Comencem un llarg trajecte:
QD 5 ESO 2n cicle/Btx
Maria Calzada

EXTRACTE
Quadern didàctic elaborat a partir de fons documentals de l’Arxiu Municipal de Sant
Feliu de Guíxols amb l’objectiu de conèixer la creació i la història de la Companyia
del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona i el seu context.
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Presentació
El material que teniu a continuació, ha estat creat en motiu de la celebració del 125è
aniversari de la inauguració del ferrocarril Sant Feliu de Guíxols – Girona.
Es tracta d’un seguit de propostes didàctiques que, partint del nucli temàtic del tren, volen ser
una eina a disposició de la comunitat educativa de les poblacions que visqueren l’arribada, els
beneficis del servei del ferrocarril i del progressiu i provocat declivi d’un transport que
esdevingué una institució al baix Empordà durant els 75 anys que prestà serveis a la comarca.
És per això que aquest material està pensat per poder-ne conèixer la història més propera per
l’alumnat de Sant Feliu, Castell d’Aro, Sant Cristina d’Aro, Llagostera, veïnat de l’Esclet, Cassà
de la Selva, Llambilles, Quart i Girona.
Pel que fa al currículum de secundària, el tren obté un espai privilegiat sorgit dels avenços de
la tecnologia vinculats a l’estudi de la Revolució Industrial, en les matèries de Socials 4t d’ESO
i Història de 1r de Batxillerat. L’estudi de les circumstàncies de la seva aparició i les
conseqüències socials, polítiques i financeres
financeres de la seva implantació i mala gestió, com a una
de les causes de la Revolució del 68, les trobem en el currículum d’Història de 2n de
Batxillerat.

Metodologia
Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona,
Atès la gran riquesa del fons de la Companyia del Ferrocarril
que es troba a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, hem elaborat unes activitats que van
teixint la història del tren.
La metodologia treballada en aquests materials es basa en el treball de coneixement a través
de la descoberta, la pregunta per
per introduir i el “fer pensar” els perquès de les diverses
situacions que ens van portant per la història del tren, com si es tractés del seu propi
recorregut.
Per poder aplicar aquesta metodologia, és imprescindible treballar a partir de les
informacions que ens aporten les fonts primàries, bàsicament les documentals, d’arxiu, ja
siguin textuals o iconogràfiques: fons
fons de la Companyia, premsa i fotografies.
Altres fonts que situen el context, les trobem en fragments de l’obra literària de Gaziel, en el
seu llibre Sant Feliu de la Costa Brava, com a testimoni directe del període esmentat, i l’obra
Sant Feliu de Guíxols, una lectura històrica, d’Àngel Jiménez.
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Estructura dels Quaderns
La seqüència dels continguts ens fa passar per sis apartats en cadascun dels
dels QD :

On i com comença l’aventura: el context
1.El Sant Feliu que volia un tren

Població
Economia
Personatges. Sant Feliu i la cultura

La creació de la Companyia
2.El naixement del tren

La construcció de la línia
Els vagons
Els oficis del tren

Actes d’inauguració
3.La inauguració:
comença a rodar

el

tren El primer viatge

L’exposició de Belles Arts
Personatges: Casas i Heriz

La idea de viatge: el temps
4.Els usos del tren: el tren en
Temps de pau: usos del tren
marxa
Temps de guerra: el tren com a estratègia
Les persones: viatgers i soldats
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Ampliació del ramal
5.El final del tren:
interessos, nous criteris

nous Arranjament de camins
L’últim viatge
Les persones i el sentiment de comiat

L’oblit
6. L’ara: el record del tren

La transformació: la Via Verda
Els records: les persones que van viure el tren

Nous usos

Cadascun d’aquests capítols, 5, més la introducció i la coda, porten també un ritme intern com
el del sotragueig d’un tren en marxa: 4 apartats que ens situen, ens motiven, ens expliquen i
ens aporten en cada cas l’element humà. En aquest darrer apartat, s’ha tractat sovint dels
protagonistes.

Continguts treballats. Àrees implicades
Seguint el fil dels materials, hem pogut treballar no només àrees pròpies de la tecnologia i la
història d’aquest mitjà de transport, sinó que a través dels textos i les imatges, es treballa
llengua, geografia, demografia, economia, societat, medi ambient, música, que vinculen
aspectes del coneixement del medi més immediat, i local, amb els generals.
En aquest quadern, seguint la història del tren, es demanen activitats que se’n deriven i
abracen temes del currículum de Ciències Socials, - l’arribada del ferrocarril a l’Estat espanyol,
el context del moment, el paper del ferrocarril i la seva relació amb àmbits tant diversos com
la Història de la Música, - Josep Anselm Clavé, Pau Casals –, l’imperialisme de finals del XIX, el
tema del Marroc, a principis del XX, la Guerra Civil espanyola i les dues guerres mundials, - així
com la relació i la seva contextualització.
Les competències treballades són les que s’estableixen a “Competències bàsiques de l’àmbit
social. Ciències socials: geografia i història. Identificació i desplegament a l’Educació
Secundària Obligatòria, editat per la Generalitat de Catalunya.
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Competències bàsiques Ciències Socials (Secundària)

DIMENSIÓ HISTÒRICA

COMPETÈNCIA 1: Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n
la causalitat històrica.
Continguts clau • Cronologia i temps històric. • Coneixements històrics temporals. • Vincles entre el
passat, el present i el futur. L’empatia històrica. • Elements de canvi i continuïtat entre etapes
històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat. • El passat i el present de Catalunya en el
context d’Espanya i d’Europa. • Les dones en la història i en les societats actuals.

1. Cronologia i temps històric. Cronologia de la vida del tren. Present a l’inici de cada tema.
Cronologia dels esdeveniments bèl·lics del segle XX.
2. Coneixements històrics temporals. Se segueix el curs dels esdeveniments des del punt de vista de
la ciutat de Sant Feliu.
3. Elements de canvi i continuïtat, a partir de la comparativa entre la situació viscuda i el què ens
ha quedat. La pervivència de maneres de fer: gastronomia, patrimoni arquitectònic, musical,
entre d’altres. Comparació de fotografies.
4. Comparativa amb el context general.
5. Les dones en la història apareixen en diversos moments,
moments, en imatges i en exercici de producció
de textos.

COMPETÈNCIA 2: Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
Continguts clau • Textos de les ciències socials:
socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació, i vocabulari propi.• Fonts primàries i secundàries.• Vincles entre el passat, el present i el
futur. L’empatia històrica.• La memòria històrica. • Models d’interpretació geogràfics i de fets
històrics.• Anàlisi d’imatges i referents estètics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i
audiovisuals.

1.
2.
3.
4.
5.

El treball amb fonts primàries i secundàries han estat la base de tots els capítols. En fonts
secundàries per contextualitzar.
Vocabulari i glossari, apareixen en gairebé totes les activitats de descoberta del document, com
a comprensió escrita, o directament com a exercici de vocabulari.
Empatia històrica: en moltes de les activitats on demanem que es posin en el lloc dels
protagonistes o quina actitud prendrien davant dels fets.
La memòria històrica: El tema en si mateix, ja és pròpiament memòria històrica.
Anàlisis d’imatges: una de les fonts són les fotografies històriques.

6

COMPETÈNCIA 3: Interpretar que el present és producte
producte del passat, per comprendre que el futur és
fruit de les decisions i accions actuals.
Continguts clau • Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació, i vocabulari propi. • Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica.•
La memòria històrica.• Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la
contemporaneïtat.• El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i Europa.

1.
2.

Arrels històriques de la contemporaneïtat. Descoberta, observació i anàlisi dels elements del
ferrocarril, i de la ciutat amb els canvis i permanències. El nom dels carrers. L’ús actual del
traçat i dels edificis.
La relació dels esdeveniments en el context
context de la Catalunya del tombant del segle XX.

Es repeteixen molts ítems de la competència 2.

COMPETÈNCIA 4: Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva
intervenció en la construcció de subjectes històrics.

Continguts clau • Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral. • Vincles entre el passat, el
present i el futur. L’empatia històrica. • La memòria històrica. • Elements de canvi i continuïtat entre
etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.
contemporaneïtat. • El passat i el present de Catalunya en el
context d’Espanya i d’Europa. • Les dones en la història i en la societat actual.
1.

Interacció oral. Segons la dinàmica que es porti a la classe, tota l’activitat es pot desenvolupar
de manera oral.

2.
Es repeteixen molts ítems de les competències 2 i 3.
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DIMENSIÓ GEOGRÀFICA

COMPETÈNCIA 5: Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les
activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Continguts claus• Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses. Trets demogràfics, econòmics,
socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del món. Població i poblament.
Migracions.
1.
2.
3.

Un mateix esdeveniment és treballat a partir de diverses fonts per contrastar.
Trets demogràfics, econòmics socials, polítics i culturals.
Població i poblament. Apartats de demografia.

COMPETÈNCIA 6: Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de
diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.

• Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, i
vocabulari propi. • Cerca, anàlisi i contrast d’informacions diverses. • Lectura i interpretació de mapes,
plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
1.
2.

Textos descriptius, interpretatius i vocabulari. El Baix Empordà i el Gironès : territori i
paisatge.
Lectura i interpretació de mapes. Mapes comarcals. Plànols locals. Plànols de l’itinerari del
ferrocarril. Paisatge.
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COMPETÈNCIA 7: Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les
desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.
Continguts clau • Textos de les ciències
ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació, i vocabulari propi. • Models d’interpretació geogràfics i de fets històrics. • Cerca, anàlisi
i contrast d’informacions diverses. • Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents
característiques i suports. Eines d’orientació espacial. • Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i
culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del món. Models econòmics. • Organització
política i territorial: àmbits local, nacional i internacional.

1.
2.
3.
4.

Textos descriptius i interpretatius de l’organització política de l’època i comparació.
Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat a partir de la visió de
Sant Feliu i la comarca en el context general de Catalunya.
Model econòmic derivat de la Revolució Industrial.
Organització política i territorial. El plantejament de les Guerres que hi apareixen.
Organització del poder.

DIMENSIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA

COMPETÈNCIA 8: Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva
època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Continguts clau • La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural.

1.

La diversitat cultural i religiosa : la societat i l’imaginari col·lectiu. L’aplec del Remei. Les
manifestacions culturals : concerts, associacionisme coral, el sardanisme, l’escola, el periodisme
durant el període. La figura de Gaziel. L’exposició de Belles Arts en el marc dels actes
d’inauguració del ferrocarril.
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COMPETÈNCIA 9: Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la
conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Continguts clau • Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. • Canvis,
continuïtats i ruptures en el món de la cultura i l’art, i en les mentalitats.
1.
2.

Defensa, protecció i difusió. Els edificis –les estacions- i el seu ús actual
El patrimoni industrial de Sant Feliu de Guíxols. Estat de la qüestió

COMPETÈNCIA 10: Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat
personal dins d’un món global i divers.
Continguts clau • Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.

1.

Identitats personals i col·lectives. Present en tots els capítols en l’apartat 4: els protagonistes.
Diversos treballs de recerca biogràfica: Gaziel, Pau Casals, Josep Anselm Clavé, Joan Casas, Enric
Heriz, Juli Garreta, artistes pintors de l’exposició de Belles Arts.

DIMENSIÓ CIUTADANA

COMPETÈNCIA 11: Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un
pensament crític.
•Continguts clau. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació, i vocabulari propi. • Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral. • Drets
humans. • Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. • Identitats personals i col·lectives.
Pertinença i cohesió social.

1.
2.

Els usos del tren. La seva substitució per l’autobús. El model del servei públic de mobilitat.
Les conseqüències de la Guerra Civil en la població. La repressió sobre els treballadors durant els
anys 40.
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COMPETÈNCIA 12: Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets,
deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
• Continguts clau • Funcionament del sistema democràtic. • Drets humans. • Situacions de desigualtat,
injustícia i discriminació. •
1.
2.

L’actualitat. El record del tren. Les vies verdes. Debat sobre el model de transport.
La conservació del patrimoni del Ferrocarril.

COMPETÈNCIA 13: Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat
entre homes i dones
Continguts clau • Les dones en la història i en les societats actuals. • Cerca, anàlisi i contrast
d’informacions diverses. • Funcionament del sistema democràtic. • Drets humans. • Situacions de
desigualtat, injustícia i discriminació. • Focus de conflicte en el món actual. • Identitats personals i
col·lectives. Pertinença i cohesió social.

1.

Tema transversal: el paper de la dona en aquesta història.

2.

Qui treballava a la Companyia del Ferrocarril.

3.

El transport de viatgers.
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Comencem un llarg trajecte:
INTRODUCCIÓ

EXTRACTE
Quadern didàctic elaborat a partir de fons documentals de l’Arxiu Municipal de Sant
Feliu de Guíxols amb l’objectiu de conèixer la creació i la història de la Companyia
del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona i el seu context.
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El tren a sota casa
per la Mª Àngels

“I em vaig imaginar un tren... un tren que passaria a sota de casa. Amb uns vagons petits, com de
joguina ... un tren que se m’emportaria lluny......i deixaria la vella masia, el passat, per anar – ves qui
sap on! - a l’encalç dels meus somnis ....”

Aquest text està escrit expressament per aquesta imatge i està dedicat a qui ha portat endavant el
projecte que tenim a les mans.
La persona que parla, parla del tren en sentit figurat, com donant-li un altre significat. Quin? Què pot
representar el tren en aquest paisatge?

La història del tren de Sant Feliu de Guíxols, “el Carrilet”, és la història de vàries generacions de gent.
El tren va ser present en els moments de feina, de festa, d’alegria i de tristors.
Vosaltres sou, hereus i hereves d’aquella societat. I la projectareu al futur.
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1892

1969

Comencem un llarg trajecte ....

Cap a finals del segle XIX, Sant Feliu de Guíxols va viure un moment molt especial. Tothom tenia feina i
podia viure millor. Per què? Es diu que és com si els hagués tocat la rifa. Quina rifa? La de la indústria
de fabricació de taps de suro. Un element molt petit, però molt poderós
poderós per la seva utilitat, que va fer
que s’estengués arreu. Aleshores, la ciutat va veure la necessitat de construir un mitjà de transport que
l’acostés al món; un mitjà de transport modern que superés els carros i volgué construir el seu
ferrocarril.
A partir d’aspectes com la durada del viatge, l’horari, el nombre de passatgers i el preu, planteja’t
les qüestions següents:
1.
2.

Quins avantatges creus que té el tren i que, en canvi, no tenien els carros i les diligències?
Quins aspectes del viatge creus que van millorar si, en lloc d’anar en carros, anaven en tren?
Per què volien un tren si ja tenien vaixells que viatjaven
viatjaven per tots els mars? On volien anar?
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Quin trajecte tindria? Per on passaria?
Una de les facilitats que els donaria el tren, seria acostar-los a la ciutat i, per tant, a Girona. Així, si
construïen el ferrocarril, es podrien fer més fàcilment els kilòmetres que els separaven de Girona.

D’aquesta idea, també en gaudirien totes les poblacions del recorregut.

Recordes quines són aquestes poblacions? Però no en totes les poblacions hi van construir una
estació, en algunes només hi havia una parada per baixar, són els baixadors.

