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Presentació
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El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro
(1860-1970) és el setè dels títols que componen la Col·lecció de Temes Cristinencs i és el
primer d’aquests llibrets que fa un tractament
sectorial o temàtic. Fins ara s’havien publicat
quaderns que oferien panoràmiques històriques generals, o bé s’havien fixat en àmbits
geogràfics específics, com ara Solius o Romanyà.

Quan el professorat del PFI-PTT Guíxols - Vall
d’Aro ens va parlar de centrar l’activitat dels seus
grups d’alumnes —de vendes i d’hoteleria— en
els “enigmes cristinencs”, els quals estarien relacionats amb els establiments comercials i de la
restauració del municipi, de seguida ens va semblar que la idea de publicar-ne els resultats podia
vehicular-se a través de la Col·lecció de Temes
Cristinencs.

Però, tal com s’anunciava ja al llibret de 2016,
dins dels objectius de divulgar el patrimoni i la
història locals d’aquesta col·lecció, calia començar a fer llum sobre àmbits cada cop més
específics. I aquesta publicació n’és un exemple, ja que fa un repàs cronològic al sector comercial i dels serveis al llarg dels segles XIX i
XX.

Vam veure la possibilitat de dedicar un quadern
a oferir una panoràmica global del sector comercial i de l’hosteleria que permetés explicar
històricament els establiments que els alumnes
volien visitar i sobre els quals volien fer un enigma.

L’altra gran novetat és que aquestes pàgines
s’han fet en col·laboració amb una entitat externa a l’Ajuntament, com és la del Programa de
Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball
(PFI-PTT) Guíxols - Vall d’Aro.
Desitgem vivament que el llibret sigui del vostre
interès.
Maria Lourdes Fuentes i Faig
Alcaldessa de Santa Cristina d’Aro

TemesCristinencs

I vet aquí el resultat, que combina l’erudició que
aporta l’historiador Albert Martí Arau —mitjançant
els resultats de l’explotació de les fonts d’arxiu—
amb la desimboltura de cadascun dels enigmes i
fitxes dels establiments, redactats per l’alumnat del
curs 2019-2020 del PFI-PTT Guíxols - Vall d’Aro.
Fruïu de cada enigma i resoleu-lo a través de la
lectura i l’observació de les imatges!
Tina Gorina i Faz
Regidora de Cultura, Patrimoni, Biblioteca
i Arxiu Municipal

Introducció

Això ha estat l’excusa perfecta per explorar una
font documental que és bàsica per a aquesta
temàtica: els padrons —també dits “matrícules”— de la contribució industrial i comercial. Atès
que l’existència d’aquesta font arrenca el 1860,
el gruix de les pàgines següents tracta l’activitat econòmica cristinenca des d’aquest any fins
al 1970, abastant així poc més d’un segle de la
història del nostre municipi. A partir de la dècada
de 1970 observem un creixement significatiu de
les activitats registrades en les matrícules, reflex
de la consolidació del model econòmic municipal
encara vigent fins als nostres dies, tan allunyat del
tradicionalment predominant almenys des del període medieval fins a mitjan segle XX.
Des d’un punt de vista documental, hem complementat la recerca en les matrícules de contribució amb la prospecció en altres fonts, com
ara les llicències d’activitats econòmiques —per
acabar de completar el panorama de les acti-

vitats existents—, els censos de població i els
padrons d’habitants —per tal d’esbrinar les ocupacions laborals de la població—, i les sèries
derivades del planejament urbanístic —per
tal de completar la informació del sector de la
construcció—. Lògicament, també hem consultat aquells articles i parts de llibre que ofereixen
pinzellades sobre aquest tema, i hem recorregut
al testimoni d’algunes persones propietàries dels
establiments ressenyats, els quals no han canviat de mans familiars des de fa molts anys.
Tot plegat ha estat útil per poder oferir una panoràmica històrica sobre les botigues, tavernes,
cafès, restaurants, hotels, fabricants, constructores, etc., del municipi i sobre alguns establiments en concret. En relació amb això, cal destacar que, tant l’esbós de la descripció històrica
de cada establiment com l’enigma que es planteja, van ser fets per l’alumnat del PFI-PTT Guíxols - Vall d’Aro, primer a través d’un treball de
camp i després contrastant la informació amb
fonts d’arxiu i publicacions.
Jordi Gaitx Moltó
Tècnic de l’Arxiu Municipal
Albert Martí Arau
Historiador i investigador principal d’aquesta
publicació

TemesCristinencs
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La publicació que us presentem és una eina
que permet aprofundir en un tema fins ara poc
divulgat des de l’Arxiu Municipal, com és el de
les activitats comercials, de serveis i industrials
al municipi, però del qual, de forma recurrent,
els investigadors/es ens demanen consultes.
Aquest quadern, doncs, és el primer de caràcter
estrictament temàtic de la col·lecció.
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Les activitats econòmiques
tradicionals a la Vall d’Aro
(s. XV-XIX)
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Mercès a l’aparició recent de treballs dedicats
al passat medieval de la Vall d’Aro, coneixem
amb força precisió les principals activitats
econòmiques d’entre 400 i 551 habitants, que
són els que es calcula que albergà la vall al
llarg del segle XV. Així doncs, sabem que unes
tres quartes parts de la població d’aleshores
eren pagesos propietaris d’un mas. La seva activitat principal es basava en una agricultura de
policultiu, amb preferència pels cereals, però
també amb presència de la vinya i, en menor
mesura, de l’olivera i altres arbres fruiters, farraginars i horts. A més, també podien cultivar lli
i cànem per fer teixits, productes susceptibles
de ser comercialitzats. En paral·lel, es dedicaven a la ramaderia i tots ells solien tenir aviram i bestiar porcí, mentre que alguns també
tenien vaques, cabres i bestiar oví. Aquestes
dues activitats podien ser complementades
amb d’altres: l’aprofitament dels recursos del
bosc, d’on extreien llenya, fruits, carbó, fusta
i terra de paraire; algunes famílies també obtenien recursos de l’explotació dels petits molins
i ferreries senyorials annexes als seus masos;
i, finalment, certs membres podien guanyar-se
un salari en altres masos, ja fos treballant com
a mossos i serventes permanents o bé jornalers temporals.
En època medieval, dos perfils econòmics concrets es concentrarien a la parròquia de Santa
Cristina: el dels moliners, vital per a la molta

TemesCristinencs

dels cereals produïts; i el dels menestrals, bàsicament especialitzats en el sector
del tèxtil (teixidors, sastres i paraires). Val a dir que, al llarg del segle
XV, la presència de famílies menestrals es mantingué estable en
aquesta àrea en termes numèrics,
tot i que hi restaven poc temps,
atretes per les millors perspectives que oferien altres poblacions del voltant. Essencialment,
aquestes activitats econòmiques
van ser les predominants a la
Vall d’Aro fins ben entrat el segle
XIX. I és que els habitants de la
vall continuaven dedicant-se al
mateix que els seus predecessors medievals: la ramaderia, el conreu de
cereals i l’explotació dels boscos. Pel que fa a
l’activitat industrial, la principal novetat consistia en el desenvolupament del treball del suro
des del segle XVIII, tot i que més encarat a l’exportació que no a la manufactura.
En aquest sentit, són il·lustratives les paraules
d’Yvette Barbaza quan es referia al caràcter
eminentment agrícola del municipi cristinenc
del segle XIX, causat per “l’absència d’una
tradició menestral i urbana i per l’atracció que
exercien, sobre la mà d’obra local, les poblacions properes de Sant Feliu i Palafrugell”.
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El mas de Can Cama de Solius a la primera
meitat del segle XX, un exemple il·lustratiu
de la pagesia de mas característica de la
Vall d’Aro des d’època medieval fins ben entrat el segle XX [AMSCA, 15.26, s/n. Cessió
de Gerard Bussot].

· BARBAZA, Yvette. El paisatge humà de la
Costa Brava. Vol 1. Barcelona: Edicions
62, 1988.
· GAITX MOLTÓ, Jordi; FOGUERAS CORDERO, Gerard. El naixement del municipi de Santa
Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina
d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2008.
· GAITX MOLTÓ, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Personatges històrics. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2014.
· MARCÓ I MASFERRER, Xavier. La comunitat rural de la Vall d’Aro al segle XV. CastellPlatja d’Aro: Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, 2013.
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Primera matrícula de contribució sobre l’activitat industrial i comercial confegida en el
municipi de Santa Cristina d’Aro. Aquest
és el primer llistat que es conserva a l’Arxiu
Municipal i, pràcticament sense llacunes, la
sèrie documental prossegueix fins als nostres dies [Autor fotografia: Miquel Correyero.
AMSCA, 01.01, F116_1860-0001].

· 1918: La Gran Guerra des del Baix Empordà. [Exposició en línia], La Bisbal d’Empordà: Arxivers del Baix Empordà, 2018.
· GAITX MOLTÓ, Jordi. Història de Santa Cristina d’Aro. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 2013.
· JARA I ALBERTÍ, Glòria. “Petit comerç i transport, l’economia crstinenca” (capítol IV), dins
L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic
(1876-1976). Santa Cristina d’Aro: Editorial Efa
dós – Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2016.
· MARCÓ I MASFERRER, Xavier. La comunitat rural de la Vall d’Aro al segle XV. CastellPlatja d’Aro: Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, 2013.

La voluntat recaptatòria dels governs al llarg
del temps ha generat una gran i diversa quantitat de documentació fiscal que permet aproximar-nos a les principals activitats econòmiques
d’una determinada comunitat del passat a través dels productes gravats. En el cas de la Vall
d’Aro, sabem que, ja des de mitjan segle
XIV, els habitants de cada parròquia es
reunien en assemblees on nomenaven
síndics per tal que recaptessin tributs;
facultat que Pere el Cerimoniós confirmà al municipi (o universitat) de la Vall
d’Aro el 1374.
Des d’aleshores disposem de notícies
disperses sobre l’existència d’impostos indirectes sobre el consum
i comercialització de determinats
productes durant el segle XV, com
també la seva forma de gestió durant
l’època moderna. Així, per exemple, sabem
que al llarg d’aquest període el Consell municipal arrendava anualment diversos tributs
a particulars mitjançant subhasta pública a la
plaça de l’església de Santa Cristina, com el
dels hostals, carnisseries, aiguardent, fleques i
dret de platja, entre d’altres. La persona o persones arrendatàries es comprometien a abonar
al municipi el preu acordat per terminis, respectant les disposicions de la taba o plec de
condicions, en què se solien detallar les tarifes
sobre cada producte, els col·lectius exempts i
les sancions en cas d’incompliment.
Aquest mètode, tan allunyat de l’actualitat, fou

tanmateix utilitzat habitualment pel govern municipal de la Vall d’Aro —i la resta de consistoris
catalans— des d’època medieval fins, almenys,
els decrets de Nova Planta (1716), quan s’instaurà a la vall el “quinzè”, un impost que gravava
amb una quinzena part el rendiment de collites
i l’activitat de tavernes, gabelles (magatzems),
hostals, fleques i carnisseries.
La consolidació del nou estat liberal a Espanya
a mitjan segle XIX comportà la transformació
del sistema tributari amb l’objectiu d’acabar
amb l’enorme diversitat fiscal heretada dels antics regnes hispànics i unificar-la segons uns
principis igualitaris. En l’àmbit de la fiscalitat
indirecta s’establí una contribució al tràfic de
comestibles i altres gèneres de consum i, pel
que fa a la tributació directa, cal destacar dues
noves contribucions: la que taxava els béns immobles, cultius i tasques ramaderes; i la que ho
feia sobre les activitats industrials i comercials.
Precisament, tal com veurem, bona part del
contingut del present estudi es basa en la documentació relativa al pagament d’aquest darrer impost en el nostre municipi, conservada
a l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro des
de 1860. Aquesta font -coneguda amb el nom
de matrícula de contribució industrial i comercial-, complementada amb d’altres, ha permès
resseguir l’evolució de l’activitat econòmica del
municipi al llarg d’un segle, testimoniant els
profunds canvis experimentats durant aquest
temps respecte les ocupacions tradicionals
dels nostres avantpassats.

