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EL BOT SALVAVIDES MIQUEL DE BOERA

UNA MICA D'HISTÒRIA
Un cop quedà constituïda, el 1886, la secció local de

penent de la "Sociedad Española de Salvamento de Náu

fragos", s'anà immediatament per a bastir al Fortim una

caseta (el Salvament) i per a adquirir un llançacaps i un
bot de salvament.

Havent començat ja les obres de l'estatge i rebut el

canó, el 1897 s'adjudicà a Burell i Cia. de Barcelona la
construcció del bot salvavides.

El procés de construcció del bot, dels materials em

prats, dels accessoris, etc. tot, fil per randa, es pot seguir
puntualment a través de la informació que el setmanari
guixolenc La Lealtad anava donant.

A primers d'abril varen tenir lloc a Barcelona les proves
oficials del bot. I per l'agost al Racó de llevant de la nostra
platja es procedí a la cerimònia de benedicció. Josep Ma.
Vidal Largacha i la seva esposa Maria Josepa Topete en

foren els padrins, que li posaren el nom de Miguel Boera,
en record d'aquell famós militar guixolenc del s. XV-XVI.

Abans, però, s'havien fet les corresponents proves de

recepció del carro-varador, que per al bot havia fabricat la
mateixa companyia barcelonina.

Després d'haver fet tot el servei per al qual s'havia
construït, miraculosament pogueren evitar el desballesta
ment el bot, el carro i llurs arreus.

LA SEVA RESTAURACiÓ
EI1987, al marge i amb el desconeixement més abso

lut de la Junta del Museu, hom confià al Museu Marítim de
Barcelona la restauració del bot i del carro.

Arran del nou Consistori constituït el1991, la Junta del
Museu ha pogut fer-ne un seguiment puntual, de les es-

mentades obres. És evident que la Junta del Museu ha de
vetllar per la conservació i el manteniment de tot el patri
moni històrico-cultural de la població.

De llavors ençà, els contactes amb els responsables i
tècnics del Museu Marítim han sovintejat, així com la seva
col.laboració essencial en la nostra exposició: "Guixolencs
a Amèrica".

Quan la restauració del bot estava a punt d'acabar-se,
problemes laborals interns, aliens als responsables del

Marítim, van aturar la tasca.
El 29 d'octubre d'enguany l'alcalde, el regidor de cultu

ra, el director i el conservador del Museu d'Història de la
Ciutat es reuniren amb els responsables del Marítim per a
intentar de desencallar el tema.

S'arribà al compromís de recomençar les obres de res

tauració -les del bot, molt avançades; les del carro encara

per fer-, malgrat que subsisteix encara algun problema pel
que fa a la situació laboral d'un tècnic del Museu Marítim.

I tot això perquè, un cop refets, el 1994 es puguin defi
nitivament instal.lar al Salvament, i iniciar l'annex del nos
tre Museu que es dedicarà, amb el bot i tots els seus estris,
a les coses del mar.

No cal dir que la política de cooperació i d'asses
sorament entre el Museu Marítim i el nostre incidirà positi
vament també en el projecte del futur "mini museu" del
Salvament, com una extensió del Museu d'Història de la
Ciutat.
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ARQUEOLOGIA DEL MÓN IBÈRIC I ROMÀ A SOLIUS

(SANTA CRISTINA DIARO)
Recentment hem retrobat les restes d'un forn

romà a Solius, situat a poc menys de mig quilòmetre
al nord-oest del Castell, enmig d'una zona boscosa
molt rica en argiles.

L'esmentat forn era conegut per companys de la
Junta del Museu, així com per bosquetans i caça
dors, però mai havia estat objecte d'un estudi en de
tall.

Actualment es conserva "in situ" una part de
l'engraellat i de la cambra de combustió. Malgrat la
fragmentació de les restes estem elaborant un estudi
amb l'arqueòleg gironí Jordi Sagrera per tal de re

constituir la planta del forn, intentar fixar-ne la tipolo
gia, buscar paral.lels i relacionar l'establiment i la
seva producció amb la resta d'hàbitats d'època ro

mana més propers.

Aquest jaciment arqueològic no és un cas aïllat
dins del poblament d'època ibèrica i romana que ob
servem en els contraforts de l'Ardenya que limiten
amb la Vall d'Aro per la banda de Solius. Els indicis

que coneixem del poblament en aquestes èpoques
són prou interessants per a fér un breu resum

d'aquests assentaments per tal que s'estudiïn, cata
loguin i conservin convenientment.

Els jaciments que coneixem són els següents:

Plana Basarda: Poblat ibèric d'importants dimen
sions del qual es conserven sitges d'emmagatzemat
ge i restes de murs. Malgrat que no s'hi ha realitzat

cap intervenció científica, els materials trobats en su

perfície fan pensar en un abandó del lloc abans del

s.11 a.C. -z:

Aquest poblat ha estat espoliat sistemàticament
des d'èpoques reculades. Darrerament s'han fet ges
tions encaminades al seu estudi i preservació (vegeu
Informatiu núm. 9, octubre de 1991). És, sens dubte,
el jaciment més important d'aquest sector de

l'Ardenya i un dels més interessants del Baix Empor
dà.

Plana del Vidre: Jaciment que estava situat en
front de Plana Basarda. Poc després del seu estudi

preliminar (vegeu bibliografia) va ser destruït en plan
tar-se eucaliptus en aquella zona.

En eilloc s'hi trobaven restes d'estructures asso
ciades amb materials d'època ibèrica i romana. Tam
bé hi havia eines de sílex que feien pensar en una

ocupació prehistòrica, així com vidre de classificació
incerta (romà o medieval) que hauria donat lloc al

tòponim de la plana.
Estació ibèrica de Solius: Jaciment situat a la

Serra Llarga, entre Can Dalmau i Can Duran del Ga

tellar, descobert per Néstor Sanchiz. Possiblement
es tracti d'una casa en

sorrada. La ceràmica re

collida s'inscriu dins del
món ibèric: ceràmica a

mà, àmfora de boca pla
na i alguns fragments de
ceràmica grisa de la Cos
ta Catalana.