Pots consultar-les en el document de l’època que hi ha a la pàgina següent i escriure-les en la graella
que hi ha a continuació, seguint l’ordre de l’itinerari i distingint entre estacions i baixadors:

ESTACIONS

BAIXADORS

Sant Feliu de Guíxols

Sant Pol – s’Agaró
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També tens un mapa que et pot ajudar:
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Dibuixa una línia que vagi des de Sant Feliu a Girona passant per totes les poblacions que has
escrit abans. Aquesta serà la línia del tren de Sant Feliu (no oblidis cap població que estigui a prop).
Fixa’t bé en les muntanyes, i pensa que el trajecte busca el camí més fàcil, és a dir, que, si pot, no en
travessarà cap.

A partir d’aspectes com la durada del viatge, l’horari, el nombre de passatgers i el preu, planteja’t
les qüestions següents:

1. En quina d’aquestes parades (estacions o baixadors) es troba la teva localitat?
2. Quants quilometres hi ha de Sant Feliu de Guíxols a Girona?
3. Quina de les dues poblacions tindries més a prop?
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Quines estacions es van construir?
Per pujar i baixar del tren, cal definir uns punts de parada i uns edificis: estacions, més o menys
grans, o baixadors –que a vegades no tenien ni edifici. Reconeixes les fotografies de les estacions?
Identifica aquestes fotografies i escriu el nom de la localitat a cada imatge: Sant Feliu de Guíxols,
Castell d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Bell-lloc/Font Picant, Llagostera, Cassà de la Selva, Llambilles,
Quart, la Creueta i Girona.
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Distingeix entre estacions i baixadors. Recordes quina era la diferència segons el servei que es
donava? També hi ha diferència en els edificis? Quina?

Busca una imatge actual de l’estació o baixador de la teva localitat i enganxa-la a sota. Busca-la al
mapa del recorregut i encercla-la.
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1. EL SANT FELIU QUE VOLIA UN TREN:
L’abans

Sumari
1.1 ON I COM COMENÇA L’AVENTURA: EL CONTEXT
1.2 POBLACIÓ
1.3 ECONOMIA
1.4 PERSONATGES. SANTFELIU DE GUÍXOLS I LA CULTURA
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1.1

ON I COM COMENÇA L’AVENTURA: EL CONTEXT

1880

1892

1969

La rifa del suro

El tren

La Via Verda

Fixa’t en aquestes imatges:

Sabries distingir el tipus de vehicle de cada il·lustració? Escriu el nom a peu d’imatge.
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Gaziel ens parla de quan era petit, de quin record té dels transports. Llegeix el fragment que hi ha a
sota.

Diligències i tartanes
“Per les vies principals de Sant Feliu (...) quan jo era petit no hi passava gairebé un carruatge en tot
el dia. I els únics (...) eren la diligència de Girona, portadora del correu i la tartana de Caldes o la de
Palamós. (...) perquè entre Sant Feliu i aquelles poblacions
poblacions tan properes i comarcals no hi havia ni
una mala carretera.”

Gaziel, Sant Feliu de la costa Brava, Ed. Aedos, 1963 (p. 48-50)

Segons el text. Quins eren aquests transports? Quins trajectes cobrien? Quines eren les seves
funcions?
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Com eren aquests transports? Quins elements essencials tenien? Creus que es poden comparar
amb els transports actuals? Fes la descripció tot mirant les fotografies.
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On situarem els fets? T’imagines com devien ser els carrers de Sant Feliu de Guíxols?

Gaziel parla de les comunicacions en aquell moment. Com t’imagines l’espai entre aquestes
localitats? Amb quina expressió ens ho descriu més clarament?
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Elabora un mapa fisicopolític de les comarques del Baix Empordà i del Gironès on quedin integrats
elements físics de paisatge (muntanyes i aigües) i elements socials (les localitats més importants). No
oblidis crear un quadre de signes convencionals o llegenda per a cadascun dels elements que situïs.
Recorda:
1 Entorn físic: massís de les Gavarres, puig d’Arques, l’Ardenya, puig de Cadiretes, riu Ridaura, mar
Mediterrani, etc.
2 Viles i ciutats: Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva, Santa Cristina d’Aro, etc.
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Llegenda

1.2

POBLACIÓ

Quin era l’element humà de Sant Feliu de Guíxols que va pensar que es necessitava un tren? Com era
Sant Feliu de Guíxols pel que fa a la població?
Primer escriu breument com te l’imagines. Tot seguit veuràs unes informacions que ens ajudaran a
descobrir quina era la gent que va viure el procés de creació del tren.
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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA. Com va ser el creixement de la població?
Observa aquestes dades de població, extretes de la Vikipèdia:

Evolució de la població de Sant Feliu de Guíxols

Evolució de la població de Cassà de la Selva

Elabora una gràfica de barres de cadascuna d’aquestes poblacions per poder treure’n conclusions:
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Respon les qüestions següents:
1.
2.

Quin és el creixement natural que experimenta Sant Feliu de Guíxols en els setanta anys entre
1787 i 1857? Expressa la xifra total i en percentatge.
Quin és el % d’augment sobre la població inicial?

Què passa en el decurs dels 30 anys següents (1857-1887)? A què creieu que és degut aquest
augment? És un augment natural o té alguna altra causa?
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Si fos augment natural, quin seria el percentatge? Creus que és possible?

Si no fos augment natural o vegetatiu, quina seria la causa? Podries relacionar-ho amb l’expressió
“la rifa del suro”? Pensa que els canvis demogràfics, sovint estan relacionats amb els econòmics. A
l’apartat 1.3 Economia podràs comprovar els motius d’aquests augments.
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Observant la gràfica de Cassà de la Selva, podries dir que segueix la mateixa evolució que la de Sant
Feliu de Guíxols? Quines semblances i diferències hi trobes?

EVOLUCIÓ SOCIAL. Com va canviar la gent?

“[...] la Restauració imposà una estabilitat política que coincidí amb aquella etapa de prosperitat
per als negocis de la burgesia comercial i industrial de Sant Feliu. [...]

D’un poble gran en sorgia una petita ciutat industrial. [...] S’havia format una nova diversificació
social: propietaris, fabricants, comerciants, tapers assalariats, paletes, etc. La indústria surera va
crear un tipus social d’obrers perfectament definits: bullidors, toscadors, carradors, tapers,
repassadors, triadors, maquinistes (normalment dones) embaladors, bastaixos, aprenents, etc.
En resum, apareixia una classe burgesa heterogènia (propietaris/rendistes i industrials) i un
proletariat que, [...] vivia relativament bé.”

Àngel Jiménez,Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997
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A què es refereix el text quan parla de la Restauració? Quin període polític i social defineix? Quin
període de temps abraça?

configuren la població de Sant Feliu de Guíxols?
Quins són els grups socials que configuren
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Elabora una piràmide de població on hi situïs l’evolució social.
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Evolució urbanística. Com ha canviat la ciutat?

Reconeixes l’espai que apareix en la imatge anterior? Quins elements continuen igual i quins han
canviat?
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A quin grup social corresponen les persones que hi apareixen? Justifica la teva resposta.

EL CREIXEMENT URBÀ. S’ha fet gran la ciutat?

“La superfície edificada a Sant Feliu guanyava terreny, com es pot constatar al plànol de 1885 fet
per R. Pardo de Figueroa. Anaven desapareixent les terres de conreu compreses entre el carrer
del Mall i la riera de Sant Amanç/Monestir, on s’anava edificant. Aquest creixement pel pla
(carrers Capmany, Pecher, etc.) constituïa l’eixample guixolenc.
Oberta la carretera de Girona i els carrers Mercè, Concepció, Sant Martirià,
Martirià, Marquès de Robert, la
ciutat s’estengué cap a la part alta. La ciutat també s’eixamplava per la banda de la carretera de
Palamós [...]
La idoneïtat urbanística del nucli de la ciutat – les rambles i sobretot el Passeig – s’erigí en l’espai
preferit de la burgesia industrial i comercial guixolenca. Mentre que l’extensió edificada més enllà
i més amunt dels carrers de la Rutlla i de l’Hospital, es deixà per habitatges de la classe
treballadora i per a la instal·lació de fàbriques i magatzems. [...] la ciutat es dotà de les
infraestructures més modernes: l’aigua domèstica, les clavegueres, la il·luminació de gas a les
cases (1882 ). [...] s’alçaren edificis públics com el de Salvament de Nàufrags (1889-1890),
l’escorxador (1889) un alberg infantil per a servei de dones treballadores (1899), etc. [...]
Tot plegat va fer possible que Sant Feliu rebés de la Corona [...] el títol de ciutat. Era l’abril de
1902.”

Àngel Jiménez, Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997
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A quins espais es refereix l’autor quan parla de les rambles i el passeig? Té relació amb l’actualitat?

36

Com queden reflectits els diversos estaments socials de Sant Feliu de Guíxols en la formació de
l’urbanisme modern i els habitatges?

Sant Feliu de Guíxols dels avis, Sant Feliu de Guíxols dels besnets

TREBALL EN GRUP: elaboració d’un àlbum d’imatges comparatives.
Feu un llistat de 10 llocs emblemàtics apareguts al text anterior.
Feu una recerca de fotografies d’època.
Feu fotografies actuals d’aquests espais.
Elaboreu un àlbum on quedin de costat la imatge històrica amb la imatge actual.

Al plànol que hi ha en la pàgina següent, assenyala i acoloreix al plànol els diversos sectors que
s’esmenten. No oblidis els signes convencionals que es refereixin a:

Zona que constitueix l’eixample guixolenc.
Carretera de Girona i els carrers Mercè, Concepció, Sant Martirià, Marquès de Robert.
Espai preferit de la burgesia industrial i comercial.
Habitatges de la classe treballadora i per a la instal·lació de fàbriques i magatzems.
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Pots trobar aquest mapa en línia a:
http://www.guixols.cat/files/planol_sfg_actualitzat(1).pdf
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1.3

ECONOMIA

Quins eren els sectors econòmics que destacaven al Sant Feliu de Guíxols de finals del XIX? Analitza
les imatges que hi ha a continuació.

1.
2.
3.

Quines creus que podien ser els sectors econòmics de Sant Feliu fins al 1880? Enumera’ls.
Creus que el sector serveis tenia la importància que té actualment?
Les imatges ens mostren una ciutat turística? Per què?

39

40

41

42

Completa el quadre amb la informació que et donen les imatges.

Sector primari:

Sector secundari:

Sector terciari:

Obtenció de la matèria primera
de la natura

Transformació de la matèria
primera

Els productes o serveis arriben a
la població
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Canvis en l’economia a partir de 1880
“Entre 1881 i 1883, les vinyes que omplien les terres de secà en feixes d’escassa amplada es veieren
danyades totalment per la fil·loxera. Els treballadors que alternaven el conreu de la terra amb la
fabricació de taps o la pesca es dedicaren només a una sola feina. [...] abandonaren els terrenys [...] o bé
se substituïren – les vinyes per suros.

El 1893-94 les drassanes foren traslladades a la platja de Calassanç [...] decisió contra la qual els
pescadors protestaren. Aquella tradicional activitat, [...] a partir de 1870 perdé el seu ritme de treball
[...] la majoria de les drassanes de tota la costa [...] es veurien abocades a la seva fi. [...] El 1877 la gent
de mar arribava tan sols al 8,82%. [...] amb la disminució de l’activitat de les drassanes anaren
desapareixent tots aquells treballs que en depenien: teixidors
teixidors de veles, corders, ferrers, calafats, etc.”
Àngel Jiménez Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997

Segons aquest document, el final de segle XIX es presentava crític des del punt de vista econòmic.
Quins sectors van entrar en crisi?

Parlem del sector agrícola. Respon les preguntes següents:

1.

Què va fer que es perdessin les vinyes? Aquesta crisi només es va donar a Sant Feliu?
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2.

Busca informació sobre aquesta plaga. En quines comarques es va donar? Situa-ho al mapa que hi
ha a continuació:
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3.

4.

Fes un dibuix de l’insecte causant de l’epidèmia i cerca el seu nom científic.

Quina solució es va trobar a la pèrdua de les vinyes?
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Parlem de la pesca i les drassanes. Esmenta alguna de les causes per les quals aquests sectors van
entrar en crisi.

47

Escriu un petit informe sobre les activitats econòmiques que es donaven a Sant Feliu de Guíxols
fins el 1880.

Fins els anys 80 del segle XIX,

48

A partir del 1880, però, la crisi comença a canviar de signe. A continuació trobem dos textos de Gaziel
que estan relacionats. En un ens parla de canvis en l’economia, i en l’altre, ens explica quina part de la
població va treballar en aquest nou sector.

La rifa del suro
“En totes les lluites vuitcentistes, Sant Feliu, com ala major part de l’Empordà [...]sempre fou una vila
republicana i anticlerical. I va ser justament enmig de la gran maror política d’aquella centúria
memorable que li caigué a Sant Feliu la primera rifa grossa de la seva vida. La sobtada valoració del
suro, que l’industrialisme i el lliurecanvi, nounats al centre i a l’occident d’Europa, escampaven arreu,
va convertir de cop i volta la vila, arraulida en el seu racó de món, en un dels mercats més actius on es
concentrava, s’elaborava i s’expandia una primera matèria d’universal demanadissa. [...] Era un
fenomen com una pluja d’or, que només s’escau molt de tard en tard i a poquíssims indrets de la terra.
Té el mal, però que els qui se n’aprofiten a betzef – com fou el cas dels guixolencs, i en general del Baix
Empordà i la Selva– en queden tant enlluernats que no veuen el caràcter fugisser que per força ha de
tenir un meteor tan extraordinari. Aquí la rauxa grossa va durar uns vint anys, entre 1880 i 1900.”

Gaziel, Sant Feliu de la costa Brava, Ed. Aedos, 1963, pàg. 35-36

La mà d’obra del suro
El taper, abans de ser-ho, era un terrassà que cultivava l’horta, la vinya i el magre camp de Sant Feliu,
dins la conca estretíssima que deixen lliure a una agricultura elemental els turons que la tanquen
poblats d’alzines sureres.
Gaziel, op. cit., pàg. 70-71

Vocabulari . Completeu les expressions:

Centúria és un període de temps de cent anys. Concretament es refereix a.......................................................
Demanadissa és una acció relacionada amb....................................................................................................................
A betzef és una manera de fer relacionada amb l’abundància.................................................................................
Caràcter fugisser és una expressió feta amb el verb fugir, que vol dir escapar. Per tant és diu que
alguna cosa té caràcter fugisser quant té una durada...................................................................................................
Taper és una persona que treballa el suro i en fabrica.................................................................................................
Terrassà és una persona que treballa la........................ Per tant és
és tracta d’un sinònim de...............................
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Gaziel ens parla de les característiques socials i polítiques de Sant Feliu de Guíxols. Una a favor i
l’altra en contra:
Característica favorable (positiu )

Característica en contra (negatiu )

Anti...
Significació:

Significació:

Com expliques la característica anticlerical? Què havia passat amb el monestir? Fes un repàs a les
lleis anomenades Desamortitzacions dictades pel ministre Mendizábal el 1836. Recordes en què
consistien?
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Què va ser la rifa del suro, segons Gaziel? En què va consistir realment aquesta “rifa” grossa que
caigué a Sant Feliu de Guíxols? Quines transformacions a l’economia va comportar?

