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Introducció 
 
L’any 2013 vaig editar un llibre amb el títol Dones emprenedores. Palafrugell 1857-
1914, una recopilació d’un seguit de cròniques que s’havien publicat a la Revista de 
Palafrugell en entregues mensuals i que van tenir una projecció de tres anys. Hi vaig 
presentar dades obtingudes dels registres de la Matrícula de Contribució Industrial i de 
Comerç, i dades aconseguides de l’hemeroteca local digitalitzada que posa a l’abast 
l’Arxiu Municipal de Palafrugell. 
  
A la primera part, vaig parlar de les dones que disposaven d’un negoci que constava 
enregistrat al seu nom, i a la segona part, donava a conèixer els noms de les dones que 
realitzaven tasques a càrrec d’altres persones o que constaven realitzant altres activitats. 
  
Després de l’edició del llibre esmentat, preparant un article per a una revista, vaig haver 
de revisar els documents de la Correspondència Municipal de l’Ajuntament de 
Palafrugell de l’any 1896 que es conserven a l’Arxiu Municipal. La sorpresa va ser que, 
de tant en tant, apareixia el nom d’alguna dona, poques en comparació amb els homes, 
però tot i així vaig considerar que el tema era prou atractiu com per fer-ne una recerca 
sistemàtica, és a dir, revisar tots els documents del període comprès entre el 1857 i el 
1914. Era conscient de la feinada suposava, però res té importància si el que fas 
t’agrada.  
 
En aquest segon volum presento el tema en forma de cites breus en les quals consta la 
data del document examinat. Les he agrupat seguint el mateix ordre del primer volum. 
Tot i que no hi apareixen totes les activitats esmentades en el volum anterior, sí que hem 
trobat notícies o activitats noves que desconeixíem i que han estat afegides en una nova 
tercera part.  
  
He de comentar que aquesta tasca, a més de ser gratificant pel fet d’haver pogut treure 
de l’anonimat algunes palafrugellenques, també m’ha permès viatjar en el temps, un 
segle i mig enrere, ja que els documents manuscrits tenen el poder o la facultat de 
transportar-te al moment en què van ser escrits i t’obren la imaginació de manera que 
t’inviten, diria, a escriure una novel·la històrica.  
 
Una nova i grata sorpresa ha estat a l’hora d’elaborar l’índex onomàstic. Ens hem 
adonat que el recompte de dones localitzades en aquest període és de 421, tot i que 36 
d’elles apareixen en més d’una ocasió.  
 
Per finalitzar, dir que ens agradaria que algunes persones puguin localitzar en aquestes 
pàgines a la seva àvia, o besàvies i que els permeti estirar del fil de la seva història 
familiar.  
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MERCADERES DE SEDES, VETES I FILS 
 

 
Ornaments per cortinatges. 

 
Al primer volum de Dones emprenedores vam parlar d’Isidora Serra Talladas que 
regentava una merceria al carrer Cavallers i ara, hem sabut que amb data de 18 de 
desembre del 1911 va lliurar una factura a Francesc Sagrera, administrador del santuari 
de Sant Sebastià, per valor de 9 pessetes en concepte de dues dotzenes de tovallons. La 
factura la va signar Conxita Arolas Serra. Més endavant, Isidora va rebre del mateix 
administrador 4 pessetes per la venda de dos metres de roba (29/12/1911). En una altra 
factura signada per Conxita Arolas (28/12/1913) constava que havia cobrat 30 pessetes 
per sis llenços lliurats al mateix Santuari.  
 
 

 
 

Armari calaixera per guardar puntes propietat de la merceria Soler de Palafrugell. 
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TAVERNERES, REBOSTERES, VENEDORES DE CERVESA I GASOSES 

 
Com a fet curiós, cal esmentar que l’administrador del santuari de Sant Sebastià lliura 
instruccions detallades sobre com s’havia de fer el cafè amb una cafetera acabada de 
comprar (30/9/1869). 
 
Sabem que Catalina, vídua de Cruañas, despatxava gasoses. La gasosa en aquell 
moment era un refresc molt habitual i gairebé a totes les viles hi havia tallers 
d’embotellament. Com a exemple, exposem l’anunci de La Vanguardia del dia 5 de 
maig del 1900 que deia: «Inmejorable aparato embotellador de gaseosas con tapón de 
porcelana, sistema Fontana, verdadero inventor, Jaime Fontana». Abans que fos ideat 
aquest tap de porcellana i cautxú es feia servir el tap clàssic que encara avui dia 
emprem, que consisteix amb una planxa de metall ondulada pels costats i amb una placa 
de suro al seu interior. Aquest tap que va ser ideat per Willian Painter l’any 1892. 

 
El diari Baix Empordà del dia 1 de juliol del 1926 
anunciava que l’àcid carbònic natural era l’únic que 
contenia una puresa absoluta, com el que procedia del 
brollador de Sant Daniel (Girona). 

El batlle de Palafrugell amb data 23 de octubre del 1905 
es dirigeix a Maria Cros per recordar-li que les tavernes, 
botelleries i bodegons s’havien de tancar a les 11 de la 
nit.  

L’any 1906, a Calella de Palafrugell hi havia un 
establiment de vins, licors i comestibles regentat per Rosa 
Francesc Bofill. 
 
 
Tap de porcellana i cautxú.  

 
L’any 1907 es va fer la subhasta per la venda d’un barril de garnatxa. 
 
Des del Govern Civil de Girona s’interessaven en saber si a Calella hi havia bars en què 
es practiquessin jocs prohibits (7/10/1907). En alguns tipus de jocs s’apostaven diners i 
aquests estaven prohibits per la llei.  
 
L’any 1909 es va fer una inspecció de locals i hem pogut saber que a la vila hi havia 
vuit bars, la propietària d’un dels quals era Beatriu Frigola Soler (7/2/1909).  
 
A un establiment anomenat Tofu s’hi jugaven jocs, un dels quals era Dados y Monte. El 
local, segons consta, estava servit per cambreres (novembre 1905). En una nova circular 
s’especifica que les cambreres eren del país. 
 
Maria Matacás era propietària d’un local on també s’hi anava a jugar (5/4/1910). 
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La Cervecería del Centro era coneguda com Cal Pallot i estava situada al carrer 
Cavallers número 10. S’ocupava d’administrar-la la vídua d’Esteve Albertí (Font: 
programa del Congrés d’Esperanto 1911).  

Hem pogut saber que la vídua d’E. Albertí es deia Anna Bussot Bofill, que havia nascut 
el 14 de febrer del 1870 a Palafrugell i que era filla de Jaume i de Rosa. Es va casar amb 
Esteve Albertí Matas i l’any 1892 van tenir el seu fill, Jaume. La mort del seu marit va 
ser notícia a la premsa que també feia saber que Esteve era el cunyat del veterinari Josep 
Fina Sureda (La Crónica 13/2/1909, pàg. 3). L’Anna va morir el mes de gener de 1909 i 
fou enterrada el dia 23 amb només 44 anys. Va continuar el negoci el seu fill Jaume, 
casat amb Maria Deulofeu Dalmau. 

Beatriu Frigola consta que tenia un establiment de vins (1910). 

 

 
 



FLEQUERES 
 

No hem trobat novetats respecte a les flequeres, només apuntar que en una circular de 
l’any 1876 constava que un pa morè valia quatre quarts de lliura (q/l); un pa mitjà 4,5 
q/l; el blanc, 5 q/l, i si era recuit valia un octau de lliura més (3/6/1876). 
 
A les cases de pagès, sobretot si eren lluny del nucli urbà, solien fer-se el pa ells 
mateixos i en alguns masos, avui dia, encara continuen preservant la pastera de fusta, tot 
i que s’ha convertit en un moble decoratiu. 
 
Hi ha una dita catalana que se sol dir al llevar-se que diu: «Bon dia Pau que la mare 
pasta!», com a manera de dir que serà un bon dia, perquè el dia que la mare pastava la 
farina per fer el pa, aquell dia era una festa ja que es podia menjar el pa tou i calent.  
  
El professor J. Barceló i Matas1 deia en un dels seus versos: «Les llesques d’un pa tou i 
ben ullat i la crosta enrossida».  
 

 
Fragment d’un quadre que està exposat al Centre Fraternal de Palafrugell. 

 
 
 
 
 

1 J. Barceló i Matas. «Poema del pa». Barcelona MCML. 
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VENEDORES DE QUEVIURES1 

 

Centre de la vila amb una botiga de pa a l’esquerra de la imatge l’any 1910. Foto d’A. Mauri, Col·lecció 
«Joan Isern», publicada al butlletí de Can Bech número 45 del 2015. També exposada a l’Arxiu 

Municipal de Palafrugell. 

 
Teresa Trilla apareix en el primer llibre de Dones emprenedores com a venedora de 
queviures entre els anys 1906 i 1918, i ara hem sabut que el 1867 va donar de baixa la 
llicència que tenia per vendre sal (19/11/1867).2 
 
Hem sabut que Salvadora Rubau Avelli 3 va traspassar el negoci que regentava al seu 
germà (15/10/1907).  
 
Serafina Jordi, vídua de Jordi, va sol·licitar un crèdit 
per obrir un establiment de venda de comestibles al 
carrer de l’Arc del Teatre (28/12/1908).  
 
 
  
 

     Imatge d’un mural de ceràmica.  

1 Aquests comerços a la Matrícula Industrial consten com «Abacería», que eren autoritzats per despatxar 
al detall articles de menjar, beure i encendre. 
2 La sal era un producte que tenia una regulació especial. 
3 Consta al primer volum Dones emprenedores, pàgina 34. 
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En una circular titulada «Tarifa de especies de consumo sujetas al adeudo» 
corresponent al districte municipal de Palafrugell de l’any 1912 s’incloïa la llista 
següent de productes que estaven sotmesos a pagar aranzels: 

Grup Tipus de productes 
Carn fresca vaca, xai i cabra, també la carn salada i fumada, i el porc fresc i salat. 
Líquids oli i vi de totes les classes, vinagre, cervesa, sidra i xacolí, alcohols, 

aiguardents, licors de qualsevol graduació alcohòlica. 
Gra arròs, cigrons, civada, centè, mill, panís, altres tipus de gra, llegums i tot 

tipus de farines que se’n derivin. 
Altres 
espècies 

peix de riu i de mar, escabetx i conserves, pernil dur i tou, carbó vegetal i 
de coc, fruita i verdures en conserva i sal comú. 

