edifici '
.

..

..

Fem, o en els documents relatius als drets de Pia Almoina-Hospici de Girona
sobre la Vail d'Aro (processos, capbreus, llevadors de rendes, mapes); o bé, ja
d'kpoques mes recents, els documents de la construcci6 de la urbanització de
$ ' ~ ~ a r oó els
, expedients acadi.mics deis guixolencs que des de mitjant segle
XIX v a n f e r e l
batxillerat a I'instimt de
Girona, per citar-ne.
nomes unes quantesConkixer els fons de
I'AHG i les seves
passibilitats per a la
hlsthria de sant Feliu i comarca requereix, certament, invertir f o r p temps i ja
advertim, des d'ara, que si l'investigador visita i'arxiu per
cop no podrh
mamar-ne sense haver conegut, encara que sigui per sobre, l'extraordinaria
riquesa del fons notarial.
L'AHG conserva prop de 30.000 llibres notarials, gairebd un miier dels quals
corresponen a l'actuacib de notaris guixolencs dels anys 1310 a 1865..
Aquest tipus de documentacid permet efectuar recerques a tots els nivells, des
dels fets més públics i de m6s trascendkncia per a tota la cdlectivitat, fins a
les activitats mks quotidianes i rutinaries dels nostres avantpassats..
Antigament anar a cal'notari era una practica molt m6s freqüent (i més
econbmica) que en l'actualitat, de manera que a les taules #aquests escrivans
es prenia nota de tot tipus &arrendament, compra-venda, asseguranga... f a
quin fos els seu import, així com d'ench-recs d'abres i treballs de tot tipus,
prbctimment
testaments i altres disposicions succa~~¿i~ies,.,
de qualsevol acte o manifestació de voluntat que obligués
dues o m6s persones. Per aquest caracter tan divers, tan
heterogeni i tan polivalent, els fons notarials són,any rere
any, els ntímero 1 en el "r8nping" de consultes de l'arxiu.
Per aixb el personal de I'AHG insisteix fins aconseguir que
l'investigador que ens visita per primer cop conegui la riquesa
d'aquesta documentació.

L'AHG conserva prop de 30.000 llibres notarials,
gairebé un miler dels guals corresponen a l'actuució
de notaris guixolencs dels a e- p 1310 a 1865

En el cas de Sant Feliu la notaria era un dret més del monestir,
dret que com altres prerrogatives els abats exercien no sense
mantenir canajctes i diferBncies amb els representants de
la vila. Els notaris treballaven tambd de secretaris deis
ajuntament de l'epoca, aixf com d'escribans de la cúria que
administrava justicia. D'aquí que entre els seus papers es
trobin n~mbrosesrefergncies a les activitats d'aquestes
institucions, de vegades en forma de liibres especials i altres
dins eis Uibres corrents de la notaria. Molts notaris guixolencs
regien també la notaria de la Vall i parrbquies d'Aro, amb
la qual cosa adquireix encara mes irnporthcia el contingut
d'aquest fons.
D'aquats més de cinc-centsanys de fÚncionament del notariat
a Sant Feliu ens n'han quedat prop de mil &bres de gran
interbs, la consulta dels quals ha estat ja, i ser2 molt mi%
en el futur, una de les fonts essencials per a la histbria de
Sant Feliu que a poc a poc, erm base a treballs de molts autors,
es va fent dia a dia, en un proces en el qual 1'Arxiu Hist6ric
de G'mna vol col.labor81:tamM en el grau m&selevat possible.

Josep Matas
Director de 1'ArxiuHistbric de Girona

Darreres donacions
30.04.1999 Teresa Sampere Noallas

HURTEBISE, Descubrimiento de
una antigua necbpolis a San de
Guixols, 1905
04.05.1999 Matilde Salellas,
en memhria del seu difunt d f Josep
Riera i Joan
GORKI, M.Lenin. Elpag2s rus,Edic.
L'Arc de Bars, BCN 1928.
Els primers 25 Treball.- De2 21 de juliol
al 19 d'agost de 1936, Edic. de 1979

2L06.1999 Família de Blas
9 llibres-copiadors de cartes de la
companyia del tren de Sant Feliu Girona.
Diversos llibres i altre material, del
qual s'esth fent l'inventari.
07.07.1999 Sra. Tcresa Malaret
Bloc calendari de 1936

29.06.1999 C.E. MONTCLAR
Cartes i fulletons de diferents entitats
(Cfub Guixolense de Ajedrez,
Instituto de Estudios Guixolenses,
Sociedad Coral Nueva Gesoria
i Companyia d e l Ferrocarril),
1951-1954.
16.07.1999 Dr. Benet Juli&
1 Programa de Festa Major, 1928,56
p. 1 Re ista de S'Agaró, 1935
29.07.1999 Hospital (Procedent de
Mada Soler, placeta de St. Joan)
5 Fotografies
L'ermita de St., Elm, Mn. LI, Font,
BCN, 1929
Coses d'ltalia, A. Casas, SFG, 1925
Lógica, de Manuel Pla i Salat, BCN,
1942
Exaltacions i paisatges d'E. Bosch
i Viola, BCN, 1926
Rimes No es d'E. Bosch i Viola BCN,
1930
Ganxoneries de Manel de l'Horta,

