


On recollir els cromos
Establiment/Empresa/Entitat Adreça Cromo núm.

Anncon Lleure i Oci SL C. Salvador Espriu, 9 5
Auto Taller Emili Bosch Cruïlla Platja d'Aro, sl n 6
Auto Taller Ridaura C. Dr. Martí Casals, 75-77 1
Autoescola Santa Cristina C. Dr. Fleming, 12 2
Bar Musical Tequila Ctra. Castell a Platja d'Aro, km. 1,5 7
Benet Noguera, SL Travessera Estació, 6 9 (E)
Bohadell SL Pg. Abat Escarré, 4 10
Botiga Romy C. Teulera, 140 3
Brillauto C. Santiago Rusiñol, 4, local C 11
Caganers Alegres 16 (E)
Caixa Girona C. Teulera, 27 15 (E)
Can Peluts C. Pere Geronés, 13-15, local 1 17
Carnisseria Rosés C. Teulera, 82 4
Casa Saleta C. Comerç, 1-3-5-7 18
Centre Veterinari Santa Cristina C. Teulera, 37 8
Club de Futbol Sala Santa Cristina 12 (E)
Club de Golf Costa Brava Urb. Golf Costa Brava 19
Containers Morales SA C. Teulera, 32-36 20
Costa Brava Direct Brokers SL C. Teulera, 74, baixos 22
Dolçamania llaminadures C. Professor Dr. Josep Trueta, 9 23
El Celler d'en Quim C. Pau Casals, 22 26
El Jardí, Aviñó Jardineria SL C. Teulera, 60 27
Els Merlots 24 (E)
Els Senglars de la Vall d'Aro 13 (E)
Escola de Golf d'Aro Residencial Masnou, Club de Golf D'Aro 21
Espai de Salut i Estètica Oxigen C. Pablo Picasso, 5 baixos 35
Farmàcia Fuentes C. Teulera, 29 28
Finques Santa Cristina SL C. Pere Geronès, 21 29
Fleca-Pastisseria Can Pijuan PI. Mossèn Baldiri Reixac, 7 30

(La llista segueix a l'última pàgina)
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Em plau fer-vos a mans Santa Cristina d'Aro, la carícia d'un temps, una eina de gran valor per difondre
la riquesa cultural del municipi i reforçar-ne el sentiment de pertinença. Els textos i fotografies que hi
trobareu permeten conèixer o recordar llocs, personatges i curiositats que ja formen part de la nostra
història col· lectiva.

Es tracta d'una iniciativa de gran encert, com ho prova la bona acollida que ha tingut en el teixit
empresarial, associatiu i comercial de la vila. Vull agrair a totes les persones i entitats la seva col-Iaboració
en aquest projecte.
Per a uns, aquest àlbum permet conèixer les arrels de la terra que els ha vist néixer i créixer; per a d'altres
és una oportunitat per descobrir Santa Cristina.

Ricard Herrero i Suñer
Alcalde de Santa Cristina d'Aro

Joan Bou i Geli
Regidor Promoció Econòmica

A l'assemblea d'activitats econòmiques de l'octubre de 2006 es va demanar fer actuacions per tal de
donar a conèixer a tots els ciutadans de Santa Cristina d'Aro les activitats i serveis que realitzen les
empreses del municipi.

És per això que des de l'Àrea de Promoció Econòmica, conjuntament amb l'associació d'empresaris
"Santa Cristina Emprèn", es va endegar el projecte Santa Cristina, la carícia d'un temps, com una
estratègia que vol vincular institucions, associacions i empreses amb els consumidors. Aquesta iniciativa
proposa als ciutadans visitar les empreses, els establiments i les entitats locals amb l'objectiu d'aconseguir
una fotografia d'algun dels aspectes que al llarg dels anys han fet de Santa Cristina el nostre poble actual.
Amb aquestes fotografies es completarà un àlbum reflex de la història de la població i de la seva gent.
Aquest projecte va ser ratificat i aprovat a l'assemblea d'activitats econòmiques de l'octubre de 2007 i
per fi ja és una realitat.
Des de l'Ajuntament esperem que aquest àlbum sigui una bona eina per donar a conèixer als ciutadans
de Santa Cristina d'Aro la realitat del nostre poble al llarg del temps, tot visitant les botigues, establiments,
empreses i entitats del municipi. Crec que pot ésser un instrument ideal que ens ha de permetre
redescobrir la nostra història a partir de la coneixença de la nostra realitat econòmica i comercial. El
passat i el present plegats en una mateixa iniciativa.