TemesCristinencs
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L’economia a través de les
fonts fiscals (1860-1970)
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Els oficis a través dels
censos i padrons de població
(1856-1975)
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Com hem apuntat, a partir de mitjan segle
XIX, el nou estat liberal desenvolupà una maquinària administrativa cada cop més complexa amb l’objectiu de recopilar el màxim de dades possibles sobre la societat i l’economia del
país i, en conseqüència, aplicar les polítiques o
reformes que es consideressin més oportunes
de forma unificada.
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En aquest context, aparegueren diverses
sèries documentals de caràcter estadístic
que permetien a les autoritats conèixer determinats aspectes de la seva població. D’entre
elles, cal destacar la confecció de censos i
padrons municipals d’habitants: el cens era
el producte d’una operació estadística estatal
realitzada cada deu anys, mentre que el padró
era un registre de població fet pels municipis
cada cinc anys. Malgrat les diferències en el
moment d’elaboració i en algunes de les dades recollides, en termes generals els censos
i els padrons permeten radiografiar els perfils
socioeconòmics dels habitants d’una localitat a
partir del seu lloc d’origen, ocupació, estat civil
i altres dades recollides.
L’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro conserva les sèries documentals de censos de
població i padrons d’habitants des de mitjan
segle XIX. Això inclou un cens parcial del nucli
de Santa Cristina, de 1856; el cens de 1857, el
primer impulsat per la Junta de Estadística amb

TemesCristinencs

voluntat de fixar criteris rigorosos i sistemàtics;
així com el primer padró del mateix any, tot i
que només se n’ha conservat la part referida a
Solius. Les sèries prossegueixen des de 1901
fins a l’actualitat, amb un buit entre 1975 i 1991.
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3. Padró d’habitants efectuat a Solius el
21 de maig de 1857. S’hi relacionen els
habitants presents aquell dia a les cases,
indicant l’edat, l’estat civil i la professió de
cadascun. En alguns casos, també s’assenyalava que determinades persones eren forasteres [Autor fotografia: Miquel Correyero.
AMSCA, 01.01, G116_1857-0001].

A partir del cens de 1857, doncs, podem saber
que les activitats econòmiques predominants
dels 1.177 cristinencs censats fa més de 160
anys correspondrien, com hem vist en el capítol inicial, a l’avui anomenat sector primari; és a
dir, l’agricultura, la ramaderia i l’explotació dels
recursos forestals.
Aquesta fotografia també es pot observar en el
padró de 1857, realitzat la nit del 21 de maig
al poble de Solius, en plena època de la sega,
segons el qual les principals ocupacions dels
seus habitants estaven relacionades amb les
feines i les activitats del camp. Així, dels 278
habitants registrats, els quatre primers grups,
destacats de la resta, eren servents (una
seixantena, probablement empleats en un
mas); pagesos (una cinquantena, possiblement masovers); treballadors (una trentena,
segurament jornalers temporals) i, per últim,
propietaris agrícoles (gairebé una desena).
· GAITX MOLTÓ, Jordi; FOGUERAS CORDERO, Gerard. El naixement del municipi de Santa
Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina
d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2008.
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Fotografies del mas Tapioles de Solius d’entre finals del segle XIX i principis del XX. En
totes dues apareixen els seus masovers,
dedicats a les tasques del camp, mentre
que en la de dalt també apareix el propietari del mas, al costat d’un carro tirat per
dos grans bous, la principal força motriu de
l’època [AMSCA, 15.26, 05265 i 15.27, s/n.
Cessió de Gerard Bussot].

Segons el padró de Solius de
1857, la cinquena finca que registrava un nombre més elevat
d’habitants era el mas Tapioles,
avui rehabilitat com a instal·lació
hotelera, però aleshores un bon
exemple de la pagesia de mas
característica de la Vall d’Aro.
Com es pot observar en la imatge de la pàgina anterior, el 1857
vivien a la masia 12 persones,
majoritàriament dedicades a la
feina agrícola: el cap de casa,
qualificat com a “llaurador”,
amb la seva mare, muller i
llurs tres fills; altres familiars,
alguns designats com a treballadors;
i dues joves serventes, de 17 anys.

El mas Tapioles es troba documentat almenys
des de 1235 i ha estat una de les cases més
poderoses de la vall de Solius, en bona part
perquè els seus membres han exercit càrrecs
rellevants. Un d’ells fou el de batlle de sac,
històricament vinculat a aquest mas. Aquest
càrrec solia recaure en les famílies pageses
més benestants de cada comunitat rural i tenia
com a objectiu recaptar els impostos en nom
d’un senyor feudal —en el cas de Solius, la
Catedral de Girona. A més, els Tapioles també
exerciren càrrecs municipals, entre els quals
cal destacar Pere Tapioles, primer jurat en cap
de la Vall d’Aro, el 1584.

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)
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El mas Tapioles de Solius
(1235)

Enigma
· AICART, Francesc (i altres): Solius. El terme
agrícola de Santa Cristina d’Aro. Santa
Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, 2016.
· GAITX MOLTÓ, Jordi; FOGUERAS CORDERO, Gerard. El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, 2008.
· GAITX MOLTÓ, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Personatges històrics. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2014.

Quina coneguda família de Solius, ara dedicada a
la producció de llet, va viure al mas Tapioles des
del segle XIX, pel cap baix, fins a mitjan segle XX?
A. Família Cateura.
B. Família Pijoan.
C. Família Tapioles.

TemesCristinencs
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El baixador de tren
de Bell-lloc - Font Picant
(1892-1925)
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L’any 1889, el guixolenc Joan Casas i Arxer va
obtenir la concessió de la línia ferroviària de via
estreta que havia d’enllaçar la seva vila natal
amb Girona, passant, entre altres poblacions,
per Santa Cristina d’Aro. El 30 de juny de 1892
s’inaugurà la línia del Tren petit després que
s’haguessin construït totes les estacions del
recorregut. Al terme de Santa Cristina es van
alçar dues parades: l’estació del nucli cristinenc, situada a l’actual Oficina de Turisme, i
el baixador de Bell-lloc - Font Picant. Aquest
darrer fou construït dos anys abans de la inauguració del Tren petit i tenia capacitat per a tres
vies. L’edifici de viatgers tenia una sola planta
i l’interior es dividia entre una sala d’espera i
l’habitatge de l’encarregat del baixador.
La línia Sant Feliu-Girona va exercir d’element
econòmic dinamitzador, especialment per la indústria surera de la zona, tot i que també serví
per afavorir altres activitats i, òbviament, facilitar el desplaçament de les persones. En el cas
del baixador de Bell-lloc, la seva construcció
també respongué a altres raons més particulars: d’una banda, pel fet que allà s’encreuaven
els camins de Santa Cristina, Romanyà i Solius;
i, de l’altra, perquè prop d’aquell indret brollava l’aigua ferruginosa —o picant— de les fonts
de Bell-lloc, Penedes i Salenys, preuades per
les seves propietats curatives, que exercien de
pol d’atracció per nombrosos visitants i gent de
la rodalia, sobretot per l’aplec de Bell-lloc, el
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15 d’agost, o pel dels Amics de la Sardana de
Sant Feliu, que es feia el mes de juny.
L’aigua de la font de Penedes fou comercialitzada a partir de 1906, després que l’Ajuntament de
Santa Cristina n’aprovés la sol·licitud que havia
tramitat Joaquim Bosch, resident a Llambilles; i,
probablement, l’aigua de la font de Bell-lloc també es començà a comerciar al voltant d’aquell
any. A principis del segle XX, la fàbrica de gas
amb sucursal a Sant Feliu de Guíxols, Palahí i
Cia., SL, comprà la font de Salenys per vendre’n
l’aigua. Amb aquest objectiu els propietaris degueren constituir l’empresa “Agua de Salenys”,
la qual tenia una barraca al costat del baixador
de Bell-lloc que després permutà amb la companyia del ferrocarril a canvi d’un accés directe
a la via, davant la façana de la planta d’embotellament. El 1914, Palahí i Cia. va construir davant
el baixador un edifici, on el 1925 s’instal·là l’encarregat de l’explotació de l’aigua de Salenys.
Des d’allà es carregaven els caixons d’ampolles
als vagons del Tren petit per
ser distribuïdes a diversos
establiments, alguns avui
dia encara existents, com
Can Saleta o Can Barnés
de Santa Cristina.
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· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991.
· GAITX MOLTÓ, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
· Jara i Albertí, Glòria. “Salenys: exquisida
aigua de taula”, dins Revista del Baix
Empordà, 23, 2008.
· Jara i Albertí, Glòria. “El record del tren de
via estreta”, dins Revista del Baix Empordà, 37, 2012.
· Jara i Albertí, Glòria. “La fe dels habitants
de Santa Cristina”, dins Revista del Baix
Empordà, 51, 2015.
· Palahí I Xargay, Lluís. “Salenys. Exquisida
aigua de taula”, dins Àncora, 9, 2005.
El baixador del tren de Bell-lloc - Font Picant
solia ser molt concorregut per la seva proximitat a les fonts picants de Bell-lloc, Penedes i Salenys, uns espais naturals idonis per
poder gaudir d’un dia d’oci i descans. La fotografia, datada entre 1910 i 1929, probablement mostra el dia de la festa major o aplec
de Bell-lloc, una de les ocasions en què el
baixador devia rebre més afluència de gent.
En la imatge podem apreciar els vestits propis d’un dia festiu i les cistelles de vímet per
transportar el menjar [AMSCA, 15.26, 02422.
Cessió de Gerard Bussot].
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Fotografia panoràmica del baixador de Belllloc presa entre 1920 i l’esclat de la Guerra
Civil, l’any 1936. Podem observar els dos edificis construïts l’any 1895 per a ús de restaurant i el porxo que els unia [AMSCA, 15.26,
07321. Cessió de Xavier Roura].

· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i
comentaris. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991.
· Correyero Ayala, Miquel; Gaitx Moltó, Jordi. L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull
gràfic (1876-1976). Santa Cristina d’Aro:
Editorial Efadós - Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro, 2016.
· Jara i Albertí, Glòria. “Memòria històrica de
Santa Cristina d’Aro”, dins Àncora, 15, 2012.
· Jara i Albertí, Glòria. “Reminiscències de
la cuina a Santa Cristina d’Aro”, dins
Revista del Baix Empordà, 50, 2015.
· Jara i Albertí, Glòria. “L’enigmàtica estació
de Bell·lloch / Font Picant”, dins Àncora,
número 3.473, 2017.

El març de 1892, Joan Bataller sol·licità al consell d’administració de la companyia del ferrocarril la concessió per llogar un tros de terreny
al costat del baixador de Bell-lloc — Font Picant, a fi de construir-hi un quiosc de fusta per
destinar-lo a restaurant durant la temporada
d’estiu. Tres anys després, el mestre d’obres
de Sant Feliu de Guíxols, Joan Bosch, dirigí
allà les obres de dos petits edificis que albergarien el restaurant, inicialment denominat Villa
Bell-lloch. Tots dos edificis s’enllaçaven amb
una porxada d’estructura de fusta i maó amb
quatre encavallades pel suport de la teulada.
El fet que es plantegés l’obertura del restaurant només per la temporada estiuenca explica que, originàriament, es decidís no aïllar el
tancament de les obertures del local, posant-hi
tan sols un acabat amb finestró de llibret fix als
dos frontispicis.

El restaurant de la Font Picant estigué en funcionament fins poc abans de l’esclat de la
Guerra Civil, l’any 1936, quan fou abandonat i
s’utilitzà com a magatzem ocasional de la companyia del tren. L’any 1962, Josep Roura, comerciant guixolenc i antic revisor del Carrilet,
llogà el local i el rehabilità novament com a restaurant per la temporada turística realitzant-hi
petites millores fins que, el 1989, emprengué
una reforma definitiva. Actualment l’edifici continua acollint un restaurant, la mateixa activitat
pel qual es construí 125 anys enrere.

Enigma
Quant de temps va estar funcionant aquest restaurant des que va obrir per primer cop?

A. Més de 40 anys.
B. Entre 5 i 10 anys.
C. Mai no va tancar: encara segueix obert.

Interior del restaurant del baixador de Bell-lloc al tombant del
segle XIX. Al fons es pot distingir la façana de l’edifici destinat
a cuina en el seu estat inicial [AMSCA, 15.26, 00264. Cessió
de Gerard Bussot].
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El restaurant del baixador
de tren (1892)
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Les matrícules de contribució
industrial i comercial
(1845-1860)

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)

Tal com hem assenyalat anteriorment, a mitjan
segle XIX s’emprengué una profunda transformació del sistema tributari estatal, que implantà
una estructura unificada i centralista. Aquest nou
model es concretà en la reforma impulsada per
Alejandro Mon l’any 1845 que, en l’àmbit de la
fiscalitat directa, contemplà fins a tres impostos
que gravaven: l’inquilinat o el lloguer, tot i que tan
sols estigué vigent un any; els béns immobles, els
cultius i les tasques ramaderes; i, finalment, la indústria i el comerç.

12

Aquest darrer impost va suposar que, any rere
any, cada ajuntament confeccionés un llistat
oficial o matrícula en què es relacionaven totes
aquelles persones que exercien un ofici o una activitat industrial o comercial en el municipi. Cadascun dels contribuents havia de pagar una quota,
fixada per les Corts espanyoles, que es dividia en
dues parts: una de fixa i una altra de variable en
funció del tipus d’activitat.
L’elaboració anual de les matrícules per a la recaptació de la contribució industrial i comercial
va generar una sèrie documental en els consistoris que avui pot ser consultada en els arxius.
Com hem vist, l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro conserva les matrícules d’aquest tribut
des de l’any 1860 pràcticament de forma ininterrompuda, amb la qual cosa podem conèixer
quines eren les activitats predominants a què es
dedicaven els nostres avantpassats fa 160 anys
i seguir-ne l’evolució posterior, tot detectant els
principals canvis derivats de les transforma-
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cions socials i econòmiques de la població.
Si analitzem, doncs, la primera matrícula conservada corresponent a l’any 1860 podem observar
algunes de les principals característiques de
l’economia del nostre municipi en aquell moment.
Així, per exemple, podem comprovar que la major
part d’oficis eren exercits al nucli de Santa Cristina d’Aro, ja que, dels 12 contribuents q u e
hi apareixen (un, però, paga per dues
activitats), 10 declaren treballar
en aquesta població,
mentre que els altres
tres ho fan en altres
indrets: Bell-lloc
(2) i Solius (1).
Com és lògic,
aquestes
xifres són
coherents
amb les dades
demogràfiques
del municipi de mitjan segle XIX proporcionades pels censos i
padrons, segons les quals
el nucli de Santa Cristina d’Aro
concentrava un major nombre de cases (56), més d’un terç del total, respecte de la
resta de nuclis: les parròquies de Romanyà (33),
Solius (28) i Bell-lloc (12); i els veïnats de Salom
(33), Bufaganyes (15), Vilar (10), Malvet (9) i Canyet (6) -aquest, proper a Castell d’Aro.

07
Diversos llistats de contribuents corresponents a les matrícules de 1864 a 1870. A
l’esquerra s’anotava el nom i cognoms de
cadascun d’ells, agrupats segons el tipus de
tarifa, i continuant cap a les columnes de la
dreta s’hi afegia la seva dedicació professional i l’adreça de la casa on vivien o tenien
el seu establiment; sense encara distingir,
doncs, entre ambdues direccions, tal com
posteriorment es faria [Autor fotografia: Miquel Correyero. AMSCA, 01.01, F116_18640001].

· GAITX MOLTÓ, Jordi; FOGUERAS CORDERO, Gerard. El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2008.
· GAITX MOLTÓ, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
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Pel que fa als oficis que apareixen a la matrícula de 1860, destaquen els relacionats amb el
mitjà de transport per excel·lència de l’època,
el carruatge: dos constructors de carros (Jaume
Palmada i Antoni Barrera), un traginer amb un
cavall (Joan Gironès) i, probablement, un “transportista” de persones i mercaderies, Joan Bartés, que declarava tenir dos carros i vuit cavalls.
A més, el mateix Joan Bartés també pagava la
quota de contribució com a tractant de fusta;
activitat que li devia proveir el material necessari
per al manteniment i la construcció dels carros.
Fotografia de mitjan segle XX en què s’aprecia, davant l’entrada d’una masia, un carro
matriculat a Santa Cristina d’Aro amb el número 74. El carro tirat per animals fou l’eina
de treball i el mètode de transport de persones i mercaderies tradicional fins a la generalització dels mitjans motoritzats [AMSCA,
15.26, 01250].

Les matrícules permeten detectar la progressiva disminució i definitiva desaparició d’aquests
oficis tradicionals relacionats amb el transport
de mercaderies i persones mitjançant la tracció animal. Òbviament, aquesta constatació
és conseqüència de l’aparició d’altres mitjans
moderns, com el ferrocarril, però, sobretot, la
generalització dels vehicles de motor.

En la història de Santa Cristina d’Aro, el 19 de
febrer de 1933 il·lustra aquest canvi de tendència, ja que fou la data en què Joan Mont
i Regolta, el Tort, inaugurà la seva gasolinera
amb dos sortidors manuals. Entre 1925 i 1932,
Joan Mont ja havia declarat la possessió d’un
molí elèctric per fer blat de moro al carrer de la
Teulera, afegint-hi a partir de 1929 la venda a
l’engròs de cereals -i, encara que no ho declarés, també venia benzina a granel-. A partir del
llistat de 1932-1933, hi sumà la gasolinera, que
ell mateix continuaria declarant fins a la matrícula de 1966-1967; després la declararia Josep Mont i Marcó, en Pitu Tort, fill de l’anterior.

Enigma
Amb quin nom era coneguda popularment aquesta gasolinera?

· Jara i Albertí, Glòria. “Petit comerç i transport, l’economia cristinenca” (capítol IV),
dins L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic (1876-1976). Santa Cristina
d’Aro: Editorial Efadós – Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 2016.

A. Gasolinera de Cal Tort.
B. Gasolinera d’en Joanet.
C. Estació de servei Vall d’Aro.

Imatge dels anys 30 de la gasolinera, segurament poc després que l’obrís Joan Mont i, per tant, amb el seu aspecte
original. La fotografia capturà el moment en què un cotxe passava pel seu davant, circulant pel carrer de la Teulera. Sens
dubte, tot un símbol del canvi d’època que s’estava produint
en l’àmbit dels mitjans de transport [AMSCA, 15.27, s/n. Cessió de Joan Mont Riera].
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La gasolinera
d’en Joan Mont (1933)
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La Teulera: l’artèria industrial
i comercial cristinenca
(1870-1930)

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)

Almenys des de finals del segle XVI, la parròquia de Santa Cristina d’Aro tenia dos nuclis de població importants, coneguts com el
de “damunt” i el de “davall”. El primer estava
format pels districtes que posteriorment s’anomenarien de “l’Església” i del “Pedró” i, tradicionalment, fou considerat el centre del poble,
atès que s’hi alçaven l’església i l’ajuntament.
El nucli de “davall” estava ubicat a la plana del
Ridaura i, des de mitjan segle XIX, era denominat barri de la Teulera. La diferent rellevància
d’ambdós nuclis en aquell moment es reflectia
en la població que s’hi concentrava: mentre
que els dos districtes mencionats albergaven
56 cases, la Teulera només en tenia 19.
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Tanmateix, la conclusió de l’últim tram de la carretera provincial entre Cassà de la Selva i Girona l’any 1859, així com la posterior construcció
l’any 1902 de la nova carretera comarcal de la
Vall d’Aro, que enllaçava Santa Cristina i Castell d’Aro amb Palamós, la Bisbal i Girona, van
provocar un canvi en la correlació dels dos nuclis. Així, entre la segona meitat del segle XIX
i el primer terç del XX, el carrer de la Teulera
anà condensant el trànsit rodat de la població i,
amb ell, s’inicià un lent però imparable procés
de concentració d’habitatges, tallers i botigues.
Les matrícules de contribució industrial i comercial reflecteixen aquest fenomen gràcies al fet
que, a partir de 1870-1871, indiquen l’adreça
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exacta de l’activitat gravada. Concretament, el
llistat d’aquest any conté 22 contribuents, vuit
dels quals tenien establert el seu negoci a la
Teulera (36% del total), mentre que el carrer de
l’Església en reunia la meitat (18%). Deu anys
després (1880-1881), els establiments situats a
la Teulera ja superaven la meitat del total (53%)
i, durant la dècada següent, aquesta proporció
s’incrementà fins al 81% (1890-1891). Al llarg
dels decennis posteriors, la ràtio es mantingué
estable (al voltant del 76% entre 1900 i 1921)
fins a assolir el 90% de l’activitat industrial i
comercial segons la matrícula de 1930-1931.
Per contra, les activitats ubicades a l’Església
es mantingueren comparativament molt més
baixes: 23% en la relació de 1880-1881; un
9% i un 8% en les de 1890-1891 i 1900-1901,
respectivament;
amb
un lleuger increment
el 1910-1911 (18%) i,
novament, una davallada fins al 10% el 19301931.
Així doncs, d’igual manera que les dades
demogràfiques, les matrícules de contribució
també mostren el protagonisme creixent del
barri de la Teulera durant aquest període fins
a convertir-lo, en paraules de Gerard Bussot,
en “l’artèria principal de Santa Cristina d’Aro”.

