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Els draps que es renten al safareig del carrer Ample encara senten parlar les bugaderes d’un
llac que es diu que hi havia sota plaça Nova. Discuteixen entre elles si deu ser cert que se
sentia córrer aigua en uns rius subterranis, com expliquen alguns vilatans. S’expliquen l’última
excursió dels nens a la font de la Teula amb l’escola i recorden amb enyorança les berenades
sota el castanyer desaparegut de la font d’en Cruanyes.

Amb la col∙laboració de:

Núria Arbat i Robles - Josep Oriol Granés i Cortey

El que és cert és que l’aigua ha canalitzat la història de Palafrugell. S’ha creat un gran patrimoni vinculat a aquest element segons la seva abundància o escassetat al llarg del temps. Avui
en dia ens queden petites mostres de la relació dels palafrugellencs amb l’aigua en totes les
seves variants. En aquest Quadern trobarem una pinzellada de les que han arribat fins als
nostres dies i, també, el record de totes aquelles que no hem de deixar caure en l’oblit.
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Núria Arbat i Robles (Mont-ras, 1980). Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona, ha
cursat el Postgrau de Laboratori Clínic a l’Hospital
Josep Trueta de Girona. És membre i cofundadora
d’Empordanesken, una associació interessada en
la recerca, conservació i divulgació de la història i
la cultura de l’Empordà. Actualment és professora
a l’Escola d’Anglès Sílvia Espada i educadora a
Pipistrellus Educació Ambiental.
Josep Oriol Granés i Cortey (Palafrugell,
1979). Llicenciat en Biologia per la Universitat
de Girona, és fundador i director de Pipistrellus
Educació Ambiental, empresa que treballa per
la difusió de la biologia, l’ecologia i el patrimoni
de l’Empordanet. És membre i cofundador de
l’associació Empordanesken. Jugador d’handbol al
CH Garbí i escriptor, és autor del còmic La batalla
naval de les Illes Formigues (2012).
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Fórmula molecular
de l’aigua
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És tan simple com H2O, dos
àtoms d’hidrogen units a un
àtom d’oxigen mitjançant un
generós enllaç covalent que
els permet compartir els
electrons.

0,

H

H

104,45°

Estructura
de la molècula
La molècula d’H2O no és una molècula lineal,
sinó que es doblega. La distància entre
l’oxigen i l’hidrogen de la molècula és d’uns
0,96 Å (1Å és 10.000.000.000 vegades
més petit que un metre) i l’angle que formen
la disposició dels àtoms és d’uns 104,5º.

L’aigua en el present
L’aigua és el component principal de la matèria viva i constitueix entre el 50% i el 90% de la massa dels organismes vius. Es troba present en la natura en tres estats: en forma líquida, com en oceans, rius, llacs, en el sòl i en
tots els organismes vius; en estat sòlid, congelada, en els gels polars o a les glaceres; i en estat gasós, com a
vapor d’aigua en l’atmosfera.
L’aigua en estat pur és incolora, insípida i inodora. L’aigua més pura que tenim al nostre abast és l’aigua
destil·lada, mentre que tant la de l’aixeta com la que bevem és una dissolució de diferents substàncies en aigua.
La capacitat de dissolució de l’aigua, que permet a moltes substàncies de quedar-hi dissoltes, és la causa principal que no trobem aigua totalment pura en la natura. Aquesta mateixa capacitat dissolvent permet utilitzar-la per
netejar i arrossegar les partícules de brutícia juntament amb sabons o detergents. Els greixos no es dissolen en
l’aigua i el sabó els separa dels teixits.
L’aigua, com en general totes les substàncies, es contrau en refredar-se, però curiosament només en el rang de
temperatura entre els 100 i els 4ºC. A partir d’aquest punt, entre els 4 i els 0ºC, la densitat de l’aigua disminueix,
de manera que un mateix volum del líquid pesa menys dins d’aquest rang. En arribar als 0ºC l’aigua es congela i
es dilata, i el volum augmenta. Aquesta propietat explica la ﬂotabilitat del gel sobre l’aigua en estat líquid, així com
el fet que algunes canonades rebentin quan les temperatures arriben a nivells sota zero.
Si el gel fos més dens que l’aigua líquida, els llacs i els rius s’anirien congelant des del fons cap a la superfície
quan descendís la temperatura per sota els 0ºC. Durant l’estiu una part del gel del fons no s’arribaria a fondre,
l’evaporació seria més baixa i les pluges, molt menys abundants. L’efecte moderador de l’aigua líquida i del vapor
d’aigua en l’atmosfera disminuiria i el clima es conﬁguraria molt diferent de com el coneixem ara.
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Un bé escàs
Com hem vist, la vida a la Terra depèn de l’aigua, és necessària per a tots els éssers vius. Però el malbaratament
que se’n fa i els canvis sobtats del clima en les últimes dècades ens obliguen a prendre consciència que l’aigua,
com qualsevol altre recurs de la natura, s’esgota. És un problema mundial; a més, no és distribuïda equitativament,
i és malversada i alterada a causa del mal ús i de la contaminació.
Cada any viu més gent a la Terra, cada any consumim més aigua, però la quantitat d’aigua de què disposem és
la mateixa. Les necessitats d’aigua són cada cop més grans; només un ús racional de l’aigua pot permetre que
l’activitat de les persones i el desenvolupament siguin compatibles amb els recursos existents. Per tant, hem de
canviar les nostres conductes i fer-ne un ús racional.

QUÈ PODEM FER PER ESTALVIAR AIGUA?

Aixeta
Una aixeta oberta consumeix
uns 12 litres per minut.

Vàter
El WC suposa un 30%
de la despesa domèstica
d'aigua. Cada vegada que
utilitzem la cisterna del vàter
gastem uns 10 litres d'aigua.

Rentadora i rentaplats
Rentar la roba i els plats
s'emporta prop del 30%
del consum domèstic d'aigua.
Cada vegada que posem
la rentadora gastem entre
60 i 90 litres d'aigua.

Acció

Què hi guanyem?

Si tanquem l’aixeta quan ens rentem
les mans, les dents o ens afaitem...

estalviem 14-40 litres cada vegada.

Si degota, l’arreglem o la tanquem...

estalviem entre 30-60 litres al dia.

Si instal·lem reguladors (airejadors)
de cabal a les aixetes...

estalviem 5 litres per minut.

Si instal·lem cisternes de doble
descàrrega o sistemes
de ﬂux interromput...

estalviem ﬁns a un 60%
d'aigua en cada estirada.

Si col·loquem una ampolla plena
d'aigua al dipòsit...

estalviem ﬁns a un 20%
d'aigua en cada estirada.

Si no hi llencem cap material sòlid
(per exemple, els bastonets per
a les orelles)...

facilitem la depuració de l'aigua.

Si no utilitzem desembossadors
líquids contaminants...

facilitem la depuració de l'aigua

Si omplim al màxim aquests
electrodomèstics i seleccionem
el programa de rentat adequat...

estalviem ﬁns a un 25%
d'aigua cada vegada.

Si triem rentadores i rentaplats
de baix consum...

estalviem 34-39 litres d'aigua en cada
rentada de roba i entre 11-14 litres
en cada rentada de plats.

Si rentes els plats a mà, posa el tap
i omple la pica, en lloc de deixar
rajar l’aigua...

estalviaràs 50 litres d’aigua.

Si utilitzem detergents i sabons
sense fosfats...

facilitem la depuració de l'aigua.

Si ventilem la roba que ens hem
posat un cop, i no té taques,
en comptes de rentar-la...

gastem menys aigua (es calcula que
en cada rentada se'n gasten 50 litres)
i fem durar més la roba.
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Dutxa

Jardí

Cotxe

Reutilitzar

No contaminar
Un sol litre d’oli mineral
pot contaminar 10.000 l
d’aigua.
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Si ens dutxem en comptes de
banyar-nos...

estalviem ﬁns a 200 litres d’aigua
cada vegada.

Una dutxa ràpida de 5 minuts...

suposa estalviar 70 litres, i si
tanques l’aixeta mentre t’ensabones,
estalviaràs 10 litres més.

Si reguem a primera hora del matí
o al vespre...

gastem menys aigua, ja que
s’evapora més lentament.

Instal·lar regs adients, com el gota
a gota a l’arrel de les plantes

Són excel·lents per al creixement
de la planta i estalviem aigua.

Si plantem vegetació autòctona de
la zona...

gastarem menys aigua per regar
les plantes (regar 200 m2 de
gespa suposa 400 litres d’aigua).

Aproﬁtar l’aigua de pluja o
reutilitzar altres usos de la casa
per regar les plantes...

estalviarem aigua.

Si rentem el cotxe o la moto amb
un sistema de pressió en lloc de
fer-ho amb una mànega...

estalviem ﬁns a 300 litres d’aigua.

Si procurem rentar-lo amb una
esponja i una galleda...

estalviarem aigua.

Si reutilitzem les aigües grises i
aproﬁtem les aigües pluvials...

estalviarem aigua.

Si reutilitzem l’aigua de la cuina
de bullir o cuinar al vapor, o
la d’esperar que surti l’aigua
calenta...

estalviarem aigua.

No abocar a l’aigüera productes
de difícil eliminació o nocius: la
pintura, l’oli, productes de neteja,
dissolvents, etc.

Cal separar-los i els portem a la
deixalleria.

No abocar-hi ni plàstics, compreses,
bastonets orelles, cotons de
desmaquillar, oli de cotxe, ni
medicaments.

Diﬁcultaran la depuració de les
aigües i la contaminaran.

El cicle de l’aigua
L’aigua cobreix les tres quartes parts de la superfície del planeta, però no es distribueix uniformement. Un 97%
de la totalitat d’aigua de la Terra és salada i la trobem formant els mars i els oceans. Només un 3% del total d’aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres. Gairebé el 80% d’aquest
petit percentatge es troba emmagatzemada en forma de gel a les glaceres i als casquets polars, un 20% és
subterrània i només un 1% forma el vapor d’aigua de l’atmosfera, els rius i els llacs, és a dir, l’única aigua de fàcil accés que podem utilitzar els éssers vius que vivim als continents.
Si tenim en compte que Catalunya té un clima mediterrani i que topogràﬁcament és un país de grans contrastos, veurem que el cicle natural de l’aigua, que depèn de la pluja, presenta una gran vulnerabilitat. El vapor
d’aigua, invisible a l’atmosfera, queda en suspensió pels corrents d’aire que en manté les petites gotes en constant moviment. Si xoquen entre si van formant gotes més grans que, quan són massa grosses per seguir sostingudes pels corrents d’aire, cauen en forma de pluja. Quan passa això en els núvols més alts i freds, on el vapor d’aigua es condensa en forma de petits cristalls de gel, hi ha precipitacions en forma de neu.
El cicle de l’aigua és el conjunt de successos que es repeteixen vegada rere vegada. Si seguíssim l’itinerari que fa una gota d’aigua, la trobaríem movent-se per un riu, mar, aigües subterrànies, pels núvols o dins
d’un ésser viu.
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Esquema del cicle de l’aigua sobre Palafrugell. FONT: A PARTIR DE L’ICGC, INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA.
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El medi físic de Palafrugell i l’aigua
Marc territorial
El municipi de Palafrugell se situa en un corredor pla estret i allargat que queda encaixat entre les Gavarres, a
ponent, i el massís de Begur, a llevant. Es troba a la franja litoral de la comarca del Baix Empordà, formant part
de la part central de la Costa Brava. La població es concentra a la plana, a la vila de Palafrugell, i es reparteix
ﬁns a arribar als nuclis costaners de Calella, Llafranc, Tamariu i Aigua Xelida. A la plana en formen part, a més,
tres petits nuclis rurals: Santa Margarida, Ermedàs i Llofriu.
La major part del terme té un relleu suau i planer. Malgrat això, al sector nord-occidental hi trobem les
elevacions màximes amb el puig de la Murtra de les Muntanyes Poues com a punt més elevat del terme, amb
242 metres, tot i que la majoria de turons d’aquella zona volten els 160 o 170 metres. Aquestes també són
les altituds màximes que trobem al sector oriental, a les quals s’hi arriba per pendents poc pronunciats si hi
anem des de la plana però que arriben al mar amb drets penya-segats. Entre tots dos sectors tenim una carena de petites elevacions que volten els 100 metres que trenquen la continuïtat de la plana alhora que conﬁguren la xarxa hidrogràﬁca del terme. Alguns d’aquests turons són el Puig de Llavaneres, el Puig de les Torretes
i el Puig del Piverd, entre d’altres.
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Mapa hidrogràﬁc de Palafrugell.
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, 1996.

Marc geològic
El terme de Palafrugell se situa entre les Gavarres i el massís de Begur i la vila dóna nom a la fossa tectònica
que separa els dos relleus. Aquestes muntanyes són l’extrem septentrional de la serralada Litoral catalana i tenen un origen comú durant l’orogènia herciniana, fa entre uns 300 i 390 milions d’anys. La litologia dominant
d’aquestes muntanyes són pissarres, esquists, calcàries i quarsites.
Al ﬁnal de l’orogènia alpina van tenir lloc uns moviments distensius que van reactivar antigues fractures.
Com a resultat d’això es van formar una sèrie de blocs aixecats entre depressions, una de les quals és el corredor de Palafrugell que uneix la plana del Baix Ter amb la badia de Palamós, alhora que separa les Gavarres
del massís de Begur.

Clima i pluviometria
La situació costanera fa que Palafrugell gaudeixi d’un clima mediterrani litoral. Segons l’índex d’humitat de
Thornthwaite és sec subhumit. La temperatura mitjana anual se situa entre els 15º i 16ºC i puja ﬁns als 17ºC
en una estreta franja costanera mentre que baixa ﬁns als 14ºC al marge nord-oest dels relleus boscosos de les
Gavarres. L’efecte regulador del mar fa que aquestes temperatures no pateixin grans amplituds tèrmiques, és
a dir, que la diferència entre les mitjanes més càlides i les més fredes se situen entre els 14º a 15ºC i ﬁns i tot
per sota a la franja més costanera. La precipitació anual es troba entre els 650 mm/any de la franja costane-
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Foto?

ra i els 750 mm/any de l’àrea interior. La distribució de precipitació no és regular al llarg de l’any: hi ha dos mínims, un a l’estiu, coincidint amb l’època calorosa, i un altre a ﬁnals d’hivern; i dues puntes màximes, una a mitjans de tardor i l’altra a la primavera.
El meteor més conegut és la tramuntana, vent sec i irregular del nord que té molta força a l’Alt Empordà
i que, gràcies al massís de Montgrí, queda una mica frenat en arribar al Baix Empordà. La tramuntana té més
presència a l’hivern, tot i que no és estranya la resta de l’any. Durant els mesos de més insolació, el vent dominant és el garbí, que és una marinada, fresca i humida per la procedència marítima.

Xarxa hidrogràﬁca
La conﬁguració del terreny, com hem explicat anteriorment, condiciona la manera com discorren els cursos
d’aigua que hi ha al territori de Palafrugell. La petita carena de turons de les Torretes divideix les dues grans
conques hidrogràﬁques que trobem: al nord hi tenim la conca de la Riera Grossa i al sud hi trobem la conca de
l’Aubi. Existeixen, a més, conques de poca extensió de rieres i torrents que desemboquen directament al litoral
poc després de néixer als relleus que hi ha entre les muntanyes de Begur i el cap Roig. Els cursos d’aigua que
trobem al municipi es tracten més endavant (vegeu Primers aproﬁtaments).
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Un familiar de Mató Vila amb un veí pouant aigua
amb una galleda i omplint una semal a can Mina
dels Torrents, a la dècada de 1940.
AMP. COL. ELENA MATÓ DEULOFEU.

El patrimoni
palafrugellenc
vinculat a l’aigua

Els organismes vius, tant animals com plantes, ens hem adaptat a tot tipus d’hàbitats on hi hagi aigua: salats o
dolços, calents o freds, on n’hi ha d’abundant o on no n’hi ha gairebé gens. La relació entre aigua i vida és tan
íntima que la història de l’home s’ha escrit en funció de la de l’aigua. Tota la nostra civilització està basada en la
dependència de l’aigua i en la preocupació per poder-la abastir.

Elements naturals
i primers aproﬁtaments
La facilitat d’accés ha capgirat el comportament de les persones envers l’aigua i, per tant, la conﬁguració dels paisatges.
Els hàbits i la manera de viure en l’entorn rural en el passat, quan la manca d’aigua exigia unes actituds que no tenen res
a veure amb les necessitats d’avui dia, estaven estretament relacionats amb l’aproﬁtament de l’aigua.

De rieres i ponts
Aigua corrent no fa mal a la gent
Les rieres són cursos d’aigua que passen per territori palafrugellenc, de menys cabal que un riu i generalment
intermitents, amb manca d’aigua, parcial o total, sobretot als estius.
Conca de la riera Grossa
Aquesta conca, que forma part de la conca del Daró, té com a curs principal i li dóna nom la riera Grossa de Llofriu. La
riera, però, no pren aquest nom ﬁns que passa per Llofriu, després que els torrents i rierols que neixen en els paratges
de les Muntanyes Poues, Monturiol, s’Olioua i la Font de la Teula s’hagin unit en un sol curs d’aigua. La riera Grossa de
Llofriu va discorrent direcció nord-est ﬁns a arribar al Corn de l’Aigua. Allà se li afegeix la riera de les Brugueres, i la
riera d’Esclanyà, on ja fuig del nostre terme i en direcció a Pals, agafarà el nom de riera Grossa de Pals.
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La riera, encara descoberta,
amb un pou cobert d’on la gent podia treure aigua
fent girar la roda, a Tamariu.
ARXIU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL (AMP).
COL. AMADO TORROELLA VERGONYÓS.

Conca de l’Aubi
La conca de l’Aubi recull les aigües que travessen la ciutat de Palafrugell així com d’altres que neixen en els vessants orientals de les Gavarres a Forallac i Mont-ras i les que neixen a llevant de la ciutat, entre el Piverd i Cantallops. Igualment com passava amb la conca de la Riera Grossa, l’Aubi dóna nom a aquesta conca, però no
pren aquest nom com a tal ﬁns que tota una munió de torrents, rierols i rieres no s’han trobat i conﬂuït en un
punt proper a la Torre Roja, al paratge dels Lladrés. Dividirem la conca en tres subgrups:
Gavarres
Rieres que baixen de Mont-ras i de les Gavarres que s’uneixen a la plana palafrugellenca amb l’Aubi.
Palafrugell
Molts dels torrents avui en dia han desaparegut sota l’asfalt i el ciment, però com que l’aigua té memòria, en un
dia plujós és fàcil intuir per on discorrien aquests aﬂuents. El cas més clar, és el del carrer de la Caritat, convertit en riera quan plou, i fa evident el recorregut de l’antiga riera. Les aigües de les Torretes i nord-oest del poble baixen ﬁns al sud, on s’uneixen amb l’Aubi. Un altre exemple és la riera del Vilar, desapareguda amb el parc
de la Sauleda, que recull les aigües del molí de vent i les porta a l’Aubi.
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Piverd-Cantallops
Rieres que recullen aigua del Puig de Cantallops i de la zona del Piverd i com les altres la porta al sud del poble
cap a l’Aubi. Una d’aquestes, la riera de la Tortuga, canvia de nom als Forns pel nom de riera de Santa Margarida, poc després de rebre la riera de Vila-seca.

Conca litoral
En aquesta conca hi trobem aquells cursos d’aigua de poc recorregut i amb conques de reduïdes dimensions
que neixen en la cadena de turons d’entre les muntanyes de Begur i cap de Planes i desemboquen directament
al mar. Malgrat les dimensions reduïdes de les conques i dels cursos d’aquestes rieres, el fort pendent de la majoria ocasiona que en cas de pluges puntualment fortes puguin acumular molta aigua que baixa amb prou força
per arrossegar tot el que es troba al seu pas. Tot i això, la major part de l’any estan sense aigua.
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Classiﬁcació de la fauna de la riera Grossa de Llofriu durant l’estudi.
PIPISTRELLUS EDUCACIÓ AMBIENTAL .