Què va canviar?
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Per què de sobte es va valorar tant el suro? Què se n’obtenia?

Observa aquestes dades s’han extret del llibre d’Àngel Jiménez (p. 189-182):
Població i sectors d’ocupació
GENT DE MAR
200 persones

TAPERS
8,82%

860 persones

37,92 %
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Fabricació de taps
A partir de 1880 hom pot considerar que la fabricació i el comerç del tap entrà en una època
d’expansió. El nombre de fàbriques s’ampliava:

EMPRESA

ANY

LOCALITZACIÓ

Vinyas i Cia

1867

c/ dels Arbres (actual rambla Vidal)

Vinyas, Huygen i Cia.

1877

c/ Sant Isidre

J. Rovira

1871

ctra. Girona

Ferrer i Cia

1876

ctra. Palamós

Brugada i Rifà

1889

ctra. Palamós

Batet

1869, 1887, 1895

ctra. Palamós

Perdrieux

1872

Tueda

Tornabells

1888

c/ Havana/Santa Magdalena

Badosa i Soler

1889

c/ Santa Magdalena

Dausà

1891

c/ Girona

Sala

1892

pl. Monestir

Burgell

1893

c/ Santa Teresa

Pecher

1881,94, 98

c/ Pecher

Bender

1882, 1898

ctra. Tossa/passatge del Bruc

Villà

1898

ctra. Palamós

Salip

1894, 1899

C/ Huguet i Surís

Nadal

1899

ctra. Girona

O. Canadell

1885,1904

c/ Surís

C.A. Greiner i fills

1906

c/ Pecher-Bruc

Estrada i Cia.

1877

c/ Eres

Sebastià Cateura

1888

c/ Huguet
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Respon les preguntes següents:

1.

Quantes empreses existien abans de la inauguració del ferrocarril

2.

Quantes n’apareixen el mateix any?

3.

Quantes a partir del 1892?

4.

Mira el plànol de Sant Feliu de Guíxols que trobaràs a l’enllaç següent:
http://museu.guixols.cat/exposicions/suro/interactiu/. Localitza la situació de les empreses que
http://museu.guixols.cat/exposicions/suro/interactiu/.
apareixen en la llista publicada per Àngel Jiménez.

5.

Situa-les en aquest plànol de Sant Feliu
Feliu les empreses de taps de finals del XIX. Distingeix amb
colors entre les anteriors a 1892 i les posteriors a aquesta data:
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Mira la imatge que hi ha a continuació. Recordes de què es tracta quan trobem un document amb
aquest nom?

Tot seguit tens un text que es va publicar el 14 de juliol de 1889. Llegiu-lo amb atenció i contesteu
les preguntes següents:

Como puede cambiar la situación de un pueblo
“Ya en tiempos de su primitivo nombre, Gesoria, S. Feliu de Guíxols, era una villa pintoresca por
naturaleza, hoy por su constante fabricación es un pueblo notable y que puede figurar entre los
principales de Cataluña como laborioso. Si ahora es algo, ¿qué será cuando funcione el ferrocarril para
ir de esta población a Gerona? Mucho más. [...]
Gran pensamiento fue el de los Sres. Casas y Heriz al poner en acción todos los esfuerzos por llevarlo a
cabo. Al estar terminado, se notará la gran animación en la villa, porque vendrán más personas, tan
solo a verla, sin haber de pensar en causa alguna; [...]
San Feliu, para ser notable a último grado no le falta sino una cosa, un Puerto. Quedaría con esto una
población al colmo de alegría, trabajo por todos lados, nada le faltaría tanto por mar como por tierra,
se poblaría de una manera extraordinaria
extraordinaria por sobrar para todos la faena, los explotadores de la
industria corchera de esta villa. “

Pedro Molero . El Bajo Ampurdán, 14 juliol de 1889
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Explica què signifiquen les expressions següents:

1.

“Villa pintoresca”:

2.

“Pueblo laborioso”:

3.

“Industria corchera”:

Què ens explica el text? Elabora un redactat seguint com a guió aquestes preguntes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’autor del text, qui és?
Quines qualitats li dóna a la vila de Sant Feliu de Guíxols? Des de quan? De quin període ens parla
quan esmenta el nom de Gesoria?
Com diu que és el poble de Sant Feliu de Guíxols?
Quina és la seva opinió del projecte del ferrocarril?
Quins noms de personatges ens anomena l’autor de l’escrit? Qui eren? Què van fer?
Què li faltaria a Sant Feliu de Guíxols per tenir-ho tot, segons l’autor de l’escrit?
L’autor escriu en una frase una idea que en aquell
aquell moment era molt innovadora i que en realitat,
s’avançava al futur. Quina frase és i a què ens estem referint?
Quina activitat li faltava a Sant Feliu de Guíxols,
Guíxols, en aquell moment, i que avui dia és una part molt
important de l’economia?
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1.4 PERSONATGES. SANT FELIU I LA CULTURA
En aquest capítol hem pogut llegir textos contemporanis de l’època signats per Gaziel. Qui era
Gaziel?

Foto de Gaziel

Gaziel i Sant Feliu de Guíxols. Cerca informació d’aquest personatge i la seva relació amb la ciutat:

1.
2.
3.
4.

En quins llocs va viure de Sant Feliu de Guíxols? Busca elements gràfics.
Quina situació social tenia la seva família? A què es dedicaven?
Per què van marxar a Barcelona?
Quina relació va tenir Gaziel amb el món del periodisme?
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El periodisme a Sant Feliu de Guíxols. Gaziel va escriure i publicar infinitat de textos, articles,
llibres. Va iniciar la seva tasca com a periodista i, ja més a la seva maduresa, despertà la seva faceta
d’escriptor. A Sant Feliu, tot i que el percentatge d’habitants
d’habitants alfabetitzats era del 57%, la premsa va ser
un element molt important. Per saber com era la premsa al Sant Feliu on nasqué Agustí Calvet, llegeix
el fragment següent:
“La premsa local experimentà un ressorgiment espectacular: El Eco Guixolense, El Noticiero, El Bajo
Ampurdán, El Guixolense, La Lealtad, Cap i Cua, Sol i Sombra, El Proletari, Lo Trapacer, El Racionalismo,
El siglo XX, La Comarca Federal, El Programa, etc.
L’esperit burgès es reflectia en la cultura. I els treballadors veieren en el saber un mitjà d’alliberament
i de promoció social.“
Àngel Jiménez Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997
Respon les preguntes següents:
1. Quantes publicacions hi havia a Sant Feliu de Guíxols als anys 80 del segle XIX?

2.

El text diu que només el 57% de la població estava alfabetitzada. Quanta gent, doncs, podia llegir
el diari al 1900? (consulta l’apartat 1.2 Demografia i Societat)

3.

De quin grup social majoritàriament eren els lectors dels diaris?
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4.

Creus que només tenien accés al diari i a les notícies les persones alfabetitzades? Quina altra
manera hi podia haver de conèixer les notícies del diari, tot i que no sabessin llegir? Pensa què feu
a classe quan només teniu un sol document i algú el llegeix.

5.

Quants diaris o premsa escrita hi ha actualment a Sant Feliu de Guíxols? Quins són els seus títols i
capçaleres? Per a quin públic lector?

6.

Quina és la vostra opinió sobre la premsa escrita, en paper, actualment?
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Com i qui podia accedir a l’ensenyament? Aprendre a llegir i a escriure, era una activitat, que, com
hem vist només hi podia arribar la meitat de la població. Les classes populars començaven a treballar
de petits. Una de les maneres de crear escoles durant el segle XIX era a través de llegats de persones
importants que deixaven la seva herència amb aquesta finalitat. A Palafrugell, trobem el de Torres
Jonama, i a Sant Feliu el d’Antoni Vidal, que serví per crear un centre amb el seu nom el 1781-1782.
“[...] amb les escoles confessionals Cor de Maria (1865), Carmelites (1879), Divina Pastora (1888) i
Germans de les Escoles Cristianes (1891), una escola laica i les públiques, s’iniciaren classes nocturnes
pels obrers. La renovació pedagògica de Pau Vila permeté la creació
creació de l’escola Horaciana. [...]
Sorgiren, aleshores, tot un reguitzell de societats populars i culturals que intentaren de completar
l’ensenyament privat i públic. El Centro Recreativo (1884) [...]
[...] el Centro Instructivo Obrero, Centro
Obrero Fraternal, etc; els casinos burgesos i menestrals –Guixolense, La Unión, La Amistat, La
Constancia o dels Nois– i les seves seccions de lectura i biblioteca eren uns testimonis d’aquell esperit i
de l’associacionisme cultural. Les societats corals Gesoria i Avant, les primeres orquestres, les bandes,
els teatres, l’Escola de Belles Arts, etc...”
Text adaptat d’Àngel Jiménez Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Diputació de Girona, 1997

De quins tipus d’escola ens parla el text?
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1.
2.
3.
4.

Defineix:
Escola pública:
Escola privada:
Escola laica:
Escola religiosa:

Segons has llegit en altres textos, quina era l’edat de deixar l’escola i entrar al món del treball, per a
la majoria de la població?

Quines altres formes d’accedir al coneixement ni havia a l’època? Esmenten uns quants. Algunes
d’aquestes formes existeixen avui dia? Tenen la mateixa funció?

Entitats o formes d’accés a la cultura segle XIX

Entitats que han continuat existint fins avui
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També ens parla de la creació de grups relacionats amb l’art. Pels grecs antics, les arts venien de
l’existència de nou muses, filles de Zeus i Mnemosine – la deessa de la memòria. Mira la fotografia
següent i a continuació llegeix quines eren les muses:

Mosaic del museu de l’illa de Kos

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Cal·líope (‘la del bell esguard, agradable a la vista’): musa de la poesia èpica. Atributs: una tauleta de cera
per escriure.
Clio (‘aquella que els fa famosos’): musa de la història. Atributs: un volum enrotllat.
Èrato (‘la que provoca desig’): musa de la poesia lírica. Atributs: normalment una lira, però en la imatge
adjunta, la mà en un pedestal.
Euterpe (‘la molt agradable, la d’agradable geni o la de bon ànim’): musa de la música. Atributs: una flauta
Melpòmene (‘la melodiosa, la cantant, la poetessa’): musa de la tragèdia. Atributs: una màscara tràgica
i coturns (sandàlies de canya alta amb plataforma de suro, com les que portaven els actors).
Polímnia (‘la dels molts himnes’): musa dels himnes i la geometria. Atributs: els colzes recolzats en un pedestal
i la mà sostenint-se el mentó.
Talia (‘la que floreix, la festívola’): musa de la comèdia. Atributs: una màscara còmica.
Terpsícore (‘delit de la dansa’): musa de la dansa. Atributs: una cítara per acompanyar els dansaires amb la
música.
Urània (‘celestial’): musa de l’astronomia i de la ciència. Atributs: una esfera.
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Respon les preguntes següents:

1.

Quines de les nou muses van ser les relacionades amb entitats que es formaren durant aquesta
època?

2.

Quines d’aquestes entitats queden avui dia?

Fixa’t en la imatge següent, podria representar com es vivia quan Gaziel era petit.
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1.

Saps què representa aquest retrat?

2.

Quins personatges hi apareixen? Com van vestits? Saps què feien?

3.

De tot el que has llegit, creus que Gaziel podria ser un dels nens fotografiats? Consulta apartats
anteriors.
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2. EL NAIXEMENT DEL TREN:
La creació de la companyia

Sumari
2.1LA CREACIÓ DE LA COMPANYIA
2.2 LA CONSTRUCCIÓ (TERRENYS, EXPROPIACIONS, VIES, PONTS)
2.3 ELS VAGONS
2.4 ELS OFICIS DEL TREN
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2.1

LA CREACIÓ DE LA COMPANYIA

1880

1892

1969

La rifa del suro

El tren

La Via Verda

La idea del ferrocarril
“El tren de Sant Feliu a Girona va ser l’obra personal de dos guixolencs: Joan Casas i Arxer i
l’Enric Hériz i Campaneria. Darrera d’ells tot un poble que recolzà el seu projecte.

Joan Casas i Arxer (1839 -1923) va ser membre de la Junta Revolucionària i alcalde de la vila
moltes vegades. Obtingué la concessió i després de fer els tràmits, els treballs i les despeses per
obtenir-la, la traspassà a la Companyia que es constituí el 15 d’abril de 1889. [...]
L’Enric Hériz i Campaneria (desaparegut prematurament el 1895) era enginyer de camins,
canals i ports. La seva mare era de Sant Feliu de Guíxols.”
Text adaptat del llibre Centenari del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona
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Per situar aquests esdeveniments:

a)

b)

Completa aquest fris cronològic amb els termes que tens a sota, per situar les etapes polítiques del
segle XIX i la relació amb els personatges i esdeveniments que van protagonitzar l’arribada del
tren del text anterior.
Pots lligar aquest exercici amb el de l’apartat 4.1 Arribada i desenvolupament del ferrocarril a
l’Estat espanyol.

Cronologia

1833-1868

Tipus d’estat

Inici Estat
Liberal

República
1873

Dictadura

Restauració

Cap d’estat

Isabel II

Serrano

Joan Casas

Enric Hériz

Ferrocarril

1868-1874 Sexenni democràtic
1875-1902 Restauració
1902-1931 La crisi de la Restauració
1868-1873 Govern provisional, Prim, Serrano; Monarquia parlamentària,
parlamentària, Amadeu I
1873-1874 1a República: Figueras, Pi i Margall, Salmerón, Castelar
1874 Dictadura de Serrano
1875- 1885 Alfons XII,
1875-1902 Regència Maria Cristina
1902-1931 Alfons XIII
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Respon les preguntes següents:

1.
2.
3.
4.

En quin període polític va néixer Joan Casas? Situa-ho a la cronologia.
En Joan Casas va ser membre de la Junta Revolucionària. En quin moment tenen lloc aquests
òrgans de poder? Situa-ho a la cronologia.
Qui governava en el moment de la creació de la Companyia? Indica-ho a la cronologia.
Quant temps va poder veure el resultat
resultat del ferrocarril l’enginyer i promotor Enric Hériz?
Situa a la cronologia les seves dades.

El ressò a la premsa

Aquesta notícia va ser publicada a El Bajo Ampurdán del dia 3 de juny de 1888. Per analitzar-la,
respon les preguntes següents:

1.

De quin personatge es parla en aquesta notícia? Quin era el grau de popularitat d’aquesta
persona i per què?
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2.

Actualment, n’ha quedat record en la població?

El projecte de construcció
Aquí tenim una reproducció de la primera pàgina del projecte.
projecte. Respon les preguntes següents:

1.
2.

Com el titulen?
Com escriuen la paraula ferrocarril?
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El ferrocarril era un invent nou i per tant, cada idioma va crear la paraula que més se li avenia
amb el seu pensament. Per als francesos, eren “camins de ferro” i, per als anglesos, era comparable
a un cavall a causa de la velocitat, “cavall de ferro”. Llavors, la paraula ferrocarril en quina llengua
es basa? Per què?

