important comboi de mCxcaderies de
vint Geles, així com ai guardacostes
h c G s "dg BornJ',que navegaven
me3 a prop.
Immediatament, 1'Eumyalus, amb
una tripdaci6 de tres-cents homes i
quaranta-quatre peces d'artilleria, va
M a r d mar dos bots, el primer amb
quaranta homes i un canó de 24
polzades, i en el segon amb vint-iquatre r d m ~ f u s e l l e r s a, qui s'&gf
una llanxa amb 25 soldats més.
A dos quaft & m e del mati, Niculau
Casas va comprendre:que lYhtentde
fugida de la seva nau, s'ha&hsm
en haver quedat envoltat p
r Ics qmtm
embarcacionsbrithiqea Aieshores
va manar que cada home se situ& en
posiciri de combat, i comentpren a
disparar fre:nbti~amentcap els bots
que eh abordaven.
Ben aviat respongueren els angiesos
-ambla seva potent artilleria. Des de
1'Eweyalus 9s 11anpren els primers
projectils que, amb una trajectbria
farga curta, impactaren en el mar
akecant~ornaassmtidorsd'aigua
La segona desehrega de foc va
inutilitzar les Mes i correatges del
petit vaixell, Ia b o r a " i el pal que
enarborava la bandera, que citi@ a1
cim de Ia eob- & papa.
Aquest sucds va fer creure a la
marineria b r i t b i . que era senyal
inequivoc de FendiciS, pe1 qual
comenqaren a festejar alegrement la
seva victbria. Aleshorgs, Nicolau
Casas que restava gallardament
"descubierto efifer$pnfeen el t i d n

sobre la papa y que le bo~fenhan
Eos ds'spal'os cama grmizo", va :f sonar
diverses vegades la lpbina de la nau i ordeni novamedt que es disparés, amb
tota la seva fuselleria, cmtra els tres bots que s'apropaven per bs bandes de
babord i estribord. Fou ranr wmra la punteria del naviii de Sant Feliu, que
aquelles embarcacions hagueren de re&-se a comcuita amb foqa baixes
entre la seva tropa
Sens dubte, la intencid del &ve capit5 Casas era la de fer front a l'enemic,
tot espaant que el guardaoostes h c & M s cap eh anglesos i of& l'ajuda
neces&ia al seu xabec.Maiauradament, el vaixell de h marinagalJa s'allunyi
del lloc del combat i va deixir a la seva sort I'embarcaci6 guixdenca.
Deurien esser cap a dos quart de dues del migdia -després que el m r es
qued& comptefqmenben'calm i impossibilifd~
cap
de&&que el
capit&de la fragata brithica.deei&s.d'envestir el *'Nus~u
Sra. &l Came>
ajudat p l s seus flancs p e 1 s . k bols
~ armats. Extenuats per les tres hores de
combat i mancats de la aonreqmnegt munici6, mídiren sense haver sofert
qap baixa. Abor&ts i desarmtb peb anglam, Ioren Waslía&ats a les cinc de
la tarda a bord de 1'"EweyM. En el seu enfkontamedt naval anib la marina
brithiai., els niarfners de la vila. als hi varen produir deu morts i quinze ferits.
El capits. Don& va ordenar que s ' W v Í s aquest episodi al diari de navega&,
com un omb bat contra un vaixell amat en cors, donada la resistfmcia.que
oferí i les baixes que els ocasiona "Y baja pana de la vida;prohibió p e se
dijese que dicha presa era un buqye mercante sinó un corsarioJy les rnosed
un sombrero agujemado de parbe a parte por &s bdas defwil, en pa&l de
Za mtlerte del que 10 klevd en alguao de ¿os botes de la lamha",
Alguns sotsoficials dels bots, per& volgueren culpar-10s d'infractors de les
lieis i usos de la guerra, en haver continuat el foc despés dFatriarla bandera.
Las darreres m m p m ~ o n dels
s fets varen demostrar que la baixada de l i
insígnia havia estat pdui'da per un projektil, i que, en cap cas, s'escudmn
en voler-10s-hi parar un parany.
FinaZment, poc despds que la tripulaci6 anglesa s'incautés & tots els aparelis
i de la c b g a de1 "Nostra Sra. del Came ", 1"'EureyaZus" va posar rumb
cap al penyal de Gibraltar, on arriba al cap de diaset dies de navegacid. Els
mariners guixol~ocsforen internats com a presoners de guerra en el "Campo
de San Raque", tot i que hi restaren confinats durant poc temps.
Aixi, amb pterioritat ai 25 de maig d'aqueli mateix any -@reM dos mesos
de&& dels seu enJi.ontammttlffval,i data ea qu2 relatapen aquestsfets a2
notariS&- varen quedar en llibertat i retomaren a Sant Feliu.Res més se'n
sap de les seves aciivitats professionais ni de si participaren I'any segtimt a
I'anomenada Guerra dkl Franc&,. EI cert 6s que Nicolau Casas i Marquks
4
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" Penso que
establir be una descripció i
investigaci6 acurada dels fragments
del document de pergam' trobats no
fa gaire pot ser f h l tant a la histbria