ESTAT DE LES RIERES
Cal dir que les rieres de la nostra zona són molt irregulars, depenen del règim de pluges típic del clima temperat de
la regió. Poden estar seques durant gran part de l’any i en períodes de fortes pluges adquirir un règim torrencial,
després del qual hi solen quedar petites basses i engorjats durant temps. Per assegurar tenir aigua, els estudis sobre l’estat de les rieres es realitzen a la tardor i a la primavera, en un període en què hi sol haver pluges.
A tall d’exemple de l’estat de les nostres rieres farem servir la riera Grossa de Llofriu, una de les més importants de
la Costa Brava i de les que porta aigua de manera més regular. L’estudi a què fem referència es va realitzar al tram
de davant de l’antiga escola de Llofriu.
A la riera Grossa, com a totes les rieres del municipi, no hi trobem cap gran bosc de ribera. Sí que hi trobem petites agrupacions d’arbres com freixes de fulla petita, pollancres, plataners, tamarius i lledoners, però difícilment formen una entitat. Els nostres rius estan molt degradats i en trobem les vores sovint desbrossades, abocadors de
deixalles i restes d’antigues construccions. Les constants obres i la construcció de noves carreteres fan que no es
pugui arribar a formar un bosc adult. De plantes acompanyants hi trobem créixens, bogues, cues de cavall, ranuncles aquàtics, plantatge, canyís i una forta invasió de canya americana arreu.
En el moment del mostreig la fauna que s’hi va trobar estava formada per granotes verdes, gripaus comuns, serps
d’aigua, pardals, caderneres, pit-roigs, rossinyols bords, cueretes blanques, xoriguers i rastres d’eriçó i musaranya
d’aigua mediterrània.
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Temperatura
(ºC)

pH

Nitrats
(mg/l NO3)

16

7,5 10

Nitrits
(mg/l NO2)

Duresa aigua
(mg/l CaCO3)

Transparència
(valor)

Velocitat
(m/s)

Cabal
(m3/s)

1

450

4

0,32

0,1

Dades de l’estudi realitzat la primavera del 2013.
FONT: PROJECTE ESPIADIMONIS 14/5/13, PIPISTRELLUS EDUCACIÓ AMBIENTAL.

Paràmetre

Estructura de la ribera
Connectivitat
Continuïtat
QRISI

Puntuació

4
2
1
7

Valor

bosc esclarissat (cobertura ‹50%)
parcial
parcial
moderat

Dades de l’estudi realitzat la primavera del 2013.
FONT: PROJECTE ESPIADIMONIS 14/05/13, PIPISTRELLUS EDUCACIÓ AMBIENTAL.

Els resultats de l’estudi ﬁsicoquímic mostren una temperatura normal i un pH correcte, neutre amb un punt
alcalí. El nivell de nitrats és baix. L’aigua és molt dura i la transparència és bona. L’aigua circula lentament, però sense embassar-se, i el cabal registrat és normal en època primaveral.

Índex de qualitat de la zona de ribera (QRISI)
L’estudi permet analitzar la qualitat de la zona de ribera, a partir de l’observació de l’estructura de la zona i de la continuïtat i connectivitat amb les formacions vegetals adjacents. Cada part presenta diferents nivells amb una puntuació determinada, que cal sumar per obtenir un resultat que es valora segons la taula de l’índex QRISI.
L’índex QRISI descriu una zona de ribera en un estat d’alteració important, tot i que en aquestes condicions
es pot produir una regeneració dels factors que la provoquen. La manca d’arbres i la connexió parcial de la ribera
per l’existència de camps agrícoles sense continuïtat de la vegetació pot ser objecte d’una restauració que afavoreixi els arbres, renovi la connexió amb els ecosistemes adjacents i asseguri la continuïtat riberenca.
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El tram estudiat de la riera Grossa de Llofriu

Estat de salut del riu: índex biològic
Un bon indicador biològic de l’estat de salut de la riera són els macroinvertebrats aquàtics que hi viuen. Depenent
de la quantitat en què s’hi troben i de l’espècie a què pertanyen es pot determinar l’estat de salut d’una riera.
L’estudi de la primavera de 2013 a la riera Grossa de Llofriu no va mostrar resultats gaire positius. En la pesca d’invertebrats aquàtics amb un salabret s’hi van observar siàlids, bètids, cucs, puces d’aigua, àcars d’aigua, larves de mosquits, quironòmids vermells, entre altres. El resultat de l’índex va ser greu i, tot i que no ho sembla a simple vista, indica que la riera presenta un estat de salut dolent segons l’indicador biològic.
En ﬁnalitzar l’estudi complet es pot aﬁrmar que una de les nostres rieres més importants està malalta. No
està a l’UCI, però sense cap iniciativa per curar els rius podria acabar empitjorant-ne l’estat ﬁns a arribar a un punt
irreversible. Els boscos o vegetació de ribera són imprescindibles per augmentar la retenció d’aigua per part del sòl
i garantir l’hàbitat dels organismes que hi viuen, bàsics per mantenir l’ecosistema. La captació de nutrients i l’autodepuració del riu depenen també de l’estat de la vegetació de ribera, que, de la mateixa manera, és important per
esmorteir l’efecte de les avingudes de les riades, ﬁxar els marges del riu i evitar-ne l’erosió.
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Pont d’en Cassaca

Estretament relacionats amb les rieres hi trobem la construcció de passarel·les que hi passen per damunt. Avui
dia la majoria dels ponts que hi havia s’han perdut amb la construcció, principalment de carreteres noves, o bé han quedat oblidats i engolits per la natura. D’entre tots els que trobem a la vila, en destaquem dels que més s’ha parlat al poble
durant anys.

Pont d’en Cassaca
Pont situat a la bifurcació de la carretera entre Tamariu i el cap de Sant Sebastià. El seu nom prové d’un personatge vestit
de gran gala que el va inaugurar i no va passar desapercebut als vilatans.
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Fèlix Freixas Gich i família al pont d’en Caixa l’any 1933.
AMP. FONS FÈLIX FREIXAS GICH.

Pont d’en Caixa
L’any 1895 Francesc Estrabau, conegut com en Caixa, va fer construir un pont sobre l’Aubi. Està situat prop d’on s’uneix la
riera de Santa Margarida amb la de l’Aubi i les de Vilarnau, el rec de la Faneia i la riera del Mas Roqué. Es troba davant la
Torre Roja, en el paratge de les Carreres. Aquest pont era molt apreciat pels habitants d’Ermedàs, ja que els facilitava l’accés a Palafrugell en passar una zona de rieres fàcilment inundable.
Durant anys es van menystenir les queixes dels vilatans d’aquesta zona inundable i afectada pels aiguats i inundacions en considerar-lo un problema extern al nucli urbà de Palafrugell. Els veïns d’Ermedàs, Canyelles, Vilarnau i Santa Margarida es van fer sentir i ﬁnalment el 1895 es va decidir construir una palanca sobre la riera Aubi. Tant en aquesta construcció com a la del pont hi van contribuir els veïns fent-hi prestacions voluntàries de pedra i amb la neteja i consolidació dels
terraplens i la llera de la riera. Però no tots ho van fer. L’hisendat Manel Fina, contrari a l’alcalde Estrabau però amo de moltes propietats com ell, s’hi va oposar i va exigir als seus colons que no hi contribuïssin.
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Veïns del carrer Marçal de la Trinxeria al pont de la Font Busqueta a la dècada dels 50.
FOTO: MARIA ROSA CORTEY.

Alguns l’anomenaven el pont del Diable en honor al de Martorell, amb el qual, salvant les distàncies, té un aire. La
tècnica constructiva no és gens menyspreable, van obrar la volta del pont treballada amb maons. El pont té un sol arc apuntat fet de pedra i rajol i una barana metàl·lica. Un dels materials utilitzats va ser el maó massís de terra cuita, que es feia a
mà i seguia el format català, de dimensions 14x29x4 centímetres.
Originalment hi havia dos bancs, avui desapareguts, un a cada costat del pont. Just a la vora, avui hi tenim el pont
de la Via Verda, en l’antic traçat del Carrilet.
Pont d’en Busqueta (Llofriu)
L’antic pont de Llofriu, sobre la riera Grossa, es trobava juntament amb el molí i la font d’en Busqueta. Actualment colgat de
vegetació, és un pont d’un sol arc i la volta conserva empremtes de l’encanyissat. Té uns alts pilars de fonamentació, els
arcs són fets amb lloses grans i mal tallades i el paviment té restes d’enllosat. Era el pont del camí vell Palamós-Girona, però els accessos s’han perdut entre la vegetació i la carretera nova.
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La passera Publius Usulenus Veiento de Llafranc.

Ponts de la riera de Vila-seca
En el ple de l’Ajuntament del 24 de març de 1915 es va acordar la construcció d’un pont sobre la riera de Vila-seca. Molts
anys més tard, en el ple municipal extraordinari del 23 de març de 1970, es va acceptar el pont construït per Narcisa Riembau Borrás sobre la riera Vila-seca, “con los debidos permisos, para comunicación de la urbanización Ferrer-Suñer con
la de Los Avellanos”.
Pont de la riera de Llafranc
En el ple de l’Ajuntament de l’11 de març de 1914 es va acordar obrir un pont sobre la riera de Llafranc. Un any més tard, en
l’exemplar del 15 d’agost de 1915 el Baix Empordà es refereix a un pont existent sobre la riera com un dels sis llocs on és
necessari posar làmpades elèctriques per a l’enllumenat públic. L’any 2009 la passera de Llafranc es va passar a anomenar
Publius Usulenus Veiento, en record d’un hisendat romà de Narbona que tenia una rajoleria al nucli costaner.
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Estat actual de la font d’en Cruanyes.

Les fonts
Càntir nou fa l’aigua fresca
La cultura de l’aigua en temps remots era completament diferent a la que tenim ara. Com que d’aigua n’hi havia molt poca
i es trobava en llocs concrets, era l’excusa per establir lligams i va derivar en una tradició de berenades i xeﬂes d’amics i
veïns a les fonts.
L’escassetat despertava la necessitat de cercar alternatives per tal de solucionar el problema d’aprovisionament.
L’abastiment d’aigua de les fonts denotava un bon coneixement de l’entorn físic. Actualment, de tota aquesta cultura ens
en queda relativament poc i la facilitat d’accés a l’aigua ha anat deixant caure en l’oblit l’emplaçament de moltes de les antigues fonts de les quals es feia ús. Ja sigui per assecament, per manca de cura o per colgament, les fonts que han aconseguit arribar als nostres dies són relativament poques i són segurament les més populars. L’aproﬁtament inicial de l’aigua
de les fonts permetia cobrir les necessitats bàsiques dels vilatans i més tard, ﬁns i tot, se’n va arribar a comercialitzar (vegeu Oﬁcis, industrialització i turisme). En la terrible sequera del 1920 es van assecar la majoria de pous i això va obligar les
autoritats municipals a instal·lar diverses fonts públiques per garantir l’abastiment de la població.
És important establir una diferència entre fonts urbanes o artiﬁcials, com la font Vella i la font de plaça Nova, i fonts
naturals. Aquestes últimes es nodreixen de surgències naturals i estan més o menys domesticades amb dipòsits soterrats
que recullen l’aigua que brolla espontàniament del subsòl, com és el cas de fonts com la de la Teula, la d’en Cruanyes o la
dels Ermitans.
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Detall del broc
de la font Vella,
en la conﬂ uència dels carrers
Ample, Font i Caritat,
a mitjans del segle XX.
FOTO ARCADI GILI GARCIA. AMP.

Font Vella
Després de la de plaça Nova és la font més emblemàtica dins el casc urbà de la vila. Des del segle XVI ja existia un sortidor
d’aigua a la paret de ponent de la plaça formada a la cruïlla entre el carrer Ample i el carrer de la Font. Durant molts anys
va ser l’única font pública que proveïa d’aigua potable els vilatans, ﬁns que l’any 1882 es va inaugurar deﬁnitivament la font
Monumental de plaça Nova i es va començar a anomenar font Vella l’antiga font.
Un any més tard, la font Vella es va fer alçar en la seva ubicació actual dins el pla de transformació urbanística de
la plaça de la Font que va anunciar l’alcalde Martí Noguer abans de ﬁnalitzar el seu mandat. Un dels punts acordats per millorar l’espai era coronar l’estructura metàl·lica de la font amb un fanal de gas prou gros per enllumenar la plaça, que es
deixaria encès a les nits per tal que pogués servir de guia als vianants. Amb el temps la font Vella va anar deixant de donar
aigua a la vila i, tot i que encara conserva el broc predominant pel qual rajava l’aigua sobre una pica també de metall, actualment només li resta la seva funció de fanal.
Fins fa no gaires anys es pensava que l’aigua de la font provenia d’una canalització derivada de la mina del Casal Popular. L’any 1999 membres de l’Agrupació Excursionista de Palafrugell van descobrir que el gran dipòsit que hi ha sota la
plaça de la Font no tenia cap connexió directa amb el pou del Casal. Sota la font hi van descobrir molt més (vegeu Un safareig soterrat, a Ús domèstic).
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Font de plaça Nova des de diferents punts de vista: amb el carrer Cavallers al fons als anys deu,
amb el campanar de l’església de Sant Martí al darrere a principis del segle XX i davant del Centre Fraternal.
FOTO A. MAURI. AMP. COL. JOAN ISERN AMIR.
FOTO JOSEP THOMAS BIGAS. AMP. COL. ENRIC BRUGUERA MARTÍ.
FOTO A. MAURI. AMP. COL. FRANCESC TORRES AGUSTÍ.

Font de plaça Nova
La història de l’antiga font de plaça Nova va començar a prendre importància el 1881 quan l’alcalde, Miquel Fina, preocupat perquè la font s’assecava durant els mesos d’estiu, va decidir excavar un pou a la plaça ﬁns a trobar-hi aigua a 20 metres de profunditat. A la superfície de la plaça s’hi va fer una caseta per tapar el pou i habilitar el servei de subministrament
d’aigua als vilatans.
Va costar 3.000 pessetes la posterior construcció de la font i del canelobre que s’hi va voler posar, atesa la millora
de l’enllumenat públic amb el Gas Rico. El canelobre estava encarregat, sota model presentat pel senyor Bordas, a la Societat d’Alts Forns i Foneries de Val d’Osne de París. L’obra havia d’estar a punt per a la festa major del poble, abans del 20
de juliol de 1882, però no va poder ser. A El Palafrugellense es feia esment que per causes alienes a la corporació municipal no s’havia pogut col·locar la font amb el seu corresponent canelobre, tal com s’havia promès, i la tan esperada inauguració no va arribar ﬁns al cap d’un mes.
La font pesava mil quilos i feia quasi un metre i mig d’alt, i cinc si es comptava el canelobre de quatre braços que
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La font de plaça Nova les ha passades, literalment, de tots colors.
EL DISTRITO, 8 D’OCTUBRE DE 1899 I LA CRÓNICA, 9 DE GENER DE 1902, RESPECTIVAMENT.

sostenien els fanals de gas coronats per un de més gran de sis cares al bell mig. En un dels costats hi tenia una roda o volant que, en girar-se, feia pujar l’aigua del pou mitjançant una bomba de llautó. La manca d’aigua que preocupava els vilatans es va acabar solucionant amb un cabal de 20 litres per minut. Al costat oposat a la roda hi havia una petita porta que
permetia l’accés a l’interior.
L’estructura de la font era d’estil renaixentista i atorgava distinció a la plaça de la vila. Tot i així, en el ple de l’Ajuntament del 28 d’octubre de 1931 se la qüestionava dient-ne que en aquell moment no era “ni massa vella per a portar la pàtina del temps, ni massa nova per a signiﬁcar una urbanització”. Un any més tard, l’exemplar del 30 de gener del Baix Empordà anunciava l’enderrocament de la font de plaça Nova segons acord de la comissió municipal de Foment a causa del
perill que suposava l’estat “vertaderament ruïnós” que deien que presentava.
L’any 1991 es va bastir una nova font assortida amb aigua de la xarxa municipal a un costat de la plaça i que imitava la de Canaletes de Barcelona. Els comerços es queixaven que ocupava massa lloc i va acabar sent substituïda per la font
actual que ocupa un petit espai al costat d’uns bancs.
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pH

Ca

7,25 73

Mg

Fe

Alcalinitat

17,9 0,78 239

Composició i característiques de l’aigua de la font de la Teula.
Les concentracions estan expressades en mg/l i l’alcalinitat,
en mg CO3Ca/l.
FONT: LES FONTS DE LES GAVARRES / M. TERESA CLOTET, LLUIS PALLÍ, CARLES ROQUÉ. [GIRONA]:
ÀREA DE GEODINÀMICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, 1999.

Font de la Teula
La font de la Teula està situada a la capçalera de la riera de
Llofriu, sota el puig de Pedra Blanca. És una de les fonts més
freqüentades pels palafrugellencs. Al seu entorn fresc i
ombrívol hi ha bancs i una taula de pedra, antigament hi havia
unes taules de pedra fetes amb moles. Està situada en una
petita esplanada, i l’aigua raja d’un mur de pedra i morter que
es recolza en un marge. La paret d’estil modernista, alternant
plans i corbes, té al mig un petit brollador d’alumini, i als
costats dos bancs de pedra adossats. A sota hi ha un
recipient de pedra, morter i rajol. Cal tenir present que la
Font de la Teula es nodreix d’aigua que s’acumula en un
dipòsit soterrat que hi ha uns metres per sobre de la font,
que sempre raja. En un mesurament realitzat l’any 1981, la
font donava un cabal de tres litres per minut (1.576.800
l/any). L’aigua que ens dóna és ferruginosa.
El 1991 va ser restaurada i s’hi va col·locar una placa
commemorativa. Anteriorment hi havia una placa rodona de
ciment que recordava el nom de la font i la del seu propietari,
el senyor Vergés, i l’any que la van col·locar, el 1941.
A l’exemplar es parlava de les reformes
que el nou propietari, José Vergés Barris,
va fer a la font i el seu entorn.
FONT: EL DISTRITO, 8 D’ABRIL DEL 1894. AMP.
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Excursió a la font de la Teula, a ﬁnals dels anys 20.
FOTO FLORENCI BASSA ROCAS. AMP. FONS BASSA-ROCAS.
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Font d’en Xeco, a ﬁnals dels anys 30.
ARXIU PARROQUIAL DE PALAFRUGELL.

Font d’en Xeco
Aquesta font estava situada dins d’una petita cova, dins l’antic mas d’en Xeco. El 1970 apareix per primer cop en el padró
d’habitants, tot i que Olimpi Salgas ja en parlava en un poema de records de Llafranc (setmanari Baix Empordà, setembre
1930). El 36 apareix a l’article “La secta del gra de sorra” de Climent Bertran, un grup que s’autodescriu com un “sindicat
amb la primeríssima missió de defensar a peu i a cavall que vivim en el millor país del món”, en aquesta ocasió, parlen d’una
ruta per Llafranc. En Pla també l’esmenta a la seva Guía de la Costa Brava:
Tierra adentro es de recomendar la excursión al mas d’En Xecu siguiendo la riera que muere en las arenas
de Llafranc. Junta al mas d’En Xecu está la Font de Vida, de excelente linfa, una de las más puras del país.
Fou enderrocada en construir la carretera de Palafrugell-Tamariu a Llafranc. Els propietaris del mas van construir
l’hotel El Paraíso arran de la font amb l’inici del boom turístic. L’aigua de la font es va estroncar, i curiosament al cap de poc,
el veí de més avall va començar a vendre l’aigua a la vila que brollava d’una deu secundària amb el nom Aigua de la Font d’en
Xeco. Deien que era bona per a la salut, sobretot per als problemes de ronyó.
Al poble tenim una dita, recollida al llibre Coses sentides: El parlar de Palafrugell, relacionada amb aquesta font.
Quan volem dir a algú que no trobarà res allà on pescar diem que és com “pescar a la bassa d’en Xeco”, ja que al petit embassament de la font no n’hi ha, de peix.
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Recull de records de les fonts i les platges
de Palafrugell i rodalies.
UNA VOLTA A LA MURALLA (1982), JOSEP MARTÍ I CLARÀ, ‘BEPES’.
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Font de la plaça de Sant Pere, a Calella, anys 20.
AMP. COL. SISETA MARQUÈS.

“Aquest país, que fou un país de vinyes, on s’ha begut tant de vi i on la gent té tanta tirada a freqüentar les
tavernes, i on, per altra banda, l’aigua escasseja tant, resulta que és un país de fonts. Amb en Lluís Medir
n’hem comptades vint-i-vuit entre les que ragen, les que no ragen, però que rajaren algun dia. Com tot el que
és agradable, la freqüentació de les fonts està en decadència. El país s’ha entristit.”
El meu país, Josep Pla (1958)
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Font d’en Mascort, a ﬁnals dels anys 70.
FOTO LLUÍS MAIMÍ CASANOVAS. AMP.
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Mapa de les fonts
sobre els paratges de Palafrugell.
A PARTIR DE JOSEP BAÑERAS, AMP.
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REGISTRE DE FONTS DE PALAFRUGELL
No raja
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Raja

Embardissada o perduda

Nom
Localització
Fonts zona de Llofriu

Descripció

Font d’en Busqueta
Llofriu

Està s ituada a l a riera de L lofriu, prop d e la c arretera d e Girona a
Palamós. Molt a la vora hi ha les ruïnes del molí d’aigua del mas d’en
Busqueta , que data de l’any 1748, i el pont. Avui colgada de vegetació,
antigament era un paratge meravellós amb un frondós prat amb taules
de rodes d e molí, on la gent d e la v ila hi a naven a berenar. D ifícil d e
veure si raja, però a la part que toca la riera sempre hi ha aigua.

Font d’en Catalanet
o d’en Jofre
Llofriu, paratge Sobirà

Està situada entre can Catalanet i el mas d’en Jofre. El seu nom correcte seria font d’en Jofre, perquè està situada en terrenys del mas d’en
Jofre (o can Llausàs), però és més coneguda com a font d’en Catalanet.
Data de l’any 1906 i va ser restaurada per l’Agrupació Excursionista de
Palafrugell l’hivern 1992-1993, però avui torna estar ben abandonada i
embardissada. Raja en èpoques de molta pluja.