Pel que fa al carbó, i a causa d’una vaga que van portar a terme els miners anglesos, la 
companyia de gas de la vila comunicava als ciutadans que el preu del gas costaria 0,80 
pessetes el metre cúbic (18/3/1912). 

Els veïns i l’Ajuntament de Llers, vila productora d’oli d’oliva, van elaborar una queixa 
al Excm. ministro del Fomento i al mateix temps li van proposar que prengués mesures 
per evitar l’adulteració de l’oli d’oliva, perquè deien que s’elaborava en proporcions 
alarmants, ja que un 80% contenia oli de llinassa i només un 20% era oli d’oliva 
(desembre 1908). 
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HOSTALERES I PROPIETÀRIES DE CARRUATGES 
 
Josepa Vivas sol·licita obtenir la llicència de carruatges regulada per l’article quart de la 
Normativa del dia 13 de maig de 1857. Demanava poder transportar passatgers i també 
fardots en el trajecte comprès entre Palafrugell i Girona i viceversa (16/2/1860).  
El constructor de carros Dalmau Cortacans és qui li va peritar el seu carruatge. En va 
descriure amb detall l’estructura i la funcionalitat i, entre altres aspectes, esmentava que 
podia portar fins a vuit quintars de pes arriats per quatre cavalls.  
 
 

 
Rodes de carro propietat del carreter de la casa Alsina. 

 
 
 
Josepa Matas era la propietària de la posada anomenada Pepa (10/10/1866). 
 
El carreter Pere Portilló sol·licitava poder construir un abeurador a la seva finca situada 
a la zona de la Barceloneta de Llofriu, a una distància de 7,5 metres de la carretera 
Palamós-Girona, perquè les cavalleries poguessin beure. (15/5/1889) i (6/6/1889).  
 
La Barceloneta havia de ser un punt de descans dels carruatges provinents de Palamós 
abans d’enfilar la pujada dels revolts de Torrent. 
  
Amb data 7 de desembre del 1908 una circular esmentava la normativa de regulació dels 
carruatges de luxe. 
 
El batlle de Palamós fa saber al batlle de Palafrugell que al registre de carruatges li 
constava inscrita Maria Cama Prats però que el seu veritable nom era Maria Prats, vídua 
de Cama (21/6/1900). 
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CARNISSERES  
 
Antonia Bataller consta inscrita com abastadora de carn (7/12/1871). 
  
El batlle Jaume Prats publica un ban en què hi ha les normatives que s’havien de 
complir respecte a la vida dels animals dins l’escorxador i també referent a la venda de 
carn (9/3/1876). 
 
En motiu d’una inspecció de carn fresca sabem que a Palafrugell hi havia 15 
comerciants de carn, entre els quals hi ha Rosa Viñals, Mercè Bastons, Enriqueta 
Bastons1 i Catalina Oliu (març del 1892). Cinc dels carnissers es diuen Bastons de 
cognom, fet que fa pensar que possiblement fossin parents.  
 
En una altra inspecció de carn consta Maria Vilaseca (25/10/1893), figura que trobarem 
més endavant. Hem observat que els tractants de carn sovint eren les mateixes persones. 
 
Trobem una circular que insisteix en recordar el Reglament del 24/7/1848 i de la R.O. 
del 14/7/1875 perquè en diverses poblacions gironines el bestiar de llana havia estat 
afectat d’epizoòtia2 i s’havien de prendre mesures higièniques i de control (6/4/1899). 
 
En motiu d’una nova inspecció feta l’any 18893 sabem que Leonor Bastons Saló era 
expenedora de carn fresca. El cognom Bastons també l’hem vist relacionat amb la 
criança d’animals com els germans León, Martí i Francesc Bastons Saló. Consta que 
León disposava de 98 caps de bestiar (4/8/1900). 

Pel que fa al control de la carn, sabem que l’inspector Josep Fina Sureda va realitzar una 
rigorosa inspecció al Mercat Municipal i la premsa publicava: «decomissant tot quan á 
son entendre pot esser nociu per la salut humana» i també el felicitaven per haver 

realitzat tan lloable tasca. La Junta de Sanitat local 
estava formada per un metge, un farmacèutic, un cirurgià 
i un veterinari (2/12/1901). La Reial Ordre del 14 de 
juliol del 1875 regulava els controls sanitaris de la 
ramaderia (24/7/1848).  

Amb el títol «Condiciones de la carne empleada en la 
comida» el diari La Sardana del dia 11 de juny del 1892 
exposava que la tuberculosi, la verola, la sarna i el 
carboncle afectaven la ramaderia i alhora donava 
orientacions sobre l’aspecte que havia de tenir la carn 
per considerar-la sana: havia de tenir un color roig pur i 
amb ramificacions o filets de greix i no podia estar 
humida ni fofa. Si era de color rosa pàl·lid podia ser que 
l’animal hagués estat malalt, i si tenia un aspecte roig 

1 Vam parlar d’Enrica Bastons Aimar al primer volum de Dones emprenedores i ara hem sabut que va 
néixer l’any 1868 i que va morir a Palafrugell el dia 21 de desembre de l’any 1966 a l’edat de 98 anys. 
2 Epizoòtia, terme emprat per indicar a les malalties dels animals que eren fàcilment transmissibles que 
seria l’equivalen a una epidèmia humana. 
3 L’any 1889 es va celebrar l’Exposició Universal de París, esdeveniment que va ser considerat de gran 
importància pel desenvolupament de les transaccions comercials entre països. 
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fosc era senyal que no havia estat degollat, i la causa de la mort podia haver estat per 
una febre aguda. 

A un diari local del dia 6 d’abril del 1899 apareixia la notícia que hi havia hagut 
manifestacions d’epizoòtia a diverses localitats de la província de Girona que afectaven 
els animals de llana. El diari La Crònica del dia 1de juny del 1901 també informava 
sobre l’epizoòtia i aconsellava que quan els animals morissin, se’ls havia de cremar o 
enterrar amb terra i calç. 
 
Un article de M. Sagrera Serra titulat «El matadero municipal», publicat a la revista 
Baix Empordà del dia 19 de novembre del 1882, es queixava de les lamentables 
condicions en què es trobava l’escorxador que només tenia una superfície de 66 x13 
pams. L’any 1907 es va construir la nova instal·lació de la Morena que va millorar la 
situació dels sacrificis dels animals. 
 
Se sol·licita al batlle que comprovi si Joaquima Aymar, Reparada Dalmau, Francisca 
Boix i Enriqueta Bastons constaven en el llistat de la inspecció càrnica (7/7/1906).  
 
L’any 1906, nou persones havien utilitzat l’escorxador i se sap que Antònia Deulofeu va 
fer matar un xai que pesava 8,50 kg (2/5/1907). 
 
En un document de l’any 1907 apareix l’import obtingut de les persones que havien 
utilitzat l’escorxador. Aquest document ens permet saber que entre els 14 usuaris que hi 
consten, hi havia tres dones, totes tres vídues, els marits de les quals eren Francesc 
Bastons, Joan Serra i Martí Llosent, respectivament.  
 
En un edicte fet pel batlle consta que estava prohibit matar porcs, tant per a consum 
públic com per al privat, si la carn no havia estat inspeccionada abans (18/11/1907). 
 
Es procedeix a practicar la prova de la tuberculina a les vaques per descartar que 
estiguessin afectades de tuberculosi (4/6/1909).  
 
En motiu d’una nova inspecció de carn, hem descobert que la vídua de Ferran Amatller 
disposava d’una carnisseria (29/7/1910). 
 
En una circular impresa titulada «Hoja de divulgación científica» s’explicava en què 
consistia la malaltia que afectava els animals anomenada glossopeda4 així com també 
altres tipus d’afectacions i com s’havia de procedir per evitar-ne el contagi (2/9/1911). 

4 Malaltia produïda per un virus que també era coneguda com per febre aftosa i afectava especialment a la 
boca i les ungles dels ovins. 
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BOTIGUERES DE PESCA SALADA, VENDA DE SAL, OLI I VINAGRE  
 

 
 

Caixa d’arengades salades moderna feta a l’estil antic. Parada de pesca salada Manolita de Palafrugell. 
 
Catalina Plaja tenia un tenda de venda d’oli i vinagre (26/8/1871). Se sap que també en 
tenia una Antònia Ferrer (25/4/1883). 
 
A la població marinera de Calella de Palafrugell,1 les dones eren les encarregades de 
posar a salar les sardines, els seitons i les arengades acabades de pescar. Les dones que 
realitzaven aquesta tasca rebien el nom de barrileres. A més de salar, també alliberaven 
el peix de dins les xarxes i adobaven les que s’havien estripat o havien hagut de tallar 
per poder desenganxar les cabres de mar que hi quedaven enxarxades. 
 
A Josep Niel Gelpi li van donar permís per poder obrir una indústria de pesca i salaó.  
 
Inicialment, la venda de peix es feia al carrer Cavallers però a partir del 29 de desembre 
del 1901, en base a una recent normativa signada pel batlle Joan Vergés, va restar 
prohibida la venda a la via pública i es va ubicar als baixos de la casa capitular. 
 
 
 

 

Peix esculpit sobre pedra a una façana de Palafrugell. 

1 Per disposar de més informació sobre l’activitat pesquera es pot consultar: Blanca Sala Llopart, Sa 
Perola i la pesca a Calella. Quaderns de Palafrugell, 2008 (AMP). 
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MODISTES I SASTRESSES  
 
Un anunci publicat al programa del Congrés d’Esperanto de l’any 1911 deia: «Gran 
sastreria Viuda de Francisco Borrell, calle Caballers, 20. En esta casa también se 
confeccionan toda clase de prendas para señora. Precios limitados. Confección 
esmerada». Altres indagacions ens han portat a saber que Margarita Vilanova Gich era 
la vídua de F. Borrell, que era nascuda a Palafrugell l’any 1872, que es va casar amb 
Francesc Borrell Colomer natural de Pals i que el matrimoni tingué tres fills: Francisca, 
Neus i Miquel. Se sap que aquest darrer es va fer sastre com el seu pare (padró 
d’habitants 1910 AMP).  
 