URSfragments de h

esplendor i de la prosperitat creixent de la vida urbana, durant
molts segles, es deu a la fundació -feta per l'emperador
Cademany- d'un monestir benedictf. Alguns testimonis d'aquesta
sanra casa ja consten des de I'any 993, i n'hi ha de molt m&
recents8.
Així doncs, havent-se reestructurat completament de nou
¡'Arxiu Municipal després de la guerra civil, quan, sota el
guiatge de I'amic Jaume Idag -vicegerent del director-, el
visitava, vaig descobrir en part un antic document hebreu a
I'interior de Ies cobertes de pergamí d'un manuscrit. I en
indicar, allí mateix els presents, que convenia extreure'ts
d'alli amb gran cura, se m'indica que el director ja hi havia
pensat de fer-ho. I, efectivament, així es va fer despris.
ES un fet que arreu els documents de pergarni més antics,
també els hebreus, s'utilitzaven per a protegir altres manuscrits.
- Ja J.M. Millhs i Vallicrosa havia descrit &viament casos semblants, i n'havia
anotat diverses inscripcions d'aquest gknere, trobades arreu de la província
gironina. Seri suficient de recordar de moment la troballa d'algunes relacions
de comptes amb fragments del Talmud i de Setarot, i fins i tat folis del
Pentateuc (Ex 9, 12 - 10,7), la recensió dels quals, disposats en dues columnes,
aquest docte autor I'atribueix a1 segle XIV, produ'its tardanament a I'escriptori
d'alguna comunitat jueva que hi havia
i, mateixa ciutat de Girona.

Tora (La ~ h ? i j u e ~ a ~
trobats a l'arxiu de Sant Feliu de Guixola
recent i als estudis de la cihncia
hebraica, com a la disciplina bíblica
del futur.

I.- Les circumsthncies histbriques.
El lloc de la trobada .- No fa pas
molt temps se'm va presentar l'ocasi6
de visitar l ' k x i u Municipal de la
ciutat guixolenca. Lloc antiquissim
anomenat popularment Sant Feliu de
Guíxols, que pertany a la província i
dibcesi de Girona, posada com a cap
natural d'una regi6 molt a prop del
litoral abrupte -la Costa Brava- de la
mar Mediterrinia. El seus vestigis
histbrics arranquen de la cultura
ibkica, grega i romana, de mitjan a
finals del primer rnil'lenni abans de
Crist. Perb I'origen de1 seu nou
-.
'[Nota del traductor (N.T.).: Segons el Hiilkot Sepher
Torah, del rabbenu laaqob ben Meir].
ALBAREDA. A.M., "Una historia inhdita de
Monserrat". Analecla Montserratensis, 4 (1920-21),
182-189.[N.T.: Com tothom sap, actuairnent la
fundació del monestir per part de Carlernany és dificil
de sostenir. Les pretericions de ser un "imperial"
monestir tenen una expficacib molt posterior.
Existeixen estudis moderns que estableixen I'origen
del monestir en la primera meitat del s. X. BLANCO,
J; ESTEVA-FALL¡,etc.].
[N.T.: Jaume lrla i Sarld, funcionari municipal, va
treballar molt i b e en la reordenaci6 de I'ArxiuJ.

Descripci6 del document guixolenc .- EI fragment de pergami que s'ha
conservat a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols consta de dos folis escrits per
ambdues cares i gaireb6 esquingat pel mig, que, al seu torn, probablement
formaven part d'algnn vell cbdex. Un d'aquest estii lleugerament retallat al
marge extern, de tal manera que algunes h e s de lletres d'aquest estan tallades
de dalt a baix, pel llarg, la qual cosa es va fer perquk el material de pergami
s'acornodés més facilment a l'ús del llibre. Cada foli medeix 23 X 17 centímetres;
tanmateix Ia part escrita nomes ocupa prop de 17 X 13 centímetres.

de Sant &fiu l'any 132913. Encara
més, des de I'any 1401 fins a ben
entrat e1segle XVI,sempre el Consell

d'Arag6 que hi transcriu, puguin
adequadamentil.Iuminar i precisar la
qüestió -poc coneguda i mal
documentada- que hi 6s ben tractada
i r;e&da, en aquest molt interessant
treball.