Can Llauradó: Prop
d'aquesta masia es va

trobar una dracma empo
ritana datada per Lluís
Esteva al darrer quart del
s.11I a.C. o al primer quart
del s.11 a.C. També en

aquest sector Néstor
Sanchiz va recollir alguns
materials en superfície
(dos fragments de tègu
la, una nansa d'àmfora de
boca plana i d'altres sen
se forma). Per tant, cal

suposar que hi hagué al

gun tipus de població, o

si més no una freqüenta
ció, que s'ha de relacio
nar amb el proper poblat
de Plana Basarda.Restes del forn romà de Solius



Can Dalmau: En els camps que envolten aques
ta masia, avui reconvertits en camp de golf, Néstor
Sanchiz va trobar uns materials en superfície que
molt possiblement pertanyin a l'abocador d'un forn

romà, que hauria d'estar molt a prop. No creiem que
es tracti de l'abocador del forn del qual hem parlat a
l'inici de l'article donat que està situat a una certa
distància i en un nivell topogràfic força més alt.

Mas Tapioles: En terrenys d'aquests mas, al cim
del Puig d'en Xicu, es va descobrir un enterrament
amb tègules en fer-se un tallafocs. El grup del Museu

Municipal estudià el jaciment, molt malmès per l'acció
de les màquines.

El mort estava orientat mirant a sol ixent. Cal as

senyalar que una de les tègules recuperades pre
sentava un grafit amb el nom MARCE. Els materials
recollits al voltant de la sepultura no aporten cap indi
ci cronològic. Josep Escortell proposa com a proba
ble una datació entre els s.V-VI basant-se en el tipus
de tomba i en la grafia de la inscripció.

Els jaciments ací ressenyats constitueixen una

mostra del ric patrimoni arqueològic del món ibèric i
romà que posseeix aquest sector de l'Ardenya. Sa
bem, a més, d'algunes troballes superficials a la zona

que caldrà tenir-les presents en futurs estudis. Com

hem vist, l'acció humana recent n'ha malmès la ma

joria d'ells (Plana Basarda, Plana del Vidre, Can Dal

mau, Mas Tapiales). De ben segur que n'hi ha d'altres
dels quals mai no en sabrem res perquè han estat
destruïts conscientment a inconscient.

Pensem que la salvaguarda del patrimoni arqueo
lògic de l'Ardenya va estretament lligada amb la del

patrimoni natural.Pertant creiem necessària una pro
tecció íntegra i real de tot el massís, protecció que es

podria assolir amb la declaració de Parc Natural.
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FRANCESC AICART I HEREU

ÀREA DE CULTURA.

TALLERS D'HISTÒRIA. CURS 1992 - 1993

OBJECTIUS GENERALS
Els "Tallers d'Història" són aquestes reunions

periòdiques, obertes a tothom, d'educadors i tècnics
de l'Àrea de Cultura per a treballar el projecte comú
d'introduir la història local als nostres centres

d'ensenyament i d'oferir-ne els recursos necessaris

que calguin (exposicions, vídeos, publicacions,
diapositives, etc.).

L'objectiu, però, no és de limitar-se només a

ensenyar (més que ensenyar = transmetre conei
xements, es tracta de desvetllar la curiositat dels nois
i noies) el passat històric de Sant Feliu, sinó també
d'educar actituds i de sensibilitzar-los sobre temes
actuals: coneixement del nostre patrimoni natural i
de la necessitat de conservar-lo, l'actitud de
solidaritat davant la pobresa, etc.

OBJECTIUS 1993

Aquest curs s'han proposat de donar a conèixer la
història de la ciutat durant el perfode 1870-1910,
època de creixement material i de desvetllament
ideològic i cultural, desmitificant allò que sempre s'ha
explicat que Sant Feliu era "xauxa". Aquí, dins

d'aquest marc, entra el tema de la renovació de les
vies de comunicació: el tren de Sant Feliu i el del
Modernisme guixolenc (arquitectònic, artístic, literari,
industrial. .. etc.).

ACTIVITATS

Exposició del Centenari del Tren (febrer/març)
Exposició del Modernisme Guixolenc (març/abril)
Exposició de Peter Pan (abril)
Exposició sobre l'Ardenya, patrimoni natural

(maig)
Conferències d'acord amb cada tema de l'ex

posició.
Publicacions: dossier, informatius, catàleg

d'exposició i llibre.
Col.laborar amb Justícia i Pau: "Ciutadans del

món". Concurs Sant Jordi.

SANT FELIU DE GuíXOLS
S. XIX(1800-1870)

De Ja fi de l'antic règim a la
història contemporània

ÀREA DE, CULTURA
SERVEI DE PUBLICACIONS I D'ARXIU

AJUIfTAMENTDEST.FEUUDEGuixOLS



EXCURSiÓ A BELLESTAR I TALTEÜLL

El passat 12 d'octubre el Museu d'Història de la Ciu
tat va organitzar una excursió a la Catalunya Nord. Vam
sortir a les 8,15 del matí de la Plaça del Monestir i a les
11,30 es va arribar al primer punt de visita: el museu de
Bellestar de la Frontera, petit municipi de la Fenolleda.

En aquesta vila es va descobrir l'any 1983 la sepul
tura col.lectiva més antiga del sud de França (4.000
anys a.C.). Amb aquest motiu es va iniciar la restaura
ció del castell de la població on s'hi ha instal.lat un mag
nífic museu (encara no completament acabat) per a

exhibir les restes arqueològiques trobades a la cova i

mostrar, en general, el patrimoni municipal.
AI museu vam poder resseguir els mètodes de tre

ball que utilitzen els arqueòlegs, a través de pannells
interactius, la reconstrucció de l'excavació, els objectes
trobats. També entràrem a la cova sepulcral, reproduï
da al museu de manera idèntica a com es va trobar

l'any 1983. La visita va ser comentada per l'arqueòloga
responsable del Museu.

Després de l'àpat es va fer la visita al Museu de

Talteüll, Centre Europeu de Prehistòria, centrat entorn
de la troballa del crani Aragó XXI, conegut com a l'home
de Talteüll, un Homo erectus que va viure fa uns

450.000 anys a la Cauna de l'Aragó.
Les sales d'exposició del museu, certament espec

taculars, incorporaven les tècniques més avançades en

museologia: diorames dels paisatges i escenes de la
vida prehistòrica a tamany natural, audiovisuals, còn
soles interactives, etc. La Cauna de l'Aragó també hi
era reproduïda. Els comentaris de Narcís Soler, profes
sor de Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de
Girona, van fer la visita molt amena i més enriquidora.