Francesc Borrell va morir als 40 anys (Baix 
Empordà 26/6/1910). Més endavant, en un anunci 
es podia llegir: «Vídua de Francisco Borrell, ha 
repartit ab profusió anonciant á sa nombrosa 
cientela l’haver rebut els generes per a la 
temporada d´hivern y que te encarregat de son 
establiment, al acreditat mestre tallador don Antón 
Borrell, de Barcelona». (Baix Empordà 25/9/1910, 
pàg. 2). No ho sabem amb seguretat però podria 
ser un germà de Francisco. 
 

Imatge del llibre de L. A. Parra Vicini. Juanito. Obra elemental de educación. Editorial F. Paluzie, 
Barcelona 1897. 
 
El sastre Borrell va vestir diversos nuvis de Pals perquè el consideraven molt bon 
professional.1  

 
Un anunci a La Crónica del 24/4/1908 informava: «Gran Sastreria de Francisco Borrell, 
disposa de gèneres anglesos i de les millors fàbriques del país». 
 
Maria Hugas lliura una factura a l’administrador del santuari de Sant Sebastià per valor 
de 4 pessetes en concepte d’haver marcat i fet voreres a 24 tovallons, 4 estovalles i 8 
tovallons més que possiblement eren de diferents jocs de taula (27/12/1911). 
 
Carme Jofra rep de Francesc Sagrera la quantitat de 27,70 pessetes per la compra i 
confecció de tres seients, sis lavabos i sis purificadors per a la capella del santuari de 
Sant Sebastià (27/12/1911). 
 
També cal tenir en compte les feines que les dones portaven a terme en els seus 
domicilis com mitja per fer jerseis de llana o de fil, manteletes per tapar-se l’esquena, 
mitjons, peces ornamentals fetes de ganxet o puntes. També apedaçaven la roba, 
sobretot la que s’utilitzava per treballar, que s’aprofitava al màxim. Brodaven i cosien 
de blanc per fer-se l’aixovar i també participaven fent costura per al vestiment de locals 
públics, de lleure o de la parròquia. 

1 Rosa M. Masana, Històries de Pals. 2012, pàg. 10. 
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VENEDORES DE MERCAT, HORTALISSES I AVIRAM 
 
Hem vist que la Junta de Sanitat inspeccionava les condicions en què arribaven les 
fruites i les verdures transportades en vaixell procedents de diversos ports mediterranis. 
Es deia que alguns d’aquests productes anaven destinats a les fàbriques de dolços. Els 
envasos que s’havien d’emprar per repartir els productes quan arribaven a terra havien 
de ser diferents dels utilitzats durant el transport en vaixell (9/8/1890).  
 

 
 
 
 
 
 
 
En Pio Pio, gall de la botiga Confeccions Teresa del 
carrer Quatre Casas. Durant l’època de bolets els 
propietaris s’emporten el gall al bosc i els segueix com 
si fos un gos.  
 
 
A la Maria Bosch li van robar les gallines i 
altres objectes de casa seva (1/11/1891). 

  
Hem sabut que a Palafrugell l’any 1910 hi havia 29 hortolans. No se sap amb certesa si 
la terra era de propietat o si la tenien arrendada. La venda d’hortalisses i d’aviram al 
mercat era una tasca que sovint la duien a terme les dones. 
  
Durant els anys de més risc i per preservar a la població del còlera, el batlle informava 
els vilatans que estava prohibit despatxar fruita, verdura i líquids a la via pública. 
(6/9/1911). 
 
A Manel Fina Puig li donen autorització per caçar conills emprant el sistema Hurón, o 
sigui utilitzant fures, animals que es posaven dins dels caus dels conills i que els 
obligaven a sortir-ne (17/11/1892) i (21/11/1892). No sabem si aquests conills eren per 
consum propi o per vendre’ls al mercat. Aquesta pràctica es va prohibir uns anys més 
tard. 
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EMPRESÀRIES TAPERES I ASPECTES D’AQUESTA INDÚSTRIA  
 
A Palafrugell l’any 1862 hi havia 18 empresaris de suro (1/3/1862). 
 
Van posar una multa a un carreter que portava el carro carregat de suro perquè anava 
sense llum. La Guàrdia Civil va aplicar diverses sancions a carros que circulaven pels 
camins veïnals portant els fanals apagats.  
 
Una persona es queixava perquè s’havia entrat a Palafrugell suro brut procedent de 
l’estranger i una part d’aquesta matèria primera s’havia hagut de llençar (14/3/1862). 
 
Maria Bruguera, besnéta de Maria Gotas Prats, ens ha explicat alguns fets de la vida de 
la seva besàvia. Ens comenta que va néixer a Palafrugell l’any 1867 i que el dia 31 
d’octubre del 1891, quan tenia 24 anys, es va casar amb l’empresari surer Enric 
Bruguera Corominas. El matrimoni va tenir dos fills, l’Eduard (1896-1964) i l’Angelina 
(1893-1974), però dissortadament el seu marit va morir l’any 1911 i la Maria no va tenir 
més remei que agafar les rendes del negoci. 

  

Maria Gotas. Fotografia cedida per Maria 
Bruguera.  

Logo de la seva empresa (cedida per Maria 
Bruguera). 

 

Maria Bruguera era una persona sensible als fets socials perquè segons el diari Baix 
Empordà (1/11/1924) sabem que va contribuir econòmicament en una tómbola benèfica 
per ajudar els soldats del Regiment d’Àsia número 55 que feien el servei miliar al 
Marroc. Va morir a Palafrugell el 25 de març del 1933 a l’edat de 66 anys.1 

La seva besnéta també ens ha fet saber el caràcter decidit que tenia la mare del seu 
besavi, Catalina Corominas (1830-1915), perquè, entre altres aspectes, va viatjar amb 
els seus fills petits a Reims en busca del seu marit. 

1 Podem llegir-ne un article més complert a: http://www.rosammasana.com/?p=1062 
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Per una circular sabem que Catalina Girbal, vídua de Josep Genís, va sol·licitar que li 
fos rebaixada la quota de consums de la fàbrica de suro (16/5/1899). Segons una altra 
circular, se sap que aquesta empresa va passar de tenir pingües beneficios a aconseguir 
uns grans rendiments.  
 
Un grup de veïns, entre els quals hi havia Magdalena Pinós, Carme Teixidor i Beatriu 
Gallart, presenten una queixa a l’Ajuntament per les molèsties que els ocasionava la 
pols d’una fàbrica de suro a causa de l’acció dels dics d’esmeril activats per les 
màquines de motor. Consideraven que els podia perjudicar la salut perquè la pols els 
entrava dins de les cases i als horts (7/12/1904). 
 
L’any 1907, Anna Salgàs es dóna de baixa de la fàbrica de taps que tenia en propietat 
(19/10/1907). 
 
En motiu d’una inspecció, hem sabut que Carme Ribas també disposava d’un taller o 
fàbrica de taps de suro (9/6/1910). 
 

 

 

 

              Taps de suro per garrafes de broc ample.                     Tria de taps de suro. 
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VENEDORES DE CAMISES I MÀNEGUES, COTILLES I JAQUETES 
 

 
Quadre exposat a la botiga de moda de Núria Agell. 

 
Maria Pascual, que pagava impostos des de l’any 1897 perquè disposava d’una tenda de 
venda de camises, mànegues i jaquetes situada al carrer Sant Antoni, es va donar de 
baixa del negoci (19/10/1907) tot que al primer volum de Dones emprenedores dèiem 
que a partir de l’any 1903 no l’havíem trobat inscrita conforme disposava d’un 
establiment. 
 
Francesca Avelli tenia una tenda de venda de jaquetes (19/10/1907). 
 

 



24 
 

MESTRES 
 

 
Part de la façana de l’escola pública del carrer Torres Jonama que va funcionar fins l’any 1925. 

 
L’Ajuntament demana al ministre de Foment una subvenció per valor de 80.000 rals per 
poder construir a Palafrugell una escola amb capacitat per a 200 nens i nenes 
(26/8/1857). 
 
Consta que dels 243 alumnes que assistien a l’escola pública, només 11 no estaven 
vacunats (19/12/1861). No s’especifica la vacuna, però per l’època, possiblement es 
tractava de la verola.  
 
La professora de l’escola pública de nenes, Teresa Bussot de Sabater, demana al batlle 
que li concedeixi una ajudant perquè a la seva classe hi havia de 50 a 60 alumnes 
(3/5/1867). L’any 1867 cobrava 293 escuts anuals (19/8/1867). 
 
Teresa Bussot Peya feia saber que havia exercit onze anys de mestra a Lloret de Mar i 
també recorda al batlle que Palafrugell tenia 2.000 habitants i que, per aquest motiu, li 
corresponia tenir dues escoles, una per a cada sexe (20/2/1872). 
 
Els professors Vicens Roure i Pere Pascuet van escriure, per separat, una carta al batlle 
manifestant-li la seva comprensió pels moments tan difícils que estava vivint el país, 
però també es queixaven de les lamentables condicions en què estaven les escoles 
(14/10/1875) i (15/5/1875).  
 
Vicens Roure sol·licita que li siguin lliurades 250 pessetes com a premi pels seus 24 
anys de servei professional (16/4/1890). 
 
Diversos mestres van lliurar una carta al batlle exposant-li els seus punts de vista, i al 
mateix temps consideraven que a una vila mercantil com era Palafrugell, se’ls hi hauria 
de permetre impartir classes particulars per preparar els alumnes en assignatures com 
Aritmètica comercial, Gramàtica ampliada i Redacció d’escrits. El professor Pere 
Pascuet argumenta que aquestes matèries eren necessàries encara que no formessin part 
del programa oficial d’estudis (21/8/1878). 
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La germana Bernardina Ballester, carmelita de la caritat, convida la Junta d’Instrucció 
Pública a assistir als exàmens de les alumnes (26/9/1879). 
 
El rector de la Universitat de Girona lliura al batlle el nomenament de la mestra 
Dominga Mayola que havia de complir la funció d’ajudant a l’escola de nenes. Tenia 
assignat un sou de 625 pessetes anuals i altres complements legals (30/10/1882). 
Dominga Mayola va deixar aquesta ocupació el dia 1 d’octubre del 1883. 
 