Municipal guixoIenc havia nomenat
''físic" O metge una persona d'origen
jueu. Tot aixb suposa molt b6 que, a
la ciutat de Sant Feliu de Guíxols,
s'hi havia iniciat una cultura heb~a'4". Manuel Llanas: Gaziel: vida,
periodisme i literatura.
Fins aquí arriba el primer Barcelona: Publicacions d e
apartat de 17estididel pare Bartina, 17Abadiade Montserrat. Biblioteca
que 6s seguit d'un segon, titulat
Abat Oliva, 203. 1998. 481 p.
"Anssiliteriria del document" i dlun
llarguíssirn i darrer capítol dedicat a
Si d'dguna manera la vida d7Agusti
lianillisi biblica del document.
Calvet (Gaziel) est& estretament
Tanmateix, pensem que el primer aquí vinculada a la seva ciutat natal, també
transcrit és el que, ben segur, té m6s gosaríem dir que la vida i el treball
interss per a nosaltres.
de Manuel Llanas i Pont 6s
inseparable de l'estudi de la vida i
l'obra de Gaziel.
Vam conkixer Manuel Llanas, avui
professor de la Universitat de Vic,
quan llany 1987 ep van organitzar a
Sant Feliu una exposici6-homenatge
i una taula rodona en commemo~ació
Recensions
del centenari del naixement d'Agusti
Calvet, a la casa Patxot.
Francesc Xavier Altés i AguilB: La biografia que intentem de
"L'accib tutelar dels abats de ressenyar breument es, doncs, el
Montserrat sobre la reforma resultat d'una Uarguissima recerca i
mon8stica de Sant Feliu de GuixoIs d'una dedicació gairebé plena del seu
(Z510-1523)",
STUDIA
autor. No solament s'ha estudiat tota
MONASTKA. Vo1.40, Barcelona, l'obra I i M a de l'escriptor guixolenc,
1998. pp. 65-92.
sin6 que també n'ha analitzat amb
detall la producció periodistica (més
A patir de la documentaci6 aportada, de 1.500 articIes). Un esforg que t6
en el seu dia, per l'arxiva i historiador el rn6rit d'aproximar-nos al
de Montserrat, el pare MiqueI Solsona coneixement de Gaziel i que, a més,
(1585-16 18), avui Xavier Francesc omple un buit en la histbria de Ia
Altés i Aguiló la posa a l'abast dels
llengua cat ala^, a pesar que el mateix
estudiosos per tal que, per compte
Llanas (tesi, Hist6ria de la literatura
propi, puguin judicar quina va ser la catalana, etc.), Josep Benet i I'edició
tutela real exercida pels abats de de ]'Obra Completa per part de
Montserrat sobre la reforma Selecta, i Maurici Serrahimi, ja han
monitstica de Sant Feliu de Guixols. anat fent maneres perqu5 l'oblit no
N'exposa ctarament la qüestió i la engolis t a m E la memhria d7Agusti
contextualitza, de forma que els vuit Calvet. Tmb6 la Revista de Girom
documents de I'Arxiu de la Corona (núm. 123, 1987) i les successives
edicions dtAedos del Sant Feliu de
la Costa Brava -penso que hi deu
l3
[N.T.: Maimó Porq va ser guardi&del port (1341)
haver un exemplar a cada casa dels
i jurat de la vila (1 355). La seva vídua -segons el
fogatge de 136C- vivia a la Ptaqa].
vells guixolencs- han anat revifant
j4 Les darreres notes amb les seves pertinents
el seu record a un nivell m6s local i
proves historiques es deuen a la bondat de Mn.
Uarnbeti Font.
han mantigut viu e1 mite del Sant

Feliu forjat per l'escriptor.
Ara, a més, s'hi afegeix un
estudi pricticarnent definitiu -almenys
el prima de conjunt, global, a l'entom
de la personalitat guixolenca-, que
aporta moltes novetats que, ben segur,
seran de l'interks dels nostres lectors.

Darreres donacions
16.02.99 Nemesi.SoIk Franquesa
Arnfora. Butlletí dels Pomells
de Joventut de Catalunya,
núm. 29 abril 1923
1 segell de L ' O d a , 1933
3 segells pro-Infhcia
19.02.99 Rosa-M.M d
Recordatori de la mort de Juli Garreta,
2.12.1925
Mundo musical (19251, dedicat
a Juli Garreta
Somni gris, sardana editada per a
piano de Juli Garreta
Copia de diverses cartes de 1'Escola
Horaciana, i d'una postal.
5.05.99 Teresa Shmpere Noallas
Las ruinas de ai convento. Mi
claustro. F. Patxot. Edic. octava.
BCN, 1899.
La sagrada Biblia, Nacar-Colunga,
BAC, Madrid 1975.

17.03.1999 Sra. Maria IUa Molinas
1 fotografia de gran tamany
(2 m x lm) de Sant Feliu de Guixols.

D'aquesta manera volem intental
omplir, si s'escau, a partir de la
compara& tipolbgica i cronolbgica
amb aquests jaciments el buil
d'inforrnaci6 que ens han deixat mer
indústries trobades en superfície, l a
qual cosa impedeix ja d'entrade
afirmar, amb tota seguretat, alguns
criteris essencials. Aquesta possibilitat
ens permeirh, en un segon moment
legitimar les inddstries selvatanes.
En el nostre treball directe amb el
material litic emprem dues categories
conceptuals essencials que ens
permeten una primera aproximaci6 a
les restes. Primerament, ens ér
essencial separar els objectes d'acorc
amb les categories estructurals, lef
quals defineixen les diverses fases er
qu2 l'home m&ca i actua sobre li mati?& prima (Bn, BNlG, BP, BN2G,
FRA). A continuació estudiem tots aquells atributs propis de cada categoria
estructural que ens permeten obtenir d'una manera sistem2tica la informacib
de tots els objectes del registre lític en qiiesti6.