L'excursió va concloure amb una passejada pel po
ble on es pogué comprar vi i mel a prendre un cafè al
bar de la plaça. Passades les 9 del vespre arribàvem
de bell nou a Sant Feliu.

Van participar en aquesta sortida 55 persones.

Narcís Soler, professor de la UdG· ens comenta, abans d'entrar, la
història i contingut del museu de Talteüll.

EXCURSiÓ A L'ARDENYA

Durant el mes de novembre, el massís de l'Ardenya
ha estat notícia en els diaris de les nostres comarques
pel fet que hi ha dos projectes que fan perillar la censer
vació d'aquest important patrimoni natural: d'una ban
da es pretén construir un port esportiu a la platja de

Canyet i de l'altra hi ha un projecte per a fer una carre

tera, amb urbanitzacions a l'entorn, que travessi el mas
sís des de Santa Cristina d'Ara a Canyet.

No hi ha dubte que aquests projectes, si es fan rea

litat, comportaran inevitablement la destrucció d'aquest
espai natural, abans que sigui objecte de protecció. En
aquest aspecte, cal assenyalar que l'Ajuntament de
Tossa ha sol.licitat la declaració de Parc Natural per a
tot el massís, estatus que cal assolir per tal que hi hagi
una protecció efectiva d'aquest territori.

En aquest estat de coses, l'Associació d'Amics de
les Gavarres i de l'Ardenya i el Museu d'Història de la
Ciutat van organitzar una sortida a peu pel costat NE de

l'Ardenya per tal d'observar la natura i l'efecte de l'acció
humana, tant la passada com la present.

L'excursió s'iniciava amb una breu ascensió des de
Can Ribot, passant per diferents conjunts rocosos des
d'on es veia Sant Feliu com a fons, fins arribar a una

petita vall envoltada de bosc, on hi havia dues barra
ques de vinya. Aquí vam poder veure les petges dels
senglars i la bassa on abeuren.

Prosseguint l'ascensió arribàrem a les coves del
Mas Asols, en les quals l'home havia enterrat els seus

morts fa uns 4.000 anys. Des dels grans blocs granítics
poguerem admirar la frondosa comalada.

El darrer tram de pujada seguia, fonamentalment,
l'anomenat "camí romà" fins arribar al Pla d'En Roma
gué. Aquí començava la part més dura de l'ascens fins
al Puig Gros (325 m s.n.m.). El dia clar va fer possible
veure el Rocacorba, el Canigó i la serra de l'Albera i

punts més propers com Sant Bonet, la Divina Pastora i
el Pi de la Milana.

Des del Puig Gros es baixà fins a les coves del Turó
de l'Àliga i de la Costa d'en Cirera, coves que havien
servit també d'enterrament. Després retrobàrem de nou

el camí romà, per un dels trams millors conservats, i
tornàrem al punt de partida.

Més de trenta persones van participar en l'excursió i
cal esmentar que el temps fou esplèndid, amb els horit
zons molts clars que permeteren gaudir d'unes magní
fiques vistes del territori.



del conegut llinatge del municipi de Santa Cristina
d'Ara.

Ens ha semblat que, abans no finís l'any, n'havíem
de dir quelcom encara que fos en forma de breu no

tícia.

PARTICIPACiÓ DE lA NOSTRA COMARCA
EN lES liBASES DE MANRESAII (1892)

Quan s'acompleix el centenari de l'Assemblea de
Manresa de la Unió Catalanista, on del 25 al 27 de

març de 1892 es redactaren les cèlebres "Bases de
Manresa: un seguit de propostes per a l'autogovern
de Catalunya, no ens podem estar de dir-ne aquí
quelcom.

Més que un document a manifest polític, els re

presentants de la Unió Catalanista a Manresa es

marcaren uns objectius, a llarg termini, de les aspira
cions catalanistes pel que fa al govern català.

Aquests representants provenien de gairebé tot

Catalunya.També de la nostra subcomarca (Sant
Feliu/Vall d'Ara) hi varen participar dos membres de
la Unió Catalanista. De Sant Feliu hi assistí Pere
Pascual i Baguer, personalitat ganxona de qui en
guany parlem als Tallers d'Història, per raó sobretot
de la seva professió: mestre d'obres.
De Solius, hi participà Joan Vicens i Puig, hisendat

A.Jiménez

BASES

CONSTlTUCIO RE610NAL CATALANA
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l'ARXIU DE PERElADA HA lOCALITZAT El DOCUMENT DE lA
SENTÈNCIA A MORT DE NARCIS MASSANAS

JUGEMENT.
•. s.eN re ir eI A -dada per ta Comissió militar especial ,

e�w.b!erla. cí POflr-de-Molim,,' en In.A lm-Cauilunyo , porumt
condemnació á la pena de Mort.

.

"JUGEMENT,rendu. par la CommiJsion mùùaire spéciak.
séanc aú PO'J-t-cús-Moulins en. Haule-CnÛlrogne, portant
condamnation: fi la peine .da' mort.

.
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L'Arxiu Històric de Sant Feliu i en Gerard
Bussot, autor de la biografia de El capità Nar
cís Massanas (1786 - 1811), volum núm. 5 de
la nostra col.lecció: Estudis Guixolencs, ha
víem buscat a l'Arxiu de Perelada infructuo
sament la sentència que en resultà del con
sell de guerra que se li formà, amb la

consegüent condemna a mort el 9 de juny de
1811.

Sabíem que una còpia havia de ser a

l'Arxiu del Castell de Perelada, aleshores ex

traviat, potser per haver-lo mostrat a diverses
exposicions fetes sobre el tema de la Guerra
del francès. I així G. Bussot ho explica i la
menta en el seu llibre (pàgines 85 i 86)

Sortosament l'arxiver del Palau de Perela
da Mn. Josep Clavaguera l'ha retrobat, i im
mediatament ens ho ha fet saber. Els nostres
serveis hi anaren a fotografiar-lo per poder
ne donar la notícia en aquest Informatiu, i per
a saludar i agrair l'amistosa èol.laboració de

Josep Clavaguera i de la bibliotecària Inès
Padrosa.