09
Llistat de contribuents de la matrícula de
1870-1871 de Santa Cristina d’Aro. Com podem comprovar, en aquest any s’especificà
el carrer en què cadascun d’ells tenia ubicada casa seva o una habitació, reflex d’un
context en què el lloc d’habitatge i de treball solia coincidir. La pràctica d’especificar
el carrer en la matrícula de contribució es
mantindria d’aleshores en endavant, per la
qual cosa podem identificar els indrets del
nucli cristinenc on es concentrava l’activitat
industrial i comercial [Autor fotografia: Miquel Correyero. AMSCA, 01.01, F116_18700001].

· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 1991.
· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
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L’Hostal Barnés en una fotografia possiblement dels anys 60 del segle passat, en
què podem observar el carrer de la Teulera
sense els plataners que l’havien flanquejat.
Aquests arbres s’havien plantat a banda i
banda del carrer fins, precisament, a l’alçada de can Barnés, però foren talats el 1959
per eixamplar la carretera principal [AMSCA,
15.27, s/n. Cessió de Núria Sala Albertí].

· Costa, Teresa. “Can Barnés de Santa Cristina d’Aro”, dins Les Gavarres, 13, 2008.
· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
· Jara i Albertí, Glòria. “Reminiscències de la
cuina a Santa Cristina d’Aro”, dins Revista
del Baix Empordà, 50, 2015.
· Jara i Albertí, Glòria. “Petit comerç i transport, l’economia cristinenca” (capítol IV), dins
L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic
(1876-1976). Santa Cristina d’Aro: Editorial
Efadós – Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2016.

Entre els nombrosos establiments que
han proliferat al carrer de la Teulera al
llarg del temps destaca la fonda de
Can Barnés, encara avui en funcionament com a hostal-restaurant. L’any
1929 Jaume Costa, Met -de can Barnés del barri de Salom-, i Maria Fossas -procedent de Tossa de Mar- van
comprar-hi dues cases al peu de la
carretera i van obrir-hi el negoci. I,
efectivament, en la matrícula de contribució de 1930-1931 ja apareix Jaume Costa per primer cop, on consta
que paga la quota per una taverna ubicada
al carrer de la Teulera n. 22. Aquesta és l’activitat que declarà fins al 1942-1943, moment a
partir del qual els llistats també hi afegeixen el
servei de lloguer d’habitacions.

Santa Cristina d’Aro va experimentar durant el
segle XX: establiment fundat a finals dels anys
20 a la Teulera, la nova artèria circulatòria i comercial del poble (fou el primer a tenir centraleta telefònica), als anys 40 allotjava treballadors
i alguns viatjants que es trobaven de pas; als
anys 50 rebé els estiuejants de Canyet -el marítim-; i, per últim, als anys 60 albergà els primers
turistes europeus. Segurament per aquest motiu, Jaume Costa inscrigué Can Barnés com a
pensió en la matrícula de 1964-1965. Com recordava Teresa Casas, antiga treballadora de
la fonda, lluny li devia quedar llavors a l’avi Met
el temps que, de jove, “havia fet el tragí, és a
dir, anava a bosc a traginar rabasses, socs o el
que es presentava”.

Can Barnés il·lustra perfectament el procés
de transformació econòmic que, com veurem,

Enigma
Què va tenir Can Barnés abans que cap altre establiment de Santa Cristina d’Aro?

A. Un ordinador.
B. Un còctel de pinya boníssim.
C. L’única centraleta telefònica del poble.

Pati de l’Hostal Barnés. En aquesta imatge, presa pels volts
de l’any 1957, apareixen Maria Fossas Gelpí (esquerra), mestressa de Can Barnés, i dues cuineres d’aleshores: la Catalina
Torrent Ribas i la Pura Costa Buixonis [AMSCA, 15.26, 01303.
Cessió de Lluís Boadas Sais].
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La taverna i la fonda
de can Barnés (1929)
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Les activitats econòmiques
a la Teulera (1870-1930)
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El 28 de setembre de 1918, una nota de premsa del setmanari guixolenc L’Avi Muné, lamentava l’ocupació indiscrimanada del carrer de la
Teulera per diversos propietaris de vehicles de
tracció animal, causada, com hem vist, per la
progressiva concentració de l’activitat industrial i comercial en aquesta àrea entre 1870 i
1930. Ara bé, quins eren els oficis i activitats
predominants al carrer de la Teulera durant
aquest període?
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A la dècada de 1870 aquestes activitats no diferien gaire de les descrites l’any 1860. A grans
trets, a les matrícules industrials i comercials
apareixen oficis tradicionals relacionats, amb
menor o major grau, amb el transport amb carro, propi d’un indret de pas com la Teulera: un
constructor de carros, ferrers (entre 2 i 3 durant
aquest decenni), fusters (2) i veterinaris (entre
1 i 2 fins al 1880, moment a partir del qual ja no
tornen a aparèixer).
Entre 1880 i 1910 cal destacar una davallada
en el nombre de contribuents, que van passar
dels 20 de mitjana, durant els 15 anys anteriors,
a la meitat. Majoritàriament, en el carrer de la
Teulera continuaren els perfils econòmics anteriorment descrits, tot i que se n’hi començaren
a consolidar dos més: el de paleta i, sobretot,
el vinculat a la producció de “taps de taula”,
reflex del desenvolupament de la indústria del
suro a la Vall d’Aro en aquell període. Així, entre
1877 i 1880 ja consta un “fabricant de taps” a
la Teulera, però a partir de 1899 l’activitat s’hi
assenta fins a arribar a un màxim de quatre
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el 1909-1910, mantenint una mitjana constant
d’entre 2 i 3 almenys fins al 1930; i encara cal
afegir-hi la presència de “màquines de taps de
suro” entre els anys 1924 i 1926.
Finalment, a partir de la dècada de 1910 el
nombre de contribuents tornà a augmentar fins
a assolir una mitjana d’una vintena fins ben entrats els anys 20. A més dels oficis esmentats,
durant aquests anys s’hi sumaren altres activitats, com establiments de venda de carn i pa
o, especialment, botigues de comestibles, que
van passar d’una el 1909 a una mitjana de 3-4
entre 1918 i 1930.
En aquest sentit, la
primera referència, a
les matrícules, a un
comerç de comestibles al carrer de la
Teulera és l’efectuada
per Jeroni Sala l’any
1909. Ens estem referint, naturalment, a
l’actual Can Saleta,
sens dubte un dels
testimonis per excel·lència de les intenses transformacions ocorregudes
a la Teulera —i a la
població— des de
finals de segle XIX
fins als nostres
dies.

11
· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991.
· Gaitx Moltó, Jordi; Fogueras Cordero, Gerard. El naixement del municipi de Santa
Cristina d’Aro (1854-1868). Santa Cristina
d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2008.

El carrer de la Teulera, la nova artèria comercial del municipi, en un hivern pels volts de
1935-1950, abans que s’arrenquessin els arbres d’ambdós costats de la via. Així com els
plataners, les cases que podem observar en
la fotografia també han desaparegut: la que
sobresurt al fons era la de Francesca Roca i
Balmaña, que durant anys serví informalment
com a casa d’hostes [AMSCA, 15.26, 04646.
Cessió de Gerard Bussot].
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Val a dir que, segons les matrícules, Jeroni Sala
Agustí ja havia declarat una altra activitat amb
anterioritat, la de prestador (entre 1895 i 1900),
també exercida al carrer de la Teulera n. 28.
Tot i això, gràcies a la consulta d’altres fonts
documentals, sabem que Jeroni Sala ja havia
adquirit la finca de Can Saleta uns anys abans.
Efectivament, el 4 de setembre de 1893, davant el notari guixolenc, Joaquim Sala, la veïna de Santa Cristina, Maria Sans i Sanjuan,
vengué a Jeroni Sala, aleshores qualificat de
llaurador, la mencionada casa, llavors encara
sense numerar, juntament amb un hort i un pati
contigus. La finca fou adquirida per un preu de
5.000 pessetes i limitava al nord i a l’oest amb
la propietat de Josep Carreras, a l’est amb la
finca que n’havia format part, propietat de Jaume Pijoan, i al sud, òbviament, amb la carretera
que conduïa de la Teulera a Palamós.

Últim foli del contracte de venda de l’actual
casa de Can Saleta formalitzat el 4 de setembre de 1893, amb les signatures autògrafes del comprador, Jeroni Sala i Agustí;
el notari, Joaquim Sala i Martí, i els dos testimonis [Arxiu Comarcal del Baix Empordà,
Fons Notarial de Sant Feliu de Guíxols, núm.
1-4-13-938].

· Jara i Albertí, Glòria. “Petit comerç i transport, l’economia cristinenca” (capítol IV),
dins L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic (1876-1976). Santa Cristina
d’Aro: Editorial Efadós – Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 2016.

Possiblement el mateix dia Maria Sans també
vengué a Jeroni Sala els següents mobles existents dins la casa: “dos aparatos o estantes de
establecimiento, un mostrador, dos mesas, dos
bancos, seis sillas, un quinqué y un colgador
de platos”. A jutjar per aquests mobles, l’habitatge de Maria Sans ja estaria funcionant com
un establiment comercial amb anterioritat, malgrat que les matrícules
no permeten identificar-lo amb seguretat.
Qui sap si aquest
establiment, doncs,
tindria el seu origen
el 1870, tal com es
diu a la façana de
l’actual Can Saleta.