Font d’en Puntís
o Moixa
Llofriu

Els que la recorden diuen que es troba en un rieral entre el mas
d’en Barris i la font de la Teula. De difícil accés, només raja quan
plou molt.

Font de Morena
Llofriu, paratge Morena

Ara abolida, estava situada a tocar de la carretera de Girona
a Palamós. (El 1912 hi ha notícia d’un assalt d’un lladregot darrere font Morena; 1935, “El fet sagnant de font Morena; 1936,
“Troballa de quatre cadàvers en el lloc conegut per la font Morena”…). L’any 1972 Bepes al·ludeix a la venda d’aigua de font Morena en un dels seus poemes a la Revista de Palafrugell.

Font d’en Verges
Llofriu

Actualment perduda, es trobava al marge d’una riera al nord del
mas de la Fanga, abans d’arribar al molí i al mas d’en Verges.

Font de la Teula
Llofriu

És potser la font més popular del municipi, en terrenys del mas
d’en Barris o mas de la Teula. L’aigua té un fort gust de ferro.

Font ferruginosa
Llofriu

Ja desapareguda, estava a poca distància de la font de la Teula, també ferruginosa.
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Estat

Nom
Localització
Fonts zona de la vila

Descripció

Font de plaça Nova
Palafrugell, vila

Aquesta font artiﬁcial està situada a plaça Nova. Ha anat canviant
d’ubicació al llarg dels anys per emplaçar-se deﬁnitivament a
prop de Can Moragas.

Font Vella
Palafrugell, vila

És la font artiﬁcial que dóna nom al carrer de la Font. L’aigua
també s’havia de bombar. Exhaurida des de fa molts anys,
només se’n manté en funcionament el llum del capdamunt.

Estat

Fonts zona prelitoral
Font d’en Fina
o del Paisà
Tamariu

Actualment perduda, es trobava a pocs metres del camí que va
de Tamariu cap al mas del Llor i Begur, abans d’arribar a l’hort
del Mengol (d’en Mateu Armengol)

Font d’en Cruanyes
o Camós
Tamariu

Antigament coneguda com a font d’en Camós, estava situada
a redós d’un cirerer i un roure molt grossos que també
han desaparegut. Ja abans de la guerra el seu propietari en
comercialitzava l’aigua. Es troba al marge dret de la riera de
Tamariu. Encara avui molts vilatans hi van a cercar aigua.

Font de l’Orgue
Tamariu

Es troba en una riera que baixa del puig d’en Galdric i desemboca prop de la font d’en Cruanyes. Avui dins de la ﬁnca particular
de can Teixidor. Només raja en èpoques de pluja.

Font Moreu
Tamariu

Estava situada al torrent des Moreu que baixa del Puig Rumí i
que desemboca a la riera de Tamariu, dins dels terrenys des Moreu de Sani Feliu.

Font de l’Olla
Tamariu

Era molt coneguda pels caçadors, es trobava més amunt de la
font des Moreu.

Font d’en Pinet
Tamariu, paratge Comals

Es trobava en un rieral que baixava del Puig Rumí ﬁns a la font
d’en Cruanyes. Just davant de l’hort d’en Mengol.

Font de Vilarnau
Santa Margarida

Antigament situada a uns 300 metres a l’est del veïnat de Santa Margarida, abans anomenat Sant Ponç de Vilarnau, dins la riera del mateix nom.
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Nom
Localització
Fonts zona de la vila
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Descripció

Font del Congre
Llafranc, paratge Torrents

Aquesta font ferruginosa estava dins el paratge dels Torrents,
darrere de cal Pallot, en un indret conegut com l’hort d’en
Pocoli. Apareix en una notícia al setmanari palafrugellenc La
Sardana el 1892 per haver-s’hi trobat a la vora mort per suïcidi
Joan Rumañach.

Font Mascort
Llafranc, paratge Torrents

També en el paratge dels Torrents i dins els terrenys, avui força
tancats, del mas d’en Mascort, a l’esquerra de la riera. A la font
s’hi troben unes rajoles on ﬁgura el martiri de sant Sebastià, i
unes altres d’antics oﬁcis. Raja en èpoques de pluja.

Font d’en Plaja
Llafranc

En el mateix paratge dels Torrents, s’hi situa aquesta font,
esmentada als llibres Peix Fregit i El meu país de Josep Pla.
L’entorn de la font, que antigament la família Plaja havia molt ben
arreglat, està molt deteriorat. Al seu costat hi trobem el pi Gros
dels Torrents, un pi pinyoner monumental que hi ha vora l’aigua.

Font d’en Xeco
Llafranc

Dins l’antiga font d’en Xeco, entre el paratge de Farena i el Puig
de Rais

Font de la Boga
Santa Margarida

Es trobava al paratge de Santa Maria, darrere l’illa de cases de
Santa Margarida i s’anomenava així per la boga (o balca) que
creixia al voltant de la seva aigua.

Font de la Vilarnau
Santa Margarida

La font que hi havia davant de can Vehí tenia el mateix nom que
va prendre durant la Guerra Civil el barri de Sant Ponç i Santa
Margarida, barri de la Vilarnau.

Font d’en Sureda
Calella

Antigament situada al nord del barri calellenc de Sant Roc o els
Canyers, dins d’un terreny del mas Sureda, també conegut com
a cal Tupí del veïnat d’Ermedàs.
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Estat

Nom
Localització
Fonts de la zona litoral

Descripció

Font d’en Gifreu
Tamariu

Més amunt de cala Pedrosa, d’accés complicat. Hi resta el safareig ple d’aigua.

Font d’en Roques
Calella

Es trobava en una petita cala “en un reclau ple de rocs en el qual
hi ha una barraca que fa olor de marisc” (El meu país, Josep Pla).
Era al sud de la Punta dels Forcats, abans d’arribar al Golfet.
Avui només en queda el nom de la caleta que rep el seu nom.

Font d’Aigua Xelida
Aigua Xelida

Ja desapareguda, fou construïda per Sebastià Puig, àlies
l’Hermós, aproﬁtant el doll d’aigua que sortia de la roca. La
gent gran recorda que a la zona hi havia hagut una segona font,
actualment desapareguda, entre la platja Gran i la de la Font.

Font d’Aigua Dolça
Tamariu

Estava a la platja d’Aigua Dolça, situada a llevant de Tamariu,
que segons diuen agafa el nom gràcies a la font.

Font de Tamariu
Tamariu

Es trobava al costat dret de la riera de Tamariu, ja en el nucli
urbà.

Font de cala Pedrosa
Tamariu

Està situada a la dreta de la riera que desemboca a la cala del
mateix nom. Té forma d’olla, s’havia d’agafar l’aigua mitjançant
un ansat. Antigament assortia d’aigua les dues barraques de
cala Pedrosa. Només raja en èpoques de molta pluja.

Font del Cau
Tamariu

Estava en un racó a ponent de la cala del Cau o cala de Gens, al
ﬁnal d’un petit camí que baixava de la pineda.

Font dels Ermitans
Llafranc

Situada uns 500 metres al nord de l’ermita de Sant Sebastià,
pel camí que surt de l’ermita i passa pel salt de Romaboira.
Fa uns anys l’empresa constructora d’uns apartaments del cim
de la muntanya va construir un petit dipòsit davant de la font
que remuntava l’aigua ﬁns als apartaments mitjançant dues
canonades. Actualment aquestes canonades estan tallades.
L’aigua d’aquesta font és prou abundant.

Font de Calella
Calella

Es troba al bell mig del poble i és assortida amb aigua de la
xarxa municipal. L’actual és una rèplica de l’antiga font, que
funcionava amb una roda.

Font de Sant Roc
Calella

Situada al barri calellenc de Sant Roc o els Canyers, en les
escales que baixen a la platja. Sempre raja.

Estat
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Bassa del Prat Xirlo.

Les basses
No és bon maig
si no deixa la bassa plena
Bassa del Prat Xirlo
És una bassa de recent aparició, arran de les obres fetes a la urbanització del Prat Xirlo, a Calella, l’hivern del 2008. En
aquest punt, al nord del barri de Sant Roc, surten a la superfície l’acumulació de les aigües pluvials amb les freàtiques. S’ha
fet un sobreeixidor per controlar la bassa i al voltant s’hi ha condicionat una zona verda. Segurament l’aqüífer que alimentava l’antiga font del mas Sureda (o cal Tupí) d’Ermedàs és el que nodreix aquesta bassa.
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Bassa del Burro. FOTO: CARLES ROQUÉ

Bassa de la font d’en Cruanyes
Vora la riera de Tamariu davant la font d’en Cruanyes, al paratge d’en Cornellà, hi ha una bassa excavada i tancada per una
paret d’obra. S’hi pot veure gravada la data 19-5-74 i les lletres EP-DU. L’aigua hi entrava per un conducte excavat, però
avui és tapat i tota la bassa, ben embardissada. Possiblement la bassa s’usava per emmagatzemar aigua per regar les hortes properes. Al costat oposat de la riera hi havia una taula d’obra i uns bancs, sota un castanyer molt gran que es va morir fa uns anys.
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Esquema del funcionament de les surgències que alimenten la Bassa del Burro.
CARLES ROQUÉ.

Surgència d’aigua dolça a la bassa del Burro
A Tamariu la surgència d’aigua subterrània que circula sobre granodiorita impermeable, dins la capa permeable de sauló, alimenta la bassa del Burro. Allà on l’erosió del mar ha fet aﬂorar la superfície de contacte entre el sauló i la roca impermeable, l’aigua dolça nodreix les basses. A mesura que arribem a la línia de
mar, les basses es van salinitzant per acció dels esquitxos, del ruixim dels temporals i, a baix de tot, de les
onades. En la vegetació de les basses menys salinitzades hi viu el fong endèmic Marasmiellus celebanticus.
Aquesta espècie fúngica i M. candidus són les úniques de la secció Candidi conegudes a Europa ﬁns ara.
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Catalina Genís Ferrer
en un molí desaparegut
d’una horta del carrer Barris i Buixó,
a la baixada dels Forns, any 1949.

Núria Parés enﬁlada en un molí de vent,
mitjan segle XX.
FOTO PERE PALAHÍ. AMP. COL. LLUÍS MAIMÍ CASANOVAS.

AMP. COL. ESTORGI PADRÓS DEULOFEU.

Agricultura i ús de l’aigua
Palafrugell era ﬁns no fa gaire un poble agrícola, tota la vila estava envoltada de grans hortes. L’any 1800 Palafrugell tenia una població de menys de 2.000 persones i va arribar ﬁns a 12.000 el 1900. En aquella època a la
vila hi convivien dos estaments: el surotaper i la pagesia. Durant la industrialització la pagesia va anar minvant,
però amb l’arribada del turisme es va refer a causa d’una nova demanda que els permetia mantenir una economia estable. Actualment a la majoria dels espais on hi havia les hortes s’hi han construït cases, pisos i urbanitzacions, fet que ha diﬁcultat la conservació de moltes de les estructures de regadiu que utilitzaven els nostres
convilatans en el passat.

Molins d’aigua
D’aigua passada, molí no en mou
Per a l’abastiment d’aigua per regar els horts s’havien fet servir sínies, una mena de rodes verticals amb
galledes que permetien elevar l’aigua de pous poc profunds quan eren accionades per animals o pel vent. L’aigua que es treia es tombava en un safareig i d’allà en sortien unes canals que desembocaven a la feixa que menava l’aigua a través dels recs. El sistema de pouar l’aigua va anar evolucionant ﬁns a arribar a la utilització del
molí de vent, que més endavant va ser accionat amb motor.
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A la resclosa de Llofriu.
COL. JOAN CORTEY.

Les hortes mitjanes i grans de la vila es regaven amb l’aigua que els molins aiguaders poaven mitjançant
la força dels animals o del vent. D’estructura senzilla, constaven de dues parts principals: la torre i l’antenada.
A sobre de les pales de l’antenada s’hi lligaven les veles, fetes de lona o de saques, per tal d’oferir resistència
al vent, que feia girar les antenes. En girar es feia moure amunt i avall una mena de bomba que xuclava l’aigua
d’un pou, que s’abocava al safareig que hi havia al costat del molí aiguader.
La resclosa de Llofriu és un dels testimonis de la voluntat dels vilatans per aturar l’aigua que baixava de
les rieres i poder-la utilitzar millor. La bassa que es formava darrere la resclosa assegurava el cabal d’aigua necessari per omplir els dipòsits i poder regar els horts. Aigües amunt del molí d’en Verdera, actualment en ruïnes entre el mas i a tocar de la riera, hi ha el gruixut mur de la resclosa. Esbotzat de la part central, ha tingut
temps millors.
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REGISTRE DELS MOLINS AIGUADERS DEL MUNICIPI
Estat de conservació

Bo

Prou bo

Dolent

Molt dolent o no en queda res

Molí del mas Barris
o mas d’en Trill
El Sobirà, Llofriu

El molí de vent de roda metàl·lic es troba dalt d’una
torreta circular que n’amaga el pou. Pouava l’aigua
per a l’hort del mas.

Molí d’en Verdera
Llofriu

Aquest era un molí fariner, avui derruït. Tenia una
resclosa que en regulava l’entrada d’aigua, que venia
d’un altre molí situat a l’altre costat de la carretera.

Molí d’en Busqueta
o de la Fanga
Estava situat sobre
la riera de Llofriu

Avui en ruïnes, a la llinda de la porta d’entrada del molí
hi ha gravat l’any 1748 i el dibuix d’un pou. Era un molí
de dues plantes amb l’habitatge a la planta superior,
i l’entrada a ponent, directament des de l’antic camí
de Palamós a Girona. A migdia hi ha la porta que dóna
accés a la part de baix. Aquest era un molí fariner de
dues moles. A la vora hi ha el pont i la font d’en Busqueta.
L’emblema de la llinda del molí, en què ﬁgura un pou,
és l’emblema de casa Pou o Pouplana de Palafrugell
(avui casa Frigola o Frigolet, al carrer de la Caritat).
Les Muntanyes Poues que hi ha a la vora, és un
topònim originat per aquesta propietat. De la casa
Pouplana van néixer els notaris de Palafrugell als s.
XVII i XVIII.

Molí de Roda i Tanca
C. d’Empordà

Molí de roda de ferro fos sobre una torreta de planta
rectangular de pedres i morter. Està situat dins
l’antiga Horta d’en Carles, avui en un jardí urbà.
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Molí del mas Nou
Les Rajoleries, Esclanyà

Molí de ferro fos sobre una torreta quadrada amb
teulada plana. Manté les quatre pales trapezoïdals. De
la coa només en queda una petita secció allargada.
Es troba a Esclanyà, però al veïnat del Terme, a tocar
de Palafrugell.

Molí de can Mató
El Piverd

Es troba sobre una torre i és de ferro fos. El rodet és
de quatre pales, i avui li falta la coa de xapa.

Mas Buví
El Bruguerol

El molí està adossat per l’interior a la tanca que clou
l’horta d’aquest mas construït entre els segles XVIII
i XIX. Des de l’exterior només es pot veure la part
alta de la caseta del molí i l’estructura metàl·lica del
mateix molí, del qual només es conserva una de les
aspes.

Molí de cal Virrei
Els Forns

No està situat en el seu lloc original, i actualment la
seva funció és únicament escultòrica. És un molí de
ferro fos sobre teulada, d’una construcció circular
de pedra aplacada. La singularitat del molí rau en
el nombre de pales (sis) i que aquestes tenen una
orientació diferent a la del pla frontal.

Molí del camí
dels Plans
Els Forns

Molí de quatre aspes, típic per pouar aigua que se
situa sobre una de les parets de tanca de l’horta,
visible des de la carretera que circumval·la Palafrugell
per anar al nuclis de Calella i Llafranc. El molí, força
ben conservat està sobre la teulada i és de ferro fos.

Molí de l’horta
d’en Frigolet
Santa Margarida

Aquest molí regava l’antiga horta d’en Frigolet, avui
conegut com a can Casademont. L’antiga cisterna
avui està reconvertida en piscina. La mina encara té
aigua i es diu que el seu amo hi feia la migdiada a dins
sobre una barca. Les aspes es van donar al Centre
Tramuntana, que està a la vora.

Molí de can Joanals
Santa Margarida

De l’antic molí es conserva únicament la torre, dalt del
qual hi havia un molí aiguader d’estructura metàl·lica.

Molí de can Ferrer

Actualment desaparegut, es trobava a la torreta del
conjunt de coberts de can Ferrer (can Fiego).
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Molí de l’horta
d’en Frigola
o del cap d’Amunt
La Feneia,
Santa Margarida

Molí sobre teulada de ferro fos que conserva les
quatre pales amb un enreixat trapezoïdal de barnilles
rectangulars de ferro.

Molí de l’horta
del Mig
El Sorrell

El molí que hi ha avui, donat per Joaquim Casademont,
estava situat a l’antiga horta d’en Frigolet, als Forns.
Regava una de les hortes més grans del sud de la
vila. La maquinària encara es conserva dins una
caseta d’obra que suporta les aspes del molí. També
hi trobem la sínia a la qual donava voltes el cavall
que, amb la seva força aplicada a la maquinària,
anava pouant l’aigua. Falten les bombes antigues,
que es van perdre fa uns anys. Actualment funciona
amb electricitat. Adossat a la caseta hi ha un gran
safareig per emmagatzemar l’aigua i, a sota, una mina
per emmagatzemar-ne la resta. Una escala de pedra
permet baixar a la mina, que encara és plena.

Molí de l’horta
del cap d’Avall
El Sorrell

L’original ha estat substituït per un molí provinent
d’una altra zona del terme municipal. Aquest molí
servia per pouar aigua per a les hortes, alimentant un
dipòsit o safareig on s’acumulava l’aigua que s’havia
de fer servir per regar els cultius.

Molí de l’aqüeducte
d’en Caixa
C. del Daró

Es conserva encara l’ediﬁci del molí que pouava l’aigua
que després passava per l’aqüeducte i regava els
camps. Aquest ediﬁci és una torre circular adossada
a una altra de quadrangular. Des de l’exterior no
s’aprecia el que pugui quedar de la maquinària del
molí.
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Vista de l’aqüeducte d’en Caixa des del costat de l’arbreda, encara sencer.
AMP. COL. FAMÍLIA TURRÓ-PELEGRÍ.

Aqüeductes
Figues i aigua, molt enlaire
Els sistemes tradicionals com els pous, les cisternes i les fonts naturals no permetien sempre un subministrament d’aigua abundant i segur. Els aqüeductes eren conductes que permetien recollir l’aigua i conduir-la
pel pendent suau i progressiu del seu fons impermeabilitzat amb morter ﬁns al seu destí.

Aqüeducte de l’horta d’en Caixa
Entre el carrer Daró i la Creu Roquinyola hi havia l’horta de Francesc Estrabau o Horta d’en Caixa, on es va construir un gran aqüeducte que pouava aigua des del sud mitjançant el molí aiguader. L’aqüeducte d’en Caixa es va
fer aproﬁtant una paret ja existent de pedra borda i morter i s’hi van afegir uns arcs simples, fets amb antics rajols massissos i col·locats en sardinell. L’obra permetia salvar el desnivell de 4,65 metres amb un pendent longitudinal d’un 0,4% que conduïa l’aigua per gravetat ﬁns a la bassa que es trobava a uns 250 metres al capdamunt de l’aqüeducte.
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Esquema de l’estructura de l’aqüeducte de l’Horta d’en Caixa abans que l’obertura
de l’avinguda d’Espanya afectés uns 16 metres del tram inicial.
RAMIR LACASA.

Estat actual de l’aqüeducte de l’Horta
d’en Caixa després de les obres de
reparació de 2013-2014.

Partit de futbol al camp del Casal, abans horta d’en Vergonyós, als anys 20, amb l’aqüeducte al fons.
AMP. COL. PALAFRUGELL FUTBOL CLUB.

Des de la bassa es podien regular tant els cabals com els temps d’irrigació de l’horta. Fa molts anys que
aquest sistema de reg està en desús i actualment la connexió del molí amb l’aqüeducte està tallada per la carretera que porta a Calella, l’avinguda d’Espanya.
Aqüeducte del Casal Popular
Actualment desaparegut, rere el camp de futbol del Casal Popular hi havia un aqüeducte. La canalització servia
per regar les antigues hortes del sector.
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Per tal de trobar aigua calia contractar els serveis d’un saurí,
com en Josep Poch Parera, que en feia tot i ser fuster d’oﬁci (1959-1960).
AMP. COL. JOSEP POCH MADICO.

Del subsòl als dipòsits
Segons l’article 2, apartat 16a del decret legislatiu 3/2003, “els usos domèstics de l’aigua es deﬁneixen com
els usos residencials, particulars o comunitaris, efectuats per persones físiques o jurídiques, que es corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, regs de jardins, piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, i amb altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana en habitatges”.
Molt abans de tot això, a Palafrugell hi va haver un llarg procés abans no es va poder fer arribar aigua potable
a la vila.