Així doncs, una vegada més, tinguérem
l'ocasió de visitar no sols l'arxiu, sinó també la

important biblioteca, el museu, l'església, etc.
del Castell.

N'és tan d'interessant el conjunt de Pere
lada que hem pensat de fer-hi, la propera pri
mavera, una excursió amb els amics del Mu

seu, que podria acabar amb la visita de Sant
Pere de Rodes.



FONS TEIXIDOR
J. RODRíGUEZ BLANCO (Arxiu Històric Municipal de Calella)

Documents relacionats amb SantFeliu del fons Teixidor,
custodiat a l'Arxiu HistòricMunicipalde Calella (continuacióJ.

1505, abril, 19
Sant Feliu de Guíxols

Donació de legítima atorgada per Montserrat Bosch,
mariner de la vila de Sant Feliu, a favor del seu fill Montserrat,
mariner del mateix lloc, d'una peça de terra al clos de la vila.

Escrivà: Nicolau Papi, notari públic a Sant Feliu per
l'autoritat de l'abat del Monestir.

Pergamí en mal estat que no permet llegir més dades.
T-3d - 275x184 mm.

1511, agost, 11
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Benet Vicens, paraire, i Genesa,
vídua de Joan Vicens, com a tudors dels pubills de Joan

Vicens, sastre que fou de la vila de Sant Genís, a favor de
Jaume Olibà, d'una casa al carrer de l'Hospital de la vila de
Sant Feliu, com a major oferent a l'encant públic, celebrat
amb intervenció de Mateu Albert, corredor públic de la vila
i sota control de Nicolau Papi, jutge ordinari de la població.

Segueix el lluïsme a favor de l'abat Joan Nadal com a

senyor directe. Escrivà: Bernat Ferrer, notari públic, substitut
de Jaume Lendris notari públic de la vila de Sant Feliu.

S-31 - 325x525 mm.

1516, novembre, 26
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Francesc Auladell, sabater, i per la
seva dona Caterina, de la vila de Sant Feliu, a favor de .....

mestre d'aixa de la mateixa vila, d'una peça de terra tinguda
sota domini directe del Monestir.

Pergamí mutilat que no permet conèixer ni el nom del

comprador, ni el topònim ni el nom de l'escrivà.
T-32 - 349x201 mm.

1518, novembre, 13
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca de fi de dot atorgada per Antoni Gardiola, mariner
de la vila de Sant Feliu, a favord'Eulàlia, vídua de Montserrat
Bosch, mariner, i de Guerau Bosch, cunyat seu, per haver
rebut totes les 70 lliures del dot promès a Francesca,
esposa de l'atorgant i filla i germana dels esmentats Eulàlia
i Guerau Bosch. No ve posat en pública forma.

T-33 -170x20 mm.

1519, juliol, 20
Girona

Àpoca de fi de plet que enfrontava a Bernat Alzina,
donzell de la vila de Sant Feliu, fill de Tomàs Alzina,
cavaller, i de Caterina, casada en segones noces amb Joan
Rafet, contra Baldiri Rafet germanastre seu, per raó de
l'herència comuna de la mare de tots dos.

Escrivà: Jaume Gener notari públic de la ciutat de
Girona.

T-34 - 310x320 mm.

1520, març, 15
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Elionor Barenya, vídua d'Antoni

Barenya de la vila de Sant Feliu de Guíxols, a favor de Pere

Moret, mariner de la mateixa vila, d'una terra ailloc conegut
com Puigmartí, tinguda sota domini directe del Monestir.

Insereix ellluïsme degut al monestir.
No ve posaren pública forma. Pot haver estat retallat.
T-35 - 265x315 mm.

1521, maig, 21
Sant Feliu de Guíxols

Carregament de censal (originalment creat el 1504)
atorgat per Pere Teixidor, fill i hereu de Dalmau Teixidor,
pagès de la parròquia de Santa Cristina d'Ara, a favor
d'Antoni Marquès, pagès de Cassà de la Selva, constituït
sobre els béns de Bartomeu Pla (a) Nadal i de Francesca

Nadal, senyora útil del Mas Nadal a la parròquia de Santa
Cristina d'Ara.

Escrivà: Bernat Ferrer, notari públic de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.

T-36 - 300x301 mm.

1524, juliol, 8
Mas Pexera. Llabià.

Capitulacionsmatrimonials atorgades entre Pere Mateu,
donzell i fill de Joan Mateu deilloc de Montiró i de Caterina,
i Anna filla del cavaller Lluís Güell de Pexera ja difunt i de

Beatriu, amb els pactes acostumats.
Escrivà: Gaspar de Villena, notari públic del terme del

castell i baronia d'Ullastret.
T-37 - 655x410 mm.

1526, març, 16
Girona

Cessió atorgada per Roc Casenes de la parròquia de

Campllong, a favor de Baldiri Rafet, ciutadà de Girona, de
part d'un camp que retenia al seu poder per raó dels drets

que li pertoquen de les legítimes maternals i paternals.
Escrivà: Jaume Gener, notari públic de la ciutat de

Girona.
T-38 - 390x365 mm.

1529, desembre, 9
Santa Cristina d'Ara

Venda atorgada per Climent Feixola, pagès de la vila de
Sant Feliu, a favor d'Antoni Riembau, pagès de Santa
Cristina, d'una feixa de terra ailloc dit Coma de Prunell, al
terme de la parròquia de Santa Cristina d'Aro, tinguda sota
domini directe del monestir de Sant Feliu.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
No ve posat en forma pública.
T-39-410x270 mm.

1536, març, 21
Sant Feliu de Guíxols

Establiment atorgat perAntoni Ferrer, ferrer de la vila de
Sant Feliu a favor d'Antoni Mercader, teixidor de lli de la



mateixa vila, d'una peça de terra de 4 vessanes ailloc dit Lo
Pou en dita vila, tinguda sota domini directe del Monestir de
Sant Feliu.

Escrivà: Gaspar Bibiloni, notari públic de la vila de Sant
Feliu.