Enigma
Quina va ser la professió de Jeroni Sala abans de
declarar la botiga de comestibles?

A. Ferrer.
B. Influencer.
C. Prestador.

Fotografia d’Àngel Sala i Costa, fill d’Àngel Sala i Padrés —propietari de la botiga—, a finals dels anys 40, davant la porta d’entrada de Can Saleta. Anys després, aquesta porta i les finestres
de la botiga van ser proveïdes de persianes metàl·liques. Àngel
Sala i Padrés havia succeït el seu pare, Jeroni Sala, en el pagament de la contribució comercial a partir de 1928-1929 [AMSCA, 15.27, s/n. Cessió de Montserrat Sala Albertí].
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La botiga de Can Saleta
(1893)
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Les societats recreatives i
els seus cafès (1869-1936)

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)

A més dels comerços, a mitjan segle XIX les
autoritats també s’interessaren per registrar altres tipus d’establiments, com ara els relacionats amb l’oci de la població. Per aquest motiu,
l’Arxiu Municipal conserva una declaració de
1869 en què es classifiquen en quatre categories els establiments d’aquest àmbit per tal que
s’indiquessin quants n’hi havia en el municipi.
Els primers tres apartats referits a “Teatros”,
“Sociedades de recreo”, “Plazas de toros, circos y juegos de pelota”, es deixaren en blanc,
i només en el darrer, “Tertulias públicas, cafés,
establecimientos de billar y tabernas”, s’hi pogueren anotar tres tavernes.
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Tanmateix, sabem que, almenys des de 1878 o
1879, existia en el municipi el Casino Cristinense, entitat recreativa que tenia com a missió satisfer les inquietuds socials i culturals dels seus
membres, tal com feien altres societats similars de l’època. Ignorem quina era la ubicació
exacta d’aquest casino (no apareix en les matrícules de contribució), però és probable que,
entre 1893 i 1894, deixés de funcionar com a
centre cultural.
Santa Cristina hagué d’esperar fins al 1917 per
veure el naixement d’una entitat similar: el Centre Popular Recreatiu, de marcat caràcter d’esquerres. Però aquest centre no fou l’única societat recreativa a Santa Cristina d’Aro, ja que
en la matrícula de 1924 també n’apareix una
altra: la Unión Cristinense, denominada com a
“café en casino”, que esdevingué la contrapart
de dretes al Centre Popular. La seu d’aquesta
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entitat es trobava al carrer de la Teulera n. 30,
la mateixa adreça que aquell any declarava
Esteve Rosés i Regolta per al seu comerç de
vins al detall, obert des de 1887. Segurament,
doncs, Rosés devia haver cedit un espai de la
seva finca a la societat, almenys des de 1924.
Ambdós contribuents continuen apareixent
a la mateixa adreça fins a la matrícula de
1931-1932. Aleshores es produí un canvi en
la numeració dels carrers, atès que a partir
de 1932 l’entitat i el successor d’Esteve Rosés
apareixen domiciliats en el
n. 17 del carrer de la Teulera. Així segueixen fins
que, l’any 1934, la Unión
desapareix dels llistats i
tan sols consta en aquesta adreça Dolors Morell i
March, que regentarà un
“café 0,35 pesetas” fins
a la matrícula de 19401941. La desaparició
en les matrícules de la
Unión Cristinense el
1934 encaixa amb la
fundació del Nuevo Casino Cristinense que,
malgrat no constar en
els llistats de contribució, sabem que es
fundà entre els anys
1934-1935 com el seu
successor.

13
· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991.

Declaració signada per l’alcalde i el secretari de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
l’any 1869, Joan Vicens Puig i Joan Baptista
Balmaña, respectivament, indicant el nombre
d’establiments relacionats amb els “espectáculos y diversiones públicas” que aleshores
tenia el municipi. Segons la matrícula de
contribució d’aquell any, les tres tavernes
declarades pel consistori eren regentades
per Pere Lloveras, Josep Clara i el mateix
Joan Baptista Balmaña [AMSCA, 01.01,
J211_1870-0001].
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El fons documental del Centre Popular Recreatiu, guardat a Can Saleta, inclou el contracte
d’arrendament del seu probable primer local,
signat el 23 de juny de 1917, entre el propietari
de la finca, Pere Bertran, i la junta del Centre
Popular. Tal com s’hi diu, Bertran arrendava a
l’entitat un local que fins llavors havia servit de
sala de ball. Malgrat no especificar-ne l’adreça,
es devia correspondre al del carrer del Centre,
de vida efímera, ja que sembla que fou habilitat
el 1914.

Fotografia de vuit membres del Centre Popular Recreatiu, feta a la seu de l’entitat en
algun moment de la dècada de 1920, per la
qual cosa és probable que es tractés de la
mateixa finca que acollia Can Saleta. Precisament, l’home de dalt a la dreta és Àngel
Sala i Padrés [Autoria: Manetes. AMSCA,
15.26, 04643. Cessió de Tomàs Rosés Pijuan].

La primera seu degué ubicar-se al carrer del
Centre durant els cinc anys del contracte i,
entre 1922 i 1924, es degué traslladar al local
que, també des de 1914, havia albergat la sala
de ball de Josep Costa, situada en el mateix
edifici de Can Saleta. Almenys així es desprèn
de les matrícules, ja que des de 1924 el Centre
Popular declarà la seva adreça en el carrer de

la Teulera n. 20, la mateixa que Jeroni Sala per
a la seva botiga de comestibles.
A partir d’aquest moment el Centre Popular
continua apareixent a la mateixa direcció, en
tant que “Café en sociedad”, fins que el 1931
canvia a la del carrer del Comerç n. 1, arran
d’una modificació en el nomenclàtor de les
vies.
L’última
vegada
que
l’entitat apareix
en les matrícules és l’any
1936,
quan
passà a ser la
seu local del
Comitè Antifeixista.

Enigma
Què es feia al Centre Popular Recreatiu a principis
del segle XX?
· Costa Gatius, Maria Teresa. “Cultura, entitats i associacions” (capítol VI), dins L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic
(1876-1976). Santa Cristina d’Aro: Editorial
Efadós – Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2016.
· Gaitx Moltó, Jordi; Fogueras Cordero, Gerard. La Guerra Civil a Santa Cristina d’Aro
(1936-1939). Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2009.

A. Actuacions musicals i balls.
B. Campionats de Fortnite i FIFA.
C. Jugar a fet i amagar i a saltar corda.

Portada del reglament del Centre Popular Recreatiu de 1917,
dibuixada a mà. Tal com s’afirma en el seu interior, aquesta
entitat tenia com a missió promoure el progrés humà i difondre
la cultura entre totes les classes socials, especialment l’obrera [Autoria dibuix: B. Albertí. AMSCA, 15.27, s/n. Cessió de
Montserrat Sala Albertí].
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El Centre Popular
Recreatiu (1917)
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Els canvis de nom dels
carrers segons les matrícules
de contribució (1871-1939)

20

Un dels aspectes que destaca quan observem
les matrícules de contribució industrial i comercial immediatament posteriors a la fi de la
Guerra Civil és el canvi en el nomenclàtor dels
carrers cristinencs. De fet, la identificació dels
canvis en els noms o la numeració dels carrers
del nucli de Santa Cristina a partir de 1871 —la
primera matrícula en què s’especifica nom i número dels establiments—, és una de les potencialitats d’estudi que aquesta sèrie documental ofereix als investigadors, ja que no només
permet fer el seguiment dels canvis d’ubicació
dels comerços al llarg del temps, sinó també
detectar fenòmens més generals, com reordenaments urbanístics o fases de creixement del
nucli.
Com és sabut, un dels canvis més importants
en el nomenclàtor dels carrers fou l’ocorregut
el març de 1923, quan s’acordà donar nom a
un conjunt de vies que s’havien originat al barri
de la Teulera, a l’entorn de la carretera provincial. Així doncs, entre altres canvis, l’antic camí
de Palamós passà a anomenar-se carrer del
Comerç; la via que anava des de la carretera
de Girona a Sant Feliu fins a les noves escoles
projectades es designà com a carrer d’en Pere
Geronès; el carrer entre les cases de Jaume
Sala i Pere Bertran es digué carrer del Centre;
i el de la Teulera es convertí en el de Girona.
Tanmateix, l’any 1930 l’Ajuntament renuncià a
canviar el nom del carrer de la Teulera, atès
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que la població l’havia conegut amb aquesta
denominació des de feia molt temps i no degué
adoptar la nova designació. Aquest fet es veu
reforçat si revisem les matrícules compreses
entre els anys 1923 i 1930, en què sempre es
refereixen a aquest carrer com al de la Teulera.
L’any 1937, en plena Guerra Civil, les matrícules constaten un nou canvi en el nom de dos
d’aquests carrers: el del Comerç passà a ser
conegut com el de Francesc Macià, mentre
que el del Centre com el del 14 d’abril. Després
del conflicte bèl·lic, totes aquestes denominacions tornaren a canviar en benefici de noms
de personatges il·lustres en l’imaginari del bàndol franquista: així, el carrer de la Teulera es
rebatejà amb el nom de José Antonio [Primo
de Rivera]; Francesc
Macià es canvià pel de
Calvo Sotelo; el carrer
14 d’abril pel de Queipo de Llano; i el carrer
Pere Geronès pel de
General Mola. Aquestes designacions es
mantingueren entre
1940 i 1951, quan es
retornà als noms concedits l’any 1923.

15
· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 1991.

Comitè local de benvinguda per rebre amb
honors el bisbe de Girona, Josep Cartañà,
el dia 6 de novembre de 1940. La fotografia
fou presa al carrer del Comerç, anomenat de
Francesc Macià durant la Guerra Civil i, en
aquell moment, rebatejat per les noves autoritats franquistes amb el nom de Calvo Sotelo
[AMSCA, 15.26, 05299. Cessió de Gerard
Bussot].
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Llistat de contribuents de Santa Cristina
d’Aro de l’any 1942, en què apareix Ramon
Morató pagant la quota pel seu cafè ubicat
al carrer José Antonio Primo de Rivera n. 17.
Així mateix, també podem observar els nous
noms en què el règim va reanomenar alguns
carrers del poble [Autor fotografia: Miquel
Correyero. AMSCA, 01.01, F116_1942-0001].

Com hem vist en el capítol tretzè, entre 1887 i 1941 existí en els
baixos de l’edifici del carrer de
la Teulera n. 30 —des de 1932,
al n. 17— una taverna regentada, successivament, per Esteve
Rosés (1887-1932), el seu hereu (1932-1934) i Dolors Morell
(1934-1941). En la matrícula de contribució
de 1941-1942, aquesta darrera és substituïda
per Ramon Morató i Barnés -de cal Cossier de
Solius-, que també continuà declarant un cafè
en el mateix lloc, tot i que ara anomenat carrer
José Antonio; i així el continuà declarant fins
al 1960, quan començà a pagar la contribució
Manela Morató i Funosas. En referència al nom
de la seva propietària, el cafè o taverna passà
a ser coneguda popularment com a Ca la Manela, esdevenint un dels establiments comercials emblemàtics de Santa Cristina d’Aro.