Els principis de l’aigua potable
El 28 de gener de 1890, el sobreestant d’obres Sebastià Serrat i Roch va sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització
per canalitzar els camins i carrers de la vila per portar i distribuir aigua potable, que es va aprovar un any més
tard. A canvi, Serrat es comprometia a posar 10 boques de reg per utilitzar en cas d’incendi i garantir deu plomes d’aigua (una ploma equival a 1.440 litres/dia) per a serveis municipals sense cost. Es trauria l’aigua de la
riera de Saltseseugues, que fa de partió entre Esclanyà i Regencós. Un any més tard es va aprovar el projecte de reglament.
Després d’acordar concedir l’autorització, el consistori va aconseguir els permisos del Govern Civil per
conduir 200 l/min (encara que n’havien demanat 300). L’any 1892 se li va permetre conduir l’aigua del torrent del Rostei, aﬂuent de la riera de Saltseseugues i d’aquesta manera va arribar l’aigua potable a Palafrugell.
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Dipòsit de Cantallops.

Aquest primer proveïment, explotat per l’empresa Companyia d’Aigües de Saltseseugues i propietat de Bartolomé Carbó, provenia de pobles veïns. Les aigües del Saltseseugues, juntament amb les d’una font de més avall,
la font del Marigall, eren conduïdes a la presa per unes canonades on s’unien amb les aigües del torrent del
Rostei. Des d’allà eren canalitzades, mitjançant canonades de fang al subsòl del torrent, des de l’altura del pou
de la Pairusa ﬁns pocs metres abans d’arribar a la presa. Molt a prop, i en el mateix cabal del torrent del Rostei, es va construir un pou cobert amb una volta de rajol. Uns cinquanta metres més enllà, se’n va construir un
altre que comunicava pel fons amb l’anterior. Els dos pous encara es conserven uns pocs metres aigües amunt
de la Barraca des Fum. La canonada general seguia el torrent en direcció oest i més avall tombava cap al sud,
entrant a la vila pel carrer de Sant Sebastià.
L’aigua provinent del torrent del Rostei no era de bona qualitat i el Govern Civil va ordenar el tancament
de la canonada. Com que era la que portava més aigua a una part de Palafrugell, se’n van derivar problemes
de falta de pressió i talls d’aigua a l’estiu. En aquell moment la propietària de l’empresa Companyia d’aigües de
Saltseseugues era la néta de Bartolomé Carbó, Maria Àngels Carbó, que en deixava l’administració al seu marit, Manel Marquès, més conegut com en Manel de l’Aigua.
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Contractista, encarregat
i mecànic electricista
examinant els treballs d’extracció d’aigua
de la mina durant la construcció del pou
a la Granota, l’any 1927.
FOTO C. PINEDO. AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

L’aigua no es pot negar a ningú
Entre el 1920 i 1924 hi va haver uns anys molt secs, i per resoldre el problema de l’aigua es van installar fonts provisionals abastides per pous particulars als extrems del carrer Cavallers i del carrer Torres i Jonama. Aquest període, l’augment de població i l’expansió industrial van evidenciar que l’aigua del Saltseseugues
era insuﬁcient i l’any 1921 l’Ajuntament es va posar en contacte amb el doctor en ciències naturals Marià Faura i Sans per elaborar un estudi i trobar alternatives. L’Ajuntament, presidit per Josep Bertran Migoya, va ordenar municipalitzar el servei d’aigua l’any 1924. Regidors i tècnics van formar la comissió que buscaria la manera d’augmentar el cabal d’aigua potable. Marià Faura va presentar, juntament amb l’enginyer industrial Josep
J. Mirabet i Matheu, una extensa memòria modiﬁcant en part la que s’havia presentat l’any 1921. L’informe era
molt complet i estudiava tot el terreny de la zona de Palafrugell, Begur i Regencós. També s’hi parlava de demograﬁa i s’arribava a la conclusió de que les defuncions per febres tifoides a la nostra zona eren molt més elevades que a la resta d’Espanya. Aquest fet els va fer determinar que les aigües utilitzades ﬁns al moment no ho
eren prou i els va fer buscar-ne de captades en llocs que fossin realment potables. A més, la memòria constava de dos projectes: la utilització de l’aigua de la mina Carmen de Mont-ras i la nova captació d’aigües potables a la zona de l’Aubi.
Dels dos projectes presentats per Marià Faura i Josep J. Mirabet només es va dur a terme el de captació d’aigües a la zona de l’Aubi. La utilització de la mina Carmen, malgrat tenir aigua potable tant bacteriològicament com mineralògicament, no es va usar per raons tècniques i econòmiques, a part que es creia que no
arribaria a satisfer plenament les necessitats de la vila.
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Treballadors de les obres de perforació del pou.

Vista parcial del pou.

FOTO C. PINEDO. AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

FOTO C. PINEDO. AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

D’allà on no n’hi ha, no en pot rajar
El projecte de la riera Aubi consistia a fer-hi una nova captació d’aigües prop de la Granota, al costat de
la Pineda d’en Marquès. Segons el projecte, l’aigua s’acumulava en aquesta zona i això havia de permetre mantenir un cabal de captació constant i suﬁcient de 800 m3/dia. Conjuntament, calia aixecar un dipòsit d’aigua de
600 m3 de capacitat per donar pressió al servei i emmagatzemar aquesta aigua al Molí de Vent.
El consistori es va acabar decantant per l’alternativa de la Granota l’abril del 1925. Només Venanci Granés s’hi va manifestar en contra, en considerar que la inversió econòmica que representava aquesta alternativa era superior a les possibilitats del municipi i que el cabal d’aigua previst no seria suﬁcient. Després d’aprovar-se deﬁnitivament el mes d’agost del mateix any, l’Ajuntament va demanar un préstec al banc de crèdit local
per un import de 650.000 pessetes, una quantitat considerable que es pretenia tornar amb els beneﬁcis obtinguts del nou servei d’aigua potable. El contracte de les obres del pou es van adjudicar per 192.500 pessetes
al pare de Josep Pla, Antoni Pla i Vilar. El director responsable de l’obra era el mateix Dr. Faura i l’enginyer, Modest Hernández-Villaescusa Perxés, germà del que seria alcalde de Palafrugell als anys cinquanta.
La perforació del pou va començar l’agost de 1926, i va durar dos anys. Els despreniments de terres,
talls de llum en van retardar l’acabament. Al mateix temps, l’Ajuntament va adjudicar al mateix Antoni Pla l’exclusiva de l’establiment primer de les escomeses del servei de l’aigua, de les quals se n’arribarien a fer unes 800
i després es va aproﬁtar per renovar i ampliar la xarxa de clavegueram.

61

L’any 1927 es va adjudicar a Butsems i Cia. de Barcelona la construcció d’un dipòsit al Molí de Vent, derruint-ne prèviament la torre existent. Pou i dipòsit, que estaven units per una canonada de connexió, es van inaugurar juntament, en un acte presidit pel capità general de Catalunya, Emilio Barrera.
El novembre de 1929 el pou de la Granota va començar a abastir la vila d’aigua potable. Inicialment el
servei era satisfactori, però la tardor de l’any següent l’aqüífer va començar a eixugar-se i el cabal era de només 150 m3/dia, molt lluny dels 800 m3/dia que s’havien previst. Els beneﬁcis es van convertir en pèrdues,
un negoci ruïnós per a l’Ajuntament, que continuava amb el mateix problema de l’aigua i amb menys recursos.
A partir d’aquest moment, la vila es va haver de reﬁar de la iniciativa privada ja que es van hipotecar les ﬁnances municipals durant anys.
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Pou municipal d’aigua, ﬁnals dels anys 20.
AMP. COL. JOAN FRIGOLA JORDÀ.

No diguis mai d’aquesta aigua no en beuré,
per tèrbola que sigui
Entre els anys 1930 i 1936 l’Ajuntament va rebre diferents propostes per resoldre el subministrament
d’aigua potable. Va tornar a aparèixer l’abans desestimada explotació de les mines de Mont-ras. La va presentar
el barceloní Joaquim Molins i Figueras, que havia adquirit la concessió de l’antiga mina Carmen, ara rebatejada
com a mina Pepita, l’any 1928. L’Ajuntament conservador del batlle Josep Girbau i Miquel hi va estar d’acord i
el 20 gener del 1936 es va signar el contracte, que quedaria sense efecte per voluntat del nou consistori d’esquerres sorgit a les eleccions del febrer. La guerra civil va impedir materialitzar el projecte, amb què Molins va
tornar a insistir un cop acabada la guerra. Finalment l’Ajuntament franquista la va acceptar i es va tirar endavant. La mina Pepita va arranjar el problema d’abastiment d’aigua potable a la vila ﬁns la dècada dels quaranta.
La mina tenia una profunditat de 100 m i els motors estaven situats a uns 80 metres, de manera que per accedir-hi s’havia de baixar per una escala de ferro d’esquenes a la paret. Un cop allà, el guarda s’hi havia de passar
unes tres o quatre hores en funció de la quantitat d’aigua que s’havia de fer pujar. Sembla que l’Ajuntament no
pagava al senyor Molins i probablement això va ser el motiu que es deixés de portar aquesta aigua.
De la mina se n’extreia baritina i galena, responsable aquest últim que l’aigua de la mina portés plom. Actualment sabem que és un element altament tòxic i bioacumulable que genera una malaltia greu coneguda com
a saturnisme o plumbosi. La malaltia produeix anèmia, al·lucinacions i fa que el malalt sigui molt agressiu. Una
de les fonts intoxicants són les canonades o soldadures de plom per les quals ﬂueix aigua potable. És per això
que s’han acabat substituint les antigues canonades de plom per les d’acer, coure i PVC.
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Diferents estadis de la construcció del dipòsit del Molí de Vent, anys 1928-1929.
FOTO MODEST HERNÁNDEZ-VILLAESCUSA. AMP. COL. JOAN FRIGOLA JORDÀ.

A poquet a poquet li va l’aigua al cauet
L’any 1943 l’alcalde va formalitzar contracte amb Antonio Mayor per tal que pogués assenyalar l’emplaçament d’un possible pou per millorar el servei de proveïment. L’any 1944 es va adjudicar a Joan Gómez Martos la construcció d’un nou pou a les Torretes l’any 1944. No es va acabar ﬁns al 1946 i, sense subministrar
ni 0,5 l/s (uns 43 m3/diaris), va ser un fracàs absolut. Un any més tard, després que el governador civil de la
província demanés informació de l’estat del proveïment al municipi i l’enginyer industrial Josep M. Noguera en
fes un estudi, es va considerar un problema prou greu per demanar ajuda a l’Oﬁcina Tècnica Jurídica d’Aigües
de Barcelona. L’agost del mateix any es va redactar el projecte d’un pou i una mina nous, i ben aviat es va començar a treballar en el pou de Torre Roja (o Feneia) i el dipòsit de darrere les Arenes. En aquell punt es reunirien les aigües del pou nou i les de l’antic de la Granota per ser portades ﬁns al Molí de Vent. El nou pou, ﬁnalitzat l’any 1951, donava uns 360 m3/dia, fet que permetia un subministrament d’aigua regular a la població. Cinc
anys més tard es va fer un nou pou al Puig ses Forques d’on s’extreien 100 m3 d’aigua al dia. A l’estiu s’agafava
aigua del pou particular de Pere Saris per acabar de satisfer la demanda.
L’augment del consum d’aigua arran del millor nivell de vida (banys, rentadores...) i del nombre d’estiuejants feia preveure un col·lapse en el subministrament d’aigua. A les platges no hi havia xarxa d’aigua potable
i depenien de pous, de cisternes i de dipòsits, exceptuant Llafranc, on hi havia una empresa particular que tenia entre els seus clients la majoria d’hotels i particulars. Per controlar el consum, l’Ajuntament va fer instal·lar
comptadors a les entrades de les cases, la majoria de marca Tavira.
L’any 1961 s’extreien 70 m3 d’aigua per dia de les Arenes, 400 del pou de Torre Roja i 100 més del de
Puig ses Forques, que, millorant-lo, podia triplicar el servei. En total s’abastien uns 52 l per persona, que resultava insuﬁcient per la demanda del moment.
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Aigua i pa, sopa farà
El 21 d’octubre de 1959 el consistori va acordar demanar a la Confederació Hidrogràﬁca del Pirineu Oriental la redacció d’un projecte de subministrament d’aigua per a Palafrugell i les seves platges. El nou projecte es va aprovar el 7 de desembre de 1961 i proveiria d’aigua Palafrugell, Begur, Regencós i Pals. L’any 1962,
el BOE declara urgent la realització de les obres. La captació es faria en una zona de Torrent prop de la riera
Grossa i també es construiria un dipòsit de distribució al Quermany, d’on en sortirien quatre canonades cap a
Regencós, Begur, Palafrugell i Pals. A Palafrugell, al Puig de Cantallops, calia construir un dipòsit de transvasament de 1.100 m3 per assegurar servei a la vila i facilitar el de les platges, on també s’havien de construir altres dipòsits reguladors.
Entre 1964 i 1965 es va fer un exhaustiu estudi dels dos aqüífers de la plana al·luvial de la riera Grossa
de Pals a Torrent. L’any 1964, l’Ajuntament de Palafrugell va concedir la gestió del servei a l’empresa SAUR i es
van construir dos primers pous d’explotació que van entrar en servei provisional l’any 1966. Aquell mateix any
va quedar constituïda oﬁcialment la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües, integrada pels municipis de Palafrugell, Begur, Regencós i Pals, i més endavant, el poble de Torrent; sota la presidència de l’alcalde de Palafrugell,
pel fet de ser el municipi amb més població.
Amb el funcionament dels pous de Torrent i de l’entrada de l’empresa SAUR, els pous de les Arenes, de
la Torre Roja i del Puig ses Forques van deixar de ser útils, però el dipòsit del Molí de Vent va continuar en funcionament ﬁns a l’actualitat. L’estiu de 1966 les obres de les noves canalitzacions van donar els seus primers
fruits, no va caldre el subministrament d’aigua per lliurament i tot feia preveure unes bones repercussions eco-
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Carrossa satírica de l’abastament
d’aigües al municipi,
a la dècada de 1960.
FOTO JULI SERRANO.
AMP. COL. MARTÍ BATLLE XICARS.

nòmiques en relació amb el sector turístic. La forta demanda va obligar a reformar les captacions de Torrent
al cap de poc de la inauguració, l’any 1969 se’n va segellar el primer pou, que s’havia ensorrat, i se’n va eixamplar el segon. A més, es va construir un tercer pou de 150 m i dos altres pous que aproﬁtaven l’aqüífer superﬁ cial. L’explotació intensiva d’extracció d’aigua va tenir conseqüències negatives sobre l’aqüífer. L’any 1969 la Direcció General d’Obres Hidràuliques del Ministeri d’Obres Públiques va fer un ampli estudi dels recursos hídrics
totals de la zona del Pirineu Oriental. La demanda urbana de Palafrugell era impossible de satisfer amb les captacions de Torrent que estaven al límit de les seves possibilitats.
El novembre del 1969, sota la direcció tècnica del Servei Geològic d’Obres Públiques s’engegava la
construcció d’un primer pou al terme de Gualta amb el propòsit de trobar l’aigua necessària per al proveïment
de la Mancomunitat Intermunicipal. La prospecció va ser un èxit: l’aigua era potable, provenia d’una potent aqüífer que s’alimentava de l’aigua del Ter i se’n podien treure 102 l/s. L’aigua del pou de Gualta era canalitzada ﬁns
a l’estació de Torrent, des d’on es pujava ﬁns al dipòsit de distribució de Quermany i es va destinar immediatament al subministrament dels municipis de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües. L’any 1974 s’hi va afegir un
segon pou de captació i, ﬁnalment, les necessitats de la Mancomunitat van quedar cobertes.
Aviat va aparèixer un altre problema quan es va veure que l’aqüífer del Baix Ter, a Gualta, portava molt
de ferro, manganès i amoni. Això provocava que durant el procés de cloració es formés un precipitat d’aquests
minerals que enterbolia l’aigua amb un color marró. En canvi, la de Torrent, era i és d’excel·lent qualitat. L’any
1983 el regidor de Governació, Joan Llenas, va comunicar que les aigües de la Mancomunitat deixarien de patir
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l’excés de ferro i manganès abans de l’estiu següent, ja que serien ﬁltrades per una estació potabilitzadora que
l’empresa SAUR posaria en marxa. Després de quatre anys de gestions, el juny de 1984 es va posar en funcionament la planta potabilitzadora de Torrent. L’aigua sortia sense impureses i amb un millor tractament sanitari.
La prestació del servei de depuració suposava per als usuaris un augment de 8,39 pessetes per cada m3. Cinc
corresponien a l’amortització de crèdits per al ﬁnançament de les obres de construcció de la planta de Torrent
i les altres 3,39, a les despeses de manteniment de les instal·lacions.
El 29 de gener de 1985 es va inaugurar oﬁcialment l’estació de tractament d’aigua potable, ETAP, de
l’empresa concessionària SAUR i l’estació depuradora d’aigües residuals, EDAR, a Castell. L’any 1989 es va començar a obrir un tercer pou a Gualta sense tenir permís de l’Ajuntament per fer-ho. Es van fer parar les obres,
i l’Ajuntament els va denunciar a la Guàrdia Civil. Finalment, Ajuntament i Mancomunitat van arribar a un acord i
es va acabar construint el pou “amb efectes de reserva, en cas que algun dels que estan en funcionament quedés malmès”.
Tot i el bon funcionament de la planta, quedava per solucionar el gust de desinfectant que agafava l’aigua en el procés de cloració. La presència d’aquest gust desagradable era originat per l’augment de substàncies no desitjables en baixar el nivell dels aqüífers. Per aquest motiu, es veien obligats a tirar-hi més clor per
a la desinfecció, la qual cosa provocava el mal gust. La solució va ser canviar el tractament de l’aigua, suprimint-ne la fase de cloració inicial i, en lloc seu, fer un tractament amb oxigen que afavorís l’activitat biològica i
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Cicle de l’aigua i gestió de l’abastament actual d’aigua a Catalunya.
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA).

permetés destruir l’amoni. Després, en lloc de passar l’aigua per un ﬁltre de sorra, calia fer-la passar per un ﬁltre de carbó actiu que n’absorbís la matèria orgànica i, ﬁnalment, afegir-hi la quantitat de clor que la legislació
obliga a posar-hi.
L’any 1995 Palafrugell va consumir 2.763.900 m3 d’aigua, el 75% dels quals era de Gualta i la resta,
de Torrent. La producció total de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües s’acostava als 5.000.000 m3. L’any
1996 els pous de Gualta i els de Torroella (municipi que també pren l’aigua de la mateixa zona) van provocar
que el nivell freàtic baixés ﬁns a una cota de 14 m sota el nivell del mar. El novembre de 1997 l’empresa SAUR
va passar a anomenar-se Sorea, i continuava sent ﬁlial d’Agbar, Aigües de Barcelona. A ﬁnals del mateix any es
va perforar un quart pou a Gualta. Les reserves de l’aqüífer van començar a ressentir-se de l’explotació, cada
cop més intensiva, per la creixent i desmesurada demanda. La solució l’any 2000 va ser fer una nova explotació, la de Gualta Nou, a 2 km de Gualta Vell, on s’hi van fer dos pous. A principi del 2006, es va acabar la concessió de Sorea dels pous de Gualta, la planta potabilitzadora, els pous de Torrent i el dipòsit de Quermany, i
el nou concurs el va guanyar Aigües de Catalunya. Sorea continua gestionant els pobles de la Mancomunitat.
A dia d’avui, l’aigua que consumim prové dels dos pous de Gualta Nou, juntament amb els dos profunds
i els dos superﬁcials de Torrent. Els pous 3 i 4 de Gualta Vell s’usen només quan hi ha gran demanda, a ple estiu. La capacitat màxima de la planta potabilitzadora de Torrent és d’uns 27.000 m3 per dia. La Mancomunitat
Intermunicipal d’Aigua, que abasteix Palafrugell, Begur, Regencós, Pals i Torrent, consumeix 15.000 m3 d’aigua
al dia a l’hivern i entre 25.000 i 30.000 m3 per dia a l’estiu.
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Vista de la vila des del Molí de Vent.

Perspectives de futur de l’aigua
Sembla que les capacitats de la Mancomunitat estan cobertes amb els pous de Gualta i de Torrent, tot i que a
l’estiu arriben al límit de les seves capacitats. Si continuem creixent caldrà buscar noves alternatives al problema de l’aigua. Una opció seria portar-la del Pasteral, que avui ja arriba a Sant Feliu i Platja d’Aro. Es faria una nova canonada del dipòsit de Platja d’Aro ﬁns a la potabilitzadora de Torrent i també ﬁns a la Bisbal, on l’aigua està molt contaminada. S’han presentat altres projectes, com els de la construcció de pous a la zona de Verges.
Potser l’abastiment arribarà de la mà d’un gran pla hidrològic nacional o de transvasament transfronterer. A la
recerca de noves fonts, també s’hi ha d’afegir la de solucionar altres problemes com la salinització o la contaminació per nitrats.
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El clavegueram
Durant molt de temps la preocupació de les autoritats municipals estava centrada a construir xarxes
d’aigua potable, deixant per a un futur indeﬁnit la
construcció de les xarxes de clavegueram. Antigament el més general era l’ús de les fosses sèptiques, ja fossin pròpies o comunitàries, i de canals
d’evacuació a l’aire lliure, que baixaven carrers avall
ﬁns a les rieres més pròximes o directament al mar.
La claveguera és cadascun dels diversos ramals de canalització d’aigües residuals que constitueixen la xarxa de clavegueram públic. Es construeixen sota terra, sovint als carrers importants, de
manera que cadascun dels habitatges de la via puguin connectar-s’hi per evacuar-hi les aigües residuals que produeix. Tant aquestes connexions com els
seus col·lectors han de presentar cert grau de pendent per permetre el ﬂux de les aigües per gravetat.
És important, però, que aquest pendent no sigui excessiu, per evitar el risc d’erosió de la canonada per
velocitats desmesurades.
Es demanava a Francesc Estrabau
un clavegueram senzill.
EL DISTRITO, 8 DE DESEMBRE DE 1894. AMP.