I

Si bé en un primer moment hem comenpt a estudiar cada jaciment per separat,
a posteriori cald& comparar tots els jaciments per tal d'obtenir-ne una
infomaci6 de conjunt. onicament d'aquesta manera creiem que podrem
reconstruir la vida dels gmps humans que des de la nit dels temps van poblar
la comarca de la Selva per tal de fer-la saber als qui avui dia hi viuen.

Joan Garcia Garriga i Albert Aulines Vaienti

Carbonell, E., Guilbaud, M., i Mora, R. (1981).
"UtiEzaci6n de 16gica analítica para el estudio de tecno-complejos a cantos
tallados" a Cahier Noir 1. ao. 1-64.
i Vergés, J.M. (199i) Cahier Noir 6. "News elements of the logicd analytic
sistern". Tarragona: Reial Societat Arqueolbgica Tarraconense.
Carbonell, E. (1990). "Variabilitat tecxlolbgica en els objectes d'Bs en els
cíqadars recol.lectors de la prehist6ria". a EI canvi culrural a Za prehist6ria.
Barcelona: De. Col.lurnna.

?:.

Canal, J. i CarboneIl, E. (1989). Catakunya Paleolítica. Girona: Patronat
Eiximenis,

:

Canal, J. i Soler, N. (1976). EI paleolític a les comarques gironines. Girona:
Caixa d'Estalvis Proviocial.
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A 1'Associacid Arqueolhgica
de Girona i, molt especialmeat,
a Josep C d i Joan Abad; al Museu
d'Histdria de S m t Feliu de Guricols
i, d t especialment a Néstor S m h i z ;
a I'eguip de prehistbria de la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.

%ita escolar al museu.

Sorgida del grup de Tallers d'Histhria, la proposta de realitzar sortides
per contemplar elements patrimonials del nostre entorn es va consolidant tot
formant un grup de participants actius que proposen rufes, aporten informació,...
i sobretot volen que aquest patrimoni no quedi alIunyat de la nostra vida
actual. Moltes vegades Afegeix a aquestes activitats un pliblic no resident
pemanenlrnenl a la nostra ciutat, perb que vol conkixer i reflexionar sobre
el tenitori- no només a travds d'exposicions sinó també in situ- i endinsar-se
en aspectes culturals i mediambientals, que li aportin "quelcom mks" en el
seu temps de lleure.
Una altra de les bases és e1 d'unir esforqos amb altres institucions (altres

serveis municipals, altres museus, fundacions, universitat, ...) per treballar
temes conjuntament. Si durant 1995-1996 va funcionar una Comissió de
Patrimoni
amb reunions
perihdiques
amb el departament
dlUrbanisme,
el 1998 es va
com
fos
signarlfhHs
del Museu en
apegt
museu la xarxa de
museus amb
patrimoni
mm'tim "La mar de museus", seria bo que fos possible d'augmentar aquestes
col.laboracians amb altres ens, alguns dels quals de vegades poden trobarse fisicament molt propers a la mateixa seu del Museu.

Una diada per repensar
caldria que
"nostre"

Aixi, doncs, una diada per repensar com caldria que fos aquest nostre museuperqu6 cal que sigui un ens al qual sentir-nos-hi propers- que ha de ser una
oferta turística i de dinamització més perb al mateix temps cai que esdevingui
un centre que, lluny d'arguments i propostes superfids i de certeses mediitiques
i amb espais suficients, ens mostri i qüestioni aspectes de llactualitat a través
del patrimoni.

I

Estudi d'una pega:
s. XVIII

J

Al volum núm. 21 d'aquest
Informatiu donhvem a con5ixer la
inspecció d'un ixínel-pas d'aigiies del
qual vam donar detalls de les seves
característiques principals. El que ara
ens pren I'atenció 6s un objecte que
apareguk adosat al mur del monestir,
durant les obres d'arranjament de la
sala Alberti el 1993, per la part que
dóna a l'hort. Es tracta d'una aixeta
de 1Iautó i una mena de dipbsit o cos
de plom que podia exercir la funció
de distribui'dor o nucli d'enllaq
sortida
d'entrada i

portaven les obres dlaEmjament
i tractament dels murs contra les
humitats ens van fer adonar que una
aixeta mig empotrada dins el morter
de calg, ens podria ser d'interss.
Efectivament, aixi va ser! En intentar
descaIpr l'stixeta del morter on hi
estava colgada, varn notar que es
desprenia d'algun lloc encara no
visible, i en notar que havia estat
soldada es va continuar descalqant el
morter fins localitzar un cos de plom.
No fou una simple canonada sin6 que
va ser una mena de dipbsit tot ell de
plom amb un sector de la part superior
enfonsada cap endins; aquest element
tot ell 6s cilíndric i soldat mig i mig
en horitzontal i presenta unes
peculiaritats que ens cal ressenyar.
L'aixeta és feta amb sistema de fosa
de llaut6 amb dues pqes. Una d'elles