SFG, 1925
Fulletó d'un "Curs de Gramatica
Catalana" p e r a mestres, s/d

25.08.1999 ROGES LLIBRES
Carninos de Espaiia "Sant Feliu de

Guixols", sld

02.09.1999 Josep M. Vicens
15 fotografies seves de la pesca del
rall feta per Pere Pascual i Rosell
7.10.1999 Caldss. Antiguitats,
restauració de mobles, etc.
Dos pl5nols de1 port de Sant Feliu
(1904)
Resumen Histbrico d i San Feliu de
Guixols. Manuscrit de Joan Bordis,
1947
HURTEBTSE, San Feliu de Guixoh
duranre la Edad Anrigua, 1905
La Costa Bra a, Festa Major, 1933.
Fotocbpies de dibuixos de Bord&

7.10.1999 Famnia Espuña
Donacions diverses

.ii. sous. TamM deixo a Nicolau, fiil
de Bartomeu Espanyol,.x. som, i a
En el nom de CSsL Jq Ra&q de Bell.lioc, demes de l'esgiéskde Santa Cxistjna tots eh altres filiob meus, cinc sous a
dfArb,sa%
content vaig fer testment eldia abans de les nones de noibnbre,
cadascun dklls. Tambk en aquest
l'any deLS.enyor M ~ ~ C r c i nque;
c , Besa16 Burg& Ilocrine.t~~
de Ramon de codi4 o d i c i l s institueixi mana que,
Taíalh, nat.a&-@l~líc
de Ghana, va &ure, tal km consta en d testament. Sempre cada any, quatrepreveres facin
. En qu&vaig Llegir els m h mamessom, 6s a dir, Ramon de Sant%íiqud, el meu aniversari, en el dia en quh jo
cavaller d ' h , i ~ a i - t b ~ e
Espanyol
u
escriv8 de Sant Feliu de Guixds. I v d
hagí migrat d'agvesta Uum. Que dels
afegir i treure alguns llegats o de*
cmtinpdes en d meu testament taZ Fpm
quals @eve?res), tses siguin domen
en els presents codicils es fa mmm que endgun temps hamesin estat
A S en eI meu i ple sentit tparaula a llq$&a"de Santa Cristina &Aro;i
ordeno i faig una p unes c1Budas
aqueIl que &gu& el hr:
de Santa
addicionals3amb qui: vull i mana
Maria de I' esmentada església que
. que s'afegehia. a la deixa feta en sigui el quart. I que els esmentats
el meu testament a favor de la quatre prevereshagin de celebrar1per
capella del castell d'Aro i es donin a la meva ?mima ide tots els fidels
x. sous. Igwhent en aquest Cadicil
difunts, a l'altar de la beata Maria que
vull i disposo que es donin i es troba a dita esgii5sia de Santa
afegeixin la caia dels germans Cristina d ' h . I que, a cadascun dels
pmdicadms de Girma cinquanta quatre preveres, se% doni, el dia del
&MIS.
A mes, que sidege& a la
meu anivewui, sis diners. Per a fer
d&a a l'hospitd nou d e Girona l'esmenthf aniversari anual dono i
quhw sous, i a la deka feta dels captius que s1hia€egek& iUinZe mus, Tim&& migno immediata~ntla pensi6 o
en Ia present nodifIcaci6.0madificaeima testam~aMesafegeixoa l a - d e b
que j q dit Rmm 'de Bell..lloc,
feta en el meu testament s favor de Sant Feliu de Oirana .m. sorn. I a bmbres h e i tinc wstnm de rebre w& any
del pont del Mercadal de Oiro~a~
dos sous. TmbS p e pef 'li.la oorifrslriadb per la fesa d%,San$ -Miquel, el
Sant Nazais'bi afegeixin .x,sima. A m&s,en a$um m&do ~ d i ~ i b d # & u ~ psr & ~ d s ,en
e ~el m s de m Garea
a l'abra de 11esg18siada .Santa Maria de la 8eu de @ona .x. sous, i a l'abra de d%o, q.ue s& &s som, vuit&ers, .
la beata Maria del Camel tle Girona, viat sous. A%-xnat&,,disminueixo la mneda de t e q baxqz10.nisa, després
deixa feta per mi eh I1&rnent9ttestament a Guiilelina Gesanmia, només .x de la meva IU& I WU i mana que els
sous, Tmbd en quest codicil o codiciis deixo per mor de Deu a' G u i k h a ii sons, viii diners, els demmi, exigeixi
sementa meva, filia de Tonent de Rummyh, cent sous barcelonins. Tambk - i rebi sempre el prevere que a b el
deixo a na Dalsana, cim sous; i a Guillelma de Cristina diAro, quinze sous. temps se'n faci c8rrec de dita Santa
TambC en aquest o aquests codicik deixo a Francesca, fiira de R m o n de Sant h k k , i que el mateix pevere dispwo
Miquel, &la meva, cinquanta som, i a Emessenda Corda del mgteix iloc, cada any dels viii dinersper la seva
feina, dels digs dos saus i viii diners.
Aixb k doncs tot el que afegeixo i
vull en d meu tes--,
i que la resta
del que hi Q contingut tingui femdesa.
Aixb s'ha fet el dia XVI de leB
calendes de novembre, en l'my &l
Senyar mil ccc primer. Signe de
Ramon del dit BeU.lloc, qui faig
aquests codicils,que firmo,,,llooipcego
que si&
m a t s pels tdmmki. El$
testimonis demanats i. convbc;tt$
especialment per a-qvest m~tiu@q:
Berenguer G h d , Pere 'Curvlb ~ c
Pmrn &PWe de %mi Jaume5 de

a

3.- Disposicions a favors de persones properes al testador, i institució d'un
aniversari.