L'associació d'empresaris Santa Cristina Emprèn va reprendre la seva tasca de dinamització comercial
el passat 2007. Una de les iniciatives que ha encapçalat aquest repte ha estat la carícia d'un temps.

Amb aquest àlbum de cromos pretenem donar a conèixer a la gent de Santa Cristina d'Aro el teixit
econòmic i social del municipi mitjançant una sèrie d'imatges històriques.
Aprofitem també aquest espai per donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest
projecte.

Enric Gallego i Hernandez
President Associació Empresaris Santa Cristina Emprèn (AESCE)
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El poble de Santa Cristina d'Aro està emplaçat a la zona centre de la Costa Brava. Amb
una superfície de gairebé 70 km2 és un dels pobles més extensos del Baix Empordà. Situat
a la Vall d'Aro, el riu Ridaura divideix el terme municipal en dos. Pel nord s'aixeca el massís
de Les Gavarres fins a la falda del Puig d'Arques. És en aquest sector on es troben els
antics municipis de Romanyà de la Selva i Bell-lloc d'Aro. Just enfront d'aquests, a la part
més meridional, s'alça la serralada dels Carcaixells, un bloc de granit que separa el municipi
de la depressió de La Selva i on s'ubica l'antic municipi de Solius. Des dels Carcaixells
el massís de l'Ardenya s'estira fins la costa i separa el nucli urbà de les cales del municipi
(cala de Canyet, platja de Canyet, cala Curcullada o del senyor Ramon i platja de Vallpresona).

Bona part del terme municipal de Santa Cristina d'Aro és terreny forestal. t'espècie més
característica i abundant d'aquesta regió és l'alzina surera, tot i que els roures i els pins
també són molt presents, sobretot a mida que baixem les cotes d'altitud.

1-2.- Barri del Pedró, amb l'ajuntament a la dreta i el campanar de l'església
al fons, durant el primer terç del segle xx (Procedència Marc Camps. CP
de l'ASCA).
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3.- Porxada d'accés a can Pla, a Solius, feta
poc abans de la seva reforma (ClGBL de
Ii\SCA).

4.- Excursió a Pedralta realitzada per
membres de la Creu Roja i persones
uniformades de "rayadillo", a semblança
de l'uniforme emprat pels soldats a les
campanyes de Filipines, Cuba i el Rif,
entre el 1895 i el 1897 (CIGBL de Ii\SCA).

5·- Les passeres que travessaven el Ridaura van ser
arrossegades diverses vegades per les crescudes del riu
(CIGBL de l'ASCA). -..



8.- Caiguda del pont del Ridaura, l'any
1961 (Autor: Martí Lliuret. Procedència
Josefina Suñer, CP de l'ASCA).
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6.- A finals del segle XIX els nens anaven
a jugar al Ridaura quan aquest baixava
gairebé buit (CIGBL de l'ASCA).

7- L'escola de nenes de Santa Cristina, "ca la Costurera",
on actualment hi ha l'edifici Teulera (CIGBL de IASCA).



9·- Visita a Canyet, entre 1904 i 1906 (Autor:
Jesús Mauri, collecció Agustí Roldós)

10.- El pou del Mas Llaurador, l'any 1928
(Autor: J.M. Nadal, col-lecció Agustí Roldós).

s

11.- Excursió d'una colla de Sant Feliu de
Guíxols, fotografiada al Suro Gros de

Romanyà, el 1907 (Col-lecció Agustí Roldós).