en constitueix el cos principal pel qual circula l'aigua; l'altre exerceix la
funció d'obrir o tancar el circuit. La decoració del cos principal ha estat feta
a cops de bun'i retocs de llima, donant-li pel costat del broc la forma esculturada
d'un cap animalitzat sense massa identificaci6 i de factura tosca. La part mitja
d'aquest cos amb cilindre vertical és decorada amb el mateix sistema, amb
dues ratlles paral'leles prop del marge superior i dues prop del marge inferior.
Als dos costats laterals hi ha tres incissions fetes també a cop de burí. La resta
del cos, en horitzontal, esti formada per quatre bandes circulars paral'leles
molt desiguals i que evidencien una execucid manual. La resta de l'aixeta,
fis arribar al lirnit del seu extrem, és lleugerament cbnica i amb les mateixes
traqes de cop de burí i llima.
L'altra part de
l'aixeta, que
obre i tanca el
circuit, és igual
a les aixetes
tradicionals de
les botes de vi.
Té el cos cbnic i un forat de pas horitzontal al seu mig. Girant cap a un costat
o l'altre posa aquest forat m6s o menys alineat amb els forats del cos principal.
Tarnbd ens crida l'atenció la forma de la maneta d'aquesta aixeta: consta del
cos d'una au, sobre una base hexagonal, a la qual li falta el cap. Aquest cos
incomplert solament és decorat per un sol costat fent evident la decora& del
plomatge. L'altre costat és sense decoraci6 i sense trages d'haver-la tingut.
Tenim, doncs, una peqa que en conjunt ens mostra el seu barroquisme.
La soldadura a m b estany ja era a bastament utilitzada si agafem
com a referhcia la cdnfecció de vitralls i obres d'orfebreria
que venien d'kpoques anteriors al barroc, estil i epoca en qub
encaixen I'aixeta i el seu sistema de distribució d'aigues.
1 lloc i la posició on aparegué el giny en podem deduir el següent:
estava connectat des del parament exterior (l'hort) per un tub de plom a la
part fonda del bassi que encara hi ha dins el menjador (sala Albertí3 i que
medeix el següent: 60 cm d'ample x 40 crn de fons x 40 cm d'alqada .
Aqueta connexió feia que l'aigua procedent de la mina omplis el dish-ibu'idor
fins arribar a dos diferents nivells: un, el del bassi; i l'altre el de l'aixeta
exterior. De manera que un cop e1 bassi estava ple, només calia obrir I'aixeta
exterior per desguassar a
voluntat. Per6 perqui?tot aix6
funcionés calia que el lloc de
procedencia de l'aigua tingués
prou elevació per mibar fins
al circuit permanent.

L'aizetcz de llauto aparegué
ad~sadaal mur de2 monestir,
durant les obres d'arranjament
de la sala Albertiell993

El sistema de desguassos del
monestir, encara que la minsa
infomaci6 que ens arriba
l'aaem recopilant, és prou
engrescadora per aprofundirhi.-podem dir que-l'element captador d'aigiies per al conjunt del monestir,
descartant els pous i les aigues pluvials, és la mina que es& situada a I'extrem
sud de l'hort. Hem de creure amb la riquesa d'aigiies del segle XW-XVUJ7,
si be en aquests moments la mina a l'igual que en molts altres Ilocs mixen
dia ja no d6na aigua o be amb molta escassetat. Hem mesurat el desniven'
d'una part baixa de la mina i el niveu d'on sortí I'aixeta amb e1 cos distribuXt&
I

altres que les de garantir el domini
ptíblic de la part de via interceptada.
Una altra insthncia dels germans
Castelló, amb data 17 de marq de
1920, demana que slajorni I'obertura
?
del carrer Luchana, a causa de les
fortes despeses que els reportaria
tornar a tancar dit carrer. En la mateixa
insthcia diuen:
"Finalment, a fin de que quede a salvo
la responsabilidaci de V May de evitar
cualquier recelo que pudiera dificultar
Ia resolución que interesa, 10s suscritos
hacen constar que no solo reconocen
y respe&;los derechos de propiedad del municipi0 sobre el temno de la c a b
Luchana, corpprendido entre Gravina y bailén, que actualmente se halla
cerrado y confundido con la propiedad de 10s suscr~os,sind que renuncian
para s; sus herederos s&sores a todo derecho provinente de
servidumbre sobre el terreno del municipi0
(Cal nota que aquesta inshcia és feta a m21i signada pels germans Castelló).

o

......".