Aquí ens caldria tornar a recordar que es tracta d'unes petites modificacions
del testament bgsic, on segurament ja sortirien els familiars més prbxims, tot
i que el testador és clergue.
Aquest codicil serveix, doncs, per a restar la deixa que havia fet a Guillerna
Cararnksia. En desconeixem el grau d'arnistat. En canvi, a la seva serventa
Guillema de Torrent de Komanyh li deixa cent sous barcelonins. 'l'ambé en són
beneficihries na Dalzana i Guillema de Santa Cristina dlAro. Tambe ho s6n
els fills dels marmessors: Francesca fiIla del cavaliier d'Aro, Ramon de Sant
Miquel, i Nicolau Espanyol, fill de 11escriv8notari. D'aquesta manera, potser,
es reconeixia la tasca dels marmessors. Finalment, en són Emmessenda Croda
i tots els seus fillols, que hom suposa que n'eren uns quants. Anotem que el
fillolatge ja era una institucid jurídica familiar reconeguda, documentada ja en
el segle XI.

I, per acabar, Ramon de BeI1.110~institueix un aniversari en bk de la seva b i m a
que, després de la seva mort, hauran de celebrar quatre preveres relacionats
tots elis amb I'esglésh de Santa Maria de Santa Cristina d'Axo,i que presidiria
el domer d'aquell moment. L'aniversari es pagaria amb la pensi6 o cens que
el testador cobrava cada any, pel setembre -en la festa de Sant Miquel- del mas
de na Gares dlAro.

Directori
Servei d'Arxiu
C/ Abadia, s/n (Monestir)
17220 St. Feliu de Guixols
Tel.: 972 82 15 75
Fax.:972 82 15 74
E-mail: arxiusfg@ddgi.es
Nous horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Dimarts i dijaus, de 17 a 19 h.
(Dissabtes, a convenir amb el
responsable de 1'Awxiu)
Museu d'fistoria
cl Abadia, s/n (Monestir)
17220 St. Feliu de ~ & o l s
Tel.: 972 82 15 75
Fax.: 972 82 15 74
E-mail: culturasfg@ddgi.es
fiorari d'hivern (de setembre a juny):
Feiners, d ' l l a 14 h. i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d ' l l a 14 h.

desconeguda per aquestes costes: el
salaói.

podria tractar-se de l'esmentada anteriorment de Carb6 hermanos y Cia,
establerta a la ciutat comtal ei 1896.
Aquestes hiphtesis em donen peu a afirmar, a.rnanca de dades més clarividents,
la idea que els italians aniran coneixent l'anxova de la cornisa canthbfica a
traves dels treballs que realitzar2 el Sr. Vil5 a l'empresa d1Angelo Parodi,
produint un progressiu interks dels industrials catalani per l'anxova canthbica.
Aquesta relacid comercial generar5 dos aspectes molt importants per a
l'economia pesquera del Cantabric:

1.-Cinter& que mostrann per una espkcie fins aquesta &pocapoc valorada,
cosa que repercutir2 en un progressiu augment en les captures per part dels
pescadors del Cantiibric.
2.- El descobriment de noves places per als industrials italians de salaó, els
quals buscaven nous mercats on proveir-se d'aquesta esp2cie.

Aixb produirh una implantaci6 d'aquests industrials, primer del nard i
posteriorment de la zona de Sicflia, els quals introduiran una nova tkcnica de
conservació mitjangaint el salprks de I'anxova. Convertint-se,ja en els anys vint,
en la produci6 més important per part de les indhtries transformadores de
la cornisa canthbrica, desbancant a les de conserves i escabetxs.

1.2.

A Lekeitio (Bizkaia) treball&des de
juny de 1910'8 a novembre de 192819.
k l t e s i baixes de contribució
industrial. una empresa de la firma
.Francisco Vila Carbó, que estava
regentada en aquesta pIaqa per
l'industrid conserver Le6n Ocamica.
Els trebalIs es realitzaven a l'edifici
que Ia confraria de pescado= S. Pedro
possefa al costat de la seva seu, al
carrer Ezpeleta, edifici que encara
avui en dia segueix dempeus.
A Santoíía tinc noticia de la instaI.laci6
ja el 190420 #una fhbrica del Sr. Vil&
fins almenys 19272'. L'ediñci fabril que
s'aixec5 al carrer h a n de la Cosa, i
que actualment fa les funcions de
garatge per a particulars, E6 la
caracteristica de ser, juntament amb
la plaqa de toros de la vila, una de les
poques edilbcions que es realitzaren
amb pedres de l'antiga muralla de
Santoiía.

