nou els
quarters.
Desprks d'una etapa d'estancament, aquestes dues peces es traslladen a Sant Feliu de GuíxoIs, on continua la restauraci6 del bot a chrrec
de ['equip tbcnic del Museu
d7Histbria,i s'inicia la del carro varador. Pel que fa al bot, s'han dut a
terme les operacions de masillat i
protecci6 amb oli de llinosa, i la integració dels embornals de desgub
automhtic després de la seva neteja i
tractament. Manca& la restitució de
cordatges i el pintatge final. Quant
al carro, que medeix uns 10m de llargada sense comptar l'espasa on es
guarnien els cavalls, es recuperh l'eix
original (inicialment s'estudiava la
seva substitució per un altre de nou),
es reintegraren i tractaren els ferratges al seu lloc i es manipularen les
terminals de I'eix, ja que després de
70-80 anys d'estitica inactiviiat (des

Moli estretament amb el Club
NButic de Sant Feliu, el Museu organitza una diada commemorativa del
centenari del bateig del bot salvavides <<Miquelde Boera,, el 23 d'agost
de 1898.
La diada oferia la visió de dues
kpoques de salvament mm'tim. La
primera, representada pel bot de salvament de Calafell (construi't el
1920)' i la segona, per SASEMAR
(Societat de Seguretat M a r i h a ) .
El grup <<Botde salvament de
Calafell>>,
que ja ens havien visitat el
passat mes de juliol per veure el bot
de Sant Feliu, va reaiitzar uns quants
girs del bot, de manera que quedava
ben demostrada la insubmergibilitat
caracteristica d'aquests bots de salvament. Per la seva banda, SASEMAR realitzi uns exercicis oficiah
de salvament representant l'extincid

Informatiu de l i r e a de Cultura

Servei de
publicacions
Marquks, Salom6 "Una llis6
d'histbria local". Revista de Girona núm. 188, maig-juny 1998. Salomó Marques, professor d'Histbria de
1'EducaciÓ a la Universitat de Girona, hi fa la recensió del libre Sant
Feliu de Guixoh. Una lectura histdri-

ca, d ' ~Jiménez.
.

'

. Fradera, Josep M "Eduardo
Masferré, fothgraf a la Cordillera
Central de Filipines", Revista de Girona, nGm. 190, setembre-octubre,
1998.
Una vegada més el cateddtic
d'histbria contemporhnia de la Universitat Pompeu Fabra situa i explica I'obra fotogrifica d'Eduardo Masferre, a Filipines. ¿Qui eren aquelles
poblacions, els habitants d'aquells
pobles de les muntanyes tan remots,
que retrati Masferré ?

. Jirnénez, h g e l "Sant Feliu de
Guixols i la crisi de1 98", Revisra de
Girona, núm. 190, setembre-octubre
1998.

NOVETAT!
M E M ~ H AD'UN TEMPS J O S ~
Irla i Bosch (1876-1958)
Sant Feliu de Guiiuls, sota les
bombes (1936-1939)
160 fotografies de 1'Irla i de la
guerra civil a Sant Feliu de Guixols,
amb una introducció i les notes pertinents d' A. Jimknez, i dissenyat per
Josep M Oliveras.

EI 40 aniversari de la mort de Josep Ida coincideix amb el 60k dels
bombardejos a Sant Feliu. La Guerra Civil marca per igual la vida de
I'Irla i la ciutat on visqué.
118 pagines i 1S00 PTA
EL CARRILET DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS A GIRONA. VALORS ACTUALS D 'UNTRACAT
Una altra novetat Iocal, o millor,
comarcal és El carrilet de Sant Feliu
de Guikols a Girona. Valors actuals
d'un tragat, editat pel Consorci de la
Via del Tren de Sant Feliu a Girona,
Diputació de Girona, Col-legi
dlAparelladors i Arquitectes ecnics
de Girona, Departament dtArquitectura de la ConstrucciB de la Universitat de Girona. Emmr Vaaui hi escriu dels valors c;lturals: Ramon
Ripoll, del patrimoni arquitectbnic.
Ramon Fortih, de territori i medi
ambient. I, finalment, diversos autors
parlen de I'adaptació del traFat per a
.carril bicicleta. Són 104 p~gines
amb
molta fotografia i reproducció de plinols del fons del tren que es guarden
a l ' h i u Municipal.
Tot i que el títol de "carrilet" ja
ens indica que en el llibre no hi deu
haver treballat cap investigador
ganxó -a Sant Feliu, era el "tren";
la gent mai no I'anomenava amb el
~ diminutiu de "carriiet"que alguns literats, posteriorment, van fer servb-, tanmateix ser6 bo de IIegir-10
i comentar-10 més extensament en e1
proper Arjau.

