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Relació de les activitats portades a terme en el marc dels Tallers d’Història 

(1986-2017) 

 
1986 

SANT FELIU, VILA 
MEDIEVAL 

Edició del Taller d’Història núm. 1. 

Exercici pràctic per treballar el dossier. 

Proposta de recorregut (església, nucli antic). 

Edició del retallable del conjunt de l’església fortificada (s. X-XV). 

1988 

SANT FELIU DE GUÍXOLS SS. 
XVI-XVII 

Exposició  amb peces, mobles, documents i llibres a la casa de la 
Marquesa (edifici del s. XVI). 

Edició del catàleg de l’exposició. 

Edició del Taller d’Història núm. 2. 

Proposta d’activitats. 

Edició d’un cartell amb vocabulari (Llagut de sardinals). 

1989 

SEGLE XVIII 

Edició del Taller d’Història núm. 3. 

Retallable amb vocabulari de l’Arc de Sant Benet. 

1989 

PREHISTÒRIA COMARCAL 

Exposició al pati de l’Ajuntament. 

Visites guiades de les escoles a l’exposició amb projecció de vídeos i 
explicació de diapositives. 

Lliurament de material als mestres per preparar la visita. 

Edició del catàleg de l’exposició amb explicació de les etapes de la 
prehistòria (Informatiu de l’Arxiu i del Museu núm. 2). 

1990 

CENTENARI DEL CASINO 
DELS NOIS 

Exposició commemorativa a l’edifici del Casino. 

Mostra de fotografies antigues, treballs escolars, anuncis i invitacions 
del Casino a la casa Patxot. 

Concurs literari de Sant Jordi sobre el tema. 

Activitats del dia de lliurament de premis: cercavila, xocolatada i ball 
amb disfresses de l’època. 

Edició d’una postal retallable del Casino. 

Xerrades sobre associacionisme organitzades al Casino dels Nois. 

1991 

L’EMIGRACIÓ A AMÈRICA 
EL S. XIX 

Edició del Taller d’Història núm. 4 (Sant Feliu de Guíxols 1810-
1879. De la fi de l’Antic Règim a la història contemporània). 

Exposició Guixolencs a Amèrica al Monestir amb mostra de treballs 
escolars. 

Elaboració per part dels mestres d’un model d’exercici per visitar 
l’exposició. 

Edició del catàleg de l’exposició (Informatiu del l’Arxiu i Museu 
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núm. 10). 

Edició d’un cartell mariner amb vocabulari. 

Organització de les Jornades d’història sobre el comerç i l’emigració 
a Amèrica. 

Xerrades sobre Llatinoamèrica actual i sobre l’exili de guixolencs a 
Amèrica. 

Edició d’una monografia (Sortir de casa per anar a casa. comerç, 
navegació i estratègies familiars en l’emigració de Sant Feliu de 
Guíxols a Amèrica en el s. XIX, de César Yáñez). 

1992 

LA PESCA 

Exposició sobre El món de la pesca a Catalunya, cedida pel pescador 
blanenc Pere Viñas amb mostra per a escoles (peixeres i plafons) i 
projecció de vídeos. 

Model de visita elaborat pels mestres. 

Dossier de fotocòpies sobre arts de pesca. 

Xerrades pràctiques dirigides als mestres: visita guiada i taller de 
nusos a càrrec de Jaume Soler, pescador. Visita guiada del port i de 
l’arribada del peix blau per J. Ll. Alegret, antropòleg de la Universitat 
de Girona. 

1992 

CENTENARI DEL TREN DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS A 
GIRONA 

Exposició organitzada pel consorci pe la commemoració del tren de 
Sant Feliu de Guíxols a Girona. 

Edició del catàleg de l’exposició per part del consorci. 

Edició d’un retallable de la màquina del tren. 

Edició d’un cartell. 

Visita guiada per a escoles amb demostració de com funcionava una 
màquina de vapor (mitjançant les miniatures deixades per 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril a les comarques gironines i la 
Fundació la Caixa). 

1993 

SANT FELIU, CIUTAT 
INDUSTRIAL (1870-1910) 

Exposició sobre l’època amb mostra de treballs escolars. 

Cicle de conferències sobre Catalunya durant aquest període. 

Edició del Taller d’Història núm. 5. 

Edició del retallable de l’Asil Surís. 

Inauguració d’una sala del Museu dedicada a la indústria del suro. 

Exposició temporal cedida pel Museu del Suro sobre el fotògraf 
guixolenc Ricard Mur. 

Conferència de Jordi Nadal sobre les fonts per estudiar la història de 
la indústria del suro. 

Elaboració del dossier per a les escoles Com es fan els taps de suro. 

Mostra i préstec de vídeos relacionats amb el suro. 
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1994 

SANT FELIU DE GUÍXOLS, 
1910-1945. DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL A LA 
GUERRA CIVIL 

Exposició  amb mostra de treballs escolars. 

Jornades d’Història Contemporània. 

Cicle de conferències sobre diferents aspectes de l’època a Catalunya. 

Edició del Taller d’Història núm. 6. 

Publicació de la monografia La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols, 
d’Àngel Jiménez. 

Exposició Exili i deportació 1939-1945 (catalans als camps nazis), 
cedida per Amical Mauthausen, completada amb mostra de material 
sobre guixolencs enviats als camps de concentració. 