T-40 - 250x365 mm.

1536, desembre, 4
Sant Feliu de Guíxols

Venda a l'encant atorgada per Nicolau Guardiola, pro
curador de l'abat Gabriel Castany de Sant Feliu, a favor de
Narcisa Andreu que compra per nom del seu fill Pere Moret,
absent, una casa al carrer de l'Hospital de la mateixa vila

que havia pertangut a Pere Bonpart i tinguda sota domini
directe del Monestir.

Escrivà: Gaspar Bibiloni, notari públic de la vila de Sant
Feliu per l'autoritat de l'abat del monestir.

T-42 - 460x350 mm.

1537, setembre, 1
Sant Feliu de Guíxols

Establiment atorgat perCaterina Urgell, vídua de Damià
Urgell, Gaspar Andreu i la seva dona Caterina, a favor
d'Antoni Mercader, teixidor de lli de la vila de Sant Feliu,
d'una casa al costat de la muralla del monestir, sota domini
directe de l'esmentat monestir.

Escrivà: Gaspar Bibiloni, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-43 - 345x321 mm.

1538, febrer, 18
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Nicolau Papi, notari de Sant Feliu,
a favor de Guerau Andreu, patró de barca, absent i

representat per la seva germana Narcisa, d'una casa al
carrer d'Oliada, vulgarment dita casa Ramona, tinguda
sota domini directe del monestir.

Segueix àpoca pel preu.
Escrivà: Jaume Lendrins, notari públic, deservint la

notaria de Sant Feliu de Guíxols.
T-44 - 300x383 mm.

1538, juliol, 16
Castell de Sant Maurici

Capitulacions atorgades per Esperança Mateu, filla del
cavaller Miquel Mateu, amb consentiment del seu tudor
Lluís de Cardona i Rocabertí, obligant els seus béns a

Torroella de Montgrí i a Montiró; i de part altra, el donzell
Rafel de Puigpardines, amb domicili a Camallera, que dóna
fermances.

Escrivà: Nicolau Miret, notari públic de les baronies de

Verges, la Tallada i Bellcaire.
T-45 - 350x310 mm.

1540, desembre, 9
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada pels marmessors i executors
testamentaris de Margarida Vilanova, vídua de Francesc
Vilanova, de la vila de sant Feliu, a favor de Nicolau Moret,
paraire de lamateixa vila, d'una casa al carrer Hospital, com
a major oferent en l'encant públic celebrat amb intervenció
de Francesc Delpi, corredor públic.

Segueix àpoca pel preu de la venda i lluïció del monestir
com a senyor directe.

Escrivà: Gaspar Bibiloni, notari públic de la vila de Sant
Feliu.

T-46 - 480x285 mm.

1541, juliol, 26
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Narcís Ferrer, mercader de Sant
Feliu, a favor de Guerau Dalmau, pagès de la mateixa vila,
d'una terra de 4 vessanes al lloc dit Baions, tinguda sota
domini directe del Monestir.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
Escrivà: Gaspar Bibiloni, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-47 - 386x234 mm.

1542, abril, 8
Terme del castell de Llagostera

Venda atorgada per Jaume Boix, pagès del veïnat de la

Bruguera al terme del castell de Llagostera, a favor de
Maurici Alou, pagès del mateix terme, d'unes terres dels
masos Morató, Torralt i Pagès.

Segueix l'àpoca pel preu parcial de la venda.
Escrivà: Jaume Bonanat, notari públic de la vila de

Caldes de Malavella i terme del castell de Llagostera.
T-48 - 420x291 mm.

1544, desembre, 5
Montiró

Donació de dot atorgada per Rafel de Puigpardines,
donzell del lloc de Montiró, a favor de Margarida, filla de
Pere Valor i de Caterina, en concepte de prestació de
serveis a la casa de Puigpardines i en contemplació al seu
matrimoni amb Miquel Armengol (a)Vives, fill de Joan
Armengol (a)Vives de la vall de Sant Daniel a Girona.

Escrivà: Joan de Villena, donzell i notari reial per tot el
Principat, residint ara a Ullastret.

T-49 - 320x331 mm.

1546, setembre, 27
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca atorgada per Rafel Coll, mariner, i la seva dona
Magdalena, a favor de Nicolau Moret, mercader, tots de
Sant Feliu, i germà de Magdalena per haver rebut el dot i els
drets legitimaris.

Escrivà: Pau Serra, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-50 - 113x215 mm.

1551, gener, 1
Palamós

Lluïció de censal atorgada pels jurats de Palamós
Jeroni Badia, Antoni Mascord, Antoni Goltes, els obrers de
la parròquia Joan Massó i Antoni Valentí i el beneficiat de
Sant Cosme i Sant Damià a la parròquia de Palamós, a
favor d'Anna, vídua de Damià Caixa per haver redimit un
censal d'11 lliures contrete11533. Escrivà: Bernat Domènec,
notari públic del terme i vila de Palamós.

T-51 -154x372 mm.

1552, desembre, 13
St. Feliu de Pallarols. Vall d'Hostoles



Venda atorgada per Joan Onofre aimera, donzell de la
vila de Sant Cristòfor de les Planes, a la vall d'Hostoles, a
favor de Bernat de Puigpardines, donzell i hereu de

Berenguer de Puig Gali, cavaller deilloc de Sant Bartomeu
de Camallera, dels censos i altres drets per domini directe
dels masos Argelaguer i Vilarrassa al terme de Sant Feliu
de Pallarols.

Segueix àpoca pel preu de la venda, signada per Joan
Lescir, clergue beneficiat de Santa Maria del Far com a

procurador de Bernat de Puipardines.
Escrivà: Antic Onofre Stuldat, prevere i ardiaca de

l'església de Sant Feliu de Pallarols.
T-52 - 470x310 mm.

1553, setembre, 21
Santa Cristina d'Aro

Venda atorgada per Joan Vidal, pagès i senyor útil del
mas Vidal del veïnat de Penedes al terme del castell de

Llagostera i pel seu fill hereu Narcís, a.favor de Maurici
Alou, pagès de Vilarrassa, terme de Llagostera, de 4 peces
de terra a prop de la riera de Vilardell, tingudes sota domini
directe de l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Segueix àpoca pel preu.
Escrivà: Onofre Torres, notari públic, deservint la notaria

a la Vall d'Aro de la batllia de Girona.
T-53 - 385x581 mm.