I'agenda
Divendres, 20 de novembre, a les
17:30 h., a la biblioteca:
Entrega de premis als participants i
guanyadors del concurs de dibuix
"Com és la Biblioteca"
Divendres 20 de novembre, a les
18:OO h., a la Biblioteca:
"L'Hora del Conte", a c h e c de Siivia
Lloveras i Elisabet Clarh.
Dimecres 23 de desembre, a les 18:OO
h., a la Biblioteca:
"Taller de titelles: en Fumera", a
chrrec d'htermedi. Taller gratuit.
Límit de places: 35.
Cal inscripció: a la Biblioteca o per
(972.32-40.57)

EXPOSICIONS AL MONESTLR:
MEMORIA DTJN TEMPS
- Josep Irla i Bosch (1876-1958)
- Sant Feliu de Guixols, sota les
bombes (1936-1939)
NOU i\MBIT DEDICAT A LA
INDUSTRIA DEL SURO

SORTIDES:
- Dissabte, 28 de novembre:
TERRASSA MEDIEVAL I INDUSTRIAL
Visita del Museu de la Ciencia i
de la Tkcnica
Itinerari per la Terrassa Medieval
(Castell cartoixa de ValIparadis,
conjunt monumental de les esgldsies
de Sant Pere,. ..)

directori
Biblioteca Municipa E
St. Llorens, 13, l r
17220 SANT FELIU DE G U ~ O L S
Tel. 972.32.40.57
E-mail: bibsfgG9ddgi.e~
Horari:
Matins, de dimarts a dissabte, de 11
a 13,30 h.
Tardes, de dilluns a divendres, de 17
a 20,30 h.

Jornades
JOSEP IRLA, PRESIDENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'EXEI.
latroduccio'
Aquesta tardor s'acompIeixen
quaranta anys de la mort del president IrIa, q u e va nkixer un 24
d'octubre de I'any 1876. Aquesta
doble coincid&nciai el desig de difondre, un cop més, el perfil de
1'il.lustre guixolenc ens ha portat a
celebrar aquestes jornades. L'objectiu, evidentment, no pot ser un altre
que el de donar a conkixer un xic més
-a la seva ciutat i mks enIlh - la figura humana i política de qui fou president de la Generalitat a I'exili
(1940-1954). Perqui: el fet 6s que
encara avui Josep Irla 6s una personalitat oblidada o ignorada, si no mal
coneguda al seu país.
Quan la tasca politica 6s arreu
qüestionada i la consciBncia cívica
dels ciutadans esdeve difusa, cal
potser recSrrer a la mernbria i reinterpretar tot all6 que ens ajudi a prendre conscikncia histhrica i de Ia prb-

pia identitat. L'herkncia rebuda de
Josep Ida, en el seu significat total,
pot ser una bona eina.

to altra banda, es pretén de reunir
a ]'Arxiu Municipal de Sant Feliu de
Guixols la documentaci6 grafica i
escrita, originat o cbpia, que permeti
a ciutadans i investigadors d'aproparse al seu coneixement.
A hores Cara ja podem afirmar
que aquell objectiu inicial s'esth
acomplint perfectament. Són molts

els particulars i tes institucions que
hi volen participar, en aquesta tasca.
Ho hem comprovat.

"Bo 6s que els pobles
no oblidin aquells que
mes abnegadarnent
els han servit"
Josep Ida
PROGRAMA
Divendres, 23 d'octubre de 1998
19 h - Acte inaugural de l'expasi-

DIUMENGE, 25 D90CTUBRE
1998
12 h

.