71

Clavegueram al carrer de Cavallers cap al carrer Estret a principis XX,
aproximadament. Al mig, amb un bastó sota el braç, Antoni Pla Vilar.
FOTO MODEST HERNÁNDEZ-VILLAESCUSA. AMP. COL. JOAN FRIGOLA JORDÀ.

Clavegueram a l’altura de plaça Nova. Primer a
l’esquerra, Jaume Casadevall Daussà, encarregat
de les obres. Contractista, Miquel Brias Torrent,
de Palafrugell.
AMP. COL. JAVIER BRIAS ESTELA.

En vigílies d’una millora del clavegueram.
REVISTA DE PALAFRUGELL, NOVEMBRE DE 1970. AMP.

Després del boom turístic a la segona meitat del segle XX, es va trobar amb la necessitat de modernitzar la xarxa de clavegueram de les platges (Calella, Llafranc i Tamariu) i, de retruc, la xarxa principal de la vila.
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Millores municipals, també, en el clavegueram.
REVISTA DE PALAFRUGELL, FEBRER DE 1977. AMP.

Problemes derivats de les aigües residuals.
REVISTA DE PALAFRUGELL, FEBRER DE 1970. AMP.
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Uns treballs de construcció
per soterrar l’energia elèctrica
van acabar amb una canonada
d’aigua rebentada, fet que va
provocar un espectacular brollador
a plaça Nova, 12 de maig de 2000.
FOTO LLUÍS MAIMÍ CASANOVAS. AMP.
FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

El sanejament de les aigües residuals de la vila es duu a terme a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals, EDAR, de Palamós. Hi ha una xarxa de col·lectors per gravetat, estacions de bombament i col·lectors d’impulsió. El pendent suau que separa Palafrugell de la depuradora permet que la recollida de les aigües es produeixi per gravetat. El col·lector de la vila, juntament amb el de Mont-ras, condueix les aigües residuals dels dos
municipis ﬁns a la depuradora a través d’un col·lector comú, paral·lel a la riera de l’Aubi. En el cas d’altres municipis que estan en un nivell més baix que el de l’EDAR de Palamós, cal que les aigües hi arribin mitjançant collectors d’impulsió per bombament.
Actualment, només l’aportació d’aigua a tractar del col·lector de Palafrugell és del 60% de les aigües residuals que rep la depuradora. El clavegueram no és separatiu i va tot junt, de manera que quan plou les estacions de bombeig i la depuradora no estan dimensionades per un volum d’aigua tan elevat.
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Gàrgoles de l’església de Sant Martí de Palafrugell.

Les canalitzacions a les teulades
En aquelles ediﬁcacions d’arquitectura rural on la coberta estava feta amb teula àrab, com les casetes de tros
i tots els masos, era habitual aproﬁtar l’aigua de la pluja conduint-la ﬁns a una cisterna. Per aquest ﬁ es feien
les canalitzacions a les teulades que podien ser construïdes amb les mateixes teules, fent una canalera amb
pedra picada o senzillament amb lloses de pedra. Hem de tenir present que en alguns masos grans hi ha diversos ediﬁcis amb teulada i que no totes les vessants eren aproﬁtades, però sí que molts cops es recollia l’aigua
de diferents teulades.

Les gàrgoles
Les gàrgoles són unes ﬁgures introduïdes als temples d’estil gòtic a l’edat mitjana. Es posaven com a element
ﬁnal del sistema de drenatge de catedrals i esglésies per evacuar l’aigua de les teulades, que s’escopia a través de les boques de les ﬁgures que tenien. El nom de gàrgola deriva de la paraula francesa gargouille, de l’antic francès gargoule i aquesta prové del baix llatí gargula, amb el signiﬁcat de ‘gola’, i que reprodueix un soroll
similar al d’un líquid dins d’un tub.

75

Gàrgoles de l’església de Sant Martí de Palafrugell.

A part de la funció de desguàs també tenen la de decorar el temple, de manera purament estètica o alguna de més espiritual, com la de mantenir el diable fora, fent d’espantaocells per foragitar els mals esperits i
els possibles pecadors. Humans i animals reals o mitològics es barregen entre les diferents ﬁgures que es poden donar a les gàrgoles.
Amb motiu de la bonança econòmica que va viure la vila durant la segona meitat del s. XVI es va planiﬁ car l’ampliació de la construcció de l’església i s’hi van afegir molts elements típics de l’època gòtica, com ara
les gàrgoles. A l’església de Sant Martí en tenim trenta-dues. A la façana nord hi ha 10 peces, seguides de les
12 de la façana est, les 7 del sud i les 4 de la façana oest d’entrada a l’església. D’una de les gàrgoles de la façana no en quedava gairebé res i l’aigua regalimava descontrolada per les parets de l’església. És per això que
el mes de juny de 2015 es va consolidar amb una estructura actual de desguàs.
Tenim una bona varietat d’aquestes ﬁgures grotesques que representen homes, animals, monstres o dimonis. Algunes tenen formes que fan ostentació del sexe, tot posant èmfasi en els òrgans genitals, que poden
ser deliberadament exagerats, segurament amb simbologia fecundant. També hi trobem ﬁgures monstruoses
amb formes antropomòrﬁques, que encarnen i personiﬁquen determinats esperits malignes. N’hi ha que són
representacions més realistes —simplement una persona o un animal—, que serien imatges de la vida quotidiana.
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Un familiar de Mató Vila amb un veí
pouant aigua amb una galleda i omplint
una semal a can Mina dels Torrents,
a la dècada de 1940.
AMP. COL. ELENA MATÓ DEULOFEU

Cisternes oblidades i més de cent pous
De pous, en tenim de tots tipus, colors i formes, i molts. Antigament cada casa tenia la seva horta amb la comuna al fons i un pou, que sovint era mitger i es compartia amb la casa veïna per tal de reduir-ne les despeses
de construcció. Dos estudis, Palafrugell i els seus pous (1989) i Estudi dels pous de Palafrugell, van inventariar-ne un centenar, que són una bona mostra de la gran quantitat de pous que hi ha repartits per la vila. Només
de pous, se’n podria arribar a elaborar un Quadern sencer.
Els que volien fer un pou a l’Empordà, explica Joan Amades, plantaven un sarment al punt on desitjaven
obrir-lo. Al damunt hi posaven una mica de llana, cànem o lli de cotó que, si l’endemà era humit, era un senyal
que trobarien aigua en grau a la humitat del material.

El pou de Sa Perola
El pou de Sa Perola és un antic tenyidor de xarxes que data del s. XVIII i es troba al carrer de les Voltes de Calella. El Gremi de Pescadors de Sant Pere hi tenyia les xarxes de cotó per assegurar-ne la conservació. La primera agrupació de Calella documentada apareix l’any 1631, la Confraria de Pescadors de Sant Pere. Més tard,
al voltant dels 1820, es documenta el Gremio de Mareantes de Palafrugell, al qual segueix l’Asociación Instrucción y Pesca l’any 1912, la Sociedad de Socorros Mutuos: La Pescadora després de 1915, i el Gremio de Pescadores de Calella de Palafrugell i la Sociedad Pósito Pescador de Calella de Palafrugell, ambdues del 1936.
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Aspecte actual del pou de Sa Perola.

El pescador Joan Boﬁll i Codina va comprar la casa de Calella coneguda com a Sa Perola, l’any 1865,
quan es va dissoldre l’antic gremi de mariners. Tres anys després la va vendre a una representació de pescadors de Calella per ser usada comunitàriament. L’indret també era un espai de reunió dels pescadors, i al pis
de dalt hi havia un habitatge que es llogava a alguna família de pescadors.
A principis del s. XX, abans d’aparèixer el cotó, les xarxes i els arts de pesca es feien amb ﬁbres naturals de cànem i lli. Les ﬁbres naturals es feien malbé amb l’aigua de mar i per això s’havien de tenyir, tintar
en argot mariner, de manera periòdica perquè duressin més. La tinció dels arts es feia en unes grans peroles
d’aram que s’usaven per a la cuita del tint. Per tintar s’utilitzava aigua calenta i escorça de pi. Un cop feta la
mescla s’abocava la xarxa a l’interior, on es quedava alguns dies. Després es ben esbandia amb aigua dolça i
es deixava assecar al sol.
Cada vegada que es volia tenyir es pagava una quota, que juntament amb el lloguer de l’habitatge eren
els ingressos que permetien mantenir el lloc. L’ús de Sa Perola va anar reduint-se ﬁns a arribar a la dècada dels
seixanta, quan les xarxes de niló eren les més emprades i no necessitaven tint. L’adopció del nou material va
tardar, ja que el gremi era reticent a la novetat tecnològica.
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Aspecte actual del pou de can Pla.

El 1986 el Gremi de Pescadors va cedir l’ediﬁci a l’Ajuntament de Palafrugell amb la condició que tingui
un ús públic, i la planta baixa passar a ser Oﬁcina de Turisme de Calella. El 2010 s’hi va inaugurar el centre d’interpretació de Sa Perola i del patrimoni marítim i pesquer de Palafrugell. Sa Perola té un gran valor etnològic,
social i cultural, ja que només en queden dues en tota la costa catalana. La segona és Es tint de ses xarxes,
que es troba a Lloret de Mar.
El pou de can Pla
El pou d’on avui hi ha la Fundació Pla, casa natal de l’escriptor Josep Pla situada al carrer Nou número 49, és
escenari d’una curiosa anècdota documentada pel mateix autor a El quadern gris. La casa es comunicava amb
la del veí pel brancal del pou mitjaner. Sovint la mare de Josep Pla el portava, ben petit, al pedrís del pou. Des
d’allà la veïna, la senyoreta Enriqueta, el feia riure i la mare no tenia més remei que passar-li el nen a l’altra banda en braços, per sobre del mateix pou.
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Plànol del pou del Casal Popular.
ESTÈFAN GARCIA, REVISTA DE PALAFRUGELL, NOVEMBRE 1999.

El pou i les galeries del Casal Popular
El pou del Casal és assortit per la mina d’aigua més important de la vila, que es troba sota el mateix ediﬁci.
Aquesta mina donava aigua a molts altres pous i fonts de Palafrugell a través d’una xarxa de galeries subterrànies projectada en temps de l’alcalde Bertran, durant la dictadura de Primo de Rivera. En aquest indret hi havia
la casa pairal dels Vergonyós, un casalot del s. XVI-XVII amb unes extenses hortes i camps de conreu situats a
ponent de la Caritat, conegut com l’antiga Horta d’en Jonama.
Les parets del pou són fetes de pedra natural revestida amb morter de calç. La part més profunda del
pou es troba a 10,5 m. i està cobert per una volta de canó construïda amb tot massís rejuntat a base de ciment
pòrtland, que es troba en bon estat. S’hi troben una sèrie de perﬁls metàl·lics que devien suportar estructures
d’extracció d’aigua i la banqueta on es devia subjectar la bomba.
L’entrada al pou és vertical, en un costat queda una volta de canó de ceràmica i en l’altre les estructures que devien suportar la bomba, continua en vertical, però a l’altra banda hi ha un pas per entrar a una altra
galeria. La galeria continua sota els fonaments del Casal Popular ﬁns que troba un pou sec. A la galeria s’hi veuen diferents entrants que formarien una gran xarxa de pous comunicants.
Sempre s’ha dit que les aigües del Casal són les que alimentaven la Font Vella i el safareig del carrer
Ample, però l’any 1999 membres de l’Agrupació Excursionista de Palafrugell van intentar comprovar si hi havia
connexió entre Casal i a la font Vella, tot i que no van trobar-ne cap.
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Plànol de la cisterna de Can Bech.
MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL.

La cisterna de Can Bech
Sota l’ediﬁci de l’Ajuntament, Can Bech, hi ha una enorme cisterna. És una galeria subterrània construïda per la
mà de l’home i de la qual no s’ha trobat cap document que en digui la data de construcció, tot i que es creu que
el seu origen es podria remuntar a ﬁnals del s. XVIII o principis del XIX. Se sap que el sobreeixidor va ser construït sota permís el 1806, a tocar del carrer Ample. Es va trobar un document del 1889 en què Joaquim Jordi es queixava d’uns vessaments que aquesta cisterna provocava al mateix carrer. La funció de la cisterna era
emmagatzemar aigua per regar els horts que hi havia al voltant, uns terrenys que pertanyien a la família Jordi,
delimitant amb les hortes de l’hospital. A la dècada del 1920 va passar a mans de la família Bech i, més tard,
a l’Ajuntament. A la cisterna li ha quedat el nom de Can Bech, tal com es coneix la zona de davant la casa de la
vila. A Torroella de Montgrí també hi trobem unes galeries semblants, de les quals tampoc es coneix la data de
creació, però es diu que pot remuntar-se als mateixos inicis del municipi.
La cisterna està situada sota terra, a uns 3,55 metres ﬁns a tocar a nivell de l’aigua, tot i que el nivell
oscil·la segons el règim de pluges. La cisterna es pot dividir en tres trams principals, segons l’amplada i el tipus de construcció. La part central està feta amb una coberta de mig punt de rajola és lleugerament més estreta. Els dos trams dels extrems també són de volta de canó, però en aquesta ocasió feta de pedruscall i argamassa. Tot el material resta recobert amb una petita capa de rovell. La part inferior està excavada a la roca, i a
sobre d’aquesta s’aixequen partes amb pedra irregular. Dels laterals en surten petits túnels d’uns 50 cm d’am-
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Fent la bugada a Esclanyà.
D’esquerra a dreta:
Lídia Agustí, la seva ﬁlla Joana,
Lola Pascual amb les seves ﬁlles
Montserrat Agustí i Maria Agustí, 1946.
FOTO ÀNGEL ALDRICH. AMP. COL. FAMÍLIA PARERAS-AGUSTÍ.

plada excavats a la roca. El tram ﬁnal que toca l’ediﬁci de la Telefónica es va enderrocar en construir-ne els fonaments i sembla que continuava. A l’altre extrem, hi ha una paret de rajols que barra el pas.
Conjuntament amb la cisterna, a Can Bech hi trobem un pou al qual s’entra cap al carrer Cervantes. S’hi
accedeix per unes escales metàl·liques i conserva part de les estructures que subjectaven la maquinària d’extracció. El pou es va redescobrir quan es va decidir solucionar problemes d’humitats que tenia l’Ajuntament i,
en començar a fer-hi les obres per solucionar-ho, van trobar una mina d’aigua que passava molt arran. La mina
construïda amb blocs de pedra i amb aigua neta, sembla que procedia de direcció plaça Nova. L’Ajuntament va
decidir anul·lar la mina i crear una canonada que la portés a un nou dipòsit situat sota el parc de l’Ajuntament,
amb una capacitat de 25.000 l i que serviria, pel fet de no ser potable, només per regar els jardins de la vila.
Després d’unes obres l’any 2009, s’han descobert nous accessos a les galeries i pous de Can Bech.
Actualment és un lloc desconegut per la majoria de palafrugellencs, malgrat que en el seu moment va
tenir una gran importància per captar aigua de pluja i altres aigües i solucionar-ne la manca a la vila. Potser en
un futur tindrà una funció turística.
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Un safareig soterrat
Tanta roba i tan poc sabó
Antigament s’anava a rentar als recs, als rius o a les fonts, però es contaminava l’aigua que s’havia de beure. Al
segle XIX es van començar a construir safareigs públics a la vora de les fonts i les veïnes solien reunir-s’hi per
rentar la roba. La bugadera d’oﬁci passava per les cases més riques i per les que pretenien fer-s’hi passar a recollir la roba bruta i després l’anava a rentar als safareigs.
Així, doncs, el safareig (de l’àrab vulgar sahrîj, ‘bassal’) era el lloc públic on es feia la bugada, es preparava el lleixiu i, alhora, era un punt de trobada. De les reunions i dels comentaris que s’hi feien la paraula safareig va derivar en xafardeig. A mesura que l’aigua corrent va arribar a les cases i es van començar a tenir petits rentadors, l’ús del safareig públic es va anar deixant de banda.
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Omplint un càntir d’aigua en un pou. Al costat del pou hi ha el safareig. Entre 1890 i 1922.
FOTO JAUME FERRER MASSANET. AMP.
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Dues dones de la família Suñer davant d’un safareig
particular, a la dècada dels anys vint.

Rosario Gómez Gómez rentant una peça de roba al
safareig públic, aproximadament el 1955.

AMP. COL. FREDERIC SUÑER CASADEVALL.

AMP. COL. ANNA SÁNCHEZ GÓMEZ.

D’entre la roba dels safareigs en van sortir algunes dites que actualment formen part del nostre patrimoni lingüístic:

A cada rentada perdem un llençol.
Fer safareig/bugada.
Els draps bruts s’han de rentar a casa.
Bugadera, xafardera.
Tots tenen un drap a la bugada.
El safareig, el mentider municipal.
Safarejos i forns, niu de raons.
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Victòria Masó fent la bugada al safareig del pati particular, 1957.
AMP. COL. M. ROSA REIG MASÓ.

Safareig de la font Vella
L’antic safareig es troba soterrat a la plaça de la font Vella i és molt més antic que la font mateixa, que data del
1883. L’any 1856 ja es tractava sobre l’aigua del rentador públic al ple de l’Ajuntament i al 1862 s’hi informava
sobre haver-lo derruït a causa de la manca d’aigua i el mal aspecte que presentava.
L’any 1999 l’Agrupació Excursionista de Palafrugell va accedir al dipòsit de la font Vella i el va inspeccionar. Van veure que portava a diverses cambres i que a l’interior de les dues darreres hi havia una banqueta amb
un acabat de rajola ceràmica que podia tractar-se de l’ampit d’escorrentia de l’antic safareig de la font. El rentador estava conservat en bona part i tenia una gran clau de comporta a pocs centímetres del fons.
A partir d’aquest punt, l’aigua provinent del gran dipòsit de la font Vella seguia carrer Ample avall, ﬁns a
l’actual safareig de la Font. La mateixa deu arriba ﬁns a la plaça de Joan Coromines i ﬁnalitza el recorregut al
dipòsit de l’estadi municipal.
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Casimira Serrano, el seu ﬁll, Xavier Amir, i Carme Ramon rentant roba al safareig del carrer Ample de Palafrugell,
aproximadament l’any 1955.
AMP. COL. CASIMIRA SERRANO.

.

Safareig de la Font o del carrer Ample
El safareig públic que coneixem avui dia està situat en un costat del carrer Ample. Va ser construït al segle XIX,
en substitució de l’antic safareig del qual ja hi ha referència l’any 1790. Entre els anys 1997 i 1998 es va canviar l’antiga canonada del safareig nou per una de moderna de PVC i el 2011 l’Ajuntament de Palafrugell va executar-hi una intervenció d’impermeabilització. Per protegir el safareig del desgast del temps, se’n van impermeabilitzar les parets, tot respectant-ne les peces de ceràmica originals del fons.
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Detall de l’aspecte actual
del safareig del carrer Ample

Safareig de la font d’en Plaja
Safareig situat al paratge dels Torrents de la font d’en Plaja. Al costat de la font hi trobem una bassa i el safareig fet d’obra. Actualment està ben embardissat, i és difícil accedir-hi.

Safareig del mas Barris
Safareig del mas Barris, situat a Llofriu, al paratge de Sobirà. Aquesta estructura es troba adossada al gran dipòsit d’aigua situat en un marge davant el mas Barris, omplert antigament per l’enorme molí amb torre circular
del mateix mas. Són fets de pedra, morter i rajol. Aquests dos elements es comuniquen entre si per dues canonades de ceràmica situades en una de les cantonades del safareig.
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REGISTRE D’ALGUNS DELS POUS DE PALAFRUGELL
Nom
Localització
Pou d’en Bonet
C/ Begur, 1

Descripció
Un dels pous més emblemàtics del poble. Aquest pou públic té un brocal (vora de protecció) de pedres i arremolinat, de forma poligonal, i
amb un pedrís fet de lloses. Aguanta la cúrria (politja) amb el bec d’una
gran àguila de ferro forjat amb les ales desplegades, feta a la Serralleria Badruna. El pou antigament va ser privat, de la família Bonet, ﬁns a
la segona dècada del s. XX, quan es va reestructurar el traçat urbà i el
pou va quedar fora de la ﬁnca dels Bonet.