Enigma
Per què el bar es coneixia com a Ca la Manela?
A. Perquè la mare del propietari es deia Manela.
· Correyero Ayala, Miquel; Gaitx Moltó, Jordi.
L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull
gràfic (1876-1976). Santa Cristina d’Aro:
Editorial Efadós - Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2016.

B. Perquè durant un temps la mestressa del local es
deia Manela.
C. Perquè el carrer estava dedicat a un personatge conegut com a Manela.

Manela Morató, propietària del bar, servint
una copa als anys cinquanta. Al costat,
Berta Burch [AMSCA, 15.27, s/n. Cessió de
Montserrat Sala Albertí].

Tanmateix, també hem comprovat que, almenys
des de 1924, la finca que acollia la taverna d’Esteve Rosés també albergava la seu de la Unión
Cristinense, substituïda vers el 1934 pel Nuevo
Casino Cristinense. Fins ara era sabut que el lloc
de reunió d’aquesta nova entitat era el pis superior de Ca la Manela, per la qual cosa podem
teixir, a través de les matrícules de contribució,
un fil de continuïtat d’aquest indret com a local
d’oci i reunió dels sectors socials conservadors
de Santa Cristina d’Aro durant bona part del segle XX.
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La taverna de Ca la Manela
(1941)
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El sector de la restauració
(1865-1963)
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La matrícula de contribució industrial i comercial de 1865-1866 és la primera en què apareixen establiments relacionats amb el sector
econòmic que avui englobem dins la restauració. Concretament, Pere Lloveras, Josep Clara
i Jaume Feliu són els primers a declarar les seves respectives tavernes (dites “bodegón”) al
poble de Santa Cristina d’Aro. Des d’aleshores,
en cada llistat posterior apareixen establiments
vinculats amb aquest àmbit, per la qual cosa
podem resseguir les transformacions que experimentà el sector amb el pas del temps.
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Entre 1866 i 1910 les matrícules testimonien
l’existència d’entre un mínim de dos i un màxim
de cinc comerços referits com a taverna o establiment de venda de vins al detall, sempre
situats en el nucli cristinenc. Durant aquest període es repartien entre el carrer de l’Església i
el de la Teulera, tot i que amb una tendència a
concentrar-se en aquest darrer. Així, entre 1870
i 1879 hi havia un parell de tavernes a cadascuna de les dues àrees, però des que la del
citat Josep Clara degué tancar l’any 1880, en
endavant només apareix en la zona de l’Església una sola taverna: la de la família Lloveras
fins a l’any 1896-1897 i, entre 1898 i 1903, la
de Manel Rigau. A partir d’aleshores, cap altra
se’n declara en aquest sector.
Entre 1910 i 1924 només apareix una sola taverna a Santa Cristina, la del ja mencionat Esteve Rosés, tot i que després s’hi afegeixen,
com hem vist, els dos “cafés en sociedad” del
Centre Popular Recreatiu i la Unión Cristinense
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(1924), Can Barnés (1930) i, a partir de 1937,
la taverna de Benet Roig. Durant els anys 40
el poble mantingué una mitjana de tres establiments d’aquestes característiques, d’entre els
quals es troba el cafè de Ramon Morató (després Ca la Manela). El primer bar apareix en
la matrícula de 1954-1955, declarat per Josep
Mont al n. 1 del carrer de la Teulera, al costat
de la gasolinera (n. 2) que el mateix any regentava el seu pare, en Joan Mont.
El llistat de la contribució
de 1962-1963 marca un
punt d’inflexió, ja que és
el primer que conté una
taverna situada fora del
nucli de Santa Cristina,
concretament a can
Roquet de Romanyà,
declarada per Vicent
Oliveras.
Tan
sols
dos anys després es
produí un important
creixement que accentuà la disseminació de l’activitat, atès
que es van declarar
tres establiments a
Santa Cristina, dos a Romanyà,
un bar a la pineda de Salenys i un restaurant a
Bell-lloc, reflex de l’arribada del turisme al nostre municipi.

17
Fotografia de la gasolinera de Santa Cristina d’Aro de la segona meitat dels anys 50.
Al fons podem observar el bar obert, just al
costat, per Josep Mont, amb el rètol i alguns
clients sota un parasol [AMSCA, 15.27, s/n.
Cessió de Joan Mont Riera].

· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
· Jara i Albertí, Glòria. “Reminiscències de la
cuina a Santa Cristina d’Aro”, dins Revista
del Baix Empordà, 50, 2015.
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Josep Maria Cama i Codina fou la persona
que declarà el bar-restaurant de Romanyà
en la matrícula de 1964-1965, sens dubte corresponent a l’Hostal Les Gavarres,
obert en una part de la casa anomenada
Can Cama. De fet, l’any 1962 encarregà
al matrimoni format per la Joana Valls i en
Pere Pujol que es fes càrrec d’arrencar
el negoci.

Postal del Restaurant Hostal Les Gavarres,
de l’any 1966, en què es veu el menjador
[Editor: Fotocolor Valman. AMSCA, 14.16,
08045].

Can Cama era un casal fortificat dels
segles XVII-XVIII que havia estat abandonat per la família del seu propietari,
Josep Cama i Casas, a l’inici de la Guerra Civil i,
seguidament, expropiat pel Comitè de Milícies Antifeixistes. En acabar el conflicte, la casa retornà a
la família Cama i, d’acord amb les matrícules, el fill
de Josep Cama, el dit Josep Maria, decidí habilitar
un hostal en un dels diversos cossos de la finca.
Josep Maria Cama, però, només apareix un segon
i últim cop més pagant la contribució, en el llistat de

1965-1966: a partir del següent any el restaurant
fou declarat per Salvador Serra i Tarditi.
L’Hostal Les Gavarres esdevingué un establiment
cèlebre més enllà dels límits de Romanyà, en bona
part perquè fou el primer allotjament de l’escriptora Mercè Rodoreda quan s’instal·là al poble l’any
1972. Pels veïns i veïnes de Romanyà, l’Hostal
Les Gavarres també és recordat perquè acollia
en el seu pati interior el ball de la Festa Major, la
nit del segon dissabte de setembre, mentre que
l’endemà s’hi feia una actuació infantil i jocs de cucanya per als més petits.

Enigma
Qui es va allotjar a l’Hostal Les Gavarres?
· Correyero, Miquel; Gaitx, Jordi (coord.).
Romanyà de la Selva. El terme forestal de
Santa Cristina d’Aro. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2019.
· Gaitx Moltó, Jordi; Fogueras Cordero, Gerard. La Guerra Civil a Santa Cristina d’Aro
(1936-1939). Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2009.

A. Els alumnes del PFI-PTT.

· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Personatges històrics. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2014.

C. Paquita la del Barrio.

B. Mercè Rodoreda.

Imatge contemporània de la façana de Can Cama de Romanyà de la Selva i antiga entrada de l’Hostal Les Gavarres, visible
només des de l’interior del pati. L’hostal fou l’allotjament de
Mercè Rodoreda durant algunes temporades. El 2008 es va
impulsar la creació d’un espai de memòria permanent dedicat
a l’escriptora, que inclou un itinerari pels indrets que van inspirar el tram final de la seva obra [Autoria: Marc Boada Gibert.
AMSCA, 01.01, 03363].
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El Restaurant Hostal
Les Gavarres (1964)
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El sector de l’hoteleria
(1929-1965)
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Com hem apuntat anteriorment, un cop l’àrea de
la Teulera es consolidà a principis del segle XX
com el centre neuràlgic i principal lloc de trànsit
del nucli de Santa Cristina, alguns establiments
ubicats allà van començar a oferir servei d’allotjament. Ho hem vist amb l’exemple de Can Barnés,
que des de la seva obertura l’any 1929 ja degué
atendre dispesers, malgrat que en les matrícules
de contribució no s’explicita fins a la de 19421943. En els anys immediats de la postguerra,
però, Can Barnés no era l’únic establiment de
la zona de la Teulera que proporcionava aquest
servei, segons les matrícules: l’esmentat llistat de
1942-1943 també indica que els cafès de Ramon
Morató i Vicent Bartés també podien allotjar hostes. I l’any 1947, Joan Pijoan declarava allotjar
hostes allà on havia tingut botiga de comestibles
i taverna. Santa Cristina mantingué fins a mitjans
dels anys 50 una mitjana de tres establiments de
lloguer d’habitacions, dos dels quals sempre van
ser els de Ramon Morató (Ca la Manela) i Jaume
Costa (Can Barnés), destinats a rebre, principalment, treballadors d’estada temporal al poble o
viatjants de pas.
Tanmateix, arribats als anys 50, amb la generalització del turisme entre les classes mitjanes d’Europa, començaren a venir al nostre municipi els
primers visitants, inicialment de Barcelona i després sobretot de França i Bèlgica, atrets per la
Costa Brava i les seves recòndites cales. En conseqüència, les primeres manifestacions d’aquest
incipient turisme tingueren lloc al paratge de
Canyet, l’únic tram marítim del terme cristinenc.

TemesCristinencs

Els primers turistes s’allotjaren a les fondes aleshores existents a Santa Cristina i fins i tot en cases particulars, però davant la creixent arribada
de visitants, amb la consegüent demanda de
més i variats serveis, aviat van proliferar nous
establiments vinculats a l’hoteleria. En aquest
context, doncs, s’entén que en la matrícula de
contribució de 1958-1959 aparegui la primera
pensió cristinenca, regentada per Josep Mont i
Marcó -que ja tenia un bar,
així com el primer “hotel”,
també ubicat a la Teulera
i propietat de Joan Pijoan
i March. Era el conegut
Hostal Romanyà, llavors
amb 9 habitacions i els
lavabos compartits.
Tanmateix, d’igual manera que en l’àmbit de
la restauració, és a principis dels anys 60 en
què es nota l’eclosió
del sector hoteler. En
la matrícula de 19641965, per exemple, ja
s’hi declararen fins a set establiments: la
casa d’hostes d’Enric Pijoan i Font -fill de l’esmentat Joan Pijoan i continuador del negoci, ara
ampliat a unes 20 habitacions amb lavabo propi-;
l’Hotel Cristina, de Josep Rosselló, a la carretera
de Girona; i les pensions de Jaume Costa, Josep Mont, Joan Pere Planells i Josep Oliu. Aquest
últim, però, la declarava juntament amb un nou
càmping de 8.000 m2 i una piscina de 400 m2.