-

ressant i aiii~onadoraper als oients.
L'Irla -I'Únic cataih que ha ocupat tots
els cimecs possibles en la jeratquia
habitua1 del poder polític a Catalunya- era un home assenyat i modest,
reflexiu, intel.ligent, lluny de
l'&oghncia que despr6s hem vist
tantes vegades en l'exercici p ~ í t i c
dels nostres dies. Ges'tor efica~,honest i honrat, que és &urament el
que millor es pot dir d'algú que es
dedica a. la politica i remena diners i
pren decisions que acaben afectant la
vida quotidiana de la gent. Gener&,
solidari. Quants taps de suro no va
haver de vendre per a sostenir la Generalitat i ajudat tants i tants catalans
qae ho necessitaven!
fila era un home de poble i al servei del poble, amb un sentit unitari
-fio excloent- de la pa~ítica.
Al-ludintun tema tan actual com
el de Pinochet, lamenth la impunitat
en quh havia quedat el franquisme i.
els franquistes. 'Un país com d nos:
tre no ser2 democrhtic del tot fins
que no recuperi amb plenitud la
seva membris col.1ectiva"'.
Per aixi, va felicitar els arganit-

calde de Sant Rafael va- dir unes
breus i emocionades parades. També, Ia neboda Pepita, va agrair els
actes i el record que
teníem pel seu oncI&.
22 -30h Al tea-

tre-auditorimunicii
pal. Recital de Maria del Mar Bonet.
El concert va
ser magnific. La
veu de la Maria del
Mar, i els acompanyaments de les tres
guitarres. Va canstituir una bonamanera, lúdica, d'acabar les jornades
d'estudi.
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Inauguraci6 oficial de
l'escultura que la ciutat dedica a Josep Xtla
(Rambla de Ia Generalitat).
L'autor de l'escultura és el guixolenc Manel Marzo-Mart.
Hi assisteixen els mhxims representants de les institucions catalanes:
Ajuntament, Parlament i Generalitat.
Els parlaments de l'alcalde, del president del Parlament i del president
de la Generalitat han estat dignes.
Després de la inaug~iaci6~
el president Jordi Pujol, acompanyat de la
senyora, Rafael Ribó, Joan Boada i
de l'equip de govern municipd, visitaren amb calma i molt d'.interks
I'exposició "Membria d'un temps:
Josep Irla (1876- 1958) i Sant Feliu,
-

trucades telefhiques, etc.. .. no s'ha
rebut resposta ala petició i en aquests
moments, l'hea de Serveis Socials i

reditzaci6 de prgctiques en empreses del sector turístic.
Les dades d'escolaritzaci6 del

amb la col.laboraci6
del Chmping Sant
Pol, han acollit un
ALUMNES
CENTRE
programa de garantia
ESCOLARITZATS
social, organitzat pel
CEPROM, de ManEscola Bressol Municipal . . 116
teniment d'InsM.laLlar d'hfants Els Patufets . . .47
cims Thristiques.
C E P Gaziel . . . . . . . . . . . . .459
Aquest programa,
CEIP L'Estacid .......... -454
de 700 hores de duraC E P Mn.Baldiri i Reixach . -374
da, pretkn donar una
prepara& professioC.Cor de Maria . . . . . . . . . . -294
nal (coneixements
C.Sant Josep . . . . . . . . . . . . .406
delectricitat, instal-laIESI Sant Elm . . . . . . . . . . . .466
cions, manteniment
IES Sant Feliu ........... ,647
de piscines, jardineCFA Sant Feliu . . . . . . . . . . .177
ria, atenci6 al client,
Escola oficial de Turisme, . . .89
etc.) que permeti al
jove que no ha obtinCursos de Lliure elecció ... .250
gut el titol de Graduat
en ES0 la possibilitat
d'incorporar-se al
món laboral en un
Per 6 1 t h la noticia de la inaugucamp, el turistic, a m b una certa demanda d'aquest tipus' de professio- raci6 del nou IES Sant Feliu, ben segur, abans de finalitzar aquest curs
rials, sempre amb robjectiu &afavorir
escolar ens
a tots
el seu grau de maduresa i autoesti- els ciutadans i ciutadanes despres de
ma. Un COP l'ahmfle tingui els co- tants esfoqos i anys d'espera per
neixements bhsics hi ha prevista la
aconseguir-ho.