El terme municipal de Santa Cristina d'Aro s'origina a partir de quatre antics termes amb
les seves parròquies històriques: Bell-lloc, Romanyà, Solius i Santa Cristina d'Aro, que
abans pertanyien a la batllia reial de Castell d'Aro, fins que l'any 1858 es segregaren
definitivament d'aquell municipi. La parròquia de Santa Cristina, per la seva situació al
centre de la Vall d'Aro i a prop de les vies de comunicació amb Sant Feliu de Guíxols i
Girona, fou escollida cap del nou municipi.

Gran part de les edificacions religioses són de l'època preromànica i romànica, tot i que
al llarg del temps s'hi han fet diverses modificacions.

12-13-- Església de Santa Cristina d'Aro (CP de l'ASCA).

14.- La pedra i l'ermita de Pedralta,
el 1963 (CP de l'ASCA).
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.~ 15.- L'església de Santa Cristina d'Aro, amb un
'0 paller a primer terme, el 1960 (CIGBL de l'ASCA).
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16.- Acte religiós a la creu del Pedró i
~

durant la postguerra (CP de l'ASCA). ~---

.~ 17·- Vista general de Solius, amb l'església,
I) ~ masia i paisatge nevat (Autor: Pere Rigau,

CP de l'ASCA)
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18.- Treballadors de can Gandol durant la
inauguració del cementiri de Santa Cristina
d'Aro, el 1936 (Ed. Foto Gandol. Procedència:
Josefina Suñer, CP de l'ASCA).

19.- Grup de gent davant de l'església de
Santa Agnès de Solius, el 1900 [Col-lecció

Agustí Roldós)
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~~!!~ 20.- Ermita de Sant Baldiri, el 1932 (Fons
" Masó de l'AMG-CROI).



21.- Retrat d'u na colla a la creu de
Romanyà, entre 1935 i 1945 (Autor: Pere

Rigau. Fons Pere Rigau, AMSFG)

22-23.- Església de Romanyà, el 1928
(Autor: Josep M. Nadal, col-lecció Agustí
Rold6s)



Aquest mitjà de transport, inaugurat e118g2, consistia en un ferrocarril de servei de viatgers
i mercaderies entre Sant Feliu de Guíxols i Girona. Entre les càrregues del ferrocarril cal
citar especialment les planxes de suro i taps, que en les fàbriques de Cassà, Llagostera i
Sant Feliu de Guíxols tenien uns importants centres de transformació.

El carrilet fou impulsat exclusivament per empresaris locals guixolencs, que amb la seva
gran obstinació van assolir el seu objectiu. Aquest ferrocarril espanyol va ser el primer a
Espanya que tenia una amplada de via de 75 centímetres.

Santa Cristina d'Aro tenia dues petites estacions de tren: la de la Font Picant i la del poble
pròpiament dita. Molts dels viatgers de Girona baixaven a prendre les aigües de la Font
Picant i les del sector de Panedes. L'edifici de viatgers de la Font Picant tenia una sola
planta i es dividia, en el seu interior, en una sala d'espera i un habitacle per a l'encarregat
del baixador. AI seu costat hi havia dos edificis destinats a restaurant.

Avui dia l'antic recorregut del "Carrilet" es fa servir com a carril bici, i va de Sant Feliu de
Guíxols a Girona, continuant fins a Olot pel traçat d'un altre tren petit.
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24-25.- Locomotora del carrilet travessant el pont de Salenys en direcció al
baixador de la Font Picant, l'any '900 (CIGBL de l'ASCA).
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26.- Baixador del tren a la Font Picant, en
un dia festiu, a principis de segle (CIGBL
de l'ASCA).

27.- El baixador de la Font Picant amb un
grup de persones (CIGBL de l'ASCA).
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i 28.- Fotografia del porxo de l'edifici de
l viatgers, situat al baixador de la Font Picant

(ClGBL de l'ASCA).