L7expansiCde les fhbriques de la societat Wa-Parodi al CsntPbrk

Com ja he citat abans, les empreses de1 Sr.Wi s'implantaren per tota h wsta
del nord, i tingueren activitat en efs principais ports de la cormka. cantiibrica.
Així, durant e1 bienni 1894-9516 trobem una partida de sardines comprada pel
Sr. Vil&a la confraria de pescadors d'ondarroa. Laseva activitat en aquesta
vila durar$ fins el 192917.

A la ve'ina'localitat de Laredo tinc
localitzada l'activitat des d'almenys
1 9 W 2 fins 192723en un local de
17Alameda.
La recerca de peix el porta fins i tot a
instdlar una fhbrica a la ciutat de la
Corunya; hi ha consthcia de la seva
existkncia des de 190P d'una fabrica
de sala6 de peix de la societat Vila i
Parodi anomenada las italiranos.
ParalJelarnent el 1915 la muller de

Sose Vil6 Carbó, Josefa Carbb,
realitzara sala6 al port de B e r ~ n e o ~

'"APFAABALAGA,
F; AGUIRRE, M ~ ~
Apromnacrdn at sectorpesquem wqzrnueri ei $IQ@
XVIII.Mernbr~adeIliwnc~atwa1n8drta.Un~vetsitatde
Deusto, 1974.p. l9E.
7 AHDFB. Hacienda, rentas y wacoimes,ca~xa47.
I" Arxiu Mun~cipal
de L@ke~fttlo
(AML), llibre 14891.
Altes i baixes de eontr~bumd ~ndustrtal.
l9 AhnL Mbre 1448~Q1.
AiWi baixes de cbnkib~~i8
mdllstrial
20 Arx:u ld~nicpel de Santona (AMS), Il~gall313
Lhbres de ma1;Icula ~ r ~ d u s t r 1904-1940
~a~
*?AMS.LI~Q~II
313. Llibres de matricula industrial

'

1904-1940,
22 Anudo depeSw y,estadTsfw....1908.op. Cit.
23 AHDFB, Adrninlstrati~~
Calxa 551, carpeta 2.
e& 3.
~ n o a r ~deopesca y estadktico....ISOtl, op, Cit.
25 A W F B Admlnistrativo. Caixa 551, carpeta 2,
exp, 3

De les velles fondes

guixolmgues,
als primers hatels
d'estiueig
Antany, a la nostra ciutat,
lluny encara de preveure's l'anomenat
"baom" turístic de mitjans d'aquest
segle, s'hi trobaven poques cases
d'hostalatge que oferissin al viatger
la possibilitat de recollir-se dins els
seus murs i sojornar, d'aquesta
manera, el temps necessari que els
havia portat fins a la vila. De fet,
l'linica fonda o "meson" inventariada
a la contribució industrial dels primers
decennis del segle XIX, s'emplaqava
a I'anomenat carrer de la Processd
(actual Joan Maragall) i era propietat
#Antoni ~ l t a n i b que,
a a l'any 1825,
oferia serveis d'habitacions, menjars
casolans i recolliment de carruatges i
cavallerisses en el seu establiment.
Aixi, durant els primers anys de
bonanga econbmica i creixement
demogrh£ic-urbanístic de Sant Feliu,
el fi11 d'Antoni Altarriba, anomenat
tambt? Antoni i "mesonero"de
professiá, va reedificar gel mes
d'octubre de 1863, I'estatge del carrer
de la Process6 "colcxando el edificia
en la línea que'le corresponde". Sens
dubte, amb aquesta actuaci6 es
revifava un espai -el carrer de la
Process6- dels més transitats de la vlla
guixolenca: per una banda aquest via1 -

esdevenia l'accés
principal a la pobla&5de
les mercaderies
provinents del sector de
Palamós; i per l'altra,
hom considerava I'indret
més cultural i d e
divertiment, amb
l'explotacib artística del
Teatre Alsina (abans
1842-1883).
Prop a finalitzar aquell
segle (1884-90), hfamíiia
Altarriba va passar a
regentar un nou
establiment empIapt a1
carrer del Portalet.
Aleshores Sant Feliu
comptava amb tres cases
d'hostes: la fonda de
Maria Altarriba, que més
tard es convertiria en el
"Gran Hotel de Les
Noies"; la de Dolors
Franquesa, "fonda Sant
Elm" del carrer de b
ProcesS, a v u i j a
enderrocada, i la de Ramon Gregori i Vifias, "Restauram --nda Gregori",
tambd al carrer del. Portalet, precisamat en el lloc on hi ha bastida actualment
La casa de la Campana.
Just a l7inicidel nou segle XX,es donaren les circumsthnciesadequades perquk
aquest noveli sector dmbs un pas agengmtat i es convertís en els orígens de
la moderna hosteleria que gaudiria la nostra ciutat anys a venir. El fet, perb,
vingut5 produyt essencialment per l'empenta que varen donar al sector de
l'hoteleria i la restauraci el fil1 de Maria Altarriba, Miquel Mallol i Altarriba,
així com Miquel Murla i Bosch, natural de Sant Feliu de Pallar& i que, assaciat
inicialmeat amb un tal Duran (1899-1901) i, poc m6s tard, amb Ernest Pi i
Matas (1906-13), es feren dirrec de la vella fonda Gregori, reformant el local
i obria aI pfiblic el nou Hotel-Restaurant de la Marina.
Malgrat Csser uns anys de forta recessió econbmica
i conflictivitat laboral, aquests hotelers guixolencs
varen encaminar tots eh seus esfor~osen oferir a la
seva clientela una acurada i elegant prestació
professional dels seus serveis. La tradicional cuina
catalana a la carta, o tambB si era el cas la francesa,
s'oferia per un preu de 2'25 pta., ei cobert, tanr a
I'hoteI de Les Noies com al restaurant de la Marina.
Aihora, la majoria de clients &ambdós establiments
solien ésser comerciants o estiuejants de la ciutat de
Barcelona, així com el divers personal artístic
-músics, directors i secció de cant - de les companyies
de sarsuela que amaven assiduament al teatre Vidd.
Tot i amb aix6, la manera de regentat el negoci
d'aquests dosestablimentsera completamentdiferent.
Aixi, mentre l'hotd deLes Noies es desenvolupava
excIwvament en un Sunbit familiar únic del marrimmi ,