La mestra Julita Vilà de Solà va proposar al batlle traslladar l’escola a un altre local 
(20/1/1883). 
 
La mestra Maria Jofra de Jordi comunica al batlle la data dels exàmens dels alumnes i li 
demana que hi assisteixin els membres de la Junta escolar (22/10/1887). 
 
Teresa Burcet1 sol·licita una mestra auxiliar al batlle. Argumentava que a l’altra escola 
de nenes de la vila, les famílies que no eren pobres havien de pagar i que per aquest 
motiu a ella se li havia incrementat desmesuradament la feina (13/1/1888).  

 
Set anys més tard, el 1895, la Teresa Burcet 
donava classes a 72 escolars. 
 
L’any 1889, un mestre de nens cobrava 1.250 
pessetes anuals (3/4/1889). 
 
La mestra Maria Jofra comunica el dia dels 
exàmens dels alumnes a la Junta d’Ensenyament 
(24/10/1889). 
 
 
Tinta i ploma, estris emprats per escriure en aquesta època. 
 

Maria de la Pietat Ferrer Pons, que havia estat suplent de la mestra Emilia Llosent, 
sol·licita poder ocupar una plaça de mestra interina (18/4/1890). 
 
Antonia Perxés consta com a mestra interina (7/5/1890) i Maria Albertí Vendrell com a 
mestra amb plaça oficial amb un sou de 1.100 pessetes més complements legals anuals 
(8/5/1890). 
 
La vídua del mestre Sebastià Vergonyós, Victorina Ferrer Pagès, va rebre una carta 
procedent del Centre d’Instrucció Pública de Girona relacionada en aspectes de 
retribucions (5/9/1890). 
 
Vicens Riera o potser Piera -la lletra no és clara- havia llogat a l’Ajuntament, per un 
import de 240 pessetes anuals, una sala de l’immoble situat al carrer de la Rajola per 
fer-hi classes als nens de l’Escola Superior (26/5/1891). 
 

1 Per qüestió de la mala comprensió de la lectura del document original no puc determinar si Teresa 
Burcet és Teresa Bussot. 
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Antonia Pons Cervera va ser nombrada mestra titular de Palafrugell amb un sou 
mensual de 1.000 pessetes més complements (11/9/1890). Notificava al batlle el dia que 
es farien els exàmens als alumnes (10/7/1891). 
 
La mestra Maria Albertí2 informa al batlle el dia dels exàmens de les seves alumnes 
(10/7/1891).  
 
L’any 1892 lliura una llista en la qual consta que tenia 38 alumnes a classe (11/7/1892). 
 
Amb motiu d’uns exàmens, sabem que a la vila hi havia la mestra Antonia Pou 
(13/7/1892) i que Assumpció Albertí tenia l’escola al carrer Botines, número 3 
(15/7/1892). 
 
La mestra Maria Albertí lliura una llista al batlle en la qual informa que a la seva classe 
hi ha 10 nenes que són pobres (14/10/1893). 
 
La mestra Antònia Pons també fa constar  que té 13 nenes pobres (19/10/1893) i Vicens 
Roure també informa que en té 13 amb aquesta condició (4/10/1893). 
 
La mestra Albertí -no hi apareix el nom- sol·licita la llicència per poder cursar el quart 
any de la seva carrera (13/10/1894). 
 
Els mestres de l’Escola Pública demanen a la Junta Local d’Instrucció la verificació dels 
exàmens dels alumnes. Segons sembla, les proves s’havien avançat perquè els 
professors argumentaven que la majoria dels nens eren de procedència agrícola i com 
que encara no havia començat l’època de la sega, «els petitons no estaven sufocats pel 
calor».  
Entenem que els nens possiblement havien d’ajudar els pares en algunes de les tasques 
del camp i arribaven acalorats a fer els exàmens. Signen el 
comunicat Antònia Pons, Maria Albertí, Pere Pascuet i 
Vicens Roure (21/5/1895).  
 
La mestra Lluïsa Corominas Bufill -amb «u»- havia sigut 
nombrada per exercir a l’escola pública de nenes d’Alfara 
de Carles -Tarragona- (1/6/1895). És possible que a 
Palafrugell fes de mestra en qualitat d’ajudant i hagués 
obtingut una plaça oficial a l’esmentada vila. 
  
Antònia Pons informa al president de la Junta Local 
d’Ensenyament sobre el dia que s’havien de fer els exàmens i aconsellava que la notícia 
fos publicada a la premsa (12/6/1895). 
 
Francesc Estrabau Jubert va llogar a l’Ajuntament unes dependències que tenia al carrer 
Botines per fer-hi classes elementals. El preu del lloguer era de 70 pessetes anuals i amb 
un contracte de cinc anys (20/9/1895). 
  

2 A la professora Maria Albertí de vegades la trobem registrada com a Assumpció, perquè sabem que es 
deia Maria Assumpció. 
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Diverses persones signen una circular demanant al batlle que faci una escola a Calella a 
causa de la gran distància que hi havia fins a Palafrugell i tenint en compte l’edat dels 
nens ja que a més, no disposaven de lloc per menjar i dormir (15/12/1895). 
 
Maria A. Albertí informa a la Junta que havia obtingut el títol especial per a 
l’ensenyament de sordmuts i cecs després d’un any d’estudis al Col·legi Nacional i 
també a la Normal Central de Mestres (14/10/1896). 
 
Maria A. era una persona que tenia clar quina era la funció docent que s’havia d’aplicar 
als infants. És una opinió que deduïm per una carta adreçada al batlle de Palafrugell en 
què exposava la situació de l’ensenyament en aquell moment (4/2/1898). Hem de 
considerar que el dia 27 d’abril del 1882 s’havia celebrat el Congreso Nacional 
Pedagógico al qual van assistir 446 dones. D’aquestes 446 dones, 438 eren professores; 
tres, directores de les Escoles Normals de Mestres; dues, institutrius; dues, alumnes 
normalistes; i una, escriptora.3  
 
Desconeixem si la professora Albertí va assistir a aquest esdeveniment però segur que 
estava informada sobre el corrent pedagògic i filosòfic que es considerava fonamental 
en l’ensenyament.  
 
Segons una nota publicada al Distrito del 27 de maig del 1894 sabem que a l’acadèmia 
Puntís s’ensenyava dibuix artístic i pintura a l’oli i, la premsa feia saber la majoria dels 
alumnes eren unas bellas señoritas. Entre elles hi havia les germanes Jordi, Ferrer-
Ganiguer, Vila, Girbal, Ferrer-Pons i Gich. 
 
El barri marítim de Calella -així consta- tenia 321 veïns la majoria dels quals es 
dedicaven a la pesca. Anteriorment, hem vist que els veïns de Calella deien que els nens 
havien de caminar molt per anar a l’escola i més tard, fan una petició a la Junta 
Provincial d’Instrucció perquè els permetin crear una escola a Calella. (28/3/1899). 
 
La mestra Antònia Pons informa sobre la convocatòria d’exàmens (4/7/1899). 
 
Los pequeños Hermanos de María sol·liciten permís per poder instal·lar a la vila un 
Institut d’Ensenyament (13/11/1899), petició que els hi és autoritzada (13/12/1899). 
Maria Formig Massaguer és nombrada mestra auxiliar interina de l’escola de nenes de 
Palafrugell (2/8/1900). 
 
L’any 1903 unes circulars exposen els premis que s’havien repartit als alumnes de cada 
escola: Maria Albertí va obsequiar un total de 66 alumnes (21-7-1903), Pere Pascuet va 
oferir premis a 95 alumnes. Vicens Roure va repartir premis a 168 alumnes (10-10-
1903) i Maria Prat va obsequiar 50 alumnes fent saber que hi havia vuit categories de 
premis i que Elvira Roig havia obtingut el Diploma de Mèrit per l’assignatura Corte 
(14/9/1903). 
D’acord amb el nombre de premis atorgats, pensem que tots els alumnes van rebre 
algun tipus de gratificació segons mèrit i que possiblement aquest incentiu general era 
perquè cap escolar se sentís exclòs. Si va ser així, ens mostraria que els professors 
aplicaven uns adequats criteris pedagògics. 

3 Rosa M. Capel Martínez a Estudios sobre la Mujer. Ministerio de Cultura, 1700-1975, diversos autors, 
1986. Pàg. 120 i 121. 
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L’any 1904, una auxiliar de mestra cobrava 900 pessetes anuals i l’any 1907 un mestre 
cobrava 1.350 pessetes. La Crónica del dia 10 de desembre del 1903 presenta una 
relació de països europeus on hi consten els sous que rebien els mestres. Espanya 
ocupava un dels llocs més baixos en quant a retribució. 

 

 
 

Taula escolar d’una exposició feta a Palafrugell. 
 

La professora Margarita Prat va participar en una conferència al Centro de Instrucción 
Obrero, entitat situada al carrer del Sol que havia sigut inaugurada el dia 22 de març del 
1903. El discurs portava per títol «Instrucción y Educación» (18/6/1905).  
 
Podem imaginar-nos com havia de ser el desenvolupament de la conferència que havia 
d’analitzar aquests dos criteris pedagògics significativament diferenciats.  
 
El governador civil de la província de Girona s’adreça al batlle per demanar-li que 
procedeixi al nomenament de vocals per a la Junta local de Primera Ensenyança. En són 
escollits Josep Bisbe Ganiguer, Romaldo Vidal Mateu i Ana Girbal Jofra (9 i 24 d’agost 
del 1907). 
 
L’any 1907, les mestres Maria Albert i Maria Heras treballaven a l’escola pública, i les 
religioses Lluïsa Serra, Anna Ferrer i Dolors Llenas, a l’escola privada. Maria Albertí fa 
una petició de material escolar al batlle (setembre 1905) 
 
En una circular hi ha els noms dels alumnes que assistien a classes nocturnes amb el 
professor Vicens Roure. Podem veure que no hi ha cap noia perquè les classes es feien 
separades per gènere. 
 
La Junta Provincial d’Instrucció Pública de Girona fa saber al batlle de Palafrugell que 
Isabel Estela Estrach ha estat nomenada mestra d’aquesta vila (25/1/1908). La 
professora exercia a l’escola pública i el 31 de desembre del 1908 presenta un certificat 
al batlle fent constar que el total de nenes que tenia matriculades era de 106.  
 