29.- Fotografia de la façana lateral de la
cuina de l'antic restaurant de l'estació de
la Font Picant (CIGBL de l'ASCA) .
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30.- Fotografia del carrilet a l'estació de
Santa Cristina d'Aro (Fons de la Companyia

del Tren, AMSFG).
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31.- Fotografia del carri let, a l'estació de
Santa Cristina d'Aro, amb l'Ardenya al
fons i camps en primer terme, la segona
meitat del segle XX (CP de l'ASCA).
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32.- Imatge del carrilet passant per Santa
Cristina (Col-lecció Maristany, AMSFG).

34.- El carrilet, a tota marxa, al seu pas per
Santa Cristina (Autor: Ricard Pla. Col-Iecció

Espuña-lbañez, AMSFG).

33.- Parada del carrilet al baixador de la
Font Picant (Col-lecció municipal
d'imatges, AMSFG).
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Una de les activitats econòmiques més importants del poble de Santa Cristina d'Aro havia
estat el sector primari, concretament l'agricultura i el bestiar. Antigament hi havia hagut
molts masos i cases pairals que donaven feina a part de la població. També van ser molt
importants durant els segles XIX i XX les tasques dels "treballadors de bosc" realitzant
la pela de l'alzina surera. Nombrosos cristi nenes foren assalariats en aquestes feines del
ram surer, amb algun taller de fabricació de taps.

Actualment les terres de cultiu, situades a prop del riu Ridaura, s'utilitzen bàsicament per
a cultivar cereals i farratge, vinyes i hortalisses. La cria d'aviram en granges i alguna
indústria dedicada a materials de construcció i al suro complementen la seva economia.

Ara bé, la inqüestionable font d'ingressos del municipi és la indústria relacionada amb
el turisme, concentrat sobretot durant els mesos d'estiu. Aquesta gran afluència de
visitants i de persones que han fet del poble la seva segona residència ha propiciat que
es desenvolupessin tota una sèrie d'infraestructures i serveis al voltant d'aquest fenomen,
com és una gran oferta gastronòmica i d'allotjament, hípiques, camps de golf i altres
activitats lúdiques.

35-36.- Tasques agrícoles amb els Carcaixells al fons (CP de l'ASCA).
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~ 37.- Fotografia de la primera benzinera situada al barri de
i la Teulera, propietat de Joan Mont Marcó, als anys 40
~ (CIGBL de l'ASCA).

38.- Construcció de l'edifici de l'ajuntament, el 1954 (CP
de l'ASCA).

e
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: 39.- Fotografia dels treballadors de
~ la pela del suro, la primera meitat
:t:

del segle XX (ClGBL de l'ASCA).
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~ 40.- Fotografia de les obres de construcció
8 del pont de Salenys, motivades per la
~ , concessió del ferrocarril de via estreta, a
j finals del segle XIX (CIGBL de l'ASCA).

41-42.- AI Molí d'en Provençal, situat al límit dels termes de Santa Cristina d'Aro
i Sant Feliu de Guíxols, s'hi venien comestibles i es feia la matança del porc
(Autor: Magin Pollach, ClGBL de l'ASCA).

43.- Inauguració dels locals de la
Germandat de Llauradors de Santa
Cristina d'Aro (FNSP de l'AMG-CRDI).
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z45.- Grup de persones davant la botiga de can

Saleta, al carrer Comerç, pels volts de 1935
(Procedència Josefina Suñer. CP de l'ASCA).

~~y~--=-----~--------------~

_ 46.- Vista de la masia de la família Vicens de
IISolius, avui convent de Santa Elena, amb camps
~ de conreus, el 1928 (Autor: J.M. Nadal, col-Iecció
iAgustí Roldós).
<;>
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l'oci de la gent de Santa Cristina d'Aro durant aquest últim segle s'ha basat fonamentalment
en les trobades socials.
El paratge de la Font Picant, situat a Bell-lloc, era un lloc comú d'activitats de lleure. Degut
a la gran esplanada que té, s'hi feien berenars i festes.
De tots els aplecs que es feien a la Vall, el de Sant Baldiri i el de Pedralta eren els que gaudien
de més renom. .