Francès: Chemins de fer
Anglès: Ironhorse
Castellà: Ferrocarril
Català: Ferrocarril

La concessió del ferrocarril
Tot i els esforços, projectes, il·lusions i possibilitats de construir el ferrocarril, calia obtenir el
permís del Govern espanyol. Ara treballarem una notícia publicada a la Gaceta de Madrid del
divendres 5 d’abril de 1889. Repassa el fris cronològic que hem construït abans i mira de resoldre
aquestes qüestions:

1.

Quin tipus de govern hi havia al 1889? Com s’anomena el període? Per què?
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2.

Qui era el cap d’Estat? Per què?

3.

Quina mena de diari era la Gaceta de Madrid? Quin tipus de publicacions hi apareixien?

4.

Quina publicació és actualment? Ha canviat el nom?
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Llegeix la capçalera i la notícia que hi ha a continuació i comprova si has resolt bé les qüestions
anteriors:
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I ara, llegeix la notícia següent i comenta amb els teus companys les qüestions que es
plantegen:

1.

Quina mena de notícia es publica?

2.

Des de quin departament? A què es dedica aquest departament? Quin nom té actualment?

3.

Qui signa el document?
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4.

Hi ha alguna mena de col·laboració per part de l’Estat per poder posar en marxa el ferrocarril?
Amb quines paraules ho diu?

5.

Quin és doncs el paper del govern de Madrid? Què n’opines?

Els costos del projecte i el finançament

Ja hem vist que l’Estat no va subvencionar aquest ferrocarril, tot i que el 1851 la Reina Isabel II
s’havia fet construir una línia de Madrid a Aranjuez per anar al seu palau. Per poder portar a terme
el projecte, calien diners per realitzar un munt de feines i comprar el material necessari. Feu un
llistat amb totes les tasques que creieu que són necessàries per poder construir una línia de
ferrocarril:

76

Per tal de finançar totes les despeses per posar en marxa el ferrocarril, es varen crear accions.
Això vol dir dividir l’import total en parts més petites perquè la gent pogués comprar-les i així
recollir el capital necessari. Com els números de la loteria. Mira el que signifiquen les expressions
següents:

Capital social: preu que valia tot el projecte.
Valor nominal: preu que té cadascuna de les petites parts en què es divideix, és a dir, el preu de
cada acció.

A continuació tens un document que pot ser un exemple del què eren les accions. Mira’l i respon
les qüestions que es plantegen tot seguit:
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1.

De quina data són aquestes accions?

2.

Quin era el capital social?

3.

Podríem traduir què costaria avui tot el projecte? (Recordem que 166 PTA = 1 euro)

Per tal que ens fem una idea de què costava cada acció, farem una comparativa. Imagineu que
sou una família de treballadors del suro. Decidiu quantes persones hi ha a la família i quantes
treballen. En primer lloc, observeu les informacions que hi ha a continuació, han estat extretes del
llibre d’Àngel Jiménez Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica, Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i Diputació de Girona, 1997. Cal tenir en compte que la quantitat que s’expressa com a
jornal, vol dir sou per dia treballat. També que es treballaven 6 dies per setmana.

“[...] Els sous podien variar molt segons
segons la classe de treball. [...] Així, el 1897 bullidors, raspadors,
carradors, i embaladors tenien un jornal fix que podia anar de 2,5 pessetes a 4. [...] el 1884 es
treballaven 10 hores diàries, però en realitat se’n treballaven més, de les 6 del matí a les 6 de la
tarda fent un breu parèntesi a l’hora de dinar. Segons la feina, en algunes fàbriques es treballava
el matí dels dies festius; i en altres, els dilluns es feia festa. Hi treballaven homes, dones i nens.
Normalment els nens, a partir de 10 anys treballaven d’aprenents encara que no estaven
ocupats tot el dia.”
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Les despeses anuals corrents d’una família treballadora eren les següents:

LLOGUER D’HABITATGE

216 PTA

ALIMENTACIÓ (llum i aigua)

1.430 PTA

VESTIT I CALÇAT (brusa i espardenyes)

250 PTA

MOBILIARI

50 PTA

INSTRUCCIÓ FILLS

40 PTA

SOCIETAT SOCORS MUTUS I METGE

22 PTA

QUOTA DEL CASINO

7,20 PTA

ALTRES DESPESES (beguda, tabac, teatre, etc.)

200 PTA

IMPREVISTOS (malalties)

34,80 PTA

Respon les preguntes següents:

1.

Calculeu el total de les despeses d’un any d’aquesta família. Convertiu el resultat de pessetes a
euros.

2.

Calculeu els ingressos que tenia una persona que treballés. Quantes persones de la família
calia que treballessin per poder assumir aquest pressupost? Convertiu el resultat de pessetes
a euros.
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3.

Què podien arribar a estalviar?

4.

Podien comprar accions del ferrocarril?

5.

Quins grups socials podien fer-ho? (Repassa l’apartat 1 El Sant Feliu que volia un tren)
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2.2 LA CONSTRUCCIÓ
Per poder construir el tren, la Companyia havia de planificar el trajecte del nou ferrocarril, amb
la indicació de les parades –estacions o baixadors- que conformarien el seu recorregut. El
document que es mostra a continuació és el plànol oficial, mira’l detingudament i respon les
preguntes que hi ha a continuació:
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1. Distingeix entre els que són estacions en nuclis urbans i el que són només baixadors.
ESTACIONS

BAIXADORS

2.

Quin correspon a la teva localitat? Senyala-la amb una fletxa.

3.

Ressegueix la línia que indica el trajecte del ferrocarril.

4.

Indica també amb una línia blava que travessi la línia del ferrocarril els cursos d’aigua que li
calia travessar. Per identificar-los, pots consultar l’esquema que hi ha al costat del plànol
oficial del trajecte: riu Ridaura, entre s’Agaró i Castell d’Aro; la riera de Salenys, entre la Font
Picant i Llagostera; la riera Verneda, entre el baixador de l’Esclet i Cassà de la Selva; riu
Bugantó, entre Llebrers i Llambilles i el riu Onyar, entre Quart i la Creueta.

5.

No oblidis crear un quadre de signes convencionals:
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L’extensió de la línia del tren anava avançant seguint el recorregut planificat i s’anaven
tirant carrils per construir el traçat. Crea un peu de foto per a la imatge de sota, que expliqui el
moment en què es troben les obres.

Peu de fotografia:

D’acord amb el que has vist a la imatge anterior, respon les preguntes següents:
1.

Quin és l’espai del recorregut del tren en aquesta imatge?
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2.

Què necessitava tenir la companyia per poder iniciar les obres del trajecte? En el cas de la
imatge, què perjudica? Què li calia fer?

I jo, què hi guanyo amb el tren? Les indemnitzacions
Per poder construir la via del tren, la Companyia primer havia de ser propietària del trajecte, és
a dir, havia d’expropiar terrenys i per tant, havia de pagar o indemnitzar als autèntics propietaris
d’aquests terrenys. És a dir, no tothom estaria content amb l’arribada del tren, i menys, si el
trajecte passava per les seves propietats. Fixem-nos en aquests escrits que ens ho expliquen:
primer llegirem els documents, tot responent a algunes preguntes, i després analitzarem els fets en
general.
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Document 1: Pere Serra, propietari

1.

Qui signa el document? Per què signa ell? Té relació amb la seva situació econòmica?

2.

Què perd amb el tren?
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Document 2: Pere Balmanya en nom d’Ernest Vidal

1.

Qui signa el document? És la persona afectada o representa algú? Qui?

2.

Quina professió té en Pere Balmanya?

3.

Què perd el propietari amb l’expropiació de les terres per a la construcció del tren?
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Document 3: Josep Rebujent, masover del Sr.Piferrer

1.

Qui signa el document? És la persona afectada o representa algú? Qui? Per què signa una altra
persona que no és l’afectat?

2.

Què perd el propietari amb l’expropiació de les terres per a la construcció del tren?
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3.

Quina relació té Josep Rebujent amb el senyor Piferrer? Per què un és només en Josep
Rebujent i a l’altre el tracten de senyor Piferrer?

Document 4: Juan Ramot, arrendatari de Pere Martínez Estrada
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1.

Qui signa el document?

2.

És el propietari de la finca? Si no ho és, qui és l’amo?

3.

Quina relació té en Joan Ramot amb don Pere Màrtir Estrada?

4.

Què perd el propietari amb l’expropiació de les terres per a la construcció del tren?
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Analitzem els personatges. A partir d’aquests documents, podem veure com eren les relacions
de treball al camp al segle XIX.
1.

Hi ha persones que signen en nom d’unes altres. Per quins motius?

2.

A uns se’ls anomena amb el nom i d’altres són don o senyor. Pots donar una explicació?

3.

Les relacions que té cadascun d’ells amb la terra són diferents. Situa els nostres personatges
allà on els correspon:

Relació amb la terra

Nom de la persona

Situació de treball

La terra és seva i la treballa.

És el propietari

La terra és seva i la cedeix a
algú perquè la treballi.

És l’arrendatari

La terra no és seva i la
treballa perquè el propietari
li cedeix.

És el masover
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4.

Quines són les diferències entre els masovers i els arrendataris? Quin nom tenen aquests
contractes? Pots fer una consulta a

Organitzem la informació. Mirarem d’esbrinar aquestes preguntes:
1.

Qui són els protagonistes?

2.

Tots parlen d’haver rebut uns diners. En concepte
concepte de què? Quines quantitats?

3.

Qui paga els diners i per què?

4.

Les persones que signen els documents, es consideren afectades per...
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5.

De quines poblacions?

Nom de
l’afectat

Població

Situació

Amb qui tracta

Béns afectats

Indemnització

Pere Serra

Llambilles

Propietari

Joan Casas

Alzines sureres

60 pessetes

Elabora un redactat on informis del que van significar les expropiacions.
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Fem un debat a la classe. Ara que ja tenim molta informació, fem una activitat amb el grup
classe. Podem prendre posició i opinió per parlar de les expropiacions.
1. Fixa’t en les dates dels documents. Quant de temps va passar entre el moment en què es feu
l’expropiació dels terrenys i en què es va posar en funcionament la línia?
2. Creus que en una expropiació la indemnització que es paga es correspon amb el preu que el
terreny hauria pogut tenir en una venda normal?
3. Com van ser fetes aquestes expropiacions? En algun document
document dels que has llegit abans
s’explica bé?
4. Quin és el vostre parer, si us poséssiu a la pell dels afectats?
5. I, actualment, hi ha expropiacions? en quins casos?
Construcció de ponts
Per poder construir el ferrocarril, ja hem vist que calia salvar les diferències del relleu. No tot el
camí del tren era per boscos o camps en pla. Respon les preguntes següents:

1. Recordes els cursos d’aigua dels quals hem parlat abans?

2. Quants ponts els caldria construir?
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Observa les imatges següents:

95

Llegeix el text que hi ha a continuació, ha estat extret de Centenari del tren de Sant Feliu de

Guíxols a Girona. Sant Feliu de Guíxols , Consorci per al centenari del tren, 1992 (p. 21-22):
Els ponts de la línia
“La companyia del ferrocarril, en la seva línia de Sant Feliu a Girona, de prop de 40
quilòmetres, va haver de construir-hi cinc ponts pròpiament dits, per salvar els accidents
geològics produïts per l’erosió dels rius. Les altres obres van ser pontons i revestiments. Dels

cinc, quatre n’eren metàl·lics -construïts per l’enginyer Alexandre Wohlguemuth de l’Arsenal
Civil de Barcelona, l’any 1891- i un d’obra.
1

El de l’Onyar, al quilòmetre 4,189, tenia 80 metres de longitud. La seva construcció va
suposar un cost de 40.200 pta. Tenia vuit pilars al llit del riu i estava dividit en vuit

trams de 10 m.
2

El del Bugantó, al quilòmetre 9,957, tenia 30 metres de longitud. Estava
Estava format per tres
trams metàl·lics de 10 metres cadascun. Es va construir amb un pressupost de 14.600

pta.
3

El de la Verneda, al quilòmetre 16,326, tenia 20 metres. Va costar 8.600 pta. Aquest
pont va ser volat durant la retirada republicana el 1939 i, per tant, s’hagué de

reconstruir.
4

El del Ridaura, al quilòmetre 35,025, feia 40 metres. Es va construir amb 19.500 pta.
Constava de quatre trams metàl·lics de 10 metres cadascun. Era del mateix tipus que el
de l’Onyar i tenia tres pilars metàl·lics. El novembre
novembre de 1908, a causa d’una forta
riuada, el pilar central va baixar i va implicar la construcció d’un nou pont. L’any 1912
es va construir el pont de 40 metres de longitud que s’ha conservat fins avui, va ser
obra de l’enginyer August de Rull. L’empresa
L’empresa constructora va ser la Maquinista
Terrestre i Marítima de Barcelona

5

El de Salenys és d’obra, format per tres arcs de pedra de mig punt amb set metres de
llum cadascun. Tenia una longitud de 25 metres i va ser projectat per Bernat Puig,

enginyer de la Companyia. L’empresa constructora va ser Garavetti. No se sap amb tota
seguretat, però es calculava que havia costat de fer-lo unes 12.000 pta.”

96

Quan tinguis la informació, elabora un reportatge on expliquis perquè s’incorporen els ponts al
trajecte del ferrocarril Sant Feliu de Guíxols - Girona, quins van ser i quines foren les seves
característiques, mira d’esbrinar per les informacions quin pont
pont és el de cada imatge i indica-ho en
un peu de foto. El reportatge cal que combini imatge i text.
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Fem números... Si la quantitat de material necessari que es va necessitar per la construcció de
la via s’havia de calcular a partir de la longitud total del traçat i en aquest cas la línia té 40 km. Si la
llargada dels rails solia ser de 7,6 m i cadascun pesava 16 kg/m. Quants rails van haver de fer
servir i quin va ser el seu pes total?

A l’hora de calcular el material necessari, cal tenir en compte que:
1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
1 Tm = 10 q = 100 mag = 1000 kg
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2.3 VAGONS
Per posar en funcionament el tren, a part del recorregut, necessitem el vehicle, és a dir, la
màquina locomotora i els vagons. Mira les imatges que hi ha a continuació i estableix una
comparativa entre els vagons de les diferents èpoques:

Vagons del primer tren Barcelona-Mataró (1848)

Vagons ferrocarril Sant Feliu Guíxols- Girona (1893)

Tren de rodalies Renfe (2017)

Ferrocarril d’alta velocitat (2014)
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Els vagons dels trens més antics...
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La Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu a Girona va contactar amb una empresa perquè els
subministrés els vagons. A continuació hi ha la carta de resposta d’aquesta empresa, llegeix-la

atentament:
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Per a una millor comprensió de la carta, respon les preguntes següents:

1.

De quina empresa i nacionalitat era la Companyia
Companyia que fabricava els vagons?

2.

Hi havia empreses de fabricació de material ferroviari en aquells moments a la península
Ibèrica?

3.

La data d’aquest escrit és posterior o anterior a la inauguració del tren Sant Feliu de Guíxols Girona? Quina hipòtesi podries fer al respecte?
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Observa aquesta il·lustració publicada a la revista La Ilustración hispano-americana núm. 557,
del dia 5 de juliol de 1891 i respon les preguntes següents:

1.