I
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comtal- va comenCar a sovintejar Sant Feliu, fent servir
ininterrompudament els exeel.l&ts serveis dels tres hotels
gukolencs, La nostra ciutat, doncs, es va convertir fApidament,
per la seva gaIanesa i els.seus immillorables voltants, en una
pobla& d'estiu per excel.hcia,. arribant fins i tot a titular-la
publícithia.meni com la "petita Niw catalana*'.
Tanmateix, diversos locals inaugurats a mitjans del decenni
anterior, .es prepararen per acollir les noves tend&,nciesestiuenques
que hom reclamava durant els mesos de vacances. M ,els d e s bars com el "RoyalBar" (conegut com a cal Fou, després estatge
social d d casino EI Guixolense, entre el carrer de Sant Antoni
i e1 passeig del Mar) &Emili Marc6 (1917), el "MonopoI Bar"
(can Rabassa), empla~atal passeig del Mar a m b cantonada al
carrer de.Sant Joan, de Beiet Rabassa (19141, el "Bar Eldorado" Larwyc:lu I'HOte1Les Noies, P&y 1g50. D7es
a dreta:
a la rambla #Antoni Vidal, propietat de Salvador Casanovas Mo~se~~atMallolDisp&s,LolitaYwer~
hoh~~msa+hfit
MallO'DispblMaria
(1917), o el "Lion d'Or" [anteriorment el Cafe del Comerg,
(1899)' de Ia rambla del Portaiet, aleshores regentat per Francesc Duam (1922),
(senadbr porto-riqueny als Estats
reformaren els seus establimentsi oferiren noves prestacions i cornodidats, tant
Units d ' h g r i c a ) o Francesc Macih
en l'ús del servei, refrescos i menjars, com en el novell mobiliari especialment (P~esidentde la Generalitat de
dissenyat per a les elegants terrasses a l'aire Uure;Fins i tot, la muda femenina
Catalunya).
que 1luYen les forasteres, va quedar "enregistrada'.' en els esmits de la premsa Malauradament avui, en uns moments
on el turisme ha esdevingut una font
de l'kpoca: "Entre les estiuejants n'ha vingut algana que va tan lleugera de
roba que se li transpaEenten b s m e s
i altres coses interiors, que 6s una
deiicia".
Malgrat la i m ~ o r t a n treconversió
ho&La que hom intentava dur a
&fB& (&u
terme per aquell temps a la nostra
ciutat, també he trobat alguna que altra
queixa sobre Ia lenta progressi6 dels
~
(11-XI- important de riquesa, precisament en
serveis turístics guixolencs. Així, en una carta apareguda a i ' A Mun6
19181, hom els titlla de insignificant "'pas de tortuga" d'una transidó d'wtiga l
m poblacions que han sabut combinar
vila rural a moderna ciutat: "Aquest estiu he sojornat en la vila que fou bre~ol l a tradicionalitat dels seus
establiments, amb la qualitat dels
de ma infadtesa i pAtria dels meus projenitors, A manca de I'hotel modern que
un troba a faltar en la ciutat gamma, tenim tres fandes batejades d%otel serveis i la modemitzaci6 de les seves
hstallacions, d'aquells tres primers
pomposament que, ni per la ciutat an estan aposentades, ni per el preu que
exigeixen, omplen bB e1 corn& que deurien. No hi demaneu quarto de bany,
hotels guixolencs, nom¿%ens resta en
ni un intent de biólioteca, ni un prudencial confort. Al fi i al cap, un se en fa
actiu el de Les Noies. Tot i que
actualment ja no és regentat per la
clrrec, perb na estaria de m é s que la milloressin. Signat X."
Freckament en aquests anys,s'ernphqxen les noves obres #ampliació i reforma familia originaria, els nous propietaris
mantenen epcara e1 seu nom
dels hotels.Marieii(tendals i nqvq t e m ~ s g1918),
,
Mur18 (reforma faqqna, 1922)
i de Les Noies (amplia& tercer pis, 1923-29), que donarien lhdequada imatge tradicionaí com a penyora d'un temps
de I'hostaleria guixokhca F i s ben entrats els anys cinquanta. Malgrat les
passat que no cal oblidar.
inevitables deifun~omd'aquests pioners de la indústria turistica guixalenca
(Miquel Mwlh i Bosch, el 1927,Miquel MgUal i Altarriba, el 1 E 8 i la d'Ernest
Gerard Bmot
Pi, els seus familiars continuaren oferint resmerat servei que feren c6lebres
aa'uests tres establiments.
Arxiu Municipal d e SFG. Manuals
Al llarg de la seva histbria comercial, els hotels de Les Noies,Marina i Murli
&acords, expedients dbobres, inst5ncies
aliotjafen a incomptables turistes de totes les nacionalitats. Entre aquests, hom
de particulars, tadastre i registre de la
pot citar figures de l'esport, la medecina, la cultura, la mílsica, la cinematograña contribuci6 industrial. Hemeroteca:
s la politica, que ferm servir les seves dependkncies. Com a petita mostra, hom Setmanari h e r t o , A i i i h d i LZe or.
Arxiu Parrqquial de SEG: Llibre de
pot citar a: Ricardo Zamora i Josep Samitia (htb~listes);Josep.Tmeta (metgecirurgih); Marcos Redondo (bariton), la Padowa (ballerinapolaea), Nyjinski defunciions.
(bdlari rus); Pau Casals, Eduard ToldrB, Lluís Millet, Mazius mate^, Kurt
Agm?me?m
Schindler (mdsics); Carmelita Aubert, Piene Clarel, h a Gardner, Fra&
Teresa Murlk i Riera, Montserrat
Sinatra Iactars);Emmanud Bmusse (diputat franc&), Antoni0 Fernds-Isern Casademant i Disph.