Pou de Ca la Rosalia Pou d’obra enmig d’un hort, de planta circular, amb una coberta a una
Horta de Ca la Rosalia sola aigua feta de rajol. Una porta de fusta dóna accés al brocal del pou.
Pou de la Granota
Zona de la Granota

Pou de 65 m de profunditat i amb dues galeries subterrànies que l’Ajuntament de Palafrugell va decidir de fer el 1925 per solucionar el problema d’abastiment d’aigua. El 1929 ja subministrava aigua a la vila, a un
cabal constant de captació d’uns 800 m3/dia. L’aqüífer es va eixugar al
cap de poc i va deixar l’Ajuntament endeutat i sense haver solucionat el
problema. També s’anomenava pou Faura, en record del geòleg que va
dir que aquest pou solucionaria la manca d’aigua del poble.

Pou de les Torretes

El 1944 es va projectar aquest pou per cobrir les necessitats de la vila, i se’n van adjudicar les obres a Joan Gómez i Martos. Va ser un gran
fracàs, ja que donava només uns 40 m cúbics al dia. No en queda rastre visible.

Pou de Can Mario

Pou de l’antiga fàbrica Manufacturas del Corcho, SA, Can Mario. Fa uns
24 m de profunditat i va ser construït el 1904 per abastir la fàbrica.
Se’n treien entre 300 i 400 m2 /dia, la seva potabilitat és dubtosa. Sobre el pou s’hi va construïr el dipòsit que es coneix com la torre de Can
Mario. Una de les primeres bombes d’aquest pou era un motor d’autobús reconvertit.

Pou de sa Perola
C/ de les Voltes, 6
Calella

Pou usat pels pescadors de Calella per extreure’n l’aigua necessària per
tenyir les xarxes a sa Perola. Aquest pou és de rajola i morter arrebossats, així com la resta de recipients, calderes i canals que trobem a la
part baixa d’aquest ediﬁci i que eren usats per al tint. Actualment, l’ediﬁ ci de sa Perola, del segle XIX, és l’Oﬁcina de Turisme de Calella.

Pou av. Josep Pla

Pou quadrangular situat en una cantonada de la plaça de davant l’Ajuntament de la vila. Aquest pou de rajol amb arremolinat a sobre conserva
la biga de ferro i està tapat amb una planxa metàl·lica.

Pou de la plaça
Dr. Joan Baptista
Mas i Casamada

Pou d’un antic mas destruït que actualment es troba dins del parc infantil de la plaça. El pou es va construir amb grans blocs de granit i pedra
més petita i s’hi va adossar un petit safareig on s’acumulava l’aigua. El
pou té dues columnes que devien sostenir l’estructura de la politja. A
l’altre costat del pou hi trobem adossats un vessador i una pica de granit, molt malmesos.
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Pou de la fàbrica de
gel
C/ Bailén

Pou usat per a la fabricació de gel l’empresa de la família Batallé. Servia abundant aigua per fer el gel, tant la que s’usava per refrigerar l’aigua com la que formava el mateix gel. En moments de màxima activitat, es gastaven més de 400.000 l/dia, sense que s’esgotés mai el pou.

Pou de les antigues
escoles de Llofriu

Pou que es troba dins una caseta circular, tancada amb una porta moderna en l’actualitat. Té dos petits bassis: un per darrere que serveix de
recipient a l’aigua que surt per una aixeta, i l’altre a la seva esquerra. Es
troben les restes del que devia ser el safareig del pou. El pou es troba
darrere les antigues escoles de Llofriu.

Pou del carrer de
l’Allada

Pou veïnal molt antic, situat dins la muralla, darrere de l’església parroquial de Palafrugell. Actualment es troba dins d’una propietat privada.
Durant la dècada de 1940 era un dels pous més usats de la vila.

Pou del Casal
Popular
C/ Caritat

Aquest pou és assortit per la mina d’aigua més important de la vila, la
que es troba sota mateix del Casal Popular. El pou està cobert per una
volta de canó de totxo i les parets són fetes de pedra natural revestida
amb morter de calç.

Pou del far de Sant
Sebastià
Llafranc

Pou dins el pati del far de Sant Sebastià. Aquest pou circular està pintat de blanc i té la politja muntada en una estructura de ferro forjat amb
volutes. El pou es devia construir el 1857 (inscripció de la façana principal de l’ediﬁci), època en què es va construir el far de la mà de l’enginyer Josep M. Faquinetto.

Pou del mas Barris
Llofriu

Pou adjunt a la façana del mas Barris, a l’esquerra de la porta principal.
El brocal del pou i l’esglaó per on es puja són fets de pedres grans i morter. Té adossats una petita pica i un safareig modern de formigó. Conserva la biga de fusta i la cadena que subjectava la galleda de pouar.

Pou del mas Prats
de la Carrera
C/ Cavallers

A principis dels anys 30 del segle passat l’Ajuntament va rebre la proposta per l’aproﬁtament d’una sèrie de pous i mines de la població; entre els quals hi ha el pou de la ﬁnca coneguda com el mas Prats de la
Carrera (avui on hi ha la farmàcia Presas). En terrenys d’aquest mas, el
1767, s’hi havia construït quatre cases, comunicades entre si i que compartien el pou amb can Prats. El pou es trobava entre les cases Granés
i Baserba, i era d’ús comunal.

Pou del passeig
de les Torres
de cap Roig
Jardins de Cap Roig
a Calella

Pou de pedra circular, situat a l’oest del castell dels jardins de cap Roig.
Té un petit pedrís també de pedra. Actualment està sec. Al cim té una
biga decorada de ferro forjat, afegit recentment.
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Pou del Pedró Gran
C/ Pedró Gran

Antic pou públic, actualment tapat. Adossat a la façana d’un ediﬁci i cobert per una volta de canó de pedra, morter i canya. El voltant del brocal està fet de rajoles de terrissa, menys el costat oest, en què hi ha una
gran llosa de pedra. Hi ha gravat l’any 1774 a la dovella central, i al cim
hi ha un petit nínxol fet amb dues lloses de gres de secció triangular. El
2001, Emili Cels, un veí especialista en reconstruccions antigues, el va
restaurar per iniciativa pròpia.

Pou del carrer Irene
Rocas
Llofriu

Pou enganxat a la paret de tanca d’unes de les cases del carrer Irene
Rocas. S’hi puja gràcies a dos esglaons de pedra. El front del brocal (la
vora de protecció) és fet amb una gran llosa de pedra i la resta és de
pedra, rajol i morter. Manté la biga superior de fusta i una petita pica lateral amb un forat de desguàs.

Pou del carrer Begur Pou amb safareig rentador adossat. El safareig és fet de pedra i rajol, i
Barri del Pi Verd
té dues piques comunicants. Sobre el pou hi trobem un petit dipòsit per
recollir aigües pluvials. Es troba en una plaça amb zona recreativa recent a la cruïlla del c/ Begur i el c/ Esclanyà. A pocs metres del pou, n’hi
ha un altre amb un dipòsit de rec.
Pou del mirador de
Sant Sebastià de la
Guarda
Llafranc

Pou de brocal quadrat situat a la terrassa-mirador de l’antiga hostatgeria.

Pou dins el pati interior de l’hostatgeria de Sant Sebastià de la Guarda
Pou del pati de
l’hostatgeria de Sant amb un brocal de forma quadrada. El pou té inscrita la data de construcció, 1780.
Sebastià
Llafranc
Pou del pàrquing
de cal Fray
La Barceloneta, Llofriu

Pou de brocal de pedra irregular i morter amb un frontal monolític de
pedra. Manté les dues columnes de rajol que subjecten la biga de fusta
i la cúrria (politja). El pou és tapat, i adossat hi ha un petit bassi fet amb
un bloc únic de pedra.

Pou dels Veïns
Pou comunal que es troba dins una caseta de volta de maó, amb una
Paratge de Ros, Tama- obertura a la façana per treure’n l’aigua, i una ﬁnestra enreixada de rariu
jol. Hi ha la inscripció de la data de construcció: 1878. No obstant, el
2006, un veí de Tamariu en va ﬁnançar la restauració.
Pou i safareig sobre
la riera de Llofriu
Llofriu

Pou amb safareig adossat a un costat, i a l’altre un recipient aparedat de
ceràmica grisa (pròpia del s. XVIII). Aquesta gran peça de ceràmica està revocada amb calç per augmentar-ne la impermeabilitat, així com el
safareig. La part alta del safareig alterna grans blocs de pedra amb plaques de rajol, a igual que passa a la sortida de l’aigua arran de terra. El
pou manté la biga de fusta que aguantava la politja.
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Pou proper a l’Horta
d’en Jacomet
Els Torrents

Pou dins una propietat privada, a l’altre costat del camí respecte a l’Horta d’en Jacomet, al paratge dels Torrents. El seu brocal és circular i
manté un arc de ferro decorat on encara hi ha la cúrria i la galleda, segurament restaurat.

Pou de cala Pedrosa Pou que abastia d’aigua les dues barraques de la cala Pedrosa. Es troTamariu
ba just a l’altre costat de riera d’on hi havia la font de cala Pedrosa. El
pou actualment està tapat.
Pou del c. Concòrdia Pou antic que en l’actualitat funciona amb una bomba moderna situat sota un ediﬁci de recent construcció del carrer de la Concòrdia. S’ha conservat l’escala d’accés al pou i les estructures per a l’antiga bomba. Està tapat amb una planxa metàl·lica rodona.
Pou del c. Cervantes Pou excavat a la roca amb diverses galeries.
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Pou del Mercantil
Plaça Nova

Pou rodó construït amb pedra amb una petita galeria d’accés situat sota el Mercantil.

Pous i galeries del
paratge de Boet

Conjunt de tres pous i diverses galeries situats a la capçalera de la riera d’en Mascort, al nord de la carretera de Tamariu, enmig d’un camp.
Les galeries són fetes de rajol i amb volta de canó. Aquest entramat de
pous i galeries servia per obtenir i emmagatzemar aigua. El seu estat
és bastant ruïnós.

Pou de plaça Nova
Plaça Nova

Pou fet de rajol en què es conserven tant l’escala metàl·lica d’accés com
la banqueta per al motor que en pouava l’aigua. Té molt poca aigua.

Pou de la font Vella
C/ de la Font
i C/ Ample

Pou de l’antiga font Vella, s’accedeix al pou per una tapa metàl·lica de
la vorera, i s’hi baixa amb una escala de ferro. Al fons del pous en surten dues galeries, una de les quals va cap al safareig de la Font Vella.
Encara hi ha aigua.

Pous de Can Bech
C/ Cervantes

Pous i galeries situats sota l’ediﬁci de l’Ajuntament de Palafrugell, Can
Bech. S’hi accedeix per unes escales metàl·liques i conserven part de
les estructures que subjectaven la maquinària d’extracció. Les galeries
són de rajol i pedra.

Pou de Venècia
Llafranc

Pou situat just a la línia de costa, a la dreta de la platja de Llafranc, és
de construcció circular i fet de pedra. La ﬁnestra que dóna accés al pou
està reforçada amb maons.

Pou del cementiri

Pou dins una caseta que abastia el mateix dipòsit del cementiri. L’aigua
serveix per a les necessitats del mateix cementiri (reg i neteja).

Pou del mas Gras
La Sauleda

És un pou-safareig que pertanyia al mas Gras, antigament a mas Poch,
l’ediﬁci més antic conservat de la Sauleda. Actualment el safareig resta
sota el nivell del carrer. El 2012 es va dur a terme un pla de consolidació de les restes del pou.
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Terrassa de l’hostatgeria
de Sant Sebastià.
GUILERA. AMP.

Pati de l’hostatgeria
de Sant Sebastià.
FOTO THOMAS. AMP.

Imatge aèria del carrer del Carrilet
i els camps, 1967-68, on es pot apreciar
l’antic safareig de la Sauleda,
que actualment es troba senyalitzat com
a patrimoni local.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.
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Estat actual de l’estació de bombeig Les Arenes.

L’antiga estació de bombeig de les Arenes
L’estació de captació i elevació de les Arenes es troba al paratge de les Carreres, al sud de la vila, al costat de
l’inici de la Via Verda. Era l’estació elevadora d’aigües que emmagatzemava i distribuïa l’aigua extreta dels pous
de la zona i la feia pujar al dipòsit del Molí de Vent. L’Ajuntament en va encarregar el disseny a Modest Hernández-Villaescusa l’any 1928. L’ediﬁci, a part de servir d’habitatge a l’operari que controlava el bon funcionament
de l’estació, servia per protegir el pou i les bombes que n’elevaven l’aigua. L’ediﬁci consta d’una enorme cisterna amb una bonica volta de rajols.
L’antiga estació i el pou de la Granota, també anomenat pou Fabra, van contribuir a provar de solucionar
el problema de l’aigua del poble. L’any 1925 l’alcalde Josep Beltran va decidir fer el projecte del pou de la Granota. El novembre del 1929, el pou de la Granota va començar a treure aigua. Havia de proporcionar uns 800 m3/
dia, i així ho va fer a l’inici, però la tardor de 1930 es va començar a assecar el pou, i només n’extreia 150 m3/
dia, insuﬁcient per als requeriments del moment. L’any 1961 en sortien 70 m3/dia. Va ser el primer pou de captació d’aigua potable de Palafrugell situat a la plana de l’Aubi, a la zona anomenada les Arenes, d’aquí el nom. Va
deixar de funcionar quan van entrar en joc els primers pous de Torrent i l’entrada en servei de l’empresa SAUR.
Avui l’estació elevadora de les Arenes està abandonada. Des de l’Ajuntament de Palafrugell s’ha proposat en alguna ocasió ubicar un centre d’interpretació de l’aigua a l’ediﬁci, de propietat municipal des del 1926,
adquirit a l’època per 1.500 pessetes.
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El dipòsit de Can Mario
El dipòsit de l’antiga fàbrica de suro de Can Mario és un
emblema del poble, forma part del nostre particular skyline. Va ser declarada BCIN, Bé Cultural d’Interès Nacional,
per la Generalitat de Catalunya el maig del 2000 a causa de la seva estructura i valors artístics poc comuns en
aquest tipus de construccions, després d’un llarg procés
secundat pels habitants del municipi.
Aquest dipòsit emmagatzemava l’aigua necessària
per a l’activitat de la fàbrica de suro de Can Mario, la torre es va construir sobre el pou l’any 1904, data que es pot
veure esculpida sobre la porta que dóna accés a la torre
del dipòsit. La torre és coneguda com a torre Armstrong,
tot i que no seria el nom més escaient i potser seria més
correcte torre Miquel o torre Vincke, el nom dels fundadors
que van aixecar la fàbrica i, en una segona fase, la torre. La
indústria més tard va ser adquirida per l’empresa americana Armstrong Cork Company, tot i que la fàbrica conservaria popularment el nom de Can Mario i la torre del dipòsit,
en compensació, el nom dels nous propietaris.
Plànol de la torre i dipòsit de Can Mario.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.
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Dipòsit d’aigua de la torre, 1964.
FOTO JOAN REGÍ BOIX. AMP.

La fàbrica es va començar a construir a ﬁnals del 1899 de la mà del constructor local Josep Ferrer i Bataller, i el 1904 la torre dipòsit, que es va acabar al cap d’un any. L’estructura d’estil modernista va ser dissenyada per l’arquitecte barceloní General Guitart i Lostaló, i construïda pel taller de construccions metàl·liques
Juan Torres, també de Barcelona. La torre és formada per una estructura metàl·lica que envolta un cos central
circular de maó massís, i el dipòsit al cim que abastia la fàbrica amb la pressió suﬁcient.
La torre té una sòlida base de pedra (6 metres de diàmetre) on hi ha la porta forjada d’accés i arrenca l’escala de cargol amb una barana de forja ﬁns dalt de dipòsit i el mirador del mateix. Cal destacar els elements decoratius, tant de l’enreixat de la barana com en l’acabament superior, ja que són rars en construccions d’aquesta mena. De baix neixen 8 pilars de ferro de 21,5 metres repartits circularment i que convergeixen
cap al centre teòric del cercle. Entre ells i per enfortir l’escala i l’estructura es va disposar una segona de pantalla de pilars metàl·lics concèntrics als exteriors dins un tancat de maó, que amaga les canonades del dipòsit.
El dipòsit cilíndric té un diàmetre de 4,5 metres i 4 metres d’alt. I foradat pel mig pel cargol, fet que en
redueix la capacitat a 55.000 l. La torre fa 35 m d’alt, i s’hi puja gràcies als 182 escalons. Des del cim es pot
gaudir una fabulosa panoràmica del poble i de l’Empordanet. A la part més alta, sobre el sostre cònic hi llueix
un bonic i desaﬁador parallamps.
Avui dia sota la torre hi ha el centre d’interpretació, on es pot descobrir la història d’aquest element emblemàtic palafrugellenc i accedir al mirador de la torre.
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TAULA DELS DIPÒSITS I ESTACIONS DE BOMBEIG DEL MUNICIPI
Nom
Localització

Descripció

Dipòsit Colina del Sol
Calella

Dipòsit que abasteix la urbanització Colina del Sol de Calella, amb capacitat per a 50 m cúbics d’aigua. En el primer moment el dipòsit era de
titularitat privada, per la urbanització Colina del Sol, però, més tard, va
passar a formar part de la xarxa d’aigües distribuïda per Sorea.

Dipòsit Marquès de
Camps
c/ Canàries

Dipòsit amb una capacitat de 220 m cúbics construït per al proveïment
del municipi de Palafrugell dins el marc de la Mancomunitat. La seva coberta és de rajol. Identiﬁcat amb una placa de la xarxa municipal d’aigües Sorea.

Dipòsit de Calella
c/ Miranda

Construït per abastir Calella, aquest dipòsit circular té una capacitat de
600 m cúbics.

Dipòsit de Can Mario
Plaça de Can Mario

Dipòsit que emmagatzemava l’aigua necessària per a l’activitat de la
fàbrica de suro de Can Mario. La torre es va construir sobre el pou el
1904 (aquesta data es troba esculpida sobre la porta que dóna accés
a la torre del dipòsit). La torre-dipòsit de Can Mario va ser declarada
BCIN el maig del 2000 després d’un llarg procés secundat pels habitants del municipi

Dipòsit de Farena
c/ Ciceró (Llafranc)

Gran dipòsit circular que serveix per abastar el nucli de Llafranc, amb
una capacitat de 3.000 metres cúbics.

Dipòsit de Puig Gruí
Al costat de la
carretera d’accés a
Tamariu, just al costat
del poble

Dipòsit construït per abastir Tamariu. Té una capacitat de 200 metres
cúbics.

Dipòsit del far
Sant Sebastià
de la Guarda

Dipòsit construït per abastir Llafranc i Calella, de 325 m cúbics de capacitat.

Dipòsit del Golfet
C/ de la cala del
Vedell, 11

Dipòsit amb capacitat de 50 m cúbics d’aigua per al proveïment del nucli urbà de Calella dins el marc de la Mancomunitat Hídrica. Identiﬁcat
amb una placa de la xarxa municipal d’aigües Sorea.

Dipòsit del Molí de
Vent

Aquest dipòsit va ser construït per emmagatzemar l’aigua del pou de la
Granota. Té una capacitat de 600 m cúbics i es subjecta sobre dos cercles concèntrics de columnes, tot de ciment armat. El va projectar Modest Hernández-Villaescusa, que també en va ser l’enginyer supervisor
de les obres.
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Nom
Localització

Descripció

Dipòsit i Estació
d’Aigua Xelida
C/ Rocamaura

Creat per abastir Tamariu. L’estació de bombeig hi està adossada. Amb
una capacitat per 650 metres cúbics.

Dipòsits del Puig de
Cantallops

Dipòsits de transvasament construïts dins el pla de la Confederació Hidrològica del Pirineu Oriental per als municipis de Palafrugell, Begur i Regencós. N’hi ha un de circular i un altre de quadrangular.

Dipòsit del cementiri

Dipòsit circular que es troba sobreelevat gràcies a quatre pilars circulars. Està construït amb obra i s’accedeix al capdamunt mitjançant una
escala metàl·lica. Al seu cim hi ha una pinya d’obra decorativa

Antiga estació de
bombeig (estació
elevadora)
Les Carreres

Antiga estació elevadora d’aigües que emmagatzemava i distribuïa l’aigua extreta dels pous de la zona i la pujava ﬁns al dipòsit del Molí de
Vent. L’Ajuntament en va encarregar el disseny a Modest Hernández-Villaescusa l’any 1928. Aquest ediﬁci protegia el pou i les bombes que
n’elevaven l’aigua. També servia com a habitatge per a l’operari que controlava el bon funcionament de l’estació

Estació de bombeig
Prat d’en Xirlo
C/ Primavera

Estació de bombeig. Forma part de l’actual subministrament d’aigües
de la zona de Calella i Llafranc, nuclis als quals dóna pressió a l’aigua.

Estació de bombeig
del Coral
C/ del Paraguai

Antiga estació de bombeig d’aigua va estar operativa ﬁns a l’estiu del
2009 i va ser substituïda en entrar en funcionament la nova distribució
d’aigües de Llafranc.