És contemporània amb el tren del Sant Feliu de Guíxols?

2.

Què s’hi representa en aquesta imatge?

3.

Quina producció podria sortir d’aquesta fàbrica?
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4.

Què va ser “La Maquinista Terrestre y Marítima”?

La carta ens descriu perfectament com seran aquests vagons. Seguint les seves indicacions,
elabora’n el plànol alçat.
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Segons la carta, de quins materials s’ha construït majoritàriament el vagó?
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Aquí tens les tres espècies que han estat utilitzades per aquesta construcció. Indica a cada
imatge el nom de l’arbre i quina part del vagó s’ha fet amb aquest material.

Roure

Carcassa de la caixa
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Ara fes-ne la classificació taxonòmica o biològica:

ESPÈCIE:

Roure

GÈNERE:

FAMÍLIA:

ORDRE:

CLASSE:
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2.4 ELS OFICIS DEL TREN
Fixa’t en aquesta imatge i respon les preguntes que trobaràs a continuació:

1.

Descriu els elements d’aquesta imatge.

2.

Quina significació té l’acció del personatge? Té alguna relació amb algun altre element de la
fotografia?
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3.

Aquest fet passava sovint?

El funcionament d’una línia de ferrocarril comporta l’actuació de diversos professionals. Quins
oficis diferents necessita una línia de tren? Mira l’organigrama següent, el pots trobar en línia a la
pàgina web d’iGuadixS. F. G. Ferrocarril de San Feliu, a http://sfg.iguadix.es/:
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A continuació, mira les següents definicions dels oficis del tren i indica, en la casella del costat quin
és l’ofici que correspon a cada definició:

DEFINICIÓ:

NOM DE L’OFICI:

Persona que és responsable de l’estació i organitza quan
arriben els trens i quan han de sortir.
Persona que sap com fer que els tots els trens circulin bé i que
els equipatges arribin bé. També podia enviar missatges per
telègraf.
Persona que intervé o controla si, a dalt del tren, tothom ha
pagat el bitllet per poder viatjar.
Persona que condueix la màquina del tren.

Persona que es preocupa perquè el tren tingui combustible per
funcionar (carbó) i controla el foc per cremar el carbó a la
locomotora.
Persona que, quan el tren és a l’estació, visita i controla les
rodes i la via perquè no tinguin cap desperfecte.

Persona responsable de fer aturar o frenar el tren quan calia, a
vegades a mig recorregut o bé quan s’havia d’aturar en alguna
estació.
Persona responsable dels senyals i les agullesper avisar els
trens si hi havia algun incident.
Persona que,quan el tren passava pel mig d’un camí o carretera,
baixava les barreres per aturar els carros o les persones fins
que no hagués passat el tren.
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Mira la fotografia següent. Analitza quines informacions ens dóna la imatge.

1.

Què pots saber a partir dels textos que hi trobem?

2.

Quins dels oficis anteriors hi pots veure representats?
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3.

Com es distingeixen les diferents categories de treball?

4.

Quants empleats tenia la Companyia en el moment de la fotografia?

5.

Per la imatge, qui podia treballar a l’empresa? Qui no? Qui hi trobes a faltar?
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Observa aquest document i respon les preguntes que trobaràs tot seguit.
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1.

De què ens informa? Què ens explica?

2.

Quin element del vestuari era el que definia l’uniforme?

3.

Com distingien de manera gràfica i visual la categoria del personal?
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Els elements bàsics representats eren vegetals, com el que
que apareix a la imatge de sota. Quin era
el seu nom popular?

S’anomena...

Ara fes-ne la classificació taxonòmica o biològica:

ESPÈCIE:

GÈNERE:

FAMÍLIA:

ORDRE:

CLASSE:
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Per què creus que feien servir precisament aquest element? Quina explicació hi trobes?

Dibuixa la gorra que podria haver portat el cap d’estació de la teva localitat. Fixa’t bé de quina
categoria era. Pots completar la informació a la pàgina d’iGuadix S. F. G. Ferrocarril de San Feliu, a
http://sfg.iguadix.es/. En aquest lloc web, a l’apartat anomenat Tècnica, hi trobaràs el Reglament
d’uniformes del personal que és el document on explica amb dibuixos com eren aquests uniformes:
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Observa aquests documents i,i, per saber què ens expliquen, completa la graella hi ha a sota:

Nom de la persona:

Ofici que fa:

Data del carnet:

Ús del carnet:
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Fes una síntesi on expliquis les necessitats de personal de la Companyia del Ferrocarril.

La Companyia del Ferrocarril requeria...
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3. LA INAUGURACIÓ:
El tren comença a rodar

Sumari
3.1EL TREN COMENÇA A RODAR
3.2 EL PRIMER VIATGE
3.3 L’EXPOSICIÓ DE BELLES ARTS
3.4 PERSONATGES: CASAS I HERIZ
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3.1

EL TREN COMENÇA A RODAR...

1880
La rifa del suro

1892

1969

Inauguració del tren

Tancament de la línia

Observa la pintura que hi ha la damunt d’aquestes línies, va ser feta durant el segle XIX per
Lluís Ràfols Olivella i du com a títol Paisatge rural. Respon les preguntes següents:

1. Quins elements paisatgístics apareixen en aquesta pintura?

2. Què senyalaríeu com a elements humans?

3. Quin element és absent i, en canvi es podria convertir en el veritable protagonista
d’aquest quadre? Quines pistes ens dona l’autor?

4. On podríem situar aquest paisatge?
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3.2

EL PRIMER VIATGE

Llegeix el text següent i respon les preguntes que hi ha a continuació:

“ Ara penseu com anava el meu carrer, a les 6 de la tarda del dia 29, quan el rector de la
parròquia del monestir, mossèn Jaume (...) acompanyat de dos escolans de gala, com si fossin
del Vaticà, que tot ho estrenaven , sotana vermella, roquet de randa, guants de fil blanc i
sabates xarolades, i seguit del magnífic Ajuntament en pes, els agutzils, els serenos i una
banda de música, passaven per davant de casa, camí de l’estació, cap a beneir el tren nou de
trinca.
(...) I com no voldríeu que que jo no me’n recordés, si els escolans eren el meu germà gran i
un altre minyó de la seva edat, en Rafalet Valls, de la banca Valls, i els meus pares, traient
guspires i llustre, de tan ben vestits, també se n’anaven cap a l’estació, mentre jo, que no
n’era digne, perquè a penes tenia cinc anys, m’ho mirava des del balcó del primer pis,
custodiat per les minyones i escarrassos de casa, que ern vuit o deu?...

L’endemà, dia 30, va ser la inauguració
inauguració del carrilet, la seva primera aventura pels arriscats
camins de la vida. Jo aquella nit vaig dormir com un soc – bon costum que tenia i encara
conservo -, però suposo que els grans no van aclucar l’ull, pel joiós neguit que duien dintre.
El cert és que, a trenc d’alba, bon punt clarejava, una banda començà de fer passada que vol
dir un tomb pels principals carrers i places de la vila, bufant amb gran empenta i despertant
tothom. La gent es vestí a corre-cuita i una gran gentada s’encaminà a l’estació, a veure la
cosa mai vista i que ja no es tornaria a veure mai més: la sortida del primer tren del carrilet
de Girona.”

Gaziel, Sant Feliu de la costa Brava, Ed. Aedos, 1963 (p. 205-206)

1.

Com deixa explicat Gaziel la participació en les festes per part dels diversos grups
socials?
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2.

Quins són els elements que caracteritzen cadascun d’aquests grups?

3.

Quin element fa que tothom participi de la festa?
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Observa la imatge i respon les preguntes que hi ha a continuació:

1.

Quin grup social participa d’aquest primer viatge?

2.

Quins elements veus a la fotografia que t’ajudin a identificar-los?
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3.

Quines coses positives li trobes al tren acabat d’inaugurar?

4.

Fixa’t en com estan distribuïts els seient en els vagons. Què hi veus d’especial?

5.

Com els posaries tu, els seients en els vagons del tren?
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3.2

L’EXPOSICIÓ DE BELLES ARTS
Llegeix el fragment següent i respon les preguntes que hi ha a continuació:

“Magnífic Ajuntament, senyores, senyors:
Anem a obrir una Exposició de Belles Arts en nostra estimada vila, propòsit que pot semblar
superior a les forces d’una població com la nostra, aviat sabrem lo que es i encara que resulti
una exposició modesta, convé aturar-se en aquest fet ja que modesta i tot o jo m’enganyo
molt o té la cosa més importància de lo que a primera vista sembla.
Els pobles com els individus tenen necessitats de varis ordres a satisfer, materials els uns i
morals les altres. [...] Satisfetes les necessitats d’ordre material, hauria forçosament sentir
aspiracions d’un altre ordre moral i nasqueren les arts en ses manifestacions.
Nostra vila ha seguit la mateixa
mateixa llei general, ha lluitat, ha treballat i sentit avui, si així pot dirse, intuïcions d’art, aspira a més hermosos i més elevats ideals.[...] Fou, guerrera i ajudà a
deslliurar lo sol de la pàtria dels eterns enemics [...] fou navegant i ses nombroses barques
anaren i recorregueren totes les costes llevantines [...] fou industrial i nasqueren les
fàbriques que tots coneixem [...]
Mes avui falta quelcom, sent el desig, pot ser indefinit, d’esplaiar son esperit en regions més
elevades, més serenes, més ideals,
ideals, sent la necessitat de quelcom que doni forma a ses vagues
aspiracions, i al caliu de la sang juvenil, neix la idea d’una Exposició de Belles Arts [...]Anem a
obrir eixes portes que tants tresors pot ser tanquen [...] donaran glòria a nostra ben volguda
vila de Sant Feliu , en segon lloc a la nostra estimada Catalunya.”.

Fragment del discurs del senyor Casas , publicat a El Noticiero de 7 de juliol de 1892

1. Aquest text correspon a un discurs. De qui, i quan el va pronunciar? A qui el dirigia?
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2.

Quina relació pot tenir la inauguració del tren amb la inauguració d’aquesta exposició?
Quins són, segons Casas, els dos tipus de necessitats
necessitats bàsiques de les persones?

3.

Quins tres moments d’evolució ha tingut Sant Feliu de Guíxols com a poble, segons el
discurs de Casas?

4.

Quina és la teva opinió personal? Estàs d’acord amb la seva teoria? Què canviaries o
milloraries?
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El catàleg de l’exposició. Observa els documents següents:
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1.

Descriu quin tipus de documents i quin tipus de fonts són i quina informació ens donen.

Tipus de document:

Tipus de document:

Tipus d’informació:

Tipus d’informació:

2.

Imagina i redacta un petit article de diari que donés notícia d’aquestes informacions:
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El catàleg de l’exposició. Activitat de recerca en grup:
1.
2.

Entra a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols i descarrega el
document catàleg de l’exposició.
Selecciona les 10 obres de pintura que consideris més representatives i omple la graella
de recollida d’informació.

Nom de l’artista pintor:

Procedència:

Títol de les obres:
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Feu un redactat exposant les teves informacions (nombre d’artistes, procedència, temes
més exposats i artistes més representatius):
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Escull un dels artistes de Sant Feliu de Guíxols, busca la imatge d’una de les seves obres i
enganxa-la en l’espai que hi ha a continuació:

Fes-ne el comentari seguint les pautes de la fitxa tècnica següent:

1r pas: Documentació general

Catalogació

Títol, autor, cronologia
Tècnica: pintura al fresc, a l’oli, aquarel·la

Aspectes materials i
tècnica:

Suport: fusta, tela
Lloc: actual, original
Primera aproximació: explicar què hi ha representat
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2n pas: l’anàlisi formal

Elements plàstics: la línia (predomini de la recta o de la corba) i la perspectiva
Elements plàstics: el color (càlid o fred)

Elements plàstics: la llum (colors
colors plans o sense llum, llum real o simbòlica)
Composició (oberta o tancada, línies principals)
Temps (real o simbòlic)
Ritme (repòs o moviment)
Estil (de l’autor/ de l’època)

3r pas: la interpretació

Tema
Contingut i significat:

Gènere
Qui fa l’encàrrec/ a qui va dirigida l’obra?

Funció:

Per a què serveix? Per què la van fer?

Context:

Relació de l’obra amb el moment històric
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1r pas: Documentació general

2n pas: l’anàlisi formal
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3r pas: la interpretació

139

3.4 ELS PERSONATGES. EL SOMNI D’UN ENGINYER
Busca en un plànol de Sant Feliu un carrer amb el nom d’Heriz. Reprodueix-lo i enganxa’l o
dibuixa’l en el requadre que tens a continuació.

140

En molts dels articles que hem llegit trobem el nom de Casas i Heriz, sovint junts. Repassa
els textos llegits, cerca informació i escriu una síntesi biogràfica d’aquests personatges, que
inclogui: qui eren, d’on eren, a què es dedicaven, quina relació tenien
tenien amb Sant Feliu de
Guíxols.

141

Fixa’t també en el plànol on està situat el carrer Heriz. Per què creus que van triar
precisament aquest carrer per posar-li el nom d’Heriz?
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4. ELS USOS DEL TREN:
TREN
El tren en marxa

Sumari
4.1LA IDEA DE VIATGE: EL TEMPS
4.2 TEMPS DE PAU:USOS DEL TREN
4.3 TEMPS DE GUERRA: EL TREN COM A ESTRATÈGIA
4.4 LES PERSONES: VIATGERS I SOLDATS

143

4.1

LA IDEA DE VIATGE: EL TEMPS

1880
La rifa del suro

1892

1969

Inauguració del tren

Darrer viatge

Observa aquesta imatge de Jordi Verrié. Què et suggereixen aquests dos camins en
paral·lel?
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Segur que has agafat el tren més d’una vegada. Un rodalies? Un de llarg recorregut? Has
agafat mai un tren d’alta velocitat? On has anat?

Què és per a tu un viatge en tren? És només un desplaçar-se de lloc? És estar un temps en
moviment?
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Com creus que tenim la percepció d’estar lluny o a prop? De què depèn? Del temps? De
l’espai?

Quin dels dos camins prefereixes agafar? Per què? Pot ser una metàfora de la vida?
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Aquest és el recorregut que feia el tren, extret de Vikipèdia. Quin significat tenen els
símbols que s’hi troben? Elabora una llegenda de l’esquema amb els elements que hi
apareixen.

LLEGENDA

147

Fes un breu redactat explicant quin paisatge trobaríem si fóssim dalt del tren, tenint en
compte els elements que anem passant, ja sigui paisatge, elements
elements naturals (rius i rieres) o
nuclis urbans.

Un cop a dalt del tren...
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Continuem el recorregut. L’aparició del tren, ja hem vist que va ser un gran avantatge per a
tots, però anem a fer números... Quants quilometres hi ha entre les parades del tren?