1555, gener, 8
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Rafel Clapers, mercader de la vila
de Sant Feliu i hereu de Mateu Clapers també mercader, a
favor d'Antoni Cateura, carnisser de la mateixa vila, d'una
feixa de terra ailloc conegut com Vilartagues, tinguda sota
domini directe del Monestir de Sant Feliu.

'

.

Segueix ellluïsme.
Escrivà: Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu

de Guíxols.
T-54 - 350x310 mm.

1556, febrer, 6
Sant Feliu de Guíxols

Testament atorgat per Gueraua Moret, esposa de
Nicolau Moret, paraire de la vila de Sant Feliu, nomenant
hereu el seu fill Joan.

Escrivà: Pau Serra notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.

T-55 - 285x265 mm.

1556, abril, 26
Sant Feliu de Guíxols

Definició de drets atorgada per Anna Mercader, filla
d'Antoni Mercader, teixidor de lli i de Caterina, tots de la

parròquia de Sant Feliu, a favor del seu marit Antoni Moret
per haver rebut tot l'esponsalici promès als capítols
matrimonials.

Escrivà: Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.

T-56 - 290x260 mm.

1556, abril, 26
Sant Feliu de Guíxols

Còpia del precedent instrument de definició de drets.

Escrivà: Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.

T-56 - 249x230 mm.

1556, setembre, 26
Sant Feliu de Guíxols

Definició de drets atorgada per Magdalena Moret a

favor del seu pare Nicolau Moret, paraire de Sant Feliu, per
haver rebut els seus drets legitimaris en contemplació al
seu matrimoni amb Rafel Coll, mariner de la mateixa vila.

Escrivà: Pau Serra, notari públic de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.

T-58 - 241X215 mm.

1556, setembre, 26
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca de fi de dot atorgada per Nicolau Moret, merca
der, a favor del seu sogre Joan Roc, per haver rebut el dot
de la seva esposa Caterina, tots de la parròquia de Sant
Feliu.

Escrivà: Jacint Solmera, notari públic a Sant Feliu de
Guíxols fa el trasllat el31 de juny de 1636 a petició de Joan
Moret.

T-59 - 231x166 mm.

1557, setembre, 24
Sant Feliu de Guíxols

Donació atorgada per Magdalena Ferrer, vídua de
Francesc Ferrer, mariner de la vila de Sant Feliu, a favor de
Nicolau Moret, mercader paraire de la mateixa vila, de dues
peces de terra al lloc dit Mas Vidal, tingudes sota domini
directe del Monestir de Sant Feliu, per causa d'heretament
dels avis del seu marit Perpetu i Caterina Ferrer.

Escrivà: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu. Posat
en pública forma per Antoni Llorens, notari de la mateixa
vila el12 de desembre de 1608.

T-60 - 560x280 rnrn.:

1560, abril, ...
Terme de la Vall d'Aro

Definició de drets atorgada perAntònia Nadal a favor de
la seva mare Caterina Nadal, senyora útil del mas Nadal a
la parròquia de Santa Cristina d'Aro, per haver rebut els
seus drets legitimaris.

Escrivà: Jeroni Falgueres, notari a la batllia de Girona,
deservint la notaria de la Vall d'Aro.

Pergamí retallat que impedeix llegir totes les dades.
T-61 - 241x184 mm.

1561, novembre, 5
Girona

Definició de drets atorgada per Caterina, filla de Guerau
Andres i Ponsa amb consentiment del seu marit Jaume
Ferrer Serra, paraire de Girona, a favor de la seva mare per
haver rebut els drets legitimaris.

Escrivà: Gregori Cudina, notari públic de Girona.
T-63 - 250x335 mm.

1562, gener, 25
Terme del castell de Llagostera

Venda atorgada per Benet Lanuy, pagès i senyor útil del



mas Lanuy del veïnat de Penedes, a favor de Maurici Alou,
pagès del mateix veïnat, d'una peça de terra en part
llaurada i en part boscosa, ailloc anomenatCamp Pujol que
segrega el mas Cornellà, tinguda sota domini directe del
Monestir de Sant Feliu.

.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
Escrivà: Galceran Pons, notari del terme de Llagostera

i de la vila de Caldes de Malavella.
T-64 - 361x350 mm.

1562, febrer, 8
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Montserrat Rovira, ferrer i per la
seva dona Caterina, a favor d'Antoni Mercader, teixidor,
tots de la parròquia de Sant Feliu, d'una terra ailloc dit Vinya
del Pou, tinguda sota domini directe del Monestir de Sant
Feliu.

Escrivà: Bernat Ros, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-65 - 335x241 mm.

1565, març, 30
Sant Feliu de Guíxols

Establiment atorgat perMateu Barbarà, abat del monestir
de San Feliu amb consentiment dels seus monjos, a favor
de Narcisa Andreu, vídua de Pere Moret, mariner de la
mateixa vila, d'una casa al Raval de la Vila.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.

T-66 - 205x295 mm.

1565, abril, 2
Sant Feliu de Guíxols

Establiment atorgat per fra Mateu Barbarà, del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, a favor de Nicolau Moret, merca
der i navegant de la mateixa vila, d'una casa al carrer de

l'Hospital de la vila i tinguda sota domini directe de l'esmentat
monestir.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de

guíxols.
T-67 - 273x228 mm.

1565, juliol, 13
Sant Feliu de Guíxols

Venda a l'encant atorgada per Francesc Ferrer, mariner
de la vila de Sant Feliu i, Antoni Montcada, corder, com a

marmessors de Salvador Andreu, prevere de la mateixa

vila, a favor de Pere Ribes, fuster, d'una terra ailloc conegut
com les Comes, tinguda sota domini directe del Monestir.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-68 - 335x320 mm.

1566, setembre, 1
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca atorgada per Joan Casals, procurador del
Monestir de la vila de Sant Feliu, a favor de Guerau Bossa,
mariner de la mateixa vila, per haver pagat els drets
d'entrada i lluïsme, d'un establiment atorgat el1536 a favor
del pare de la seva dona Eulàlia Martí per una casa al Raval.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de la vila de Sant
Feliu de Guíxols.