Veïns de Palafrugell i socis protectors de l’Escola Moderna de nens i nenes lliuren una 
carta al batlle comentant-li que les famílies pobres eren orfes d’ensenyança gratuïta. Li 
demanaven ajut econòmic i feien una reflexió sobre l’ensenyament argumentant que 
existien dos mètodes: el que s’aplicava a les escoles antigues que educaven els nens 
com a futurs súbdits de l’Estat monàrquic, catòlic i convencional, i l’altre, que 
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corresponia al mètode modern que proposava educar els nens de manera que la política, 
religió i sociologia fos plantejada amb diversitat i instruir-los tenint en compte els drets 
i els deures naturals de totes les persones (8/1/1909). 
 
El director de l’escola del germans Maristes era Nemencio Saiz Santamaria el qual l’any 
1909 tenia 105 alumnes de 6 a 12 anys.  
 
Maria Heras tenia 35 alumnes de 6 a 12 anys (gener 1909) i Isabel Estela en tenia 110 
(19/2/1909).  
 
El professor Domenec Ros Vilabru fa saber que disposa de 19 alumnes d’entre 4 i 15 
anys i fa constar la professió dels pares, la majoria dels quals es dedicaven a la pagesia, 
excepte dos que eren paletes (1/5/1909). 
 

 
Aula de nenes l’any 1923. Imatge exposada a la façana del Museu del Suro de Palafrugell. 
 
Les senyores Cristina Fina Dominguez i Narcisa Llavià Serra, vídues dels professors 
Joan Llavià i Pere Pascuet, respectivament, van fer gestions perquè se’ls permetés 
continuar afiliades al Montepio del Magisterio de Instrucción Primaria (17/1/1910).  
 
El professor Josep Barceló i Matas sol·licitava poder fer millores escolars i informava 
que tenia entre 50 i 60 alumnes (7/3/1910). 
 
Possiblement, a causa de les dificultats econòmiques que havia de tenir l’Ajuntament, 
els mestres no rebien la retribució adequada, per aquest motiu es va proposar que les 
classes socials més acomodades paguessin dues pessetes per nen al mes. A una nova 
circular, veiem com un grup de persones manifesten el seu desacord per haver de pagar 
més. Entre els signats disconformes hi ha 31 dones (17/11/1910). 
  
Segons una circular de l’any 1913, a la vila, a més dels professors de nens, hi havia les 
mestres: Maria Albertí, Isabel Estela, Margarita Gich, Concepció Perxés, Lluisa Serra, 
Maria Heras vídua de Ganiger i Rosa Galobart (24/1/1913).4  

4 Per disposar d’algunes dades més de l’ensenyament a Palafrugell al tombant del segle XX es 
poden consultar als autors següents:  
- J. L. Barrasa. Les Mestres del Baix Empordà al segle XIX. Anuals del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot (PEHOC) (AMP registre R-3995). 
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L’any  a Palafrugell entre el total d’alumnes que assistien a la escola hi havia un 53,57 
% de nenes i un 48,43 % de nens i en quan a escoles un 64,73 % eren de titularitat 
privada , un 23,52 % de públiques i un 11,77% de subvencionades. 

 
 
 
Per a més informació sobre la docència a Palafrugell en anys posteriors al 1914 es pot consultar:  
- Joan Busquets, L’Escola Torres Jonama i el seu temps. Quaderns de Palafrugell, Girona 2000. 
També, Història de l’educació a Palafrugell. Tot recordant a Maria A. Albertí Vendrell. 
Revista de Palafrugell 1/6/2003. 
 
- Rosa M. Masana http://www.rosammasana.com/?p=3057. 

 

                                                                                                                                               

http://www.rosammasana.com/?p=3057
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LAMPISTERIA I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

 

 

 
Antics suports dels cables de la llum.                         Font pública. 

 
No hem localitzat noves empresàries relacionades en aquests tipus de tasques però sí 
que tenim informació sobre dones que sol·licitaven aquests serveis.  
 
En una circular del dia 7 de gener del 1904 consten les persones que havien contractat el 
subministrament d’aigua procedent de la mina. Per valorar el caudal d’aigua que es 
rebia s’emprava la mesura de plomes i fraccions d’aquesta i sabem que es van 
subministrar un total de 68,1/8 plomes.  
 
Les dones següents tenien un contracte d’una ploma o ploma i mitja d’aigua. 
 
Nom de la contractant Carrer 
Josepa Ros Cavallers, 18 
Micaela Soldevila (Mare superiora) Convent del carrer Sant Sebastià 
Teresa Prats Sant Martí, 1 
Maria Sagrera Padró Gran, 4 
Narcisa Girbau Santa Margarita, 15 
Dolors Bardons Sant Josep, 8 
Germanes de Sant Josep  Tarongeta  

 
No sabem a quin preu es pagava l’aigua a l’any 1904 però cada metre cúbic de gas 
costava 40 cèntims de pesseta, tot i que si es consumien més de 500 m3 el preu baixava 
a 35 cèntims. 
 
Una vintena de persones, entre les quals hi havia Catalina Bonay, Antònia Verges i 
Anna Deulofeu, signen una circular queixant-se que un fanal de gas del carrer 
Castanyers feia poca llum i que el sereno també passava poc.  
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En una circular veiem que amb data 16 de maig del 1907 un grup de veïns demanen al 
batlle que faci posar dos fanals elèctrics al carrer Llavià i Serra per garantir la seguretat 
de les persones. Signaven la petició 19 veïns, entre els quals hi havia Maria Barceló.  
 
L’empresa Alumbrado Eléctrico de Palafrugell de Ubach Hnos. y Campderà -enginyers- 
donen d’alta la llum dels carrers Sagunto i Paseo del Norte que estava generada per 16 
bugies, vuit de les quals deien que eren gratuïtes (1/7/1907).  
 
L’any 1907 es continuava emprant el gas acetilè segons s’ha pogut saber per Francisco 
Coll que tenia un negoci al carrer del Progrés, número 25. 
  
El veïns del carrer del Progrés signen una circular sol·licitant la instal·lació d’un fanal al 
seu carrer, entre el signats hi havia Dolors Plana. 
 
El mateix any, el 1907, l’empresa Icaria C.R. informava que tenia comptadors de cinc 
ampers de capacitat i de 115 voltis, número 6548. 
 
La vídua i els fills de Francisco Burés sol·liciten una autorització per establir una línia 
aèria elèctrica, que anés des de l’Estanyol als terrenys de la seva propietat a Palafrugell, 
per fer llum i per fer funcionar la calefacció (24/5/1909). 
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SEGONA PART 
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LES GERMANES CARMELITES  
 
La germana Micaela Soldevila, mare superiora de la comunitat, notifica al batlle la 
celebració dels exàmens de les alumnes (8/7/1891). Fa un altre comunicat pel mateix 
motiu amb data 22 de juliol del 1893.  
 
Tot i que la cita següent no fa referència a la congregació de les germanes Carmelites, la 
presentem perquè hi està relacionada. Es tracta d’una publicació apareguda a la premsa 
on s’informava de la mort d’Enriqueta Sagrera, vicepresidenta de l’Associació de Filles 
de Maria, que va morir el mes de maig de l’any 1905. A l’acte hi va assistir una 
nombrosa representació de Filles de Maria.  
 

 
Escola de les germanes Vedrunes de Palafrugell. 
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LES GERMANES DE LA LLAR DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT 
 
Les germanes de Los ancianos desemparados demanen al batlle si les podia ajudar a 
pagar l’import de consums de productes, entre els quals s’incloïa la sal, l’oli i el blat. 
Les germanes al·legaven que havien marxat de la vila algunes de les famílies que les 
ajudaven econòmicament. 
  
Sebastià Vicens va lliurar al batlle la quantitat de 250 pessetes perquè fossin donades a 
l’asil d’ancians desemparats. Rep la donació Sor Rita de Sant Josep (10/7/1913).  
 
L’assistenta general de la institució de les Hermanitas de los ancianos desemparados 
sol·licita autorització per poder establir una fundació a Palafrugell (24/1/1898). 
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TELEGRAFISTES, TELEFONISTES I ALTRES SERVEIS 
 
En un article publicat a El Palafrugellense titulat «Por algo se empieza» (18/8/1884) 
se’ns fa saber que s’havia obert una convocatòria per cobrir places de telegrafistes en 
situació de temporeres. En l’article s’informa que les candidates havien de tenir 16 anys, 
que només treballarien durant el servei diürn i que abans d’ocupar els locals, aquests 
serien habilitats perquè no coincidissin homes i dones.  
 
El Palafrugellense del dia 31 d’agost del 1884 publicava que 17 noies havien aprovat 
l’examen per ser auxiliars de telègrafs. 
 
Es van posar a la venda 250 pals telegràfics perquè els van haver de desmuntar de la 
línia de Palamós a la Bisbal. Per fer la gestió s’havien de dirigir al carrer de la Font, 
número,1 de Palafrugell (18/6/1888). 
 
A finals del segle XIX es procurava formar les dones perquè poguessin treballar a les 
oficines de correus, telègrafs, telefonia i ferrocarrils. També havien de rebre classes de 
comptabilitat en general i formació més especifica per ocupar places a biblioteques i 
arxius.  
 

 
Entrada d’una antiga oficina de correus. 

 
En una circular consten les normatives per poder-se presentar a les Oposiciones para 
Correos y Telégrafos. Els candidats s’havien de preparar en Gramàtica castellana, 
Francès, Geografia general, Aritmètica, i havien de tenir nocions de Física i de 
Geometria. També hi havia una assignatura en què es tractava la legislació de correus. 
Tots aquests llibres es podien comprar per 100 pessetes. Tenir els estudis de telegrafista 
podia servir de base per accedir al servei de Correus ja que estaven regulats pel Reial 
Decret publicat a la Gaceta del 21 de juliol del 1907. 
 
El 26 d’agost del 1899 l’oficina de Correus i Telègrafs es va instal·lar a una casa 
propietat de Rosendo Girbal, al carrer Sant Antoni número 3.  
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Placa situada al carrer Sant Antoni (Estret) 
de Palafrugell que indica la direcció on es 
pot trobar l’oficina del servei telefònic.  