També cal destacar la festa popular, amb ballada de sardanes inclosa, al pati de la casa
pairal que, entre finals del segle XIX i principis del segle XX, en Joan Vicens i Puig, propietari
del Mas Vicens, celebrava cada any el dia de la seva onomàstica.
A mitjans del segle XX, moment en què el sector turístic pren una importància cabdal, a
Santa Cristina d'Aro es crea una escola taurina anomenada Cortijo el Toro, on s'aplegava
gran nombre de persones.
El poble de Santa Cristina d'Aro té una de les festes de carnaval més populars de la Costa
Brava Centre. Actualment hi ha 4 colles de carnaval: els Caganers Alegres, els Merlots, les
Castanyes Voladores i els Blaus ci( Companyia.

47-48.- Excursió a Pedralta entre 1890 i el 1900 (Col-lecció municipal d'imatges,
AMSFG)

18



49.- El 24 de gener de 1943 es va celebrar a Santa
Cristina una processó pel carrer de la Teulera

(CIGBL de l'ASCA).

5'.- Agrupació carnavalesca de la penya "Els
Tranquils", amb "Sa Majestat el rei Papet de

Bufilandia", el 1930 (CIGBL de l'ASCA).

5°.- Excursió d'un grup de persones al paratge
de la Font Picant, entre els anys 1920-30 (CIGBL
de l'ASCA).
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54.- la cacera del conill i del senglar, rastrejada pels
gossos de caça, també fou protagonista als boscos
de Sant Baldiri (CIGBl de l'ASCA).--------------------~

53.- El 20 de maig, diada de l'aplec de Sant Baldiri,
la gent de les rodalies solia pujar cap a aquest

indret (CIGBl de l'ASCA).
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52.- Una de les primeres carrosses que es van
construir a Santa Cristina per carnaval va ser
aquesta, de l'any '93°, de la penya "Els Tranquils"
(ClGBl de l'ASCA).



55.- Ballada de sardanes al pati de la casa pairal
de can Vicens de Solius el dia de Sant Josep de

l'any 1894 (Editor: Viader, col-lecció Agustí Rold6s).

57.- Imatge d'una de les curses de braus que
es feien a El Cortijo amb gran afluència de
gent, durant els anys 1960-70 (CP de l'ASCA).

56.- Colla de gent a la Font Picant a finals del
segle XIX (Col-lecció Jaume Cervera, cedida per
Agustí Rold6s).
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Les restes arqueològiques, molt abundants
al terme de Santa Cristina d'Aro, són
testimonis d'unes formes de vida ja
desaparegudes. La majoria són prehistò-
riques, de l'edat de pedra, sobretot del final
del neolític, període en què els éssers
humans descobreixen l'agricultura i la
ramaderia i es fan sedentaris.

S'ha trobat una gran quantitat de menhirs,
consistents en una pedra allargada
col-locada verticalment, ocasionalment
antropomorfa, que es considera una de les
primeres construccions de la humanitat. La
seva principal funció era rendir culte al sol.

També trobem alguns sepulcres megalítics
i dues coves que es pensava que eren
destinades a la inhumació individual i
col-lectiva.

A partir de la dècada dels anys 50 es van
redreçar alguns dels menhirs que havien
anat caient.

58-59.- Treballs d'aixecament del menhir de la
Murtra a Romanyà el 1952 (CP de l'ASCA).

60.- Peces arqueològiques de la col-lecció d'en
Cama, trobades a Romanyà a meitat del segle
XX (CP de l'ASCA).



61.- Treballs al menhir de la Murtra, a Romanyà,
el 1952 (CP de l'ASCA).

62.- Colla de nens i nenes al dolmen
del mas Bousarenys, a Roca de
Malvet, el 1953 (CP de l'ASCA).

63.- Treballs de redreçament del menhir de la
Murtra, el 1952 (CP de l'ASCA).

64.- Treballs al dolmen del mas Bousarenys,
a Roca de Malvet, el 1953 (CP de l'ASCA).
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65.- El dolmen de la Cova d'en Daina,
a Romanyà, els anys 50 (CP de l'ASCA).

66.- Grup de persones aixecant una llosa
del dolmen del mas Bousarenys, a Roca
de M alvet, el 1953 (ep de l'ASCA).