"L'empenta al sector de l'hateleria
guimhmca3 d dmarien kfiqzdelM i d d & ~ t d

Les N , & ~ )&, & p l

&@tel
Mur&)
i Ernest P i fhbtd Marina) ".
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Dades escolars
del curs 1999 - 2000
El curs 1996-97 es va iniciar
17aplicaci6de la Reforma pel que fa
als e s t u d i s d ' E S O ( E d u c a c i 6
Secundhria Obligatbria) a la nostra
ciutat. Aixo suposi que gradualment
els alumnes que cursaven 7k i 8&
d'EGB van passar a fer Ir i 2n d'ESO,
així mateix els estudis de l r i 2n de
BUP passaren a ser 3r i 4t d'ESO. En
aquests moments tenim gairebe
encarrilats tots els estudis d e
secundaria obligatbria i
postobligatbria com queda reflectit en
les dades de matriculació que es
relacionen. Amb tot, en aquests
moments, hi ha encara I'ultim curs de
Formació Professional. Per altra banda
els Cicles Formatius - segons el mapa
escolar de Catalunya de forrnacib
professional específica- de grau mig
que van iniciar-se a la nostra ciutat el
curs 1998-99 fins el curs 2000-01 no
estaran tots implantats. En aquests
moments ens falta el cicle de Tkcnic
en estetica personal decorativa .
Quant als CicIes Formatius de grau
superior , el curs 2000-01 hi haura a
la nostra ciutat els següents : Tkcnic
superior en administració i finances,

Obres de remodelació
a Z'IESI Sant Elm
Entre els mesos de juny i
setembre s'han realitzat obres de
remodelació al nostre Institut, per
valor de 45 miIions de pessetes.
Una part important d'aquestes obres
ha estat la nova instal.laci6 electrica,
I'adequació de la pineda com a lloc
d'esbarjo, amb una zona pavimentada,
i l'ampliaci6 d'ascensors.
Altres actuacions han modificat
diferents espais del centre:
-canvi de paviment d'algunes aules
-una nova aula d e Tecnologia
-una aula d'ldiomes
-despatxos
-connexid entre els das edificis,
mitjanqant un porxo
-supressió de barreres arquitecthniques
Les obres han inclbs, finalment, una
gran part de la pintura interior.

Pel que fa a la pintura exterior, la resta
de pintura interjor i renovaci6 de
fusteria, hem rebut carnunicació de1
Sr. Arigel Guirado, delegat territorial
d'Ensenyament, que entraran en el
pressupost d'obres de l'any 2000.

L'oferta d'assignatures de lliure
elecci6/cursos de f o h c i o cultural s'amplia
per al curs 1999 - 2000
El quart curs universitari a'la nostra ciutat comptar&
amb una major oferta d7ass&atures
La programació va ser presentada oficialment el proppassat 15 de
setembre per i'alcalde, Joan Alfons Alb6 i el rector de la Universitat de Girona,
Josep M. Nadal, els quals van destacar la importancia de La participació tant
de públic no universitari com d'estudiants en aquest tipus de cursos,
El programa del
curs 199912000
consisteix en tres
assignatures/cursos per semestre,
amb una durada
de 30 hores per
curs i una validesa acadkmica
de tres crkdits
per als estudiants
universitaris.

E n el primer
semestre hi ha
['assignatura
"La civilització
grega" impartida
p e r ~ u s e bAyensa;
i
"Turistes a les ciutats", a c5rrec de Josep Antoni Donaire
l
i Imma
i "Com ha vist el cinema el segle XX", coordinada per ~ n g eQuintana
Merino.