Inici dels
cursos de formaci6
cultural
EI dilluns 5 d'octubre va
cornengir el primer dels cinc cursos
de formació cultural previstos per aI
període 98-99. Aquests cursos,
organitzats pel Servei d'Educaci6 de
1'Ajuntament de Sant Feliu d e
Guíxols i la Universitat de Girona,
s6n oberts a totes aquelles persones
interessades en el tema que s'hi
inscriguin. Per als estudiants de la
Universitat de Girona, són
convalidables com a assignatures de
lliure elecci6, amb una validesa
a c a d h i c a de tres crkdits per curs que
equivalen a trenta hores lectives.
Durant el primer semestre del curs
s' impartiran !es assignatures "Noves
tendkncies turístiques: turisme i medi
ambient7'a c h e c del professor JosC
Antonio Donaire, director de 1'Escola
Oficial de Turisme de Catalunya amb
seu a la nostra ciutat, i "EEls reptes de
l'euro", curs coordinat pel professor
Josep Anguera del Departament
dlEconomia de la Universitat de
Girona. Un total de 100 alumnes
s'han matriculat en aquest primer
semestre.
A partir de febrer de 1999,
comensaran tres cursos mCs:
"Introducci6 al jazz7', "Tendhcies
del cinema contemporani" i "Drets
humans i educació". S70bri&un nou
període de matriculació del 18 d 29
de gener de 1999per cobrir les places
vacants d'aquests cursos. Per a més
infomacid, podeu trucar al Servei
d'Educaci6, telefon 909752623.

Alumnes de l?ESI Sant E h

la cultura materia1 que acompanya
cada període histhric. .

A les NITS MAGIQUES el
sentit de la visita era una mica
diferent. Aquestes s'oferien de
dijous a dissabte a les 22 hores, i
tan sols en catal&,ja que estadisticament esta demoslral que 6s la gent
del país Ia que mostra més acceptacid per aquestes activitats nocturnes.
El recorregut d'aquesta visita
partia també de la Porta Ferrada
perb es dirigia a fer una caminada
que, passant pcl centre i els punts
més emblemitics de Sant Feliu
(Plaqa del Mercat, Rambla Vidal,
Carrer Major, Rambla del Portalet,
Monument a Juli Garreta, Carrilet...), acabava al Salvament. I
aquesta caminada encara tenia una
part final més distesa i lúdica amb
un cremat a la platja.
Aquesta passejada, a més, tenia
l'alicient d'incorporar l'escenificaci6 de llegendes i ankcdotes de la
vila, que van ser del gust de grans i
petits, i que van ser acollides amb
interks i satisfaccid.
Les Nits Mhgiques tenien una
durada aproximada de dues hores,
i per la forma de combinar cultura i
bbe~pe~ta~
donant
l e ' ' un caire més

IDIOMES

lúdic i participatiu al recorregut van tenir una gran acceptaci6 entre els
visitants que van optar per afegir-se a la nostra oferta, fent fins i tot que es
demanés en diverses ocasions una visita rn6s llarga i que inclogués més
escenes per la temporada vinent.
Com sol passar a tota la costa, el periode que ha portat més visitants ha
estat el mes d'agost, seguit del juliol (amb una quantitat molt menor) i del
setembre, mes en qub gaireb6 no hem tingut visitants.

La llengua que més s'ha utilitzat en les-visitesha estat el catali, amb un
percentatge del 55%, per davant del castell2 (39%),del franc& i l'anglks,
+
que és el que ocupa la darrera posici6 (G-CA
1).
També s'ha d'esmentar que la major part dels nostres visitants han estat
catalans, tal com es desprbn del fet que la llengua catalana hagi estat la
mes emprada, perb en concret- pel que fa a les visites de tarda la major
demanda ha vingut de les cornarques barcelonines ( G ~ I C 2).
A I pel
que es refereix a les Nits Mhgiques, sembla ser que els que han rebut amb
més entusiame aquesta iniciativa han estat precisament els ganxons, seguits
de ben a prop pels nostres vens de ~ k e l o n iarodaiies (G-ICA
3).
NaWa Colorneda i
Carme Montalbán