Projecció de la pel·lícula Nit i boira d’A. Resnais i col·loqui amb la 
participació de membres d’Amical Mathausen. 

Sessions especials per a instituts. 

Col·locació d’un monòlit commemoratiu al Passeig. 

1995 

EINES I OFICIS 
TRADICIONALS 

Exposició sobre diferents oficis tradicionals amb projecció de vídeos. 

Lliurament a les escoles d’un dossier amb explicacions i notícies dels 
oficis a Sant Feliu. 

Préstec de vídeos. 

1996 

SANT FELIU DURANT EL 
FRANQUISME (1940-1975) 

Exposició amb recreació d’espais quotidians. 

Projecció de diapositives i vídeos. 

Edició del Taller d’Història núm. 7 

1997 

EL NOSTRE PATRIMONI 

Exposició de patrimoni amb dibuixos i pintures de l’artista Alexandre 
Matas amb mostra de treballs escolars. 

Concurs literari. 

Organització de sortides. 

Treballs per a l’elaboració d’un catàleg de construccions i elements 
per protegir. 

1998 

EL VAIXELL DE LA SAL 
ARRIBA AL MERCAT DE LA 
VILA 

Jornada festiva de simulació històrica amb la participació de les cinc 
escoles de primària i els dos instituts.  

Edició d’un dossier sobre el mercat de la sal. 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader. 

Vídeo i edició d’un número de la revista L’Arjau dedicada al tema. 

1999 

DOS FINALS DE SEGLE 

Comparació entre les dues èpoques 1899 i 1999. 

Recuperació de cançons i danses de fa un segle. 

2000 

TEMPS DE CARROS I 
CARRETES 

Treball a les escoles. 

Exposició al Monestir. 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 



 
 
 

 4 

Octavi Viader. 

Festa amb tots els centres escolars. 

2001 

L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA 
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Edició del llibre Cases, carrers i arquitectes de Gerard Bussot. 

Exposició. 

Visites guiades. 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2003 

EL PORT DE SANT FELIU 

Edició del llibre El port de Sant Feliu de Guíxols 

Exposició amb catàleg 

Elaboració de material didàctic per a la visita de l’exposició 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2007 

GAZIEL. L’HOME ÉS EL TOT 

Exposició 

Edició d’un llibre 

Edició d’una guia literària 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2008 

DE BAT A BAT. SANT FELIU 
UN LLOC PER VIURE 

Exposició De bat a bat. Un lloc per viure: Sant Feliu de Guíxols 
1954-2007 per part del Museu d’Història 

Edició del catàleg de l’exposició per part del Museu d’Història 

Elaboració d’un dossier informatiu sobre el barri de Vilartagues per a 
docents per part de l’Arxiu Municipal 

Edició de L’Arjau número 57 Un lloc per viure 

23a Mostra Artística de Sant Jordi, El meu barri, el meu veí, 
organitzada  per la Biblioteca Pública Octavi Viader  

2009 

SANT FELIU. BARRI A BARRI 

Exposició itinerant per diferents espais públics per part de l’Arxiu 
Municipal 

Edició del Quadern Didàctic El Trinquet número 1 

24a Mostra Artística de Sant Jordi, Racons i detalls del barri de la 
meva escola, organitzada  per la Biblioteca Pública Octavi Viader  

Elaboració de continguts per a la web de Pla del Barri del Puig i 
Eixample de Llevant 

2010 

EL TREN DE SANT FELIU 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Edició de la revista L’Arjau núm. 59 Puja al tren! 
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Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2011 

TARTANES I AUTOBUSOS 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2012 

QUINA VIDA 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

2013 

JOSEP ALBERTÍ 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

Exposició amb catàleg en col·laboració amb el Museu d’Història 

Edició de la revista L’Arjau número 67 Josep Albertí. El pintor 
enamorat de la vida 

Elaboració del bloc Josep Albertí. El pintor enamorat de la vida 

2014 

RAFAEL PATXOT 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Elaboració del recurs en xarxa Rafael Patxot, l’últim humanista? 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

Edició de la revista L’Arjau número 72 L’univers guixolenc de 
Rafael Patxot 

Elaboració de continguts per al web Univers Patxot, de la Diputació 
de Barcelona 

2015 

MODERNISME A SANT FELIU 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 
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2015 

CASINO DELS NOIS 

Elaboració del recurs en xarxa Rafael Patxot, l’últim humanista? 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

Edició de la revista L’Arjau número 71  125 anys del Casino dels 
Nois 

2016 

EL MÓN DEL SURO 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Elaboració d’un recurs interactiu per part del Museu d’Història 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Organització de visites a la sala del suro del Museu d’Història amb 
demostracions del funcionament de les màquines. 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

Edició de la revista L’Arjau número 77 El món del suro 

2017 

EL TREN DE SANT FELIU DE 
GUÍXOLS A GIRONA 

Elaboració d’un dossier informatiu per a docents 

Elaboració de powerpoints com a suport per a les xerrades 

Elaboració d’un recurs interactiu per part del Museu d’Història 

Organització d’activitats (contes, xerrades, tallers de plàstica  i passi 
d’audiovisuals) 

Organització d’un espai didàctic al Museu d’Història 

Elaboració del Quadern didàctic número 2 

Mostra Artística de Sant Jordi organitzada per la Biblioteca Pública 
Octavi Viader 

Edició de la revista L’Arjau número 79 A tota màquina! 125 anys del 
tren 

 

 