Estacions de bombeig (EBAR)
Zona Palafrugell

Zona Llofriu

Zona Platges

La Fanga

Llofriu

Canadell

Zona industrial

Llofriu estació

Sant Roc

Bruguerol

Llofriu nucli

Golfet

Feneia

Tamariu I
Tamariu II
Llafranc I
Llafranc II
Illeta
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Hoquei al casal popular, amb el dipòsit d’aigua al fons.
AMP. COL. FAMÍLIA SOLÉS-PLAJA.
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Article a El Palafrugellense,
19 de novembre de 1882,
en què es denuncia la manca d’alguna font
propera a l’escorxador per tal de tenir-lo
en bones condicions higièniques.
AMP.

Oﬁcis, industrialització i turisme
Els primers oﬁcis relacionats estretament amb l’ús de l’aigua abans de la revolució industrial a Palafrugell es
van establir per tal de cobrir les necessitats bàsiques dels vilatans. L’abastiment d’aigua de pous i fonts era necessari per mantenir els focus d’infecció allunyats de les instal·lacions on es manipulaven, sobretot, productes
com la carn i el peix. Embotellar aigua per beure i proveir gel per tal de garantir la conservació dels aliments
van ser unes de les primeres comercialitzacions que es van fer de l’aigua.
Amb la implantació de la indústria a ﬁnals del segle XIX, per primera vegada calia fer arribar aigua de
manera constant i regular per a una activitat que en requeria les vint-i-quatre hores del dia. Va ser el moment
en què es va començar a canalitzar l’aigua en teixit urbà, tant per abastir l’aigua necessària com per fer-ne derivar les brutes o residuals.

Els escorxadors municipals
El primer escorxador que va tenir Palafrugell era a mitja altura del carrer Pi i Margall. Sense reunir les condicions adequades ni tenir més aigua que la que s’hi podia anar portant de manera manual, en aquell primer ediﬁci
a tocar de la muralla s’hi van sacriﬁcar els animals que garantien carn a les carnisseries de la vila. L’any 1883 la
Corporació Municipal va acordar buscar un terreny adequat per construir un altre escorxador. Es va triar construir-lo en uns terrenys del Molí de Vent, que Pere Geli i Mascort posseïa a peus de la carretera de Torroella. Les
obres es van iniciar durant l’estiu del 1883 i els fonaments es van quedar sense omplir durant uns quants mesos de la tardor i hivern d’aquell any.
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Escorxador Municipal, l’any 1911.
FOTO ÀNGEL TOLDRÀ VIAZO. AMP. COL. CARME BONAL.

Fragment publicat de la sessió ordinària
del Ple de l’Ajuntament el 22 d’abril de
1910.
BAIX-EMPORDÀ, 24 D’ABRIL DE 1910. AMP.

L’any 1907, arran de la pressió dels vilatans i el deteriorament que presentava l’últim escorxador, l’Ajuntament va aprovar deﬁnitivament el projecte de l’arquitecte municipal Isidre Bosch i Bataller, després d’haver-ne
desestimat un l’any 1884. El nou escorxador o escorxador de Morena, més gran i que permetia la construcció
d’un pou amb prou aigua per mantenir-lo en bones condicions higièniques, es va construir al carrer del Cementiri i va ser inaugurat el 10 de juny de 1910.
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Fragments sobre en Caixa a El Distrito,
12 agost 1894, del 16 de juliol i del 15 d’octubre
de 1899, respectivament.
AMP
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Anunci dels Banys d’en Caixa sota la capçalera de l’exemplar
d’El Distrito del 13 d’agost de 1899.
AMP.

Banys d’en Caixa, encara oberts. El Nuevo Distrito,
30 de juny de 1900.
AMP.

Banys d’en Caixa en l’actualitat

Els banys d’en Caixa
Francesc Estrabau i Jubert, en Caixa, va obrir uns banys públics a casa seva situada a Calella entre el Port Pelegrí i els Canyers. Amb moltes propietats urbanes i agràries a la vila, va fer servir el seu capital i les seves inﬂuències per construir-se el 1822 la casa en aquella ubicació única. Més tard va transformar-la en un balneari
que va obrir al públic el 1899 i que va tancar portes el 1906, any en què va morir Estrabau.
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Família Cama-Dalmau al carrer Nou, cap al 1940. AMP. COL. JOAN DALMAU JUSCAFRESA.

La venda d’aigua i altres begudes
A Can Xecu hi havia hagut dues fonts; la font vella i una més avall. El senyor Dalmau, àlies Dalmó, va fer analitzar l’aigua de la deu secundària i va començar a vendre-la a la vila. Sembla que aquesta segona deu tenia aigua per estona perquè ﬁns l’any 1966 es continuava venent, a més, repartida per la vila amb carros i cantines,
des de l’any 1963. L’aigua d’aquesta font, per la seva puresa magníﬁca, semblava, com apuntava Josep Pla, “la
preferida de la gent que pateix dels ronyons”. L’escriptor també lloava la puresa i el poc contingut en residus
minerals de l’aigua de la font d’en Cruanyes, que “cada matí era portada fresca de la font” al Fraternal. Explicava a El meu país que l’aigua de la font de la Teulava ser venuda i passada amb cantines per Palafrugell, després que Donya Rosa Barris en va atorgar el dret de venda mitjançant el pagament d’un cantiret diari, que es
reservava per a ella.
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Anuncis al programa oﬁcial de la festa major de Palafrugell
del juliol de 1959 i de 1966, respectivament.
AMP.

Bepes al·ludeix a la venda de l’aigua de la font Morena.
UNA VOLTA A LA MURALLA (1982), JOSEP MARTÍ CLARÀ, ‘BEPES’.

Anunci al programa oﬁcial de la
festa major del juliol del 1961.
AMP.

Atropellament d’un veí de la vila per un camió de l’empresa
Cama i Dalmau. Baix-Empordà, 7 de setembre de 1924.
AMP.

Sebastià Dalmau i Josep Cama van adquirir el negoci a Pla i Mató l’any 1923. La casa Cama & Dalmau
es dedicava a la fabricació de gasoses i sifons i la seva xarxa de clients s’estenia per diferents poblacions del
Baix i l’Alt Empordà. El 1931 l’empresa passava a primera posició a la comarca en la instal·lació d’un aparell de
marca Permo per a la puriﬁcació de l’aigua en les seves begudes refrescants. Tres anys més tard, Sifons i Gasoses Suquet s’afegia a l’ús del mateix aparell per ﬁltrar l’aigua dels seus productes.
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Camió de l’empresa Cama i Dalmau, a ﬁnals de la dècada de 1950.
FOTO L. CASANOVAS. AMP. COL. MARTÍ CAMA

Maquinària de l’empresa Cama i Dalmau.
AMP. COL. MARTÍ CAMA.

Anunci de la venda de begudes Cama & Dalmau
a l’Ara del 24 de setembre de 1931 i de Sifons i
gasoses Suquet a l’Ara del 4 d’agost de 1934.
AMP.
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L’interior de la fàbrica de gel
La Glacial, a la dècada de 1950.
AMP. COL. FAMÍLIA BATALLÉ-COMBIS

Anunci a l’exemplar de l’Ara
del 24 de setembre de 1931.
AMP.

La venda de gel
L’any 1951 Ernest Batallé va engegar la producció i distribució de gel a La Glacial, al carrer Bailèn. Durant els
mesos d’hivern la fàbrica es dedicava a produir gel per a les cambres frigoríﬁques, on es conservava el peix de
les peixateries. Del 30 de juny al 30 d’agost la maquinària que produïa el gel restava engegada les 24 hores i
funcionava a base de gas amoníac. A l’estiu la fàbrica reforçava la plantilla de dos treballadors amb dos o tres
temporers i gastava uns 400.000 litres d’aigua per produir entre 5.000 i 10.000 quilos de gel diaris. Una barra de 30 quilos valia unes 6 pessetes i eren imprescindibles per fer funcionar les neveres, que si estaven prou
carregades de glaç podien arribar a tenir una autonomia de 24 hores. Així es garantia el subministrament de
gel per a la temporada turística de Calella, Llafranc i altres pobles de la comarca. La Glacial venia gel de manera directa i llogava les cambres fredes que tenia. El gel es repartia amb un tricicle motoritzat de tres marxes i
un motocarro que acostumava a conduir Pere Miranda. La Glacial va tancar les seves portes als anys vuitanta.
Al carrer Valls, que durant la República es va anomenar carrer Salmerón, Pere Oliveras Serra hi tenia
un dipòsit de gel. A part de vendre gel “puriﬁcat i cristal·litzat”, també oferia servei de lloguer de la seva cambra frigoríﬁca.
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Joaquim Serrano repartint gel durant la festa major de 1940. FOTO SORIANO. AMP. COL. CASIMIRA SERRANO.
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Basses d’una antiga rajoleria a la carretera d’Esclanyà a Begur.
AMP. COL. SALVADOR MORATÓ RIBAS.

Les rajoleries
Els forns rajolers són construccions tradicionals a les nostres terres, on la cuita del fang ja s’utilitzava en l’època romana. La bòbila seria la versió moderna del forn de rajoler. A part de la terra i el foc, era molt necessari
que la producció del fang se situés a prop d’una sortida d’aigua, ja que el primer pas del procés consistia en la
barreja d’aigua i de terra en unes basses preparades per a aquesta funció. Una vegada barrejats, s’abocava el
fang dins uns motllos de fusta diferents, depenent de la forma que es necessitava aconseguir. Després de desemmotllar-los, les peces es deixaven assecar al sol o bé s’enfornaven per aconseguir una resistència i durabilitat majors. Hi ha restes de producció de terrissa al Llafranc romà i a la bòbila prop de Tamariu.
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Article a l’exemplar de La Crónica
de l’1 de juny de 1906.
AMP.

Els bombers
L’any 1910 es va crear el primer cos de bombers a la vila, després que els vilatans van trobar indispensable la necessitat de tenir una organització ﬁxa i que disposés del
material necessari per dur a terme el servei. Fins aquell
moment uns carretons, una dotzena de galledes, unes cordes i alguna destral emmagatzemades als baixos de la casa de la vila eren les eines que els vilatans mateixos utilitzaven en cas d’incendi. El març de 1885 es va muntar una
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Incendi apagat per veïns i bombers.
BAIX-EMPORDÀ, 13 D’AGOST DE 1932. AMP.

Demanda d’un servei eﬁcient per
respondre als incendis.
BAIX-EMPORDÀ, 1909. AMP.

Actuació dels bombers. BAIX-EMPORDÀ, 1911.
AMP.

Manufacturas del Corcho SA posa a
disposició dels bombers aigua i aparells
de la seva fàbrica en un incendi a la
plaça de la Constitució (actual plaça de
l’Església).
BAIX-EMPORDÀ, 19 DE NOVEMBRE DE 1916. AMP.

mena de magatzem de bombers amb bombes per aigua, cubetes de lona, mànegues de cautxú, cascs i uniformes. Durant anys se seguia sense una dotació humana sostinguda per l’Ajuntament. El 1906 al ple de l’Ajuntament s’hi va anotar la conveniència de crear un cos de bombers a la vila.
Els nostres bombers eren gent d’oﬁci, sobretot paletes i llauners. El cap del cos era Sebastià Carré, àlies Bordils, mestre de cases i organitzador de festes del barri, seguit d’oﬁcials, sergents, caporals i primeres
ﬁns a arribar a un grup que bombava aigua però que no tenia distinció oﬁcial. El cos de bombers palafrugellenc executava maniobres d’entrenament els diumenges a la tarda per a aquell públic selecte i entusiasta que
les volia presenciar.
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Disfressats amb uniformes del cos de bombers de la dècada de 1920, al carnaval de Palafrugell de 1935.
AMP. COL. LLUÍS MOLINAS FALGUERAS.

L’any 1980 Palafrugell va aconseguir la caserna del Servei de Protecció i Extinció d’Incendis. El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya s’encarregava del manteniment del parc auxiliar de bombers
i deixava l’Ajuntament amb una quota de col·laboració de l’1 per cent del pressupost. L’antiga caserna s’emplaçava al carrer del Cementiri cantonada amb el carrer de la Vall d’Aran. La dotació de Palafrugell constava de
sis homes, en un servei permanent de dos, un dels quals havia de ser necessàriament conductor. Aquesta dotació es reforçava a l’estiu com a conseqüència de l’augment de població de la comarca i també per l’augment
del risc d’incendis. El parc de bombers de Palafrugell cobria els serveis del sector format per Calonge, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Torrent, Pals i Begur. Algun d’aquests municipis disposava de personal voluntari
relacionat amb el servei d’extincions.
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Vehicles del Servei de Protecció i Extinció d’Incendis de Palafrugell, 1982.
FOTO LLIBERT PUIGNAU. AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

Serveis efectuats pel Parc
de Bombers.
CAN BECH, FEBRER 1982. AMP.

Després de l’acord pres per unanimitat en el ple de l’Ajuntament, l’any 1982 es van iniciar els tràmits per
a l’adquisició d’un terreny de 8.000 m2 al paratge Brugueres per a la ubicació de serveis municipals, dels quals
5.500 serien cedits a la Generalitat per tal de bastir-hi un nou quarter de bombers, d’acord amb les característiques del servei assignades a Palafrugell.
Amb sortida a la carretera de Palafrugell a Regencós, la ubicació del nou quarter ha permès gaudir ﬁns
a l’actualitat de les instal·lacions adients per garantir continuïtat i eﬁcàcia a la zona.
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Bullidors de suro.
AMP. COL. ANTÒNIA FERRER SERRAS .

La indústria surera
La presència de suredes era un dels elements que va permetre instaurar la indústria surotapera a Palafrugell.
En els seus inicis i durant molt de temps moltes cases treballaven el suro. Només amb un pati on es pogués
emmagatzemar el suro mentre reposava i assecar els taps i amb una perola per bullir-lo ja se’n feia prou.
La indústria del suro buscava els seus mètodes per obtenir l’aigua que necessitava en el procés de tractament del suro. Can Mario va ser una indústria capdavantera de la mecanització. Joan Miquel i Avellí, Joanet
Mario, la va crear l’any 1900 amb socis alemanys. L’empresari es va dedicar a tota mena d’especialitats aproﬁ tant tots els recursos de la matèria primera.
Per bullir i rentar el suro, la fàbrica abastia l’aigua del seu propi pou, situat sota mateix de l’emblemàtic dipòsit de la fàbrica, que va ser construït el 1904. En èpoques de sequera alguns veïns també l’utilitzaven i
anaven a buscar-hi aigua. El pou tenia 28 metres de profunditat i garantia l’extracció d’entre 300 i 400 m3 diaris d’aigua per a les necessitats de la fàbrica. Entre aquell mateix any i el 1905, per tal de garantir una reserva d’aigua i seguint un projecte de General Guitart i Lostaló, l’empresa barcelonina Can Torres dels Ferros va
alçar un dipòsit sobre el pou.
L’any 1920, Joanet Mario va adquirir la gran factoria de Palamós i va fundar ﬁlials comercials a Londres
i Nova York. Una dècada més tard el fundador de la fàbrica es va retirar quan la casa nord-americana Armstrong Cork Company va comprar la indústria surera. L’any 1913 l’Ajuntament de Palafrugell va concedir el permís per construir uns coberts que conﬁgurarien la zona de forns a la zona entre els carrers de Miquel, Vincke
i Meyer i de la Lluna.
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Bullidores
del carrer del camí Fondo.
AMP.

L’any 1991, ja desarmada la fàbrica, els nous propietaris volien enderrocar-ne la torre, però els vilatans
i l’Ajuntament van impedir-ho, ﬁns a aconseguir que la torre de can Mario fos declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional l’any 2000. El projecte de rehabilitació, redactat per Elsa Pastor Ferrer, va ser adjudicat a l’empresa
Aplicación de Pinturas SA amb un termini d’execució de quatre mesos i un pressupost de gairebé catorze milions i mig de pessetes.
Avui dia l’antiga fàbrica acull el Museu d’Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas a Palafrugell, inaugurat l’any 2004. Exhibeix al voltant de 220 escultures que daten des de la dècada dels seixanta ﬁns
a l’actualitat i que pertanyen a diversos artistes nascuts o residents a Catalunya. El Centre d’Interpretació del
dipòsit d’aigua de Can Mario, situat al dipòsit d’estil modernista de l’antiga fàbrica surera (vegeu Dipòsit de Can
Mario, a Del subsòl als dipòsits), permet descobrir la història d’aquest element emblemàtic i accedir a la seva
terrassa, a 35 m d’alçària, des d’on es pot gaudir d’una panoràmica privilegiada de Palafrugell i l’Empordanet.
L’any 2010 l’ediﬁci es va adequar per convertir-lo en un espai ﬁral amb prioritat per dur-hi a terme esdeveniments culturals i comercials. Les primitives quadres conservades de la Bòbila Vella han passat a ser actualment la seu de l’Institut Català del Suro i de l’Associació d’Empresaris Surers, després d’una acurada remodelació. El Museu del Suro, fundat el 1972 i dedicat a la temàtica surera, va inaugurar la nova seu el 29 de juny
de 2012 i està ubicat a la fàbrica surera modernista de Can Mario.
Els antics bullidors de suro, imprescindibles per a la indústria surera de ﬁnals del segle XIX i principis del
XX, tenen un alt valor en la memòria històrica i en la vida socioeconòmica de la vila. Gairebé a cada casa de la
vila hi havia una perola per bullir el suro, que es treballava a la mateixa entrada de l’habitatge.
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Entrada del bar-discoteca La Montaña del carrer Cesàrea. L’armari de la dreta contenia
les instal·lacions de l’aire condicionat.
COL. HOTEL MONTECARLO .

El turisme
El turisme va substituir el suro com a principal motor econòmic de la vila després de la postguerra. Abans de la
guerra, el turisme era una activitat reduïda per a les classes més acomodades de la societat catalana, espanyola i europea. El matrimoni londinenc Woevodski —ell rus i ella irlandesa— va arribar als anys vint al municipi,
es va enamorar de cap Roig i van atraure al poble tres o quatre famílies angleses més. Ells mateixos van construir la Musclera per a Lord Altringham, governador de l’Àfrica Oriental anglesa, que comprenia Kenya i Uganda. Com altres anglesos, no es va pas establir al terme de Palafrugell per passar-hi els estius, sinó els hiverns.
L’any 1932 es va crear el Foment de Turisme Municipal i l’any següent es va celebrar una primera assemblea de turisme al santuari de Sant Sebastià amb la intenció de planiﬁcar la demanda en augment i limitar el
creixement desmesurat a la franja marítima. D’allà en van sortir l’Associació de Municipis i el Patronat de la Costa Brava, que la guerra civil va acabar esborrant. A partir de 1955, durant el boom turístic deﬁnitiu, van aparèixer nous barris per acollir la població immigrada mentre que a la franja marítima van proliferar els habitatges
de segona residència. Amb l’augment del turisme va arribar també per a bars, restaurants i hotels la necessitat de garantir comoditats a aquells qui visitaven la regió. Actualment, el 80% de l’aigua industrial s’utilitza per
a la transmissió de calor o refrigeració.
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Obres a l’actual rotonda del Dr. Josep Trueta, que distribueix el trànsit entre Calella i Llafranc, a principis dels anys seixanta.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

Les ‘cubes’ de Joan Davan
Mentre que l’Ajuntament de Palafrugell, amb pocs recursos, no podia arribar a totes les necessitats del municipi, Calella anava creixent. A la dècada dels seixanta al nucli costaner l’aigua de pous i cisternes no donaven
abast als particulars i, sobretot, als hotels Sant Roc i La Torre. Joan Davan, de sobrenom es Gamarús perquè
va comprar un ocell d’aquesta espècie a Palamós i l’exhibia a casa seva amb gran orgull, va comprar un camió
cuba i anava a omplir d’aigua les cisternes on se’n necessitava. Amb molt bon ull comercial, no dubtava a llogar el dret de treure aigua de pous potables de Palafrugell i de Pals quan no en feia prou amb la del pou que hi
havia a la cantonada de casa seva. Abans de carregar els camions cisterna, omplia amb aigua del pou un gran
dipòsit circular que quedava molt a la vista de la gent. En una ocasió van omplir la piscina dels apartaments de
la Colina del Sol amb un milió de litres.
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L’any 1956 el dipòsit de la torre de Can Mario es va rebentar
i les baixes temperatures van fer glaçar l’aigua que en
regalimava.
FOTO SALVADOR MANICH. AMP. COL. FAMÍLIA REGÍ-AGUSTÍ .

Calaix
de sastre

El registre de dades
L’aigua és bona quan hi ha eixut;
si n’hi ha massa, tururut
Dietaris de la família Fina
Els membres de la família Fina de successives generacions van escriure de forma molt directa i senzilla uns dietaris que són una bona font d’informació de fets de tota mena de l’època. Gràcies a ells tenim les primeres dades meteorològiques de la vila. La primera referència que es té del temps i el clima de Palafrugell data de l’any
1542. A través d’aquestes notes i dietaris es pot deduir com era el clima de Palafrugell durant els segles XVI i
XIX, del qual no s’aprecia cap canvi notable. Alguns fets destacables en els dietaris són un fort temporal registrat l’any 1840, diverses sequeres que van afectar la vila principalment els anys 1561, 1562, 1567 i 1846-47 i,
en contrast, les inundacions dels anys 1542, 1842 i 1875.
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Els dietaris de la família Fina, amb coberta de pergamí.
AMP. FONS FINA-ROCAS.