- arisme
GALLEGO, J.F. Diccionario de
hasreleh
GONZÁLEZ, I. Espacios naturales
de C~taEuiia
LegisEaci& tuvisfica bdsica
PICAZOS, C.Asistencia y guia a
grupos turisticos
LLIBRES SOBRE SANT FELIU

. Autors vinculats a Sant Feliu
CLAVER, Llibert. L u s parias
CLAVER, Llibert. La noehe

Espectacle postic a

la Biblioteca
Aquest proper dimarts 20
d'octubre va tenir lloc a la Biblioteca l'espectacle "La sombra de Borges", dins del cicle Temps de poetes
que la Xarxa de Biblioteques de la
Fundació "la Caixa" ofereix a les
Biblioteques Públiques d'arreu de
Catalunya. L'actriu Cristina Cervia
(que ja havia participat en l'espectade "Els fruits saborosos", basat en
I'obra hornbnima de Josep Carner,
representat a la Biblioteca l'abril de

Donacions a la
Biblioteca Municipal
Kecentrnent, la Biblioteca ha rebut donatius de diverses persones de
Sant Feliu de Guíxols. Entre elles,
Llibert Claver (autor local), Eulhlia
Casassas i Joaquim Llop.
Voldriem destacar també els donatius que realitzen alguns dels turistes estrangers que visiten la nostra
població: durant la seva estada, usen
el servei de pr6stec de la Biblioteca
per tal de llegir novel-les en els seus
respectius idiomes, ja que es compta
amb tres seccions de novel-lesestrangeres: en franc&, en anglts i, recentment, també en alemany. Un cop finalitzada, hi ha el costum foqa estes
de regalar una novel.la estrangera
amb La qual ampliar aquest fons de
llibres.
Voldríem recordar també que, tot
i que s'accepten donatius, aquests han
de passar primer els criteris de selecció i adequació abans d'integrar-se en
el fons general de la Biblioteca. En
cas de no acceptar-se el donatiu (en
part o en la seva totalitat), es recomana a la persona a on pot dirigir-se
per tal de dipositar els seus llibres (a
altres Serveis Municipals o a altres
Biblioteques).

1997) i l'actor i ballar' Eduard Teixidor van ser els encanegats de dur a
terme la representació.
L'espectacle combina diferents
llenguatges (poesia, música i dansa)
i parteix d'una conferkncia publicada a1 recull Siete noches, on s'inclouen fragments de poemes que tracten la ceguesa. Aquest és un dels
elements principals que es recrea en
l'espectacle; l'altre és el món dels llibres, i tots dos estan perfectament
entrellqats (tant en el text com en la
posada en escena). Prenent aquesta

discapacitat, que mar& profundament la vida de Borges, com a fil
conductor, se'ns transporta a una reflexid sobre la lectura, el món dels
Ilibres, i la seva capacitat per recrear
móns nous i diferents, i la capacitat
de desvetllar sentiments en els seus
lectors. EI llibre ve a ser un camí per
als sentiments,per als coneixements.
Jorge Luis Borges (BuenosAires,
1899 - Ginebra, 1986) és un dels autors sudamericans més importants
d'aquest segle, junt amb, entre
d'dtres, Garcia Mirquet o Vargas
Llosa. Narrador, poeta, i també assagista, va rebre el 1957 el premi nacional d' Argentina i el 1980 e1 premi Cervantes de Literatura.
L'any vinent es complirh el
centenari del seu naixement,
i amb aquest espectacle la
Biblioteca vol retre homenatge a aquest gran autor,
apropant la poesia al públic,
estimulant-ne la seva lectura, i oferint al text literari un
suport drarnstic, musical i
escenografic que amplii el
seu abast i contribueixi a la
seva comprensió. En definitiva, reforsar 17inter&spel
gknere poktic i animar a la
lectura. La bona acollida per
part del públic estimula a
continuar realitzant aquests
actes des de la Biblioteca
Municipal.

.

Parlem de..
Temps d b a espera,
de Carme Riera
(Iniciem una nova seccid en qui:
eIs lectors de la Biblioteca opinen
sobre les seves lectures. Amb cada
número de L'Arjau publicarem una
reflexid sobre alguna de les novetats
de la Biblioteca)
Tots hem llegit algun cop un llibre

Exposició

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
de CuItura
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