67.- Dolmen de la Cova d'en Daina, a Romanyà,
el 1967 (FNSP de l'AMG-CRDI).

68.- Excursió d'una colla de
Sant Feliu de Guíxols, al
dolmen de la Cova d'en
Daina, l'any 1907 (Col-lecció
Agustí Roldós).



On recollir els cromos
Establiment/Empresa/Entitat Adreça Cromo núm.

Garatge Opel Ctra. Girona a St. Feliu, km. 28,5 36
Gespaint SL Ctra. Girona a St. Feliu, km. 27,7 (Nau 5) 31 (E)
Gestoria Font C. Pere Geronés, 57 39
Grup Vilanova C. Teulera, 39 32
Hàbitat d'Aro Av. Països Catalans, 18 33 (E)
Hostal Romanyà C. Teulera, 100 34
Immobiliària Helena Jornet C. Teulera, 96 37
Instal·lacions J. Alcalde C. Dr. Martí Casals, 53 38
Instal·lacions Santa Cristina SL Ptge. Pompeu Fabra, 7 40 (E)
J. Fogueras & J. Espuña, Pintura i Decoració Camí de Fanals, 13 41
La Caixa Av. Ridaura, s/n 25 (E)
Mas Calvet C. Teulera, 132 42
Matxacuca Pavelló d'esports 43 (E)
Merceria a Mà C. Professor Trueta, 9 baixos 44
Mobles Modular C. Ridaura, 2 49
Moda Infantil i Juvenil Malena C. Dr. Martí Casals, 31-33 50
Nacar Spazio C. Joan Miró, 12-14 45
Pastisseria Fleca Santa Cristina d'Aro C. Dr. Martí Casals, 12 14
Pereinstal C. Doctor Fleming, 2, 3r C 46 (E)
Pícnic l'Arbreda Ctra. Girona a St. Feliu, km. 28 51
Pintura i Decoració Francisco Sànchez Cruz Urb. Roca de Malvet, parcel·la 94 52 (E)
Promotora i Constructora Mompó C. Salvador Espriu, local 3 53 (E)
Restaurant Cala Sr. Ramon Urb. Rosamar, Veïnat Canyet, 4 66 (E)
Restaurant Les Gavarres Urb. Romanyà de la Selva 55
Restaurant Les Panolles Ctra. Girona a St. Feliu, km. 27 48
Restaurant Vall Repòs Urb. Vall Repòs, parcel·la 500 56
RM Instal·lem SCP C. Teulera, 39, local 4 57
Royal Audio Cinema Ctra. Castell a Platja d'Aro, km. 2 58
Sallés Hotel, Mas Tapiolas Veïnat de Solius, s/n 62
Serveis Forestals Manel Adame C. Mas Sicars, 5 (veïnat de Salom) 64 (E)
Sexto Continente SA Ctra. Girona a St. Feliu, km. 2 60 (E)
Sicora 90 C. Ridaura, 14 59
Tabacs Jaume Salas C. Teulera, 66 61
Taxis Mateo C. Còrdova, 62, 3r L 63 (E)
Tipi Park d'Aro Ctra. Castell a Platja d'Aro, km. 2 54
Torecons 2000 SL C. Pere Geronès, 5 65
Viatges Arnau SL (Viajes Giramondo) C. Monturiol, 21-23 47
Vivers Palahí SC Veïnat de Bufaganyes, 23 67
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Plo Catalunya, s/n 68 (1)

Notes:
(E) Aquests cromos van encartats i es lliuren juntament amb l'àlbum.

(1) L'últim cromo (núm. 68) us el donarà l'Alcalde, sr. Ricard Herrero i Suñer o el Regidor de Promoció Econòmica, sr. Joan Bou i Geli (o la persona
en qui deleguin), presentant l'àlbum acabat i la butlleta de control totalment complimentada a l'Ajuntament tots els dimarts de 13 a 14 h mentre
duri la campanya.

Pel que fa a la resta dels cromos, tingueu en compte les excepcions d'horaris per descans setmanal i els dies festius d'alguns establiments i entitats.
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