23-3-1920.- Informe de la Comissi6 de Foment favorable al que sol.liciten
els germans CastellB; perd considera que no és procedent I'aplagarnent per
temps indeterminat, i per la qual cosa la Comissi6 acorda d'aplapr per un
any la reobertura referida, sense que aixi, signifiqués que no es pogués
prorrogar dit aplaqament. I en 1a sessió del 25 de maq 1'Ajuntament fa seu
aquest informe.
En sessió del 30 de gener de 19242es dóna lectura de liinforme de la C. de
Foment relatiu a l'ofici del capiti inspector delegat governat de data 20 de
gener que fa refergncia al tancament del carrer Luchana i que a la societat
"SporiClub Guixolense" li'n va ser concedit el tancament, i que L'esmentada
. societat esportiva s'havia dissolt i desaparegut sense complir vhies de les
condicions estipulades en la concessió. S'acorda, doncs, de notificar als
germans Castell6 i Badia que es donen per acabades les prbrrogues del termini
d'un any que, per acord del 25-03-1920, se'ls havia concedit per diferir
l'obertura del tros de carrer Luchana, i que en el termini de tres mesos a
comptar de la data d'aquesta notificacid es procediria irreversiblement la dita
reobertura.
27-06-1932: La insthcia del president de la Comissió Organitzadora de la
societat "Casal de deportes" a I'Ajuntament demana d'aplanar i'posar a nivell
el carrer que travessa el camp de futbol i ,al mateix temps, perds per tancar10. A més, es compromet a deixar el camp en Iactual estat, en cas de dissoldre's
aquesta societat. El 7 de juliol de 1932, en sessió de I'Ajuntament, s'acorda
que passi dita petici6 a informe de la Comissi6 de Foment. Aquesta informa
favorabfement referent al tancament del camp de futbol propietat dels germans
Castelló. Aquest informe l'aprova llAjuntament en la sessió del dia 14 de
juliol.
Amb data 20 de juliol, un ofici de llAjuntament, dirigit ai president del Casal
dels Esports, denuncia que la segona condici6 no s'ha complert, ja que el
tancament es fa a m b maons. La resposta del casal ( 22-07) al consistori és
demanar que se li permeti de tancar-10 en la forma que ho ha comengat, ja
que fer-ho amb portes de fusta representaria una despesa que sobrepassaria
M.A., Núm. 103,f. 164.

les possibilitats economiques de la
societat. L'Ajuntarnent(23-07)
accedeix al que es sol-licita,per6 es
reserva el dret d'enderrocar -en
qualsevol moment que li convinguila tanca provisional, deixant obert
al trhnsit públic l'esmentat tros del
carrer Luchana.
15-3-1991: Insthncia de Maria
Castellví i Miravitlles. Ofereix el
solar situat a la carretera de Palamós
- Bailén - Bourg de Peage - Luchana,
per la quantitat de 15.416.370 pta,
d'una superfície de 3.370'70 metres2.
Per la seva banda, I' aIcddia (21-03)
demana que els serveis tkcnics
n'emetin informe, per si convi ferne Ia proposta per a la seva adquisici6.
14-0 1- 199 1: Informe del tkcnic
municipal, cap de la secció
d'urbanisme, l'arquitetcte Jaume
Ferrer La seva opinió, una vegada
examinada detingudament aquesta
finca, 6s que l'adquisició proposada
és beneficiosa a lYAjuntament.
30-04- 199 1: Ofici de I' Ajuntament
al delegat territorial del govern de la
Generalitat a Girona (30-04), s'hi
adjunta l'expedient per l'adquisició
directa d'una finca, conforme marca
la Ilei.
3-06- 199 1: La Direcció General
d1Administraci6 Local informa
favorablament l'adquisició de la finca
propietat de Maia Castellví?per part
de llAjuntament. La Comissió de
govern en sessi6 celebrada el dia 19
de juny de 1991, adopta, entre altres
l'acord, que transcrit, de l'esbomny
d'acta redactat. Diu aixi:
"Ordenació de despeses: 16/15)
Adquisici6 directa de la finca situada
al carrer de Bailkn entre la carretera
de Palam6s no 113 i e1 carrer Bourg
de Peage d'aquesta ciutat. Aquesta
finca té una extensió de 3.370'70 m2
i el preu a pagar es de 15.416.370

Pta".
Fins aquí tot sembla normal. Perb
l'escriptura de divisió de les propietats
de Teresa Heriz, Francesc Castelló
i Maria Castellvi (30.05. 19411,
senyala de forma ben clara:

Excursió
a Cardona
El diumenge 11 d'abril de
1999 sortirem de la Plqa del Monestir
cap a Cardona per fer una visita al
castell i col'kgiata, al castell hi ha
ubicat un parador nacional, i a les
mines de sal de Cardona, visitables
grgcies a l'oferta turística i cultural
que porta per nom Monsal N o n de
Sal).

Amb un gran kxit de participacid
s'ocuparen les 50 places de l'autobús.
Vam arribar a la primera etapa de la
sortida on escoltirem les expIicacions
del guia que ens esperava a Ia
col'legiata. Desprks de la visita
exterior al castell i a l'interior de
l'església varn gaudir d'un bon dinar
al mateix nucli antic de Cardona, que
vam recórrer en el temps lliure de
que disposhem després de l'ipat.
Després d'un curt recorregut amb
l'autobh arribhrem a les instal'lacions
de Monsal.
Amb uns curiosos vehicles 4x4 vam
baixar fins la mina visitable, "la
minilla" en deien, on una guia ens va
fer recórrer les galeries d'aquestes

Per finalitzar, completiirem la tarda
amb una interessant visita a les
instal'lacions exteriors dels pous
miners que encara restaven al seu lloc
(un castellet i la maquinblria per fer
funcionar els ascensors), a una
exposici6 sobre la sal i una altra de
fotografies de l'antiga activitat
minera.
El sol va acompanyar-nos tota la
jornada, en un dia agradabIe i amb
moltes coses noves i curioses per
descobrir.