 Alexander Bell fent una demostració sobre el 
funcionament del telèfon l’any 1877. Entre el públic hi 
ha dones (Imatge Enciclopèdia Monitor). 

 
 
Segons una notícia apareguda uns quants anys més tard al diari L’Autonimista del dia 22 
de juliol del 1934, veiem que possiblement les telegrafistes havien adquirit una bona 
reputació perquè hi constava la cita de dues d’elles, la de Victòria Cortí Montselvà i la 
d’Adelaida Solano.  
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TRIADORES DE MINERALS DE LES MINES DE MONT-RAS  
I EMPRESÀRIA MINERA 

 
Camilo Lasarte de Barcelona tenia la mina de galena de sulfat de plom anomenada la 
Rodia, a la Morena però, com que es trobava inutilitzada, l’administració li demanava 
que fes les gestions pertinents perquè fos declarada oficialment la seva caducitat 
(22/3/1858). 
 
Anna Fontanet administrava una mina de plom a Mont-ras anomenada Mejicana 
(6/11/1865). 
 
L’any 1876 es va procedir a fer la demarcació de les mines Catalina i Adela 
(19/2/1876). 
 
Una circular fa saber que Lluïsa Bergoñós no té cap explotació de mines de sulfat de 
bari dins dels seus terrenys (14/7/1891). 

 
El governador de la província pregunta al batlle què sap 
sobre la societat Minas de cebra i si el municipi disposava 
d’una mina de ferro anomenada Moujita. (17/10/1892). 
 
També hi havia la mina de plom Don Paco, propietat de 
Carlos Gómez Fernández (12/8/1899), i la Aumento 
Camero (29/12/1899). Les citem perquè generalment les 
mines portaven noms femenins.1 
 
 
 

Cristalls de baritina (Imatge Nat’s, d’Enciclopedia Monitor) 
 
 
El treball de les dones a les mines solia ser a l’exterior i consistia en separar els diversos 
tipus de material amb l’ajut d’una buixarda. En el primer volum de Dones 
emprenedores apareix una imatge procedent de la col·lecció de Lluís Molinas que ens 
dóna testimoni d’aquest fet.2 

1 Per a més informació es pot consultar la carpeta de Mines (AMP). 
2 Rosa M. Masana, Dones emprenedores 2013, pàg. 121. 
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MINYONES  
 
Sabem que Rosa Nicolau feia de minyona (28/12/1857). També se sap que algú va 
proposar que vigilessin la conducta moral de la minyona Maria S.M. (29/7/1864), 
encara que, de vegades, les minyones eren víctimes de falsos testimonis. 
 
Fer la bugada era una de les tasques més pesades que havien de realitzar les minyones, 
especialment quan l’aigua encara no era canalitzada, per la qual cosa calia emprar 
safarejos a l’aire lliure i en èpoques d’hivern els penellons als dits no tardaven en 
aparèixer, fins i tot alguns podien esdevenir amb lesions epitelials severes.  
 

 
Safareig públic de Palafrugell. 

 
L’any 1904 es va crear a Barcelona una associació de criada i cuineres per defensat els 
seus interessos i reputació d’aquest colectiu. En podem trobar una referencia al primer 
volum de Dones emprenedores (pàgina 127). 
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PAGESES, PASTORES, BOSQUETANES I PEIXATERES 
 
La tasca de bosquetana no s’ha trobat documentada però se sap que les dones anaven al 
bosc per diversos motius: a recollir llenya per la llar, escorça de pi per tenyir les xarxes 
de pesca, caçar bolets. Algunes, fins i tot, eren expertes en cercar tòfones emprant un 
estri especial per excavar la terra. Anaven també a collir espàrrecs, fruits silvestres i una 
gran varietat de plantes medicinals, també collien glans per donar de menjar als porcs. 

 
Pel que fa a les alzines, cal 
comentar que el governador de la 
província demanava al batlle 
quants quarters de glans disposava 
el municipi i que li fixés el valor 
de les 90 vessanes dels prats 
artificials (19/7/1858). 
 
Estri emprat per cercar tòfones (Ramon 
Janoher) 

 
A Josep Niel Gelpi li van donar permís per poder obrir una indústria de pesca i salaó. 
Com hem comentant anteriorment, sovint eren les dones les que s’ocupaven de posar a 
salar el peix.  
 
A Josepa Isern la van denunciar perquè entrava llenya a casa seva que feia servir, 
segons deien, per coure el menjar del ramat i no tenia llicència per fer-ho (4/2/1868). 
Suposem que es referia a tenir el ramat donat d’alta a la contribució. El batlle dóna 
resposta del fet a Pere Estevan. 
  
El temporal del dia 22 de 
desembre del 1888 va fer 
desaparèixer dues barques amb 
quatre persones que practicaven 
la pesca del Bou i dels quals no 
se’n tenia cap notícia (9/1/1889).  
 
 
Una llar de foc amb els estris habituals. 
 
Maria Isern, possiblement 
germana de Josepa Isern, vivia al barri de la Barceloneta de Llofriu. Segons sabem, hi 
havia una queixa contra ella perquè el seu ramat pasturava per l’hort de Josep Esteva. 
Algú la defensava dient que la jove Maria només tenia set ovelles i que l’havien vist que 
amb un bastó intentava fer-les sortir (6/3/1868). 
 
Sol·liciten al batlle que prengui mesures per evitar que es propagui la plaga de la 
Phylloxera vastatrix Plauchon que afectava l’Empordà, en especial, el poble de Rabost 
(9/1/1879). 
 
La Guàrdia Civil va cursar una denúncia imposada a la pastora Maria Oliva perquè els 
33 caps de xais que estava manant pasturaven dins de la propietat de Maria Gironés 
Miró sense que tingués permís per fer-ho ( 30/11/1880). 
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Un pastor també va ser denunciat perquè el seu ramat pasturava al camp de Maria 
Gironés. També es queixaven que els animals no portessin esquelles.  
 
El rector de l’església de Sant Martí organitza un acte de rogatives públiques per evitar 
que es propagués la fil·loxera. Els assistents o pelegrins havien de sortir a les set del 
matí de l’església de Sant Martí per anar a la capella de Sant Sebastià (4/4/1883).  
 
Una empresa anomenada La Ampurdanesa es cuidava de recollir gratuïtament el bestiar 
mort la carn del qual no era apta per al consum. S’havia de transportar aquests animals 
amb carruatges tancats hermèticament i posteriorment s’usava per fer-ne adobs. 
(25/8/1890). 

Teresa Garriga Quintana demanava que, d’acord amb la legalitat, li fos rebaixat l’impost 
de consums perquè deia que les seves vinyes estaven mortes, i en comptes d’haver de 
pagar 319,20 pessetes li van reduir a 199,70 (2/4/1891). 

L’empresa Francisco Jolis e Hijo tenia a Sant Feliu de Guíxols un magatzem de fruites 
colonials, xocolata i licors (6/7/1892). Possiblement, era un comerciant a l’engròs i 
subministrava aquests productes a les botigues de la demarcació. 

La vídua de Miguel é hijo va vendre blat de la collita de l’any 1897 a Saturnino Piferrer 
per un valor de 129,40 pessetes i consta que 64,70 pessetes corresponien a Sant 
Sebastià, possiblement en referència al Santuari (31/12/1898).  

Inicialment, la venda de peix es feia al carrer Cavallers però a partir del 29 de desembre 
del 1901, en base a una recent normativa signada pel batlle Joan Vergés, va restar 
prohibida la venda a la via pública i es va 
ubicar als baixos de la casa capitular. 

 Un pastor va ser arrestat durant vuit dies 
per haver comès faltes contra la propietat 
(9/7/1893). Un altre pastor de 18 anys 
també va ser sancionat perquè manava 78 
caps de xais per la zona del corriol d’en 
Cama i del Pi Verd, ramat que era propietat 
d’un conegut tractant de carn de la vila 
(1/11/1895). Aquests fets ens mostren que 
sovint la ramaderia i l’agricultura entraven 
en conflicte.  
 
                                                                                                  Ramat  de cabres 
 
L’Administració de Duanes demanava informació al batlle i per la seva resposta sabem 
que el municipi tenia 10.219 vessanes destinades a tot tipus de cultius, tot i que deia que 
hi predominaven els cereals. També sabem que el casc de la població ocupava una 
superfície de 778 vessanes, comptant-hi els camins, les rieres i les zones rocalloses i feia 
saber que no existia cap explotació ramadera (30/11/1897). 
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L’empresa de vins i licors P. Porte de Bourdeaux s’interessa en saber si la vila de 
Palafrugell podia exportar i vendre fusta de pi (12/6/1900). 
 
Comentar que l’any 1904, una dona que estava afiliada a la Societat Socors Mutus La 
Feminista va ser donada de baixa de la societat perquè va ser vista llaurant el camp quan 
constava que estava malalta. Si no hagués estat per aquest incident possiblement no ens 
haguéssim assabentat que algunes dones, potser puntualment, també llauraven.1 
 
A una altra dona també l’havien vist entrant llenya a casa seva quan constava que estava 
malalta. 
 

 
Imatge del llibre de L. A. Parravicini. Juanito. Barcelona 1887. 

 
Emilio Manjon, tinent de Navío de la Armada, comunica que de l’1 al 31 d’agost 
s’imposava la veda de la llagosta femella i que també s’havia fet extensiva al mascle. 
No complir la norma podia estar penat amb multa o presó (31/7/1904). 
 
Amb data 9 de maig del 1905 es comunicava al batlle que havia començat la veda de la 
pesca al Bou i també la venda d’ostres i altres tipus de marisc. 
 
Ens assabentem que des de Palamós fins a la cala de la Riereta hi havia una explotació 
d’esponges de mar (5/2/1906) i d’acord amb una Reial Ordre del dia cinc de febrer de 
1906 aquesta activitat va restar prohibida. Algú es queixava dient que l’esmentada  
manufactura marina donava feina a 500 persones entre homes i dones.  
 
La pesca amb xàvega i altres mètodes d’arrossegament eren incompatibles, per la qual 
cosa es comunicava que no se’n donarien autoritzacions (23/8/1906). 
  
L’any 1907 Martí Dalmau Jordi tenia una embarcació anomenada Tiberi. 
 