19
Fotografia de la dècada de 1960 de l’Hostal
Romanyà, dit així perquè el seu propietari
era originari d’aquest lloc. Estava ubicat al
carrer de la Teulera. A la fotografia, l’hostal,
proveït de tendals, és vist des de l’actual
plaça del Mercat. L’establiment fou propietat de la família Pijoan des que es va obrir el
1918. En la matrícula de contribució d’aquell
any es declarà com a botiga de comestibles
i no és fins a la de 1947 quan es menciona
la seva funció d’allotjament, tot i que, com
Can Barnés, degué albergar persones des
dels seus inicis [AMSCA, 15.27, s/n. Cessió
de M. Rosa Pijoan Arbusé].

· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
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Postal publicitària dels anys 60 de la pensió
Riu d’Or en què es mostra la seva situació i
principals serveis, com la gran piscina o les
taules de què disposava sota l’arbreda, a
l’entrada del motel, perquè els clients hi poguessin menjar i beure [AMSCA, 15.27, s/n.
Cessió de Joan Mont Riera].

· Jara i Albertí, Glòria. “Petit comerç i transport, l’economia cristinenca” (capítol IV),
dins L’Abans de Santa Cristina d’Aro. Recull gràfic (1876-1976). Santa Cristina
d’Aro: Editorial Efadós – Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 2016.

La primera pensió apareguda a la matrícula de
contribució de 1958-1959, declarada per Josep
Mont, en Pitu Tort, no era altra que l’anomenada Riu d’Or, avui un bar amb el mateix nom
situat en el lloc que
serví com a menjador i cuina d’aquest
antic establiment. El
nom feia referència
al Ridaura, aquest
riu proper que havia donant lloc a
l’activitat agrícola,
als molins al llarg
del seu curs i que
tanta prosperitat
havia portat al
municipi -un “riu
d’or”, doncs-.
Si tenim en compte l’adreça, Teulera n. 2, és evident que l’obertura del Riu d’Or constituïa un
pas més en la trajectòria professional de la família Mont. Recordem que, entre 1925 i 1932,
Joan Mont i Regolta ja havia declarat a l’inici
d’aquest carrer un molí elèctric per a fer blat de
moro i la venda a l’engròs de cereals, mentre
que a partir de 1933 hi sumà la primera gasolinera del poble. Com hem vist en el capítol
dissetè, l’esmentat Josep Mont declarà un bar
en el mateix lloc l’any 1954, quatre anys abans
de l’obertura del Riu d’Or. Entre 1954 i 1958,

plantaria l’arbreda de plàtans encara existent.
Des de 1958 Josep Mont declararia bar i pensió, mentre que el seu pare, en Joan, ho faria
amb la gasolinera i el molí elèctric; però a partir
de 1969 ja començà a declarar totes aquestes
activitats en Josep, excepte el molí, que desaparegué dels llistats.
El Riu d’Or visqué la seva època daurada durant la dècada dels 60, quan l’arribada dels turistes a les nostres terres esdevingué massiva.
Els seus hostes podien gaudir tant d’un bon
àpat al seu jardí com d’un bany refrescant a la
piscina. Quan es va fer la rotonda dels carrers
Teulera amb Pere Geronès, fou enderrocat.

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)
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La pensió Riu d’Or
(1958)

Enigma
Quin ús tenia l’actual edifici del bar Riu d’Or als
anys seixanta?

A. Sala de concerts.
B. Zona d’oci i gimnàs improvisat.
C. Menjador i cuina de l’antiga pensió.

TemesCristinencs
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El sector de la construcció
(1860-1968)

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)

La irrupció del turisme a Santa Cristina d’Aro
a partir dels anys 50 del segle passat i la seva
posterior massificació en la següent dècada
va comportar l’eclosió de determinats sectors
econòmics, com ara la restauració i l’hoteleria,
tal com hem vist. El turisme de masses, però,
també motivà el desvetllament de la construcció, l’enorme desenvolupament del qual durant
la segona meitat del segle XX comportà una
profunda transformació del paisatge urbà i natural del nucli cristinenc i la resta de poblacions
del municipi.
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Les matrícules de contribució també permeten
resseguir l’evolució dels oficis i activitats relacionades amb la construcció des de 1860, amb
la qual cosa es poden detectar, per exemple,
els increments de les persones o empreses
d’aquest sector. Val a dir, però, que entre 1860
i el tombant de segle es declararen poques
persones vinculades directament a la construcció i, possiblement, totes elles pertanyents
a una mateixa família, la Rigau: un picapedrer o
aparellador (Josep, 1860-1866); un altre picapedrer (Jaume, 1870-1875); i un aparellador o
paleta (Manel, 1867-1894). Cal tenir en compte
que, en paral·lel, també es van declarar entre 2
i 3 ferrers i 1 i 2 fusters, oficis que, lògicament,
també podien participar de l’activitat constructiva.
Després d’un impàs en la primera dècada del
segle XX, en què només es compten ferrers i
fusters, entre 1910 i 1920 Pere Gelats declarà
la fabricació de maons al Puig d’en Pla, a So-

TemesCristinencs

lius, mentre que durant el mateix decenni reaparegueren els mestres-paleta, assolint una
mitjana de tres contribuents. Entre 1920 i les
acaballes de la Guerra Civil, el nombre es reduí
i s’estabilitzà en un, i van desaparèixer de les
matrícules, novament, entre 1938 i 1943. A finals dels anys 40 se’n tornen a declarar entre 1
i 2, però és a la dècada de 1950,
amb l’arribada dels primers turistes, quan s’estabilitzen a 2-3.
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A principis de 1948 l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro acordà que calia construir un
nou edifici per al consistori, un altre per a
les escoles i una sèrie d’habitatges per als
mestres de la població i el secretari municipal. Finalment, l’any 1954 s’emprengueren
les obres de la Casa de la Vila a la plaça
del barri de la Teulera, on en aquell moment
hi havia censades 250 persones [AMSCA,
14.16, 00133].

En tant que símptoma dels nous
temps en el sector de la construcció, el 1952 aparegué l’empresa Suberolita SA (1952),
dedicada a la fabricació de
peces de formigó. Però és a
la dècada de 1960 quan es
constata un autèntic boom en
aquest camp, coincidint amb
el del turisme. A tall d’exemple, podem observar la matrícula de contribució de 1968: a més de
l’esmentada Suberolita SA, s’hi declaren quatre
serralleries, quatre fusteries, cinc contribuents
dedicats a obres de paleta i fins a tretze dedicats a “obras nuevas urbanas”.

· GAITX MOLTÓ, Jordi. Història de Santa Cristina d’Aro. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 2013.
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Dibuixos tècnics de l’edifici de l’hípica del
Cortijo El Toro, segons consta en els plànols de la llicència d’activitat de l’any 1969.
Aquesta fou una de les primeres que es
van donar des de l’Ajuntament [Autor fotografia: Miquel Correyero. AMSCA, 01.01.
J213_1969-0001].

· Bussot Liñón, Gerard. “El Cortijo El Toro. Un
complex lúdic per a Santa Cristina, als
anys seixanta”, dins Llum, 2.
· Correyero Ayala, Miquel; Gaitx Moltó,
Jordi. L’Abans de Santa Cristina d’Aro.
Recull gràfic (1876-1976). Santa Cristina
d’Aro: Editorial Efadós - Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro, 2016.

La sèrie documental de les llicències
d’activitats, apareguda a inicis de la dècada de 1960 arran del nou reglament
de 30 de novembre de 1961 d’Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, esdevé una font indispensable per
complementar les dades de les matrícules de contribució. Les llicències d’activitats són expedients tramitats per un
ajuntament a fi de gestionar la sol·licitud del permís per a la realització d’activitats industrials o comercials. Les
primeres llicències que conserva l’Arxiu Municipal de Santa Cristina d’Aro
daten del 1967 i, des de llavors, n’hi ha de forma ininterrompuda fins a l’actualitat.
Una de les primeres llicències que es tramità
fou arran d’una sol·licitud de Manuel Pareras,
actuant en representació del Cortijo El Toro SA,
feta el 7 de maig de 1968. De fet, el complex

lúdic s’inauguraria públicament el 22 de juny
d’aquest mateix any. La llicència -que no es
va resoldre fins el 5 de juliol de 1969- ens permet saber que es demanà instal·lar una escola
d’equitació o picador en uns terrenys llogats
als afores del nucli cristinenc, a la carretera de
Girona, on ja hi havia hípica, sala de festes amb
“tablao flamenco”, bar, piscina i placeta de toros que servia d’escola taurina.
Aquest complex lúdic fou testimoni, entre d’altres, dels espectacles del mag Xevi, les exhibicions a cavall d’en Gironès o fins i tot de
l’actuació del bailaor Antonio Gades. La construcció del “cortijo” il·lustra perfectament la febre constructora d’aquell moment a causa de
l’arribada massiva de turistes.

Enigma
Quin famós artista de flamenc ha actuat al Cortijo
El Toro de Santa Cristina d’Aro?

· Costa, Teresa. “Els primers turistes a
Santa Cristina”, dins Les Gavarres, 15,
2009, p. 101.

A. Rosalía.

· Jara i Albertí, Glòria. “El Cortijo El Toro”,
un lloc de referència”, dins Revista del
Baix Empordà, 30, 2010.