Ja fa trenta anys !
Aquesta primavera s'acompleixen trenta anys d'una trista noticia
per a la ciutat i els pobles veins: la
desaparició del tren de Sant FeliuGirona.
En efecte, el 17 de marg de 1969 es
feia públic un avís temut, per be que
esperat, el de la "suspensióndefinitiva
del servicio en e1 ferrocarril de San
Feliu-Gerona, a partir de las cero
horas del dia 11 de abril".
I així va ser. El dia 10 d'abrii
va ser.el darrer de la vida del nostre
tren. No calcka recordar ara els detalls
de l'acomiadament, amb m6s
connotacions de condol que no pas
festives. Els grans ho recorden
perfectament. Els més joves no.
Per aixb LIArjau en fa aquest breu
recordatori. I per si fos veritat allb
que unes poques imatges valen més
que moltes paraules, aquí reproduim
unes fotografies donades a I'Arxiu
Municipal per J. Cosford (Bklgica)
el 20 d'abril de 1996.

Informacio diversa

Enguany 1'Ajuntament de Sanf Feliu
de Guíxols i la Universitat de Girona
han programat cinc assignatures de
lliure elecci6 (cursos de forrnaci6
cuTtural), repartides en els dos
semestres del curs. L'assistkncia per
cursos ha estat la següent:
+

Noves tenddncies turisriques:
Turisme i medi ambient: 56
Els reptes de I'euro: 45
Drets humans i educació: 51
Tend2ncies del cinema
contemporani: 80
Introducció al jazz: 43
Total alumnes matriculats: 275

En quatre deIs cinc cursos s'han
cobert el número de places ofertades
i en els casos en quk ha estat possible
s'ha ampliat el nombre d'inscrits, tot
i que en una de les assignatures han
quedat alumnes en Bista d'espera.

La mitjana d'alumnes per assignatura
del curs 98/99 és de 55. Si ho
comparem amb les dades del curs
97/98 (193 a l m e s repartits en quatre
cursos) obtindrem un promig, en
aquest cas aproximat, de 48 alumnes
per assignatura la qual cosa evidencia
un increment prou important de
l'alumnat respecte el curs 97/98. No
obstant aixb, la mitjana més- alta
d'alumnes per assignatura es va
obtenir el curs 96/97 amb 61
alumnes/assignatura, fet atribuible
que nornks es van impartir dues
assignatures.
Una novetat important en aquest curs
ha estat la centralitzacid de la
matricula dels alumnes al Servei
Municipal d'Educaci6. Anteriorment,
els alumnes de la Universitat de
Girona es matriculaven al seu centre
mentre 1'Ajuntament es feia c h e c

de la matrícula dels alumnes que
no eren estudiants universitaris.
Enguany, el canvi de normativa ha
c o m p o ~que
t totes les matricules
les faci el Servei Municipal
d'Educaci6 i que els d u m e s que
obtinguin el certficat d'assisencia
el convalidin posteriorment per a
obtenir els crkdits & Iliure elecció.

EVOLUCIO DEL M~YERO
D'AWMNES

Curs 9697

Curs 97-98

Curs 9899

A hores d'ara, s'esti treballant ja
en la proposta d'assignatures per al curs 99100, amb l'abjectiu de poder
difondre-la a I'estiu i fer les matriculacions al setembre.

XERRADA SOBRE CIUTAT
El &marts 23 de m q va tenir Iloc
al CEIP L'EstaciÓ una xerrada
organitzada pel ConsdI Escolar
Municipal que a& a carrec del
tknic de l ' h a de Medi Ambient
de ]'Ajuntament, Enric Pardo
Cifuentes. En la xerrada, que
portava per tim1 "Ciutat sostenible
i educaci6", el tkcnic va exposar el concepte de sostenibilitat i les pautes i
mesures que caldria aplicar perqu2 les ciutats, com Sant Feliu, arribin a ser
sostenibles i el paper, bisic, de l'educacid en la recerca de la sostenibilitat.

Els dies 7, 8 9 i 10 d'abril va tenir lloc a Barcelona el congrés "Projecte
educatiu de ciutat. L'educació és la clau". Els objectius del congrés eren donar
a con6ixer les propostes del Projecte Educatiu de Ciutat i presentar el c o m p m f s
de Barcelona per 11educaci6,aprofundir la reflexi6 sobre les relacions entre
educaci6 i ciutat i presentar i compar@-el projecte barceloni amb altres ciutats.
A tal efecte, es van articular conferkncies, taules de debat i fbrums
d'experihcies, dirigides per persones de reconegut prestigi en els diferents
h b i t s de treball.

Al congrés van assistir-hi, el regidor d'Educaci6, els dos tkcnics del Servei
Municipal d'Educaci6 i el director de 1'Escola Bressol MunicipaI.

El proper curs 99/00, 1'Ajuntament de Sant Feliu continuar&,per mitja de
1 ' h a de Serveis Socials i el Servei Municipal d'Educaci6, la col.laboraci6
iniciada aquest curs amb el CEPROM (Centre de Formaci6 i Promoció
Ocupacional). Actualment s'esti treballant sobre la base d'un mMul de fusteria
(425 hores) i un programa de garantia de social de dependenda de comerg
(700 hores).