IESI Sant Elm
En el segon semestre, a partir del febrer del 2000, s'impartiran les assignatures
"Com es llegeix un diari: introducció al Llenguatge periodístic'' a c&rrecd'Enric
Serra; "D'Homer a les liegendes" a
chrrec de Xavier Cortadellas i "Claus
de lectura del m6n contemporani",
a c h e c de Josep Martinoy. Per a les
tres assignatures de1 segon semestre
s'obrirg un nou període d e
matriculaci6 del 17 al 28 de gener
del 2000.
Finalment, cal assenyalar que el
rector de Ia Universitat de Girona
va anunciar la voluntat de traslladar
eI proper any una part dels cursos
d'estiu a Sant Feliu, la qual cosa
permetra tenir una oferta
universitaria durant tot l'any.

I

El "Centre 0-3 anys"
2"jornada de la
present a diversos
Plataforma Ciutadana
forums professionals
per al Jove. 2,1 i
29.05.99
EI mes d'octubre de 1996
L7aclole.~cincic7i'la jorentut

La jornada pretenia donar a
coneixer, una vegada mes, la figura
professional de I'educador social, i
les experihcies diverses de com
s'estan fent aquests tipus
d'intervencions professionals
(animadors,educadors de carrer, etc.).

1'Escola Bressol Municipal posava en
marxa els serveis d'Espai Nadó i
d'Espai Familiar adreqats als infants
menors de 3 anys no escolaritzats. A
aquests "espais" assisteixen els m6s
petits acompanyats dels seus
progenitors i ofereixen orientació,
informaci6 i suport a les families en
Ia tasca d'educar i atendre els fills,
partint de la base que els progenitors
són els primers i principaIs educadors.
Pocs mesos més tard, 1'Escola Bressol
acollia les tradicionals classes
d'educació maternal, amb els cursos
de preparació al part i els de postpart
que imparteix la llevadora, amb la
quaI casa aquesta iniciativa pionera
es convertia en el primer "Centre
0-3 anys" de Catalunya.

que ha desenvolupat Sant Feliu de
Guixols com a estratkgia per donar
resposta global a la diversitat de
necessitats de Ies famílies actuals ha
atret l'atenció de diverses institucions
relacionades amb l'educació deIs més
petits. L'any passat el "Centre O - 3
anys" va rebre la visita d'un grup de
14 inspectors del Departament
d'Ensenyament. especialistes en
educació infantil. Enguany, el proper
11 de novembre, ens visitaran més de

Alllarg dels darrers 20 anys la nostra
21 de maig: Projecció de la pel.licula
QUATRE-CENTS COPS
La presentació va anar a c h r e c
d'Esther Gispert

29 de maig: L'Educador Social com a
professional de la intervencib
educativa e n el camp social.
A camec de Xavier Ventura Salvador,
del Cdlegi d'Educadores i Educadors
SociaIs de Catalunya.

Taula rodona: ExperiBncies de treball
amb joves en el territori des de la
perspectiva socioedacativa.
Hi participen :
Josep Compte Clavaguera, tecnic de
joventut del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Isabel Valera Avedado, educadora
socia1 de Serveis Socials d'Atenci6
Primaria al Consell Comarcal del
Gironks.
Bru Pellissa Vaqué, educador social
de I'associació Esbargi

societat ha anat evolucionant. En
I'gmbit de la petita infancia han
emergit noves necessitats per part dels
progenitors, cosa que ha posat en
evidgncia que les escales bressol ja no
poden ser la única resposta que la
societat ofereixi a les families amb fills
de O a 3 anys. A més a mes de
compaginar les necessitats Iaborals
amb les obligacions familiars, nq
podem oblidar que avui en dia son
majoria les dones i els homes que
arriben a la maternitat i la paternitat
després &una ebcció conscient davant
la qual la inversi6 emotiva i les
expectatives que dipositen en els fils
han augmentat considerablement. Tot
aixo crea en els progenitors fenbmens
d'incertesa, d'ansietat, de sentiments
d'inadequació, de dificultat vers els
comportaments que cal assumir.. .
sense oblidar la solitud amb qub es
troben m o l t e s parelles joves,
especialment les mares que no
trebalIen fora de casa.
Per tot aixb, e1 concepte de "centre
integral d'atenció a la petita infhcia"

25 persones entre tkcnics municipals
i regidors d'educació de diversos
ajuntaments catalans, en una visita
organitzada com a cloenda d'un curs
organitzat per 1 ' ~ r e d'Educaci6
a
de
la Diputació de Barcelona. Aquests
municipis vindran a sumar-se als mks
de 15 ajuntaments que ja ens han
visitat anteriorment.
Per una altra banda, el "Centre 0-3
anys" també ha estat convidat a
participar a la jornada sobre
"Politiques locals per a Ia petita
infhncia", organitzada per llArea de
Serveis Socials de la Diputació de
Barcelona pe1 dia 17 de desembre,
amb la presentació d'una cornunicaci6
sobre el seu model de centre integral.
Hem de dir també que w m a "Centre
0-3 anys" participarem a la "4"
Trobada de la Xarxa Estatal de ~ i b t a t s
Educadores" que se celebrara els dies
18,19 i 20 de novembre a Girona, amb
diverses comunicacions.