El professor Pere Pascuet i les primeres dades meteorològiques cientíﬁques
Pere Pascuet, que va exercir de professor a l’escola pública de Palafrugell, va prendre les primeres dades cientíﬁques meteorològiques de Palafrugell. Era un home que es preocupava pel progrés de la vila i va crear un
fons d’estalvi escolar, una biblioteca i va ser un dels fundadors de la Caixa d’Estalvis de Palafrugell. Tenia l’afecció d’observar i analitzar el temps meteorològic diari i anotar les dades de temperatura, precipitació, pressions, vent, etc. Es tenen les dades completes del 1897 al 1900.

Estació meteorològica del far
El 1874 es prenen per primera vegada dades a l’estació meteorològica de Sant Sebastià; amb anterioritat ja
s’havien realitzat algunes anotacions sobre el vent i l’estat del mar. No és ﬁns al 1918 que es comença a emprar el termòmetre d’alcohol, però sembla que les dades no eren gaire exactes; potser no estava suﬁcientment
protegit o estava mal orientat. Al llarg de la història d’aquesta estació hi ha hagut diversos observadors, l’últim
va ser l’agost del 1999, quan l’automatització va fer fora l’últim farer. Durant aquest temps es van enregistrar
xifres històriques a les mitjanes a causa dels estius poc calorosos.
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Observacions meteorològiques del Far de Sant Sebastià (1863-1864), coberta i primera pàgina. La sèrie arriba ﬁns a l’any 1960
i és una de les més antigues i completes de la mediterrània.
AMP. FONS FAR DE SANT SEBASTIÀ

Uns quants fets remarcables:
1908 – Gran inundació. El diumenge 15 de novembre el cel va descarregar progressivament grans ruixats per
tot l’Empordà. Dilluns van continuar els ruixats però continus i sense mesura, a la nit encara es van intensiﬁcar més i van deixar tots els carrers de Palafrugell talment com rieres. El carrer Ample i el Pi i Maragall eren dos rius. Aquest últim va topar amb les runes acumulades de la demolició de la torre de Can
Moragues, que va fer de resclosa i va enviar l’aigua a l’interior de botigues i cases. El reblaniment del
terreny va provocar l’ensorrament d’algunes parets. Van anar a terra les de les hortes d’en Plaja, Ferriol,
Martí, Carles, Frigola i algunes altres. Les aigües de la vila van baixar cap al sud, en el seu curs normal,
i van convertir la conca de l’Aubi i la plana d’Ermedàs en un gran estany.
1920 – Any de sequera. La vila va patir una terrible sequera que va obligar les autoritats a instal·lar diverses
fonts públiques per garantir l’abastament de la població, ja que la majoria de pous particulars es van assecar.
1933 – L’any de la calor. La mitjana de temperatura va ser la més alta de tot el segle, uns 19,74ºC, i a l’estiu les
màximes van arribar a 40ºC, i les mínimes no baixaven dels 25ºC.
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L’any 1956 el dipòsit de la torre de Can Mario
es va rebentar i les baixes temperatures van
fer glaçar l’aigua que en regalimava.
FOTO SALVADOR MANICH. AMP. COL. FAMÍLIA REGÍ-AGUSTÍ .

1942 – Forta nevada. Durant dos dies de gener hi va haver nevades contínues que van acumular gruixos de
ﬁns a 20 cm.
1945 – Any de la pluja. L’any més plujós del s. XX. Es van acumular més de 1.400 l/m2. Només el mes de novembre es van enregistrar 947 l/m2.
1947 – La nevada del segle XX. A partir del dia de Nadal i els dies següents la nevada va deixar gruixos de més
d’un metre en molts indrets de la comarca. La gran nevada va obligar a tallar carreteres i vies de trens.
Molts pobles es van quedar aïllats, i també sense electricitat.
1956 – L’any de la fred. Durant tot el mes de febrer es va produir un dels episodis més freds de tot el s. XX. A
tot Catalunya van caure nevades abundants, però a Palafrugell no en destaca tant el gruix, sinó la temperatura mínima extrema. Vint-i-quatre dies seguits de forta fredor, les temperatures mínimes eren negatives, sovint inferiors a -5ºC. La sensació tèrmica, a causa del vent del nord, era d’uns -30ºC. Normalment aquestes masses d’aire fred provenen de Sibèria o de zones polars. En l’època, alguns mitjans de
comunicació van arribar a dir que aquesta onada de fred era causada per experiments soviètics amb ar-
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Aspecte de plaça Nova per l’aiguat de l’any 1960. AMP. COL. JOAN ISERN AMIR.

Can Bech inundat, als anys 1960.
FOTO ENRIC SOLÉS. AMP.

mament atòmic a l’Antàrtida. L’intens fred va fer molt de mal, no només a les canonades i mobiliari urbà, sinó també a les collites. Fins i tot van caure oliveres mil·lenàries. Passada la nevada, aquest fet va
motivar l’abandó d’aquest conreu per sembrar blat, civada, etc., i una part de la població va marxar a la
ciutat al sector de la construcció.
1962 – Nadal nevat. En sortir de la missa del gall els palafrugellencs van veure com quallava uns centímetres
de neu. Durant tota la nit va continuar nevant i el dia de Nadal es van llevar amb una bona capa de neu.
1977 – Inundacions. Les fortes pluges del mes de març van provocar fortes inundacions a la població.
1985 – Any d’una forta nevada a la població. Com a regal de Reis es va produir una nevada que va assolir gruixos de 20 a 30 cm de neu. Va ser causada per l’entrada d’aire fred siberià i es van observar similituds
amb la del 1956, però no va ser tan dura i es va esvair en tres dies.
1986 – Nevada memorable. El 31 de gener, una bossa d’aire fred provinent de centre d’Europa es va reforçar
davant la Costa Brava gràcies a la humitat del mar. El resultat en va ser una forta borrasca amb un nucli inferior a 980 hPa. Es van arribar acumular gruixos de 40 cm a Calella i vents superiors a 100 km/h.
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Aiguats i inundacions al carrer
de Palamós entre els anys 1993
i 1995.
AMP. COL. PAULÍ MARTÍ BALLAND.

Llevantada a Calella de Palafrugell, amb els antics Banys d’en Caixa al fons, 2008.

2008 – Llevantada destructiva. El dia de Sant Esteve vam patir una forta llevantada. Una bossa d’aire fred arriba al golf de Lleó i provoca una potent borrasca que es desplaça ﬁns davant les costes catalanes, amb
constants onades de 6 metres, fet que va ocasionar múltiples destrosses al litoral palafrugellenc, en especial a Tamariu, on l’aigua va entrar ﬁns i tot en un hotel.

124

Calaix de sastre

Nevada al carrer de la Font,
amb la font Vella al fons,
2010.

Vista de Palafrugell nevat des de
dalt de la torre
de Can Mario, 2010.

2010 – Nevada i sense llum. El 8 de març va caure una forta nevada que va deixar el poble dies sense llum. Va
deixar a les fosques 450.000 gironins. La nevada més el fort vent del nord va provocar talls a les carreteres, la caiguda de pals de llum i de brancam i arbres sencers d’arreu, que a dia d’avui encara resten
els boscos malmesos. Aquest brancam és un polvorí per a èpoques de sequera.
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Llibre de polisas que foran pagadas
durant la Pesta lo any 1652.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

L’aigua, de recurs a perill
Aigua dolenta, bullida i colada
abans d’entrar al ventre
La transmissió de moltes malalties infeccioses està relacionada directament o indirecta amb l’aigua. Depenent
de l’agent biològic que les provoca (virus, bacteris, protozous o cucs) i les rutes de transmissió ambiental que
tenen les podem classiﬁcar en grups diferents.
Les mesures per controlar les malalties mitjançant el sanejament i el subministrament d’aigua depenen
de les rutes de transmissió que tenen més que no pas de les característiques biològiques dels patògens que
les causen. Segons Mara i Feachern (1999) trobem quatre tipus de malalties: de transmissió fecal-oral, transmeses per l’aigua de rentada, provocades per patògens que tenen l’aigua o els organismes aquàtics com a hàbitat o com a hoste natural, i de transmissió mitjançant insectes que desenvolupen part del seu cicle de vida i
crien a l’aigua.

126

Calaix de sastre

La pesta
Palafrugell no va poder escapar-se de l’epidèmia generalitzada de pesta que es va estendre amb virulència per
tot el Principat i només entre l’any 1651 i 1655 hi van morir 313 persones. El mossèn de la parròquia de Sant
Martí relacionava la pesta bubònica amb un càstig diví que va causar una mortalitat desastrosa, mentre que en
algunes poblacions s’havia acusat els jueus d’enverinar l’aigua dels pous i de les fonts per causar la malaltia.
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El cementiri dels Forns en un plànol de ﬁnals del segle XIX-principis del segle XX.
AMP. COL. TOMÀS DEULOFEU JUVAL.

La pesta era contagiosa i no entenia ni d’edats ni de condicions socials. Tothom que podia fugia de la vila per aïllar-se en l’àmbit rural. Per combatre-la, les autoritats van adoptar tota mena de mesures. La Universitat de la vila va crear una morberia i va ser l’encarregada de procurar una mena d’hospital on l’Ajuntament s’encarregava de vigilar que els empestats no es moguessin del punt d’aïllament al qual eren portats. La Junta del
Morbo era l’encarregada de fer el seguiment de la pesta a la població i també d’adoptar les mesures adequades per fer-li front. Molta gent que moria, estigués infectada o no, era enterrada anònimament a les nits als afores de la vila perquè ningú pogués relacionar els familiars amb qui havia estat en contacte i evitar ser aïllats.
La declaració pública d’una casa infectada suposava el trencament de qualsevol lligam amb la família afectada.
El Llibre de Rebuts de Palafrugell, que data del 1652, fa constar l’existència d’una infermeria que no era
pas a l’Hospital Municipal del barri de la Font. Un emplaçament tan concorregut, arran del principal punt d’aigua
de la vila, l’antecessora font de la font Vella (vegeu Les fonts, a Elements naturals i primers aproﬁtaments), no
era gens bo per establir-hi un lloc de quarantena. L’Ajuntament va establir aquests punts i les morberies en diferents punts als afores del nucli urbà. El cementiri no podia utilitzar-se per enterrar els morts per la pesta i els
cossos es dipositaven en fosses comunes que s’obrien al costat dels masos de quarantena.
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El nou cementiri en un gravat d’un títol de 1885.
AMP.

La ubicació dels cementiris i les ﬁltracions
A principis del segle XIX hi havia dos cementiris al poble, un dins la vila i l’altre davant de la casa-horta d’en Carles, als Forns, que s’havia utilitzat anys enrere com a hospital per als empestats. El següent cementiri es va aixecar a la Roella, a prop del mateix barri, i l’Ajuntament va demanar permís al capità general de Catalunya per
enderrocar set torres i utilitzar-ne les pedres per fer-ne la tanca. Cal dir que només una de les torres va ser derruïda amb aquesta ﬁnalitat, ja que el governador García de Velasco va aturar les obres a temps.
El 14 de maig de 1882 la corporació municipal va acordar en sessió pública ordinària i per unanimitat la
necessitat de construir un nou cementiri. El projecte que presentava l’Ajuntament era massa car i es va acabar
construint als terrenys que havia sol·licitat l’església de Palafrugell al governador civil. El nou cementiri quedaria allunyat de les cases de la vila i podria assegurar les condicions d’higiene necessàries, la qual cosa evitaria les ﬁltracions a les aigües i possibles focus d’infecció. El nou i actual cementiri va ser construït l’any 1885
al paratge de Morena.
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L’exemplar destaca la importància d’impedir les ﬁltracions dels cementiris a les aigües per evitar infeccions i malalties.
EL PALAFRUGELLENSE, 24 DE SETEMBRE DE 1882. AMP.
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L’aigua i el còlera
El setmanari El Palafrugellense dedicava
l’exemplar del 5 d’agost de 1883 al còlera,
després que la Societat de Medicina Pública
de París estudiés les precaucions i mesures
d’higiene pública que caldria adoptar en cas
que es presentés l’epidèmia.
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Anunci de sofre líquid galvanitzat per afegir a
l’aigua i curar malalties.
EL PALAFRUGELLENSE, 5 DE NOVEMBRE DE 1882. AMP.

Relació entre els taps de cautxú i la
contaminació de l’aigua embotellada.
EL PALAFRUGELLENSE, 12 D’ABRIL DE 1885. AMP.
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Morts per febre tifoide al registre civil.
BAIX-EMPORDÀ 8 D’OCTUBRE DE 1911 I 29 DE SETEMBRE DE 1912. AMP.

La febre tifoide
L’any 1924 Marià Faura va presentar, juntament amb Josep J. Mirabet i Matheu, un informe molt complet de l’estudi de tot el territori de la zona de Palafrugell, Begur i Regencós en què s’adjuntava també informació sobre la
demograﬁa, que registrava un nombre de defuncions per febres tifoides més elevat que a la resta d’Espanya.
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Els nitrats
Els nitrats són una sal química derivada del nitrogen que es troba de forma natural en concentracions baixes
en l’aigua i el sòl. La contaminació de les aigües naturals per compostos nitrogenats provoca la presència de
nitrats en les aigües de subministrament públic. Bullir aigua no és una solució eﬁcaç i no permet fer desaparèixer els nitrats.
Aquesta contaminació pot ser deguda a compostos nitrogenats puntuals, en activitats industrials, ramaderes o urbanes, o bé de manera dispersa per l’ús de fertilitzants, en activitats d’agronomia. A part de l’aigua,
es pot trobar també en aliments que mengem. Les bledes, els espinacs i l’enciam tenen capacitat d’acumular
nitrats. Molts additius conservants d’aliments, sobretot càrnics, afegeixen sals sòdiques i potàssiques dels nitrats i dels nitrits. A través de la dieta solem fer una ingesta mitjana de nitrats, NO3, d’uns 50 mg/dia, que és
el màxim permès legalment.
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Veïns del poble demanant
que es millori la qualitat de l’aigua,
tot i que l’Ajuntament assegurava
que era totalment potable,
el 20 de febrer de 2000.
FOTO ÀLEX CEBOLLERO LUJÁN. AMP.
FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Un color blavós de la pell és el primer efecte per metahemoglobinèmia, ocasionada per ingesta de nitrats. L’increment de metahemogoblina a la sang, una hemoglobina modiﬁcada (oxidada), és molt perillós, ja
que limita el transport de l’oxigen als teixits. El grup de més risc davant els efectes adversos dels nitrats són
principalment els lactants, les embarassades i les persones amb malalties relacionades amb l’hemoglobina.
La contaminació continua creixent per l’excés d’explotacions ramaderes i agrícoles per la falta de control de l’administració. Segons diferents estudis, actualment el nivell del poble es troba sota el límit permès i no
hi ha cap zona vulnerable per contaminació de nitrats delimitada.
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Cassoletes al dolmen de can Mina dels Torrents.

La màgia de l’aigua i les llegendes
Les cassoletes
En la nostra terra, rica en remeieres i en monuments megalítics, no seria estrany, com aﬁrmava el mossèn Joan Serra Vilaró, que es recollís la pols i l’aigua que quedava en les cassoletes de certs monuments prehistòrics
per realitzar pràctiques de màgia animista o remeis de medicina popular.
Una cassoleta semiesfèrica d’aquest tipus es va descobrir a la part superior central de la llosa de coberta del dolmen de can Mina dels Torrents a Llafranc, situat en un bosc proper a la font d’en Xeco. A la cova
del mas Estela de Llofriu hi ha algunes cassoletes de similars característiques, com les que s’han trobat en altres dòlmens i menhirs de la comarca.
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Capella de Sant Ponç, a Santa Margarida.

L’aplec de Sant Ponç i la devoció a l’aigua
L’11 de maig se celebrava la festa de Sant Ponç, al veïnat de Vilarnau o Santa Margarida. Aquest sant és de
molt antiga devoció a Palafrugell, d’aquí que l’ermita (segles VIII-IX) sigui dedicada a ell. En el passat tota població de tradició agrícola seguia un calendari quotidià estretament lligat al ritme vital de la natura, que marcava
dies determinats en què es feien festes i cerimònies per celebrar el ﬁnal o inici de les feines del camp, demanar bon temps i bones collites en un futur. La celebració pel sant remeier, patró dels herbolaris i els apicultors,
coincideix amb la plena ﬂoració de la primavera.
El ritual de la festa de Sant Ponç s’iniciava de bon matí per als habitants de la vila, que sortien amb roses de Sant Ponç cap a missa per rebre la benedicció de roses i plantes remeieres. Els palafrugellencs preparaven l’oli de Sant Ponç, amb els pètals beneïts, que serviria per curar ferides. També feien aigua de roses, un vell
perfum. D’altra banda, si volies tenir neta la casa de paràsits i xinxes, havies de fer una bona netejada aquest
dia i posar una bosseta d’herbes beneïdes sota el llit (amb romaní i roses de Sant Ponç).
Tota herba que es benehida
lo dia de vostra mort,
lleva a las xinxas la vida,
las quals nos molestan fort.
Contra ellas sou reclamat
ab humils submissions;
siau lo nostre advocat
gloriós martyr sant Pons.
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El pou d’en Bonet

Les armes del pou d’en Bonet
Es diu que en temps de la Guerra Civil (1936-39) la gent que tenia armes a casa, per por que els afusellessin,
les van tirar dins del pou més proper. El pou d’en Bonet, en ser un pou comunal, es diu que al fons molts palafrugellencs hi van tirar les seves armes.

Les joies de l’església
En un moment indeterminat, l’església es va voler despendre de les possessions, potser per alguna futura invasió o potser per l’allotjament de tropes estrangeres a la vila. Es diu que van agafar els objectes de valor i els
van amagar al fons del pou del carrer de l’Allada, darrere la mateixa església.
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Indicacions al municipi.

Noms passats per aigua
Hi ha força noms a la vila que es relacionen amb l’aigua, ja sigui per abundància o escassetat. El Corn de l’Aigua de Llofriu, Aigua Xelida, Vila-seca, Molí de Vent i Aigua Dolça en són alguns.
Vila-seca
El nom d’aquest barri palafrugellenc és compost i ens ha arribat evolucionat a partir de la forma llatina villa ‘casa de camp’, i siccus ‘sec’, que fa referència a la manca d’aigua. L’indret no era pas sec, però potser en comparació amb la resta de la Palafrugell on es trobava en abundància com Santa Margarida, la Feneia, els Lladrés,
etc., potser sí. No obstant el nom, Vila-seca sempre ha estat un lloc agrícola. S’hi han perpetuat grans nissagues familiars de pagesos palafrugellencs, com els Pons (s. XIV), els Nadal, Prats, Servià i Gerona (s. XV), els
Capella, Salom i Bonet (s. XVI), entre d’altres.
Molí de Vent
El puig del Molí de Vent, actualment saturat de cases i conegut pel gran dipòsit d’aigua, deu el seu nom a un
antic molí de vent que hi havia hagut. La posició estratègica d’una antiga torre de guaita al turó va permetre’n
que se’n fes una pràctica reutilització com a molí de vent, les restes del qual van quedar-hi ﬁns a la segona dècada del segle XX i el seu nom, ﬁns als nostres dies.
Aigua Dolça
La caleta a l’esquerra de la platja gran de Tamariu és Aigua Dolça. Aquest nom segurament prové de l’aportació d’aigua dolça per una surgència i antiga font ara desapareguda.

Clar i palafrugellenc
Com a bons palafrugellencs, entre nosaltres no parlem d’aigua sinó d’aiga, que, ja que hi som, bevem a gallet
en comptes de fer-ho a galet. Ens agrada anar a la plaja, a marc i a Aigua Gelida, i un cop allà hi fem un aigalatge, tot aigalatejant l’aiga amb els braços.
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Els draps que es renten al safareig del carrer Ample encara senten parlar les bugaderes d’un
llac que es diu que hi havia sota plaça Nova. Discuteixen entre elles si deu ser cert que se
sentia córrer aigua en uns rius subterranis, com expliquen alguns vilatans. S’expliquen l’última
excursió dels nens a la font de la Teula amb l’escola i recorden amb enyorança les berenades
sota el castanyer desaparegut de la font d’en Cruanyes.

Amb la col∙laboració de:

Núria Arbat i Robles - Josep Oriol Granés i Cortey

El que és cert és que l’aigua ha canalitzat la història de Palafrugell. S’ha creat un gran patrimoni vinculat a aquest element segons la seva abundància o escassetat al llarg del temps. Avui
en dia ens queden petites mostres de la relació dels palafrugellencs amb l’aigua en totes les
seves variants. En aquest Quadern trobarem una pinzellada de les que han arribat fins als
nostres dies i, també, el record de totes aquelles que no hem de deixar caure en l’oblit.
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