C. Joaquín Cortés.

B. Antonio Gades.

Fotografia de l’interior de la placeta de toros del Cortijo, el 22
de juny de 1968, presa durant la inauguració del complex lúdic [Autoria: Narcís Sans Prats. Ajuntament de Girona. Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge, Fons Narcís Sans Prats,
RG 546236. Llicència d’ús Creative Commons BY-NC-ND 4.0].
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El Cortijo El Toro (1968) i
les llicències d’activitats

27

23

Les urbanitzacions i la
documentació urbanística
(1958-1972)

El comerç i els serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-1970)

L’intens procés d’urbanització que experimentà Santa Cristina d’Aro a partir de la dècada de
1960, fruit de l’arribada massiva del turisme, va
comportar una profunda transformació en la fesomia dels nuclis del municipi. Aquest procés es
materialitzà, sobretot, en la construcció de noves
urbanitzacions destinades a segones residències per a visitants que cercaven un indret on
descansar i gaudir de la Costa Brava.
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És simptomàtic que a partir de la matrícula de
contribució de 1966 es comenci a indicar “urbanització” com adreça de determinades empreses
o professionals vinculades al sector de la construcció. També en el nucli cristinenc s’implantaren aquestes empreses, com ara Santa Cristina
Development S.A. (1966) o la barcelonina García
Mataró S.A. (1968), que tenia un petit edifici d’informació a l’inici de la carretera de les Teules.
Sens dubte, però, la font documental idònia que
permet aproximar-nos a aquest fenomen és el
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), el
document de planejament urbanístic bàsic d’un
municipi; i, en cas de no existir en un determinat
moment, els plans parcials, els plans especials i
els projectes d’urbanització (els documents tècnics d’ordenació urbana d’una àrea concreta).
Així doncs, gràcies a alguns d’aquests documents
conservats a l’Arxiu Municipal, es pot comprovar
l’intens procés constructiu de noves urbanitzacions
a partir dels anys 60. Prop del nucli cristinenc, per
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exemple, s’hi projectà la urbanització Serrasol
(1962) i la del Colomar (1964). Un xic més allunyades, les de Mas Trempat (1964) i de les Teules
(1965). El pla parcial de la urbanització de Bell-lloc,
al seu torn, fou aprovat el 1962. El 1963 s’aprovaren
els de les urbanitzacions Golf Costa Brava —entre
Solius i el Vilar— i Rosamar —al paratge de Canyet—. I, encara a Solius, l’any 1969 es presentà el
pla per urbanitzar el sector de Can Reixac, aprovat
definitivament el 1972. També es conserva el pla
parcial (1966) i el projecte d’urbanització (1968) de
Vall Repòs (Mas Gran); el pla especial (1963) de
Romanyà, origen de la seva urbanització; i el pla
parcial de Sant Miquel d’Aro (1967). Cal tenir en
compte que els anys dels plans o projectes són
necessàriament anteriors als de la urbanització
efectiva.
El creixement econòmic dels anys 80 reforçà les
urbanitzacions existents, que van assolir la quinzena. Algunes d’elles, però, han anat quedant
integrades al nucli de població principal. Arribats
als anys 90, la població començà a percebre
els efectes negatius d’aquest model de turisme
extensiu per al medi ambient. El 1992 les Gavarres van ser incloses en el Pla d’Espais d’Interès
Natural del massís. Des de llavors diverses lluites
mediambientals s’han succeït, evidenciant el difícil equilibri entre interessos econòmics i la preservació d’entorns d’alt valor paisatgístic.
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Conjunt de documents del projecte d’urbanització de Vall Repòs, de 1968, i detall
d’un dels elements ornamentals previstos
[Autor fotografia: Miquel Correyero. AMSCA,
01.01. J154_1968-0001].

· Correyero, Miquel; Gaitx, Jordi (coord.).
Romanyà de la Selva. El terme forestal de
Santa Cristina d’Aro. Santa Cristina d’Aro:
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2019.
· Gaitx Moltó, Jordi. Història de Santa Cristina d’Aro. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 2013.
· Gaitx Moltó, Jordi. Santa Cristina d’Aro.
Llocs d’història. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2015.
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Fotografia de 1973 de les instal·lacions del
Club de Golf Costa Brava, amb la seva gran
piscina i, al fons, l’inici d’un dels camps de
golf. L’edifici de la fotografia, la masia de
Can Croses, llavors ja allotjava un restaurant i, un any després, es convertiria en part
del complex hoteler que s’havia d’inaugurar
[Autoria: Narcís Sans Prats. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Fons Narcís
Sans Prats, RG 912102. Llicència d’ús Creative Commons BY-NC-ND 4.0].

Com hem apuntat, l’any 1962 s’aprovà
la urbanització del Golf Costa Brava
coincidint amb la fundació del club
de golf homònim. La idea d’aquesta
urbanització es basava en un concepte arquitectònic suís, que combinava edificis unifamiliars i bungalous.
El projecte inicial també preveia un
recorregut de nou clots, però quan
s’inaugurà l’any 1968 en tingué 18.
La seva construcció reflectia l’auge
que tenia aleshores el litoral empordanès, capaç d’atraure al municipi
un turisme amb alta capacitat adquisitiva
i desitjós de practicar aquest esport d’elit en
un entorn natural idíl·lic. L’any 1970 es demanà
llicència per obrir un restaurant a l’antic mas
Croses, seu social del club, mentre que el 1974
se sol·licità obrir-hi un hotel. A la zona on es
construí la urbanització s’alçava un altre mas,
el de can Vilar, enderrocat l’any 1964. Aquest

mas tenia una esplèndida porta adovellada
dels segles XVI i XVII, que fou desmuntada i
guardada pel seu propietari.
A l’inici d’aquest estudi, arran d’un padró de
1857, citàvem encara un altre mas de Solius,
el Tapioles, també reconvertit actualment en
un hotel. Els seus habitants aleshores, com
els de can Croses i can Vilar, basaven la seva
manutenció en activitats ben diverses, essencialment el treball de la terra. La desaparició o
reconversió en temps recents d’aquests antics
masos exemplifica, en certa manera, els profunds canvis en la forma de guanyar-se la vida
dels veïns i veïnes del nostre municipi en poc
més d’un segle i mig.

Enigma
Quants forats preveia el recorregut inicial de golf
projectat el 1962?

· Aicart, Francesc (i altres). Solius. El terme
agrícola de Santa Cristina d’Aro. Santa
Cristina d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, 2016.

A. Nou.

· Bussot Liñon, Gerard. Recull d’imatges i comentaris. Santa Cristina d’Aro: Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, 1991.

C. Vint-i-quatre.

B. Divuit.

Fotografia del desaparegut mas de Can Vilar, possiblement
realitzada entre els anys 40 i 50 del segle passat. El mas fou
enderrocat el 1964, a l’inici dels treballs constructius de la urbanització Golf Costa Brava. Tan sols se’n deixà dempeus el
pou, que serveix d’ornament del jardí del complex hoteler Golf
Costa Brava [AMSCA, 15.26, 05307. Cessió de Gerard Bussot].
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El Club de Golf i l’Hotel
Golf Costa Brava (1962)
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Fonts documentals relacionades
01.01. Fons de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro
Població
1. Alumnes dels grups de vendes i d’hoteleria
del PFI-PTT Guíxols - Vall d’Aro, en la sessió
d’introducció a les fonts d’arxiu (Zona Jove
de Santa Cristina d’Aro, 6 de febrer de 2020)
[AMSCA, 14.16, 08023].

G113. Censos de població (1856-...)
G116. Padrons municipals d’habitants (1857-...)
Fiscalitat

2. Buscant informació en fonts secundàries en
suport paper (Zona Jove de Santa Cristina
d’Aro, 6 de febrer de 2020) [Autoria: Joan
Ciurana. AMSCA, 14.16, 08024].

F116. Padrons o matrícules de contribució industrial i comercial (o de llicències fiscals) (1860-...)
Control d’activitats econòmiques
J212. Llibres de registre d’activitats classificades i
d’obertura d’establiments (1968)
J213. Llicències d’activitats (1967, 1969-...)
J214. Llicències d’obertura d’establiments innocus
(1857, 1886, 1943, 1984-...)

1

3. Cercant en fonts secundàries digitalitzades
i accessibles en línia (Zona Jove de Santa
Cristina d’Aro, 6 de febrer de 2020) [Autoria:
Joan Ciurana. AMSCA, 14.16, 08025].
4. Treballant amb fonts primàries textuals (Zona
Jove de Santa Cristina d’Aro, 20 de febrer
de 2020) [Autoria: Joan Ciurana. AMSCA,
14.16, 08026].
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Planejament urbanístic
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J131. Plans d’ordenació urbanística (1968, 1979-...)
J132. Normes subsidiàries de planejament urbanístic (1988-...)
J151. Plans parcials (1956-...)
J152. Plans especials (1963-...)
J154. Projectes d’urbanització (1961-...)

5. Seleccionant fonts primàries fotogràfiques
(Aules del PFI-PTT Guíxols - Vall d’Aro a l’edifici de la Creu Roja de Sant Feliu de Guíxols,
27 de febrer de 2020) [Autoria: Jordi Gaitx
AMSCA, 14.16, 08027].

2
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Mapa urbà
1

Cortijo El Toro SA

2

Suberolita SA

3

Hotel Cristina

4

Ajuntament (1954)

5

Hostal Romanyà

6

Ca la Manela + Unión Cristinense /
Nuevo Casino Cristinense

7

Can Barnés (fonda)

8

Can Saleta + sala ball J. Costa / Centre Popular Recreatiu

9

Nucli de davall o barri de la Teulera

10

Carrer de la Teulera o de Girona
(GI-662)

11

Plaça del Mercat

12

Carrer del Comerç

13

Gasolinera d’en Joan Mont

14

Bar i pensió Riu d’Or

15

Carrer Pere Geronès

16

Estació del tren

17

Carrer del Centre

18

Urb. Serrasol

19

Districte del Pedró

20

Ajuntament (1857)

21

Districte de l’Església

22

Nucli de damunt

23

Església de Santa Cristina d’Aro

24

Escoles nacionals (1957) o Pedralta

25

Can Barnés (casa)

26

Veïnat de Salom

27

Casa d’hostes de Francesca Roca
TemesCristinencs
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El comerç
i els serveis
a Santa Cristina d’Aro
(1860-1970)

Tota la informació a “L’Arxiu en un clic”:
www.santacristina.cat/arees/arxiu-municipal/304-arxiu-en-un-clic.html

Actualment, la major part de l’activitat econòmica del
municipi de Santa Cristina d’Aro correspon a l’anomenat
sector terciari o de serveis, però aquesta situació no ha estat
sempre així, ans al contrari. Almenys des del segle X, els
habitants de la Vall d’Aro solien viure en masos disseminats i
es dedicaven, principalment, al cultiu de la terra, la pràctica
de la ramaderia i l’explotació dels boscos; i així continuà fins
ben entrat el segle XIX, quan la progressiva mecanització de
l’economia transformà, en poc més d’un segle, les formes
de treball de les persones i afavorí la consolidació d’una
economia eminentment urbana i de serveis.
Precisament, l’objectiu del setè número de la Col·lecció de
Temes Cristinencs consisteix a observar aquest procés de
canvi en el nostre municipi entre 1860 i 1970. Entre altres
coses, doncs, al llarg de les pàgines serem testimonis de
les transformacions viscudes entre finals del segle XIX i
el primer terç del segle XX, com l’arribada dels primers
mitjans de transport moderns —el ferrocarril i els vehicles
de motor—, la progressiva concentració de l’activitat
econòmica del nucli cristinenc al barri de la Teulera, o bé
l’aparició en aquesta nova artèria de societats recreatives
característiques de l’època, com el Centre Popular o la
Unión Cristinense. I, així mateix, també podrem observar
el lent desenvolupament durant la postguerra dels sectors
de la restauració, l’hoteleria i la construcció, fins a la seva
definitiva eclosió als anys 60, vinculats a la irrupció del
turisme massiu a casa nostra. Desitgem, doncs, que les
pàgines que segueixen contribueixin a posar llum en un
segle vital per comprendre els trets definitoris de l’economia
actual del nostre municipi.

TemesCristinencs
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