El mes de maig de l’any 1909 es va celebrar a Tarragona el XII Congrés de la Federació 
Agrícola Catalana-Balerar i el batlle de la vila n’és informat.2 
 
En una circular s’informa que estava prohibit pescar amb dinamita i que s’observaria el 
peix que es posava a la venda (31/5/1912). 
 

1 Rosa M. Masana. Revista Baix Empordà, número 42 del setembre de 2013 i 
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Feminista 
2 http://www.institutagricola.org/editorial/332-la-festa-de-sant-isidre-a-les-terres-de-lleida-abril-2010 
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La Cámara Agrícola del Ampurdán editava un butlletí que oferia informació sobre 
aspectes de l’activitat i la situació agrícola gironina (Figueres 1/10/1912, número 283). 
 
L’any 1912 hi va haver unes grans ventades i pedregades que van malmetre les collites 
(20/9/1912). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romana que sovint s’emprava per pesar fardots. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                      Falçó emprat per collir raïms. 

  
 
 
                    Bóta de vi per portar al camp. 

 
 
 
                                Olives  
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ESCRIPTORES I POETESSES 
 
Maria Jofra de Jordi publica una poesia al diari El Palafrugellense del dia 11 de 
novembre del 1882. En una estrofa escriu: «Para estimar tu valor/ basta un rasgo de 
vida/ que en la madera esculpida/ se ve en el Altar Mayor». 
 
El primer certamen literari fet a Palafrugell va ser per Santa Margarita l’any 1894 en el 
qual es van presentar 40 obres que van rebre premis de diverses entitats de la vila 
(22/7/1894). 
 
Si bé no eren escriptores professionals sí que sabem que algunes dones van participar en 
certàmens literaris. M. Concepció Saurí1 ens fa saber que, l’any 1905, en un certamen 
literari es va escollir a Estrella Juvert Matas com a Reina de la festa, i que Josepa 
Ventòs de Massó va ser escollida per representar els actes de la Festa de la Bellesa com 
a Reina i que anava acompanyada de cinc dames d’honor, de tres de les quals en sabem 
el nom: Caterina Vidal, Lluisa Pla i Mercè Vergès. 
  
Es pot obtenir més informació sobre escriptores palafrugellenques en el llibre de Xavier 
Xargay.2 
 
La Crónica del dia 13 de març del 1903 parla de l’escriptora Irene Rocas que va ser 
autora d’un gran nombre de publicacions literàries i de la qual s’han fet diverses 
cròniques sobre la seva vida i la seva obra.  
Si revisem la premsa local d’aquest període que tractem, observem que hi consten 
poques dones que signin relats literaris.3 La dona però, és present com a font inspiradora 

de diversos poetes, tot i que també es 
detecten tics misògins. Quedem-nos, però, 
amb el que escriuen alguns poetes més 
respectuosos com el d’aquesta estrofa: 
«¡Adeu! Marieta de Palafrugell! adeu! pom 
de roses d’eix boci de cel! ¡Ditxós qui tes 
áles, tindrà per dosser! Ditxosa la Terra qu’ 
ha sigut ton breç!»4  
 
 
 
 
 

Pàgines del llibre de Víctor Català (Caterina Albert), Solitud, Barcelona. 2a edició. La primera és de l’any 
1905. 
 

1 M. Concepció Saurí, «Un nou certamen literari». Programa de Festa Major de Palafrugell, juliol 2009. 
2 Xavier Xargay. Escriptors a Palafrugell. Quaderns de Palafrugell, 1999. 
3 Tenim l’exemple de Caterina Albert que als Jocs Florals de Palafrugell de l’any 1905 encara va signar 
amb el pseudònim Víctor Català.  
4 Extret del poema anònim titulat «Esposalles». Editorial Rourich, 1988. Biblioteca de la Bisbal 
d’Empordà.  
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ACTRIUS, MÚSICS, CANTANTS I FILÀNTROPES 
 
La Floreciente era una entitat amb socis que estava catalogada com a casino i obria fins 
a altes hores de la nit. Sense que se n’especifiquin les causes, s’informa que es procedia 
a clausurar l’entitat i que no la tornarien a obrir fins a una nova disposició (17/5/1859).  
 
Segons una circular, les dades estadístiques que disposava el governador de la província 
i les rebudes del municipi de Palafrugell no es corresponien, per aquet motiu el 
governador demana al batlle que revisi si hi havia hagut algun error, perquè a ell li 
constava que l’any 1867 s’havien representat 12 funcions dramàtiques. També li 
constava que a Palafrugell hi havia una societat de músics, quatre casinos i una 
companyia -sense especificar si era de teatre- (22/1/1868). A la mateixa circular 
s’exposa que al municipi hi havia 69 homes i 73 dones menors que no tenien cap 
professió. 
 

En una circular s’informa d’un problema ocasionat per la 
venda d’una ampolla d’aiguardent al casino de Martí Prats 
(14/9/1868). 
 
Sabem que la societat coral La Taponera va ser fundada 
l’any 1863 i que a mesura que s’anava consolidant, també 
va ser demandada per anar a cantar a altres viles. El mes 
d’agost del 1883, la Bisbal la va contractar per participar 
als actes de la Festa Major. 
  
Segons una nota de premsa apareguda a El Palafrugellense 
del dia 15/6/1883, durant la celebració de Corpus La 
Taponera va cantar les peces següents: «La resurrección de 
la carne», «El Ayuntamiento», «La Junta de Sanidad», «El 
caciquismo», «El pueblo», «Los escribas y fariseos», «El 
cementerio», «La Salut Pública», etc.  
 
Més endavant, en el seu repertori consten: «El mar», «La 

aurora», «Flors de Maig», «La Pepita», «Los Pescadors», «La Alborada» i «Gallega» 
(La Sardana 7/4/1892).  
 
Sembla que no va ser fins l’any 1894 quan La Taponera va redactar els seus estatuts 
perquè el governador civil de Girona els hi retornava al batlle possiblement després de 
revisar-los i valorar que s’adaptessin a la llei d’Associacions (12/7/1894). Inicialment, 
la coral només estava formada per homes però durant els primers anys del segle XX hem 
vist una fotografia i sembla que també hi formaven part les dones. 
 
Existia el reglament d’una societat humorística que durant les festes de Carnaval 
s’anunciaven amb l’apel·latiu Los Bombo (4/7/1890). 
 
Pel que fa al vessant altruista, tot i que no es pot confirmar, és possible que algunes 
dones de la vila s’haguessin implicat en la creació de la Creu Roja al municipi perquè en 
una circular apareix la proposta d’obrir-ne una delegació a Palafrugell que portaria el 
nom Asociación Internacional de Socorro a heridos en campaña, calamidades y 
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siniestros públicos, que estava regulada per les Reials Ordes del 6/7/1864 i també per 
les normatives dels anys 1868, 1870, 1876 i 1888 (datada a Madrid el 21/11/1893). 
 
Pere Cubí informava que podia oferir representacions teatrals amb les actrius Esperança 
Cubí i Matilde Williams durant la temporada de quaresma. El sou setmanal que havien 
de rebre les artistes era de 18 duros tant si feien una sola representació com si en feien 
més (Tarragona, gener 1894).  
 
El consistori manifesta que calia vetllar per la seguretat del locals públics, en concret 
s’esmentava que les portes del teatre s’obrien cap endins, fet perillós en cas d’incendi o 
aglomeracions (21/5/1897). 
 

 
 

La premsa escrivia: «Nueva Sociedad coral el Brazo fuerte formada por laboriosos 
joves obreros cuyo presidente es Josep Ferrer Mascort» (La Crónica 2/4/1903). Sabem 
per algunes imatges que aquesta coral estava formada per homes i dones. Entre les seves 
actuacions consta la que va fer al Centro de Católicos (30/7/1903) i també la de Sant 
Sebastià (La Crónica 27/8/1903). El Centre de Católicos es va inaugurar el dia 18 de 
juliol de l’any 1886 i disposava d’un Orfeó. 
 
Amb l’objectiu d’ajudar un jove malalt i sense recursos, un grup d’afeccionats va 
escenificar «El último inglés» i «Lo senyor de la americana». En aquest acte el Brazo 
fuerte va cantar «La Estrella d’Amor» (La Crónica 5/1/1905). 
 
El Brazo Fuerte i el Oratge van lliurar al batlle els diners que havien recaptat durant les 
festes de Carnaval perquè fossin repartits entre les persones desvalgudes. La fundació 
del Brazo Fuerte data de l’any 1903. 
 
La Taponera també va lliurar diners als metges de la vila perquè els malats poguessin 
obtenir bonificacions (La Crónica 17/3/1905). Possiblement eren per cobrir les despeses 
de la visita.  
 
Hi ha una fotografia que possiblement és del 1905 en què podem veure juntes les corals 
La Taponera i el Brazo Fuerte mostrant cada grup el seu respectiu estàndard i hem 
comptabilitzat que hi ha un centenar de persones repartides molt equitativament entre 
homes i dones.  
 
Estava prohibit que les dones portessin barrets que sobrepassessin la mida de 45 
centímetres de diàmetre i tampoc els hi era permès adornar-los amb flors artificials o 
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plomes portades de l’estranger. Qui volia ornamentar el seu barret amb cintes o gases 
havia de pagar una contribució anual de quatre pessetes (La Crónica 6/1/1907).  
 

 

 

 
 
A Palafrugell l’any 1904 hi havia la barreteria de Giovanni Cisotti al carrer Cavallers, 
83.  
 
Alguns vilatans, moguts per un sentit d’ajuda, es van organitzar per intentar localitzar a 
Catalina Abril, vídua de Rocas, que era coneguda per l’àvia catalana de Tamariu, tenia 
85 anys i havia desaparegut del seu domicili (17/7/1896).  
 
Manel Jubert, en qualitat de tresorer, juntament amb altres persones, sol·liciten als 
vilatans que facin una subscripció econòmica per evitar que els nord-americans, després 
de quedar-se amb la illa de Cuba, no ho fessin amb la de Filipines i Puerto Rico 
(16/3/1898). 
 
El mossèn invita els feligresos a un acte religiós a favor de la Divina Majestat per oferir 
auxili davant la complicada situació en què es trobava Espanya (27/5/1898). 
 