Sortida

Arribada

Km

Sant Feliu de Guíxols

S’Agaró

1,7

S’Agaró

Castell d’Aro

Castell d’Aro

Santa Cristina

Santa Cristina

Bell-lloc / Font Picant

Bell-lloc / Font Picant

Llagostera

Llagostera

Esclet

Esclet

Cassà de la Selva

Cassà de la Selva

Llebrers

Llebrers

Llambilles

Llambilles

Quart

Quart

La Creueta

La Creueta

Girona

SUMA TOTAL DE KILÒMETRES

39,1 Km.
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Consulta l’horari de tren que hi ha a la pàgina 5 d’aquest quadern i calcula quant de temps
es trigava per anar de la teva població fins a:

1.

Sant Feliu?

2.

Girona?

Les distàncies entre els llocs sempre han estat les mateixes, però el temps necessari per
anar d’un lloc a l’altre pot variar. Observa el gràfic que hi ha a continuació i digues de què
depèn el temps que es necessita per als desplaçaments i viatges?
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Segons el gràfic anterior, digues quina velocitat podia arribar a tenir...

Un carro?

Una diligència?

Un tren?

Un automòbil?

Ara respon les preguntes següents:

1.

Quins vehicles eren utilitzats com a ràpids al segle XVIII i fins a mitjan XIX?

2.

Quin vehicle apareix a mitjan segle XIX?

3.

Quant de temps trigaríem per anar de Sant Feliu a Girona en carro?
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4.

Quant trigaríem anant-hi en tren? Calcula el temps de recorregut entre parades, però
pensa que també has de tenir en compte que, a cada parada, el tren podia estar aturat
uns 5 minuts, com a mínim.

Passem a l’actualitat. Respon les preguntes que hi ha a continuació, però recorda
prèviament que:
El càlcul de la velocitat es fa per mitjà de la fórmula següent: V= e/t
Que l’espai que hi ha entre Girona i Sant Feliu de Guíxols són 40 Km

1.

Quant de temps cal ara per anar de Sant Feliu de Guíxols a Girona en cotxe, tenint en
compte que circulem a una velocitat d’uns 80 Km/h?

2.

Quant de temps es triga si anem en transport públic? Què hem de tenir en compte a part
de la velocitat?
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Arribada i evolució del ferrocarril a l’Estat espanyol

Amb la Revolució Industrial de mitjan segle XVIII es transformen els sistemes de producció
i de transport, gràcies a què se substitueix la força animal per la força mecànica. A la
península Ibèrica, el primer tren
tren que va funcionar fou el de la línia Mataró – Barcelona
(1848), com a suport a la indústria tèxtil que s’estava implantant. La segona línia fou la de
Madrid - Aranjuez, construïda per ordre de la reina Isabel II, per poder traslladar-se més
còmodament al seu palau d’Aranjuez.

A banda del text anterior, mira també els recursos següents:

Recursos i materials d’història contemporània a www.buxaweb.cat/dossiers/ecosoXIX.htm
Mestre @ casa, a http://mestreacasa.gva.es/web/portaleducativo

Respon les preguntes que hi ha a continuació:

1.

Quina era l’energia que movia el tren?

2.

En quin moment apareix el ferrocarril al nostre país? Per què?
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3.

Qui fou el promotor de la línia Mataró Barcelona?

Mira els mapes i la cronologia que hi ha a continuació:
Xarxa de ferrocarril de Catalunya al s. XIX

Ferrocarril a l’Estat espanyol
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Cronologia de caps de l’Estat espanyol als segles XIX i XX

Amb els mapes i cronologies anteriors, elabora un text on expliquis l’arribada del
ferrocarril. Cal tenir en compte el traçat, recorreguts i ciutats que enllaça, períodes de govern
en què es va donar.
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4.2 TEMPS DE PAU: USOS DEL TREN

Fixa’t en la imatge i respon les preguntes següents:
1.

On podria ser feta?

2.

De quina època pot ser aquesta imatge i per què?

3.

Què et sembla que podrien portar aquest sacs?
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Mira aquesta altra imatge, correspon a l’estació de Llagostera, i planteja’t les qüestions
següents:

1.

Què porta el tren que hi ha a la dreta?

2.

Per què podria servir aquest material?
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L’aplec del Remei
Saps on és el Remei? I què s’hi celebrava anualment? Aquesta
Aquesta festa venia de ben antic i era
tan important que la Companyia del Ferrocarril ho tenia en compte. Llegeix la notícia següent,
va ser publicada al setmanari L’Avi Muné, el dia 14 de juny de 1930.

Activitat en grup: imagineu-vos que sou una agència d’activitats culturals... de 1930! Per
donar difusió a l’aplec del Remei, heu de confeccionar un cartell informatiu (mida DIN-A3) de
l’esdeveniment. Per això cal que:
a) Us organitzeu per petits grups.
b) Feu una petita recerca on s’expliqui què és l’aplec, on se celebra i en què consisteix la
celebració.
c) No oblideu donar informació del servei de transport públic –ferrocarril en aquest cas-,
seguint les indicacions de l’article del diari de L’Avi Muné .
d) Cal adjuntar-hi un plànol i alguna fotografia del lloc.
e) Com ho faríeu ara per organitzar una festa i fer-ho saber als amics?

Aquesta és l’ermita del Remei, al mas
Eroles de Castell d’Aro. A Catalunya
hi ha moltes ermites amb el nom del
Remei. De fet, la paraula remei, ens
indica solució a les malalties. Altres
poblacions tenen ermites que
s’anomenen la Salut.
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Feu una recerca per la Xarxa, busqueu ermites del Remei de Catalunya i situeu-les en
aquest mapa.
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Era tan tradicional fer aplecs a
les ermites del Remei, que Josep
Anselm Clavé va compondre la
primera obra de teatre musical
en català, que va titular L’Aplec
del Remei.

Per saber més sobre Anselm Clavé, fes una cerca i respon les preguntes següents:

1.

Recordes qui era aquest personatge?
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2.

Quina relació va tenir amb la Renaixença?

Identifica el següents fets de la vida de Clavé amb el període polític en que van tenir lloc:

Any

Vida J.A. Clavé

1824

Neix a Barcelona,
fill d’una família
propietaris d’un
magatzem de fusta

1843

Participa a l’assalt
a la Ciutadella amb
la Jamància

1850

Funda la societat
coral La
Fraternitat,
primera coral
obrera a l’Estat

Període polític/ Fet important
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1858

Èxit de la sarsuela
L’aplec del Remei

1868

Funda el diari La
Vanguardia

1869

Sotspresident del
pacte de Tortosa

1871

President de la
Diputació de
Barcelona

1873

Governador civil
de Castelló de la
Plana

1874

24 de febrer: mor a
Barcelona
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Clavé va ser el fundador de les Societats Corals obreres. El seu moviment va començar a
Barcelona i es va estendre per tot arreu. Observa la imatge següent, és un retrat dels
membres de la societat coral Gesoria:

1.

Comenta aquesta imatge i explica com la podries relacionar amb Clavé i Sant Feliu de
Guíxols. Cal seguir les pistes que ens aporten alguns elements... El grup d’homes es
presenta amb dos estendards. Es tracta, doncs, d’una o de dues corals? Com ho podem
saber? Quins noms tenen? D’on eren?
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2.

Alguns d’ells porten una gorra de plat a la mà. Qui són?

3.

Hi ha un personatge central que porta un element musical característic a la mà dreta, què
és i perquè serveix?

El concert
Llegeix la notícia següent, fou publicada a L’Avi Muné de 14 d’octubre de 1922:
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Fes un resum de la notícia, tenint en compte els següents apartats:
-

De què ens parla?
On?
Quan?
Quines persones hi estan implicades?
Com portaran a terme el seu objectiu?
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Coneixes Pau Casals? Va ser un músic universal, el millor violoncelista del món i va lluitar
sempre per la pau. L’any 1971, les Nacions Unides en reconeixement li van donar la Medalla
de la Pau. Busca les paraules del discurs que va pronunciar i transcriu-les:
http://www.paucasals.org/ca/PAU-CASALS-discurs-a-la-ONU/
https://www.youtube.com/watch?v=-MGHoMhk7d4 )
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L’ús del tren per la població de la comarca i per gent vinguda de fora fou divers. En els
següents articles del diari L’Avi Muné i La Costa Brava hi trobem diversos exemples. Llegeix
els textos i crea un títol per a cadascun d’ells.

Text 1 . Títol:

“Inauguració de la temporada avui dissabte 29 de juny, festivitat
festivitat de Sant Pere, amb un gran
concert (…). L’acabament del ball de la nit coincidirà amb la sortida del tren correu que surt
de Sant Feliu a les 4,05 de la matinada, el qual s’aturarà al baixador de Sant Pol per tal que els
forasters que hagin acudit a la festa, puguin traslladar-se còmodament a llurs respectives
residències.”
Publicat a L’Avi Muné de 29 de juny de 1929
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Text 2. Títol:

“La Companyia del tren Guíxols-Girona, volent donar facilitat als Srs. Banyistes, d’acord amb
l’empresa de s’Agaró ha disposat que tots els dies des del 23 de Juny al 15 de setembre, tots
els trens ordinaris ascendents i descendents excepte el tren que surt de Sant Feliu a les 4,05
hores tinguin parada discrecional en el baixador de Sant Pol.”
Publicat a L’Avi Muné de 29 de juny de 1929
Text 3. Títol:

“El tren extraordinari que s’organitzà el diumenge passar per anar a Girona, amb motiu del
partit Girona-Barcelona, constituí un èxit ja que foren 170 les persones que es traslladaren a
la immortal ciutat, i devem tenir en compte que durant el trajecte augmentà
considerablement aquest número”.

Publicat a La Costa Brava de 16 de setembre de 1933
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Redacta un text que doni resposta a aquestes qüestions:
1.
2.
3.
4.
5.

En quin període de l’any apareixen aquests anuncis?
A quin tipus d’activitats fan referència i a quin públic volen arribar?
Per què i com canviarà l’organització del ferrocarril –parades escollides, horaris?
Creus que actualment els serveis de transport públic canvien horaris i organització? En
quines ocasions ho fan i per què?
Creus que les activitats d’oci de la gent han canviat entre el què passava al 1929 i el que
passa ara, al cap de gairebé noranta anys?
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Aplec sardanístic a la Font Picant
Aquest document que segueix, forma part del fons de documentació sobre el ferrocarril
que es guarda a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols
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Què ens explica l’escrit a màquina?

Data de l’esdeveniment:

Esdeveniment que s’organitza:

Horari de sortida de Llagostera:

Horaris de sortida de Sant Feliu de Guíxols:

Horari de retorn a Llagostera:

Horari de retorn a Sant Feliu de Guíxols:

Del text escrit a mà, quina informació se’n treu?

Quants diners han aconseguit amb la venda
dels bitllets?

Quina és la seva impressió de l’ús que la gent
ha fet del tren?

Com ho valora? En què es basa?

Quina altra festa es feia també aquest dia?
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El costum de fer un aplec sardanístic a la Font Picant venia ja de lluny. Mira aquesta pàgina
de La Costa Brava de 20 de juny de 1931:
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L’escrit ens parla d’una ballada de sardanes i d’un aplec. Quina és la diferència?

La informació queda organitzada en dos grans apartats: el que fa referència a la festa
musical i el que és la intendència. Pel que fa a l’organització de la festa, respon les preguntes
següents:

1.

A quins llocs es fa la ballada? Existeixen avui dia?
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2.

Qui organitza l’aplec?

3.

Quines cobles participaven en aquests esdeveniments? De quines poblacions venien els
músics?

4.

A partir de la biografia d’alguns compositors i les seves obres. Hi ha algun d’aquests
músics que estigui relacionat amb Sant Feliu de Guíxols?
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Activitat en grup: elaborem un mural de tema sardanístic. A partir de la informació que us
dona l’article, i altra que podreu buscar sobre els compositors, la formació i els instruments
d’una cobla. Tingueu en compte la part gràfica i la d’imatge,
d’imatge, amb reproducció de fotografies i
rètols indicatius. També us podeu inspirar en imatges de grafits que podeu trobar a Internet.
Després podeu fer una exposició de classe sobre el tema sardanístic.
Enganxa aquí una fotografia del mural o fes-ne un dibuix
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Pel que fa a la intendència. Completa el full del menú que van servir a la Font Picant. Fes la
descripció del plat i dels ingredients que necessitaven per elaborar-lo. Indica també el nom
del restaurant.
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Ara mira les notícies següents. El primer va ser publicat a L’Avi Muné de 8 de juny de 1918
i el segon a La Lealtad de 4 de juliol de 1896. Respon les preguntes que trobaràs a
continuació:
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1. Quin era l’element de prestigi que feia que la gent anés al restaurant? Pots deduir-ho
de l’anunci?

2. Com era el paratge de la Font Picant?
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3. Què vol dir la paraula gourmets? De quin idioma prové?

4. Quins serveis oferia el restaurant de la Font Picant?

5. Com es deia el propietari del restaurant? Com l’anomenaven popularment?
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4.3

TEMPS DE GUERRA

El segle XX va ser un període de molta violència, com ho havien estat -de fet- els anteriors.
Europa va generar dues guerres mundials i a la Península ibèrica es va lliurar una horrible
guerra civil. Els motius per a cadascuna d’aquestes, són llargs i alhora curts: economia i poder.
En cap cas es pensava en el benestar comú.

Observa aquestes cronologies i situa’t. Escriu el nom corresponent al conflicte:
19141918

Nom:

1939- Nom:
1945
19361939

Nom:

La 1ª Guerra Mundial
La 1a Guerra Mundial va ser l’enfrontament de dos blocs a Europa pel poder econòmic i
polític. Quins van ser aquests dos blocs ? Mira el mapa següent, ha estat extret de Viquipèdia:
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I d’ on ve aquest enfrontament? Per tenir la primera pista llegeix
llegeix el text següent:
“El sistema sorgit de la Revolució Industrial, que permetia obtenir més productes i amb
aquests, més diners i així poder tenir més matèria primera, més productes, més diners, més
matèria primera....

MÉS PRODUCTES > MÉS DINERS > MÉS MATÈRIA PRIMERA
Aquesta espiral farà que des del 1750 s’anés
s’anés invertint en nous descobriments i invents i ja no
només se servien del carbó com a font d’energia i l’aplicació del vapor a la indústria tèxtil i
siderúrgica, sinó que també es va estendre a la recerca de noves fonts d’energia, petroli,
electricitat i a nous sectors industrials,
industrials, no només el tèxtil i la siderúrgia, sinó que a partir de
1850, s’ inicia un nou període amb la química, l’automobilística, entre d’altres... havia nascut
la 2a Revolució Industrial, que aniria en augment fins que
que arribessin les seves crisis (1914,
1929, etc.).”
Maria Calzada. Didàctica Món Contemporani 4t ESO

1.