L'aigua, que cs pouava a m b sínies
mogudes per bisties de tir, i més
tard amb molius d e veut i amb
motors, era acumulada en
safarcigs I cisternes i conduida
per u n e s xarxes d c rec
exquisidament dissenyades, fetes
d'obra vista, que tenien sortida
a cada parceLia que cs volia regar.
Actualment encara $'utilitzen en
tecs per als petits torrents
adjacents, per ajudar l'aigua en
el seu camí cap a la riera. 6s

C&andaxarnent deb sistemes ti.adicim& de mnmu i d d camp també va
arribar a la v
a de les arn@
&o 6s colncidkcia que la maj,pria.dels masos
que s'han abm&ms6nG~Is
quw&an ubicals a&
&acia&ts nuck mbm.

Una nova imatge a 1'Arc de Sant Benet
Després de seixanta-tres anys, una nova imatge -obra de l'escultor
gironf Domhec Fita- omple la fornícula buida de I'Arc de Sant Benet (1747).
La premsa diaria de Girona i la setmanal de Sant Feliu n'ha donat la noticia.
porser no calen més paraules. Les fotografies de Quim Bigas són un testimoni
bptim de la diada -25.09.1999-, que ser2 recordada com la de la benedicció i
reposici6 de l'escultura.
-
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Guia de "Giinfer Grpm, Gemi NObel
de Literatma 1999"
En motiu de I'atorgament del Premi Nobel de 1999al'escriptor alemany
Giinter Grass, la Biblioteca Municipd us ofereix Günier Gms, Premi Nobel
1999: una guia de lectura. En aquesta Guia s'hi recullen obres de GBnter
Grass que es poden trobar o bB a la prbpia Biblioteca de Sant Feliu de Guixol's
o bd a en d'altres Biblioteques publiques de Catalunya. S'ha tingut especialment
en compte les Biblioteques que es troben mis properes a Sant Feliu, de les
quals s'ha rebut la seva col-laboraci6per a la redacció d'aquesta Guia: Santa
Cristina d'Aro, Castell-Platja &Aro, Calonge, Palamós, La ~ k b a lPalafrugell,
,
Llagostera i Caldes de Malavella.
A Sant Feliu de Guixols hi trobareu:
Años de perro. Alfaguara, 1978. Obra que disseccions IYAlemanyadel segle
XX,concretament entre els anys 1920i 1955; dividida en tres parts, i constniida
amb personatges estranys i amb una imaginaci6 delirant.
Una Llarga histdria. Edicions 62,1997. Obra molt crítica a m b la reunificació
de les dues Alemanyes, en quk l'autor considera el procBs com una simple
annexi6 de la RDA. La publicaci6 d'aquest Ebre va ser molt p o l h i c a a
Alemanya.
El Tambor de hojalata. Filrnax 1994. Pel.Iicula en vídeo, adaptació
rinematogr8fica'inspirada eri el llibre del mateix titol, que narra la infhncia
d'Oskar, que el dia del seu tercer aniversari posa fi al seu creixement fisic quan
rep corn a regal un tambor de llauna.
El Meu segle. Edicions 62,1999. Recull de 100 textos, cadascun dedicat a un
any del segle, que recorren els moments m6s significatius de la histbria recent
a través d e 100
identitats fictícies
insertades enmig
dels fets, personatges i dates his- thriques.

En cas d'interessarvos alguna de les
obres de fora de
Sant Feliu, us la
podem demanar a
traves del nostre
Servei de Préstec
Interbibliotecari
(grat&).

setmanal de la
Biblioteca Municipal
El passat mes de seterjhbre la
~ihliotecava-iniciar
un servei setmanal
en quE es r e w n a~h usw&
~ ~ ~ dgun
dels matexids de qd dispqsa: qn Uibxe
d'actualitat.. una pelWda, un CD, o
bé una plana web interessant, un
article o una revista,,..
Per aquest motiu, cada setmana la
Biblioteca penja a la seva cartelfera
la seva "Recomanaci6de la Biblioteca
Municipal": aquest cartell tamb&eh
padeu trobar a qualsevol de les altres
cartelleres dels serveis municipals
(Ajuntament, Centres Civics, Centre
Cultural Monestir, Oficina de Turisme,
Pavell6 Esportiu,,..), o bé a pa ancora
o escoltar-10 a trav6s de Radio Sant
Feliu.
Des que es va iniciar, s'han recomaizat:

la aoveI-la Histdria somiada,
disponible en pn3tec a la Bibfi~teca,
en que es basa la pel.líeula pbtuma
del director Stanley Kabriek,
recentment estrenada a bscartiU~ra.
cinernatogrAfiques. .
l a p l a n a web d e ,BO,L
(www&boLcom~,una nava.Kbrdrih
virtual, de f6cil amés, i on es poden
trobar mpltes o h w e& JIeg@va,
espanyoh (ípropemiim& tmb6 ei
catala]
la pkaa web ddFest&al de. c'mema

on es pot consultar la programació dia
a dia, noticcs dc premsa, ihformació
de Sitges,..,
pel-ifcules en vMea dYAlfred
HitchcocB' [ ~ e c ~ e r d &
Rebec&,
,
,
Encade~aados,-,,j &spb&lcs e n
pr6sk:c a la Bibliotwa, en motiu del
centenari del m i ~ e m n td'aquest
ditector de cinema
Qualsevol persona p e tingui algun,
suggeriraant sobre una recornanacia,
pot adregar-se al personal de la
Biblioteca Municipal.
,