T-69 - 145x191 mm.

1566, setembre, 8
Terme del castell de Llagostera

Venda a carta de gràcia, atorgada per Maurici Alou,
pagès i senyor útil del mas Morató i altres, la seva dona
Coloma i el seu fill Jaume, a favor de Pere Auladell i Lanuy,
mercader de Sant Feliu, dels drets sobre el mas Morató,
tingut sota domini directe de la baronessa de Llagostera, a
canvi de rebre 116 lliures per fer front als creditors.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
Escrivà: Galceran Pons, notari del terme del castell de

Llagostera i de la vila de Caldes de Malavella.
T-70 - 671x352 mm.

1567, gener, 21
Sant Feliu de Guíxols

Donació atorgada per Magdalena Ferrer, vídua de
Francesc Ferrer, mariner que fou de Sant Feliu, a favor de
Nicolau Moret, mercader i navegant de la mateixa vila,
d'una casa al Raval, amb reserva d'usdefruitvitalici, tinguda
la tal casa sota domini directe del Monestir.

No ve posat en pública forma.
T-71 - 245x246 mm.

1567, gener, 21
Sant Feliu de Guíxols

Testament atorgat per Magdalena Ferrer, vídua del
mariner Francesc Ferrer nomenantmarmessors al prevere
Jaume Camís i al Mercader Nicolau Moret, menor, que rep
la condició d'afillat i hereu. Escrivà: Jaume Junyent, notari
públic de la vila de Sant Feliu de Guíxols.

T-72 - 201x363 mm.

1567, juny, 13
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca atorgada per Pere Gironès, mariner de Sant
Feliu, a favor de Ponsa Andreu, vídua de Guerau Andreu,
per haver rebut tot el dot d'Elisabet, filla de Ponsa i esposa
de l'atorgant.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-73 -197x110 mm.

1567, juny, 23
Sant Feliu de Guíxols

Establiment emfitèutic atorgat per Nicolau Moret, paraire
de Sant Feliu a favor de Pere Calvet, brasser, de la mateixa
vila, d'una casa que té al lloc dit Vallmarí, tinguda sota
domini directe de l'abat del monestir de Sant Feliu.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-74 - 481x203 mm.

1567, juliol, 6
Sant Feliu de Guíxols

Àpoca atorgada per Jaume Ferrer Serra, paraire de

Girona, a favor de Ponsa Andreu, vídua de Guerau Andreu



de la parròquia de Sant Feliu, per haver rebut tot el dot de
Caterina, filla de Ponsa i esposa de l'atorgant.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-75 -151x160 mm.

1568, juny, 5
Sant Feliu de Guíxols

Definició de drets atorgada per Joan Moret, fuster, fill de
Nicolau Moret, paraire i de Gueraua, ja difunts, a favor del
seu germà Nicolau Moret, mercader, tots de Sant Feliu, per
haver rebut els drets legitimaris tantmaternals com paternals.

Segueix àpoca de la mateixa data pel preu.
Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-76 -151x160 mm.

1569, abril, 30
Sant Feliu de Guíxols

Llicència atorgada perfraJeroni Lloret, abat del monestir
de Sant Feliu a favor de Joan Vives per fer un forn de pa a

la vila, tingut sota domini directe del monestir.
Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-77 - 285x272 mm.

1568, juny, 5
Sant Feliu de Guíxols

Definició de drets atorgada per Joan Moret, fuster, fill de
Nicolau Moret, paraire i de Gueraua, ja difunts, a favor del
seu germà Nicolau Moret, mercader, tots de Sant Feliu, per
haver rebut els drets legitimaris tant maternals com paternals.
Segueix àpoca de la mateixa data pel preu.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-76 - 322x310 mm.

1569, abril, 30
Sant Feliu de Guíxols

Llicènciaatorgada perfraJeroni Lloret, abat del monestir
de Sant Feliu a favor de Joan Vives per fer un forn de pa a

la vila, tingut sota domini directe del monestir.
Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-77 - 285x272 mm.

1570, maig, 29
Sant Feliu de Guíxols

Establiment emfitèutic atorgat per Salvi Aldrich, teixidor
de Sant Feliu, a favor del seu germà Antoni, d'una terra al
lloc conegut com les Comes, tinguda sota domini directe del
Monestir.

Escrivà: Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols.

T-78 - 280x301 mm.

1572, gener, 3
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Pere Auladell i Lanuy, mercader de
Sant Feliu, a favor de Maurici Alou i el seu fill Jaume,

pagesos i propietaris del mas Alou al veïnat de Penedes,
terme del castell de Llagostera, de tot el mas Morató, tingut
sota domini directe de la baronessa de Llagostera.

Segueix àpoca pel preu de venda de la mateixa data.
Escrivà: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-79 - 425x305 mm.

1572, octubre, 20
Terme del castell de Llagostera

Donació de dot atorgada per Esteve Bruguera (a) Llarc
i Antònia Liare- propietària del mas Llarc al terme de

Maçanet de la Selva, a favor de la seva filla Maria, en

contemplació al seu matrimoni amb Jaume Alou, pagès, fill
de Maurici Alou i Coloma, del veïnat de Penedes.

Escrivà: Galceran Pons, notari públic del terme del
castell de Llagostera i de la Vila de Caldes de Malavella.

T-80 - 310x300 mm.

1574, juny, 4
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada per Narcís Ferrer, mercader, Pere

Carreró, teixidor, Sebastià Durban, calafat i CaterinaDurban,
vídua de Pere Durban calafat, com aexecutors testamentaris
d'Anna Molera, vídua de Joan Molera, tots de Sant Feliu, a
favor de Salvi Aldrich, brasser, d'una terra ailloc anomenat
Lo Comú, sota domini directe del Monestir.

Segueix àpoca pel preu de la venda.
Escrivà: Joan Andreu, notari públic de la vila de Sant

Feliu de Guíxols.
T-81 - 470x345 mm.