Amb el text anterior i consultant el teu llibre
llibre completa aquesta comparativa:

Període i cronologia

Sectors industrials

1a
Revolució Industrial
1750

2a
Revolució Industrial
1850

Tèxtil
Siderúrgia

Continua: Tèxtil i siderúrgia
Nous sectors:

Fonts d’ energia

Capitals

Continuen :
Noves fonts d’ energia :

Modestos

Grans capitals

Matèries primes
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I què necessiten per continuar creixent? L’origen de l’imperialisme

“Però, és clar, els països que havien fet l’evolució de la 1a i la 2a Revolució
Revolució Industrial –Gran
Bretanya, França, Països Baixos, part d’ Itàlia, etc.– ja tenien el mercat saturat i calia anar a
buscar altres llocs del món per vendre els seus productes i obtenir matèries primeres barates.
És així com es van llançar en una cursa desenfrenada per obtenir
obtenir matèries primeres barates i
col·locar els seus productes. Es converteixen en colonitzadors (colonialisme) d’Àfrica i d’Àsia
i tot seguit, creen imperis econòmics i de poder (imperialisme).
Aquí comencen a tenir petits conflictes que solucionen en una trobada a Viena, el Congrés de
Viena, on davant d’ un mapa d’Àfrica, dibuixen les línies de cada país i se la reparteixen com
un pastís, prescindint de la població que hi viu.”

Maria Calzada. Didàctica Món Contemporani 4t ESO

1.

Busca un mapa del repartiment del territori africà i afegeix-lo al requadre que hi ha a la
pàgina següent. Pots consultar el lloc web Ciències Socials en Xarxa, disponible a:

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/01/el-repartiment-d%E2%80%99africa/
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2.

Respon les preguntes següents:

. Quin són els països Europeus que hi participen?

. Ordena’ls en un llistat segons les seves possessions. Qui es queda en darrer lloc? Veuràs que
això tindrà conseqüències.
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. Què voldrà un país poderós que no té cap a on créixer ?

“Però... Ai, las! Hi ha una potència que ha fet aquest mateix camí: revolució industrial,
necessitat de nous mercats, etc. i també vol part del pastís, però com que ha començat el
procés més tard, arriba més tard també. Parlem d’Alemanya.
I com és que arribant l’últim s’ha fet el més poderós? Què ha passat amb Alemanya? Primer
han format el país (unificació) i després s’han llençat a potenciar la seva indústria sobre la
siderúrgia, sector que necessita molts diners.
I d’on han sortit? Han fet la revolució industrial
industrial com els anglesos, a partir de petits tallers
tèxtils? No.
Ho aconsegueix perquè és l’únic país que els seus nobles (amb potencial econòmic) han sabut
actuar com burgesos (és a dir, s’han posat a treballar, com burgesos, muntant indústries). I
com que tenen molts diners i recursos naturals, les mines han entrat amb molta força a la
indústria siderúrgica.
Són molt poderosos econòmicament però, és clar, necessiten més mercats i quan ells arriben,
ja se’ls han repartit en el famós Congrés de Viena de 1885. Per tant, només li queda una
solució: entrar en conflicte. Així comença la 1a Guerra Mundial.”

Maria Calzada. Didàctica Món Contemporani 4t ESO

Què passa amb Catalunya durant la 1a Guerra Mundial? Escolta en el programa de
Catalunya Ràdio En guàrdia,
guàrdia, la conferència del professor Josep M. Solé i Sabaté, sobre “Els
Catalans i la 1a Guerra”. El pots trobar a Internet, a:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia-1714-2014/505-els-catalans-i-laprimera-guerra-mundial-internacional-3/audio/780578/
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1.

Fes una síntesi de quina va ser l’actitud
l’actitud dels catalans durant la 1a Guerra Mundial. Cal
tenir en compte els següents temes:

.

Si l’Estat espanyol va participar en la guerra i de quina manera.

.

Quines actituds va prendre la societat catalana i a quin bàndol estaven a favor i perquè.

.

Com les expressaven? Va aparèixer algun diari? Què volia?

.

Què pensaven que els podia aportar en positiu a aquesta guerra?

.

Què els va aportar en positiu i què en negatiu?
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La 1a Guerra Mundial i el tren
El tren de Sant Feliu també visqué aquest moment. Aquí en tenim un testimoni:
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1.

En quin moment de la 1a Guerra Mundial està datada aquesta carta? Què passava al
conflicte el març del 1917?

2.

Qui era el senyor Antoni Llinàs? A qui escriu? Quin càrrec tenia?

3.

Què demana? Per què? Quins avantatges veu en la seva demanda? A quina estació es
refereix? Fes una síntesis amb aquestes preguntes.
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La Guerra Civil (1936-1939)
“Què passava a l’Estat espanyol mentre les potències europees anaven guanyant territoris
amb l’ Imperialisme?

Doncs que, en lloc de guanyar-los, els perdien i morien els soldats els quals, és clar, eren
obrers obligats a anar a la guerra. Això passava durant aquella Restauració de la qual hem
parlat abans (Alfons XII i Alfons XIII), en què continua al poder la família Borbó; però que no
saben adaptar-se a la realitat social: els obrers fan vagues per les condicions de vida, [...]
Catalunya vol que se l’escolti i no només la utilitzin per pagar [...] i sorgeix el catalanisme
polític... I mentrestant, el govern només busca guerres a fora per tal de tenir un prestigi
(recordeu que és l’ època que tot bon govern
govern havia de tenir colònies en altres territoris).
Així les coses, i després de moltes pífies polítiques (la guerra de Cuba, del Marroc, on només
hi anaven obrers a fer de soldats) i altres fets, i d’una dictadura que va posar el propi rei (la
dictadura del general Primo de Rivera), un cop acabada i gràcies a unes eleccions municipals
(abril 1931) el poble votarà els partits republicans: arriba la II República espanyola. Els grups
dels poderosos –burgesia, església i exèrcit s’oposen a la República del poble i acabaran
agafant les armes i a través d’un cop d’estat, iniciant una Guerra contra el poble i els seus
representants: la Guerra Civil espanyola.”

Maria Calzada. Didàctica Món Contemporani 4t ESO

Quins sectors socials inicien la Guerra i per quins motius? Creus que tenia alguna
influència els fets i resultats donats a Rússia el 1917?
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Observa aquests mapes i fes les activitats que trobaràs a continuació. Pots mirar també la
pàgina web següent:
https://historiacontemporania4rteso.wordpress.com/2016/03/22/la-guerra-civilespanyola-1936-39/
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1.

Completa la cronologia
1936

1937

Territori Franco

Territori República

2.

A partir de quin moment Catalunya es veurà afectada des del punt de vista bèl·lic i de
perill per la població civil?
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El tren i la Guerra Civil
Analitza la imatge i respon les preguntes que hi ha a continuació:

1.

Quin títol hi posaries?

2.

Qui o què són els passatgers d’aquest tren que surt de l’estació de Sant Feliu? De quin
bàndol podrien ser? Com ho dedueixes?
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3.

Cap a on anaven? Quin podria arribar ser el seu destí?

Un dels molts guixolencs que marxaren en aquest tren per defensar la República, el
tornem a trobar en un document de l’arxiu. Llegeix-lo:
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1.

Fes un petit escrit on es reflecteixin aquestes qüestions:

.

Des d’on està escrit? Qui el signa? Quin càrrec té? Tenim data? Qui està governant en
aquest moment i per què?

.

Quin tracte va tenir el guixolenc Manuel Naval?

.

A quin exèrcit devia servir? A la República votada pel poble o a l’exèrcit sollevat de
Franco?

.

Quina informació ens dona el document?

.

Aquesta carta és la resposta a una altra. Qui estava buscant al Manuel Naval, i per què?

.

Quina resposta dóna el militar que signa aquest document ?
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Fes una cerca a la xarxa i esbrina on era aquest camp de concentració i esbrina també si
n’hi va haver més a partir de 1939. Quins? On eren?
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Quins objectius militars podien estar relacionats amb el tren? Quines conseqüències hi pot
haver per al tren en aquesta guerra? En aquest altre document es parla dels bombardejos:
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1.

De quina data és el document ?

2.

Tenint en compte el resultat de la Guerra Civil, qui creus que devia redactar-lo?

3.

Què li va passar a la via? A quins llocs concretament?

4.

Què es va haver de fer per solucionar-ho?
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Després de la Guerra Civil
Altres funcions del tren després de la Guerra Civil i durant la 2a Guerra Mundial. Llegeix el
document que hi ha transcrit a continuació i respon les preguntes que es plantegen a la
pàgina següent:
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Inspección Técnica
Y Administrativa de Ferrocarriles
4ª División. Nº 11
Por atenciones de carácter nacional cuya urgencia es necesario encarecer, se ha decidido
atender con preferencia el transporte de la patata en todo el territorio de la nación.
Conforme a instrucciones anteriormente transmitidas, solamente conserva carácter de
preferencia absoluta el transporte de harinas y trigos, estableciéndose a continuación el de la
patata, incluso limitando el transporte de carbón.
Hasta tal punto es necesario atender esta orden que se servirán preferentemente los cargues
con mayores recorridos, dejando los transportes de pequeñas distancias para su ejecución
por otros medios.
Cúmpleme también reiterarlo, que dentro del transporte de la patata debe establecerse
preferencia para la de siembra y en la de consumo, dentro de los recorridos ya de
importancia, la que se transporte con destino a las grandes poblaciones y preferentemente
Madrid.
En cuanto al material, siempre que el remitente acepte los riesgos consiguientes, puede
efectuarse la carga en bordes altos.

Es cuanto tengo el honor de comunicarle para su mas estricto e inmediato cumplimiento.
Dios guarde a Vd. Muchos años.
Madrid, 4 de Enero de 1940

El Ingeniero Jefe
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1.

Amb Europa en guerra, i un país destrossat per la Guerra Civil, les necessitats eren
moltes. Quina és la funció primordial que farà aquest tren?

2.

Amb la consulta del teu llibre de text i d’aquest document, quina conclusió en pots treure
dels anys de la postguerra?
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Les relacions amb Alemanya després de la Guerra (1940)

Empobrit el poble després de la guerra, les autoritats militars –el govern de Franco–
intentà reorganitzar el país. Un país amb un milió de morts, unes cinc-centes mil persones a
l’exili i mig milió de persones represaliades entre els camps de concentració i les presons.
Observa els següents documents i fem una reflexió del tema de la guerra:
Document 1: Alemanya proveïdor i client d’Espanya

1.

Què està passant a Europa en els anys que es publica aquest document?
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2.

Quines són les mercaderies que es necessiten a l’Estat espanyol i que s’importen
d’Alemanya?

3.

Quines són les que exporta l’Estat espanyol?

4.

Per què Alemanya és tant important en les relacions comercials amb Espanya?
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Document 2: repatriació dels combatents de la División Azul
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1.

Què era la “División Azul” i per què després del patiment de la Guerra Civil, encara van
voler més guerra i van anar a lluitar a Rússia?

2.

Com es tracta a aquests soldats quan retornen?

3.

Quines diferències hi ha entre aquests soldats i el que hem vist anteriorment del
guixolenc que va poder sortir del camp de concentració ?

CINE-FORUM Per il·lustrar aquest període, podeu visionar un fragment de la sèrie
“Temps de silenci” capítol 5 “Secrets” TV3 A la carta. (20’ 36’’ – 26’ 32’’) i fer-ne un comentari
oral de tota la classe.
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4.4

LES PERSONES: VIATGERS, SOLDATS I TREBALLADORS DEL TREN

Qui era usuari del tren?Aquestes imatges ens mostren instantànies de la vida al voltant del
tren.

1.

Quins personatges hi apareixen?
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2.

Quines activitats de la vida diària es duen a terme a la vista de les fotografies?

3.

Quines relacions es poden deduir de les fotografies?
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No sempre les activitats que s’esdevenien eren fruit de la vida quotidiana. Tenim
testimonis de moments molt difícils al llarg dels 125 anys del ferrocarril. Llegeix els articles
següents, van ser publicats a El Programa el 19 de novembre de 1921.Hi apareixen diverses
notícies i comentaris sobre la Guerra del Marroc i la política del moment.
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La Guerra del Marroc
Els tres documents fan referència a un mateix fet. Quin? La data ens dóna pistes. Quins
interessos hi havia per tirar endavant aquest conflicte bèl·lic?
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Completa la cronologia següent amb els personatges i esdeveniments que es relacionen
amb aquest episodi:
ANYS

1900

1906

1909

1912

1921

1923

Monarquia

Dictadura

Fets

Fets

Govern

Conferència d’Algesires

Maria Cristina

Setmana Tràgica

Alfons XIII

Desastre d’Annual

Primo de Rivera

Desembarcament d’Alhucemas
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1925

Situa al mapa el nom dels territoris amb recursos energètics buscats durant el regnat
d’Alfons XIII, tenint en compte els signes convencionals del mapa.

1.

Recordes en quina reunió sobre el repartiment
repartiment d’Àfrica participa el Govern espanyol?
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2.

Per què els interessava? On va tenir lloc aquesta reunió? Situa lloc i any al mapa.

3.

Uns anys més tard, en un nou tractat s’estableix un protectorat. Quan i on? Reflecteix
aquests termes al mapa.

4.

Què va ser la derrota del “barranco del Lobo”?
Lobo”? Quina va ser la seva conseqüència?

5.

Què va ser el desembarcament d’Alhucemas? Qui el va protagonitzar? En quin període
polític?

6.

Qui fou Ab-el-Krim? Què volia? Com s’havia organitzat?

7.

Quin va ser el desenllaç final d’aquest conflicte?
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La política del moment
Esbrinem quines dades relacionades amb la política
política apareixen en aquest diari:
1.

Una es refereix a un polític català que era diputat a Madrid en el moment d’aquest
esdeveniment, a qui ens referim?

2.

L’altra a una organització política. Quina era? Quina actuació s’explica a la notícia? Era
només una actuació política?

3.

Analitzem la reflexió que ens fa Alfons Viñas París dels fets. Com expressa el sentiment de
la gent? Per què utilitza la imatge del tren?

4.

Què vol dir Alfons Viñas París amb la frase “els cacics de 1909”? A quins fets es refereix?
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5.

Com interpretes la frase popular que deia la gent: “fill quintat i sortejat, fill mort i no
enterrat”?

6.

Com ajuda la població als soldats destinats a la guerra? Quines actuacions fan i quin és el
resultat?

Mira les dades que hi ha a continuació (han estat extretes de Wikipèdia). Digues quin
nombre de palamosins es van veure afectats en aquest conflicte? Quin tant per cent de la
població ve a significar?

Població

any

Nombre habitants

PALAMÓS

1920

8.695
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Bitllets amb preu reduit
Mira l’ofici que hi ha a sota, la transcripció del qual apareix en el requadre que hi ha a
continuació, i contesta les preguntes següents:
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“ El Ilmo sr. Director General de Ferrocarriles en oficio de fecha 6 actual, dice a esta
Jefatura lo que sigue:
“ Al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Huesca, con esta fecha digo lo que
sigue:

“ Excmo. Senyor: Esta Dirección General ha dispuesto de modo provisional y mientras
duren las actuales circumstàncias, de acumulación de expatriados españoles
procedentes de Francia en esta Región, autorizar a V.E. para que pueda extender hasta
cuarenta billetes por día, de indigentes, a cuarta parte de precio, a favor de los
expresados evacuados; indicando previamente por telégrafo a esta Dirección General
los nombres y lugar de destino de las personas a cuyo favor se expiden para que puedan
prevenir a las compañías ferroviarias interesadas a fin de evitar molestias y perjuicios a
los viajeros.”

Lo que traslado a usted para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a usted muchos años.

Madrid, 13 de agosto de 1940.

1.