Inauguracio
del Punt de Lectura
del Centre Civic
Vilartagues

Biblioteca, ja que fins el moment present no s'havia habilitat cap espai
municipal per a usuaris amb aquesta necessitat.
L'espai
Actualment, el Punt compta amb capacitat per a 22 persones, L'espai queda
dividit en dues zones clarament diferenciades:
la zona d'entrada, on hi ha el personal del Punt i tot el fons, tant per a adults
com per a infants. Aquest espai compta amb 4 punts de servei (cadires) per
als usuaris.
la sala d'estudi, tant per a la consulta del fons de la zona d'entxada com per
a I'estudi, on hi ha linicament taules i cadires (18 punts de servei).
Aquesta divisió permet que, en cas de ser necessari, aquesta sala pugui
funcionar independentment del Punt quan aquest estigui tancat, com a sala
d'estudi on e h usuaris es puguin portar els seus apunts i materials. I en cas
de necessitat, tarnbe podrien usar-se com a sala d'estudi les aules multiús que
es troben al costat del Punt de Lectura.

El passat dimecres 21 d'abril
es va inaugurar el primer Punt de
Lectura de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest projecte, que feia temps que
es volia realitzar s'ha acabat
materialitzant en el Centre Civic
Vilartagues, en unes sales del primer
pis.
En I'acte d'inauguració van assistirhi una trentena de persones; entre El personal
El Punt compta amb una persona encarregada del seu manteniment i atenció.
d'altres, Ma Dolors Porttís, Cap del
Servei de Biblioteques i del patrimoni La seva tasca consisteix a atendre les consultes dels usuaris, saber respondreBibliogrhfic de la Generalitat de
les amb la informació de qu5 disposa o saber-les redirigir (a la Biblioteca
Catalunya, i Ma Carme Renedo, Cap Municipal, a un altre Servei Municipal, a un altre Centre.. .), controlar la sala
de la Central de Biblioteques de
i tenir cura del material. del seu estat i ordenació.
Girona, representants politics i
representants de l'Associaci6 de Veins El fons
de Vilartagues.
El fons fundacional es composa bisicament d'obres de referitncia per a adults:
Ma Dolors Portlis va ser l'encmgada
enciclopkdies, diccionaris, atlas, anuaris. Les ternatiques mis rellevants en
d'inaugurar aquest nou Servei, amb aquest primer moment són: enciclopkdies generals (en catal&i castella),
un breu parlament sobre la funcio de diccionaris en drferents llengües (catal&,castelli, diccionaris bilingües d'angEs,
les Biblioteques com a eina de frances, italiii), atlas geogrhfics i histbrics, enciclopkdies d'historia (general,
d e m o c r i c i a , sociabilitzaci6,
d'Espany a i de Catalunya), enciclop&diesde geografia (general i de Catalunya),
ensenyament i oci.
d'art, de literatura i de plantes i animals.
L'objectiu en la creació d'aquest Punt
En segon terme, hi ha les obres per a infants: com que el mercat editorial és
és doble:
més limitat pel que fa a obres de referkncia per a infants, d'entrada hi ha més
d'una banda, oferir un espai que llibres de consulta (de ciencies, historia i esports).
La part de ficció (tant de novella, poesia, teatre, per a adults, com de contes
pugui servir de biblioteca bhsica de
consulta i referkncia (enciclopZxiies per a infants) no es tractaria per al moment: quedaria reservada a la Biblioteca
i diccionaris generals i especifics de Municipal.
cada matkria, atlas, anuaris, alguns manuals
Els serveis
Els horaris del Punt són: de dilluns a
bhsics,...),
L
tant per a
divendres, de 17 a 20 h.
públic adult
s6n:
com a públic e n s e n ~ ~ m e n t
la consulta d'obres de refesncia i d'alkes
./
infantil, de
materials, en suport paper.
manera que es puguin descentralitzar
la possibilitat d'usar el Punt com a Iloc d'estudi.
els serveis de Biblioteca per a una
El Punt, donat el tipus d'obres de quk disposa, no oferir&Servei de Préstec
zona que queda forsa allunyada de la
del seu fons. El préstec que es pogués fer seria d'obres que la Biblioteca
Biblioteca MunicipaI
Municipal prestés al Punt de Lectura, en cas que un usuari bagues demanat
de l'altra, oferir aquest nou servei un llibre que estigués a la Biblioteca i no pogués desplapr-se fins a allí (el
de sala d'estudi (que també es pot
Punt de Lectura seria només un intermediari de I'obra a prestar).
utilitzar per fer trebaIls en grup):
facilitar un espai perqui3 la gent pugui
Perspectives de futur..
anar a estudiar amb els seus apunts
El futur passa per I'ús que en facin els seus usuaris, per detectar les necessitats
sense necessitat de passar per la especifiques que plantegen, per conkixer els canvis que puguin haver-hi en

Les biblioteques com a eina
de democracia, sociab ilitzacio,
i oci

.
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