1574, juny, 21
Sant Feliu de Guíxols

Venda atorgada pels procuradors de Joan Salitjà,
mariner, que són Antoni Resplant prevere de Sant Elm,
Antoni Constant, Joan Llorens mercader i Sebastià Durban,
calafat, a favor d'Anna Llagostera esposa de Bernat

Llagostera i en primeres noces de Bartomeu Puig mariner,
tots de Sant Feliu, d'una casa i hort al raval tingut sota
domini directe del Monestir de Sant Feliu.

Segueix àpoca de la mateixa data.
Escrivà: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-83 - 313x431 mm.

1575, juliol, 2
Sant Feliu de Guíxols

Donació de legítima atorgada perNicolau Moret, paraire,
fill i hereu de Nicolau Moret i Gueraua, ja difunts, a favor de
la seva germana Caterina en contemplació al seu matrimoni
amb Guerau Bossa, fill de Guerau i Francina, mariner de la
mateixa vila, i. tots de Sant Feliu.

Segueix definició de drets atorgada per Caterina a favor
del seu germà Nicolau Moret per haver rebut els drets

legitimaris.
Segueix àpoca de Guerau Bossa a favor de Nicolau

Moret per haver pagat el dot de Caterina, esposa de

l'atorgant.
Escrivà: Joan Andreu, notari públic de Sant Feliu de

Guíxols.
T-84 - 580x315 mm.



NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ I DE LA JUNTA TÈCNICA DEL
MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT

D'acord amb els estatuts del Servei Municipal
Museu d'Història aprovats pel Ple d'aquesta
Corporació Municipal (29-1-92) B.O.P. de Girona,
núm. 74(16-VI-92) foren nomenats pel Ple de

l'Ajuntament els membres del Consell d'Admi
nistració:

Josep Muñoz i Ayats,
regidor de l'Àrea de Cultura

Salvador Calabuig i Serra, regidor
Margarita Oliver i Claramunt, regidora
Àngel Jiménez i Navarro,
Director del Museu

Néstor Sanchiz i Guerrero,
Tècnic en restauració i manteniment

Vocals suplents: Jordi Pujol i Colomeda, regidor
Fina Carreres i Nievas, regidora

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament

President:

Vocals:

També ho foren, els de la Junta Tècnica:
President Honorari: Lluís Esteva i Cruañas
President: Angel Jiménez i Navarro
Vice-President: Néstor Sanchiz i Guerrero
Secretari: Francesc Aicart i Hereu
Vocals: Josep Escortell i Cerqueda

Joan Sanchiz i Guerrero
Lluís Palahí i Xargay
Joan Reyné i Palahí

Josep Mª Vicens i Batet

Josep Marull i Gich
Jordi Rabell i Rigau
Ramon Tauler i Valls

Un cop constituïda, la Junta Tècnica del Museu
haurà de redactar un reglament intern de fun
cionament on es defineixin les funcions dels seus

components, essent la seva missió la d'assessorar
tècnicament en tots els seus objectius i funcions el
Consell d'Administració.

_ Com a objectiu més general, aquesta Junta haurà de
vetllar per a la conservació de tot el patrimoni
guixolenc: l'artístic (Museu), l'arquitectònic i el natu

ral, procurant-ne no només la seva conservació i
manteniment sinó també, enriquir-lo i posar-lo al
servei de la nostra cultura.

DONACiÓ A L'ARXIU D'UNA EXCEL.LENT
COL.LECIÓ DE DIAPOSITIVES

La Sra. Monserrat Presas Girbal i Josep Granés Presas,
esposa i fill del fotògraf palafrugellenc Josep Granés i Hosten

ch, d'ascendència ganxona, han fet donació a l'Arxiu d'Història
de Sant Feliu de la col.lecció "Pobles de la província de Giro

na dels anys 1980-1982" (també dels anys 70) de diapositives
de 35 mm. de 1/2 format, sistema estèreo, realitzades amb

càmeres Olympus Pen de dispar simultani.

Aquest fons fotogràfic consta de:
150 capses de 40 diapositives Agfa a cadascuna
29 capses de 40 diapositives Agfa a cadascuna
37 capses de 40 diapositives Kodak a cadascuna

En total, més de 7.400 diapositives.
Un dossier elaborat per en Josep Granés Presas, on expli

ca el bon funcionament, acompanya aquest valuós gest.
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, doncs, agraeix a tota la

família aquesta confiança i així ho dóna a conèixer a la pobla
ció.

ALTRES DONACIONS A L'ARXIU I MUSEU

• Rosa Vidal, setembre de 1992:

113 exemplars de la col. Lectura Popular, 79 de la col.

L'Avenç, 71 de La novela corta (1910-1925), 18 de

l'Almanac de la Poesia (1919-1936), 13 del Consell de

Pedagogia de la Mancomunitat (1917- 1921), 409 llibres

editats entre 1870-1930 sobretot i de diversos autors (A.
Mestres, S. Rusiñol, S. Albert, C. Rahola, Estampa
Viader, ... ) i números solts de diverses revistes (Quatre Gats,
Pèl & Ploma, La Campana de Gràcia, ... ).

• Consol i Àngels Bussot, octubre de 1992:
1 engreixinador de la Companyia del FC de Sant Feliu, 1

cafetera, 1 llançadora de teixir, 1 estalvis circular, 1 cantir

de la Bisbal, 1 pot de vidre, 1 vas d'alumini, 1 porta
espelmes, 1 ampolla de terracuita i 1 garrafa de vidre.

• Manel Vicens, octubre de 1992:

Un lot de 85 llibres, dels quals en destaquen d'escolars de
finals s. XIX i principis XX i l'Anuari de 1905, i un paquet de
revistes dels anys 50.

• Victòria Gruart, novembre de 1992:
Llibre enquadernat corresponent al premi Goula del Certa
men Literari de Sant Feliu de Guíxols de 1885.

• Empresa Bertran, 15 - XI - 1992:
Material procedent de l'antiga casa lLECO: 2 tamborets, 2
cadires de balca, 1 pissarra, 1 pantalla de llum, 4 motlles, 1

armariet, 1 estri de rentar taps, 1 serra, tires i folres, 2

paneres, 1 massa, 1 setrill de llauna, 1 bossa amb taps i 1

roset de fuster.

• Família de Joan Canadell: Màquines de suro.

• Josep Freixanet Hereu: Estris i eines d'espardenyer.
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