Glossari: a quina paraula de les paraules assenyalades amb negreta es refereixen
aquestes definicions?

Persona que de manera temporal o permanent viu fora del seu país.

Persona pobra, necessitada, que no té el més essencial per viure.
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Persona que ha estat treta d’algun
d’algun lloc pel perill que corria.

Crear un document o certificat per una persona que l’ha demanat.

2.

Fixa’t en la data de l’escrit i respon les qüestions següents:
. Per què eren expatriats? D’on venien? Pots relacionar-ho amb el que hem treballat a
l’apartat 4.3 Temps de guerra?
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. Els bitllets d’indigents costaven menys, quant, exactament?
considerava indigents?

Per què se’ls

. Per què parla d’evitar molèsties als altres passatgers? De quina mena de molèsties
parla qui escriu la carta?
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Reglament de sancions després de la Guerra Civil
Aquest era el formulari que va crear la Companyia General dels Ferrocarrils, per sancionar
els seus empleats. Fixa’t en els apartats possibles.
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1.

A quins apartats correspondrien les actuacions que descriu el document?

Per llibertat de pensament

Per llibertat d’associació

Per fets violents

Per fets per intentar escapar
de la situació

Si ha sofert repressió

Pel treball que havia
realitzat a la companyia

2.

Quins elements castiga? Són tots per actes violents?

3.

Què és el que censura? I des de quan? Per què apareix l’any 1934? Estaven en guerra?
Què va passar?
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Homenatge a treballadors
Els empleats de la Companyia també eren reconeguts, tal com veiem en aquest document.
Llegeix-lo i respon les preguntes que hi ha a continuació:
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1.

Qui signa l’escrit, quin càrrec té i quina relació té amb el ferrocarril?

2.

Quin esdeveniment celebren?

3.

Qui són Narcís Mir, Felip Santjaume i Antoni Saura? Quina relació tenen amb la
companyia?

4.

Què demana en Lluís Sibils? Per qui ho demana? A qui ho demana?

223

Activitat en grup. Amb la informació que teniu a partir d’aquest document, relacioneu-la
amb la que heu aconseguit en els apartats 4.3 El tren i la Guerra Civil a partir de la foto del
tren durant el comiat als soldats, la carta des del camp de concentració on hi havia Manuel
Naval i el document signat per la Inspecció Tècnica i Administrativa de ferrocarrils per
expedir bitllets per indigents. Elaboreu una història dels soldats i el tren, feu-ne una
presentació power i expliqueu-la a la resta de la classe.
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5. EL FINAL DEL TREN:
TREN
Nous interessos, nous criteris

Sumari
5.1AMPLIACIÓ DEL RAMAL
5.2 ARRANJAMENT DE CAMINS
5.3 L’ÚLTIM VIATGE
5.4 LES PERSONES I EL SENTIMENT DE COMIAT
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5.1 AMPLIACIÓ DEL RAMAL DEL PORT

1880
La rifa del suro

1892

1969

Inauguració del tren

Darrer viatge

Observa les imatges i respon les preguntes que es plantegen:

1.

Reconeixeu aquesta imatge? On la situaríeu?
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2.

Quins elements del paisatge natural ens situen?

3.

Quins elements humans i econòmics apareixen i que ens poden dir?

4.

Crea un títol i un peu de foto per la imatge:
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1.

Quins elements relacionats amb el transport observeu en aquesta fotografia?

2.

Què hi trobem arrenglerats davant del vaixell?
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A principis del segle XX, la companyia del ferrocarril volgué fer algunes ampliacions. Com
has vist a les fotografies, aquestes ampliacions volien que tinguessin efecte més enllà dels 40
Km que els connectaven amb Girona. Més enllà del mar. I per això pensaren en fer arribar el
tren fins al port. Tot seguit treballarem sobre tres documents, per veure què és el que va
succeir:
Document 1: Setmanari Ciutat Nova, publicat el 17 d’agost del 1918
“Pel ministre de Foment ha sigutfirmatl’expedientautoritzantla Companyia del carril

d’aquestaciutat, per la construcció del ramal que te que anar al moll.
Al

felicitar-nos

d’aquesta

nova

devemexterioritzar

el

nostredesig,

que

dita

companyíaacordiferdit ramal commésaviatmillor, manera de minorar la profunda
crisieconòmica que travessanostraciutat
travessanostraciutat i donar mésmoviment al nostreport”

1.

Quina notícia relacionada amb obres públiques ens presenta aquest fragment del diari
Ciutat Nova, de 17 d’agost del 1918?

2.

Per què és tant bona notícia? Quina era la situació en què es trobaven? Què havia passat
amb la rifa del suro? (vegeu apartat 1.3)
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Document 2: Setmanari El Programa publicat l’1 de juny de 1919

“La semana gulxolenca
Sembla que per fi serà prompte un fet la construcció del ramal del Tren al moll. Pel que es
veu, les necessitats cada dia creixents del moviment obliguen a no ajornar per més temps
aquesta obra que tan beneficiosa ha d’ésser, no sols pels interessos del Tren, més també pel
tràfec general de la població.
Segons versions, la principal dificultat resideix ara en el desacord existent entre la Companyia
i el propietari Sr. Ametller; i fins es diu, que hi haurà necessitat d’arribar a la expropiació

forçada per a poder dur a cap el projecte.
De desitjar seria que es trobés promptament una solució harmònica, en bé dels interessos

generals.
--------------------------------El moviment del port durant la setmana actual ha estat:
Entrats: Pailebot Teresa, de Palamós,
Palamós, amb materials per les obres del Port; Barca llatina
Francisca, amb sal de Santapola; Goleta a motor Comercio, amb càrrega general de

Barcelona;balandra a motor Progreso, ambcarregamentd’esparteriad’Alacant; pailebot
Teresa, ambcàrrec de llambordes per les obres del port de Palamós.
Sortits: barca llatina Cayetano Rocafull, ambun carregamentd’escorça per a València;
Pailebot Teresa, ambbalast per a Palamós.”
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1.

Quin és el moviment del port aquest dia? A partir de la graella següent, podrem contestar
a les preguntes que hi ha a continuació:

Nom del vaixell

2.

Tipus

Càrrega

Entrada al port

Sortida del port

Quants vaixells van passar pel port de Sant Feliu segons l’article del setmanari, el dia 1 de
juny de 1919? Quants entraven i quants sortien? N’hi ha algun que arriba carregat i se’n
torna també carregat, amb diferent producte?
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3.

Quins eren els productes que s’importaven i quins s’exportaven?

4.

D`aquestes càrregues, podem deduir que s’estava en procés d’una altra gran obra en una
ciutat relacionada amb el mar, quina?

5.

Quines dificultats troben per la construcció de la via del port?
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Document 3: Plànol del Port de Sant Feliu. Comunicacions ferroviàries. 1929.

1.

Aquest espai correspon a la fotografia 1 de l’inici d’aquest capítol. Analitzem l’espai del
port. i les seves novetats:
a. Ressegueix el traçat de la línia general del tren d’un color.
b. Ressegueix el traçat de la via del tren que hi ha al port.
c. Acoloreix l’espai del mar.

2.

Quins avantatges podia suposar la creació del ramal del port? (productes, facilitat de
transport, nous mercats, etc.)
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Sintetitzem. Redacta una notícia on s’expliqui el procés de creació del ramal del port , els
seus objectius i les seves dificultats. Busca informació també per saber exactament a partir
de quin any es va posar en funcionament.
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5.2 RECUPERACIÓ D’ANTICS CAMINS I INICI DE LA CARRETERA
A finals de segle, s’iniciaren noves millores en el transport, en les quals, la companyia del
tren hi participà. Analitzarem els fets a partir dels cinc documents que hi ha a continuació:

Document 1: Setmanari La Lealtad, publicat l’octubre de 1898

Titular:

1.

Crea un titular per aquesta notícia i escriu-lo al principi, amb caràcters de titular.
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2.

Què ens explica la notícia?

3.

Per què la companyia del ferrocarril fa aquest treball? Quins rendiments n’esperen
treure?

4.

Des del nostre punt de vista actual, i sabent que el ferrocarril va deixar d’existir, de què
els va servir aquella col·laboració? Veien en la carretera una possible competència?
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5.

Recordes quin va ser l’esdeveniment bèl·lic que va tenir lloc durant aquest any 1898?

6.

Quines conseqüències tindria pel comerç marítim?

Document 2: esquema de l’interior d’un autobús
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Document 3: tarifa del servei de carretera de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de
Guíxols a Girona

1.

Quin nou servei de transport apareix cap els anys 50 del segle passat?
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2.

Quins avantatges i quins inconvenients podia suposar aquest nou transport?

Servei per carretera (avantatges)

Servei de tren (avantatges)
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Servei per carretera (inconvenients)

3.

Servei de tren (inconvenients)

Establiu un debat on argumenteu quin dels dos serveis podia ser més efectiu, segons el
vostre criteri.
a. Busqueu informació sobre el tema
b. Organitzeu la classe en dos grups i que cadascun defensin la seva posició.
c. Nomeneu una persona que faci de moderador
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Document 4: carta dirigida a Josep Oriol

1. Quin és el motiu de la carta? De què es queixa qui l’ha escrita?
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2. Què volen obtenir?

3. Quins interessos defensen qui ha redactat la carta?

4. De quin mitjà de transport pot ser partidari?
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Document 5: carta de Manuel Lissón a Jaume Lladó

1.

La carta es una resposta a una entrevista que ja han mantingut. Què creus que devien
parlar en aquesta entrevista?
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2.

Què aconsella que facin el Sr. Lissón? A què es refereix quan els parla que poden
impugnar i es pugui aturar “el Servicio que les afecta”? De què creus que parlen?

3.

Té alguna relació amb la lluita entre el servei per carretera i el ferrocarril?
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5.3

L’ÚLTIM VIATGE

El 10 d’abril de 1969 el tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona va fer el seu darrer viatge.
Llegeix el fragment que hi ha a continuació i, tot seguit, respon les preguntes:

“A partir de 1947, el dèficit es repetí any rere any. [...] el 1963, l’Estat retirà
retirà la subvenció
que havia adjudicat a la companyia i se’l va fer seu. Però només li assignà materials vells i el
mantingué uns anys més en situació agònica, pràcticament sense el servei de mercaderies i
amb pocs viatgers. Els combois trigaven dues hores per fer el trajecte i no podien competir
amb la carretera. [...] amb la clausura ordenada de Madrid estant, s’eliminà també el
polèmic pas a nivell de la carretera de Madrid a França, a Girona, sobre el carrer de
Barcelona.”

Josep Clara “Record i presència d’un tren”

L’Arjau núm. 79, desembre 2017

1.

Qui va decidir que el tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona s’havia d’acabar?
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2.

Com ho van aconseguir?

3.

Com van ser els darrers anys del tren?
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5.4

LES PERSONES I EL SENTIMENT DE COMIAT

Llegeix l’article que hi ha a continuació, va ser publicat al setmanari Àncora el 29 de maig
de 1969:
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1.

Qui escriu l’article?

2.

Des d’on l’escriu?

3.

Mira la data. Recordes quan va ser l’últim viatge?

4.

L’article està escrit en un to molt personal i amb un sentiment especial. Quin?
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5.

Quines frases són exemple d’aquest sentiment?

6.

Amb què compara la vida del tren? Quins atributs li dona?
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6. L’ARA::
El record del tren

Sumari
6.1 L’OBLIT
6.2 LA TRANSFORMACIÓ: LA VIA VERDA
6.3 ELS RECORDS: LES PERSONES QUE VAN VIURE EL TREN
6.4 NOUS USOS
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6.1

L’OBLIT

Durant uns anys, les vies, els vagons, les màquines van quedar abandonades.... Mira les
fotografies següents -són de Jordi Verrié i Faget- i respon les qüestions que hi ha a
continuació:
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1.

Pots identificar quina estació és? Mira les fotografies que hi ha als apartats anteriors.

2.

Et sembla que el tren estava en funcionament? Per què?

3.

Quina impressió et fan aquestes imatges?
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6.2

LA TRANSFORMACIÓ: LA VIA VERDA

... però hi va haver noves propostes i nous projectes i van començar les transformacions!
En aquest apartat us proposem fer de periodistes i fer una investigació del que ha passat fins
ara, que celebrem els 125 anys de la inauguració del tren.
1.

Us proposem una sortida en bicicleta per recórrer l’antic camí del carrilet, que ara
actualment és la Via Verda de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Ja coneixeu el recorregut
que hem treballat en diversos capítols.

2.

Feu una recerca per saber quines estacions han quedat i quin ús se n’està fent. Comenceu
per la de la vostra localitat. Podeu fer-ne fotografies per il·lustrar. Per recollir la
informació ho podeu agrupar-la per municipis o per parades (estacions i baixadors).
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6.3

ELS RECORDS: LES PERSONES QUE VAN VIURE EL TREN

Una de les fonts per obtenir informació és el testimoni de persones que coneixen el tren,
ja sigui perquè el fan utilitzar com a viatgers o perquè hi van treballar.

1.

Organitzeu una entrevista. Elaboreu un seguit de preguntes per fer a persones que
haguessin pogut conèixer el tren en funcionament. Podrien ser persones que tinguessin
com a mínim 8 anys quan es va acabar el servei del tren, o sigui, que haguessin nascut
l’any 1960. És a dir, persones que tinguin una edat de, com a mínim, 58 anys.

Els podeu preguntar quins records tenen del tren – viatges, vivències, experiències.
També els podeu demanar la seva opinió de com va evolucionar el tren, de com estava al
final. Els podeu preguntar si van notar el canvi pels transports per carretera. També és
interessant que diguin si consideren quins avantatges tenen el tren i el transport per
carretera. Que us expliquin si encara els agradaria tenir el tren i quins són els motius.

2. Amb tota la informació, redacteu un reportatge per explicar què en pensa la població
de l’antic tren, quins eren els seus records, i quines crítiques – positives o negatives –
n’han fet.
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6.4

NOUS USOS

El 1993 es va començar a projectar la seva recuperació com a vies verdes, un recurs per a
la salut i el lleure. A les comarques de Girona hi ha tres vies verdes, gestionades pel Consorci
de les Vies Verdes de Girona, les quals estan connectades per un tram de carretera que
permet la circulació des del Pirineu fins a la Mediterrània per un camí de terra compactada: la
Ruta del ferro i del carbó, el Carrilet Olot-Girona i el Carrilet Sant Feliu de Guíxols a Girona. Un
trajecte que té més de 20.000 usuaris al mes i que, cada any acull la Trailwalker, organitzada
per Intermon Oxfam sota el lema “100 km i una causa”, una cursa multitudinària per a la
solidaritat.
1.

Les vies verdes també han portat noves activitats. Quines? Explica què veus en aquesta
imatge, saps en què consisteix?
consisteix? Els usos actuals del traçat del ferrocarril pot constituir el
darrer apartat del reportatge.

2.

El resultat del reportatge i de les informacions
informacions el podeu fer públic. Podeu obrir una
pàgina virtual que es podria titular “ Els records del carrilet de
de Sant Feliu”, o bé editar en
paper una petita revista amb el vostre reportatge i repartir-la a l’institut i entre les
vostres famílies.
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