Es fan gestions i es disposa d’un reglament per posar en funcionament una societat 
recreativa que havia d’anomenar-se la Laboriosidad, curiós apel·latiu per tractar-se d’un 
centre d’esbarjo.  
 
Es sol·licita poder constituir la societat La Garlopa a la vila (19/6/1891). 
 
El president de la societat La Taponera, Josep Gallart, demana ajut econòmic al batlle 
de la vila per poder assistir al Concurs Internacional d’Orfeons que s’havia de celebrar a 
Beziers -França- els dies 24 i 25 d’abril. També li comentava que havien participat amb 
molt d’èxit als certàmens celebrats a Barcelona i a Figueres (8/4/1892). 

 
La Taponera va obtenir com a premi una medalla com 
aquesta. (Cedida per l’Arxiu Municipal de Beziers )  
 
 
 
Hisenda lliure uns impresos al batlle perquè els hi 
retorni una vegada signats pels centres socials 
següents: Centro Católico, Centro Obrero, el 
Fraternal, el Casino, el Siglo i la Barretina 
(18/4/1900). 
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L’empresari del Teatre de l’Escala demana al batlle poder representar una funció de 
sarsuela a la vila amb la participació de l’orquestra de Palafrugell. S’acomiada amb 
aquestes paraules: «Soy hombre de pocos preámbulos; dinero al canto si es que el trato 
me conviene y nada más». Signat Baldomero Masana -dirección- La Escala 12/6/1900. 
 
El governador de la província de Girona, Jose de Urbiztondo Fernández de Córdoba, 
felicita els soldats de Palafrugell que eren a l’Àfrica per la victòria obtinguda a la guerra 
i al mateix temps demana ajut a les dones envers els soldats ferits que es trobaven als 
hospitals de sang; els hi deia: «... vosotras, mujeres, que habéis nacido Ángeles de 
consuelo, y á quienes concedió el Criador como cualidades las más eminentes de 
vuestro sexo los tiernos sentimientos y los benéficos instintos. Fabricad pues hilas à 
porfía; cada gota de sangre que restañen, será una lágrima que enjugareis á una madre 
ó á una hija, á una esposa ó á una hermana.» (4/12/1859). 
 
La resposta va ser ràpida i esplèndida perquè el ministre de la Governació deia que 
havien rebut 70 quinta’ls i tres arroves i mig de hilas, venes, compreses i llenços 
fabricats per senyores de diversos pobles de la província i també pel Col·legi de les 
Religioses escolàpies. Aquest material anava destinat a l’hospital de l’exèrcit d’Àfrica 
(20/2/1860).  
 
La cantant d’òpera Josefina Huguet Salat es dóna d’alta d’espectacles per actuar al 
Centre Fraternal de Palafrugell (21/7/1905). D’aquesta cantant en tenim feta una 
crònica.1 

 
 

1 Rosa M. Masana. http://www.rosammasana.com/?p=4120 
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LLEVADORES, INFERMERES, HOSPITAL I TEMES SANITARIS EN 
GENERAL 

 

 
Antiga sala de l’hospital (imatge del plafó públic). 

 
En una circular consta que a l’hospital de pobres hi havia cinc germanes de l’Institut de 
la Puríssima Concepció i, indirectament, informen que el dipòsit de cadàvers en aquell 
moment estava ubicat a la capella del cementiri general (7/8/1857). 
 
Les autoritats provincials demanen al batlle que li digui els noms de les germanes de la 
caritat, l’infermer i l’anomenada recadera que hi ha a l’hospital (30/1/1861). 
  
Maria Jordi tenia una filla que era sordmuda i havia d’ingressar a l’hospital (1865). 
 
Segons una nota del Servei d’Estadística de Girona se sap que l’any 1867 havien nascut 
128 infants i que a causa de malalties epidèmiques havien mort 96 persones 
(30/1/1868). 
 
A les mateixes sales de l’hospital de la vila es volia posar en marxa un hospital 
particular per a variolosos, però no tothom hi estava d’acord perquè existia el perill de 
contagi a altres malalts i també als veïns (24/2/1875). 
 
Des de Sanitat Militar es donen ordres perquè els 
hospitals atenguin els soldats ferits o malalts. 
(5/5/1874). 
 
 
Pere Bach-Esteve, subinspector de cirurgians i 
dentistes de la província de Girona, demana al batlle 
que no deixi exercir dentistes sense títol pels carrers i 
per les places públiques (23/9/1879). 
 
Anastasia Gallart Esteve sol·licita poder treure el seu 
marit de l’hospital perquè deia que estava curat 
(12/4/1878). 
 

 
El batlle rep un document imprès del governador de Girona, 
Joaquin Maria Lagunilla, informant-lo que segons un telegrama que havia rebut del 

Parada d’un dentista 
ambulant al Marroc, 1975. 
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Consell de Ministres se l’informava que: «Des de la una y media de esta madrugada se 
empezó a notar S.M. la Reina Nuestra Señora, gran depresión de las fuerzas seguido 
poco después de evacuaciones abundantísimas de vientre en las cuales se observa 
considerable cantidad de sangre.- Este accidente, pone en gravísimo peligro de perder 
la vida S.M. Lo que con el más profundo dolor tengo el sentimiento de participar al 
público.» (24/6/1878). 
 
Des de l’Hospicio y Expósitos de Girona es demana que un matrimoni torni 
l’Esperanza, una nena que és amb ells i que no han informat que la volen afillar (1879). 
 
L’any 1880 es van traslladar nens expòsits a l’hospici de Girona. En una de les 
ocasions, se’n van traslladar tres a la vegada. (Font: Inventari de l’hospital de pobres de 
Palafrugell) 
 
En una circular impresa, es feia saber que a la Universitat de Barcelona s’obria la 
matrícula per cursar els estudis de Practicant i de Matrona. Les candidates havien 
d’estar casades i presentar una autorització del marit; si eren vídues, havien de 
presentar, com les altres, un certificat de bons costums (1/9/1883). 
  
Mitjançant una subscripció popular es van recaptar 171 pessetes per auxiliar les 
necessitats de l’hospital de pobres (El Palafrugellense 9/9/1883). 
 
Un imprès amb el segell de «Establecimiento para la vacunación con linfa de vaca», 
domiciliat al carrer Ample de Barcelona, comunicava al batlle que li feia arribar sis tubs 

de limfa perquè fos emprada per 
les classes proletàries (10/8/1883).  
 
Sanitat de Girona informa al 
batlle que a la vila hi havia hagut 
onze noves manifestacions de 
verola (7/9/1883). Més endavant, 
també informa que s’havien donat 
sis nous casos de verola i demana 
al batlle que s’informés dels nens 
de 7 anys en endavant que havien 
estat vacunats i quins no. 
(20/10/1883). 

                 Porta d’entrada de l’antic hospital. 
 
L’any 1884 la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona va publicar un manual sobre 
les regles a seguir per prevenir el còlera. El batlle fa pública aquesta alerta (26/7/1885).  
 
Durant l’epidèmia de còlera es van traslladar malalts a l’ermita de Sant Sebastià i 
posteriorment, es va procedir a la neteja i blanqueig del recinte (8/5/1886).  
 
En algunes ocasions s’havien fet rogatòries perquè les dones embarassades tinguessin 
un bon part i per aquest motiu, el Bisbe de la Diòcesi de Girona va demanar que a la vila 
de Palafrugell es fessin precs per S.M. la Reina Regente (4/5/1886). Pocs dies després el 
batlle rebia la notícia que el Rei d’Espanya había nacido con toda felicidad (17/5/1886). 
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Agustina Bruguera Andreu va perdre la vista, per la qual cosa va haver de necessitar els 
serveis d’una institució sanitària (15/9/1886).  
 
Estava prohibit que les persones amb problemes psicològics -en concret apareix com los 
locos- fossin portades a la Guàrdia Civil. Per poder-los ingressar al manicomi de Lloret 
de Mar s’havia de seguir un altre procediment (10/10/1890). 
 
P. Ferrer demana a l’Hospital provincial de Girona que li fossin rebaixats dos rals de la 
quota d’ingrés de la seva muller, Magdalena Martinell (31/12/1890). La petició li és 
concedida i ha de pagar un ral i mig diari (7/3/1891). 
 
Es van fer inspeccions a cases particulars per veure si hi havia focus pútrids i a una hi 
van trobar conills morts (10/6/1893). 
 
Un metge de la vila comunicava que hi havia cinc persones amb símptomes de diarrea 
severa i la seva femta tenia les característiques de grumolls raciformes i els pacients a 
més presentaven vòmits incoercibles, temperatura i col·lapse. Considerava que es 
tractava de casos sospitosos, però no descriu el diagnòstic 1(3/7/1893). 
  
J. J. Vives Ferrer es dirigeix a la Junta de Sanitat de la vila per oferir un producte a base 
de salicilats de bismut i cesi, útil, deien, pel tub digestiu en cas de còlera (3/7/1893).  
 
El Govern Civil de Girona indicava que si hi havia sospita de malaltia, no deia si de 
còlera o tifus, s’havia de recollir 30 cm2 de dejeccions que tinguessin aspecte de 
cocimiento de arroz i posar-les en un pot de vidre net de 60 cm2 tapat hermèticament en 
un altre pot d’iguals característiques però aquest barrejat amb aigua fenicada al 6%. Les 
mostres havien de ser obtingudes recentment i s’havien de portar al Govern Civil per ser 
analitzades amb el microscopi (8/7/1893).  
 
Rosa Saballs va morir de gastroenteritis i Catalina Guasch de febre tifoide (12/7/1893). 
 
Des de l’Hospital Provincial de Girona demanen al marit de Maria Rovira Niel que 

l’anés a buscar (29/3/1899). 
 
Teresa Rubé Pascual va ser donada d’alta de 
l’Hospital provincial de Girona on estava 
ingressada (3/10/1900). D’aquest mateix hospital 
és donat d’alta el marit de Victòria Puig Tauler 
(20/12/1900). 
 
Edifici de l’antic Hospital de Palafrugell. Detall de la façana de 
l’església de l’hospital. 
 

 
Josep Torres Jonama va lliurar un ajut econòmic per millorar les dependències de la 
infermeria i d’altres sales del hospital els anys 1911 i 1912. 
 

1 Possiblement el metge va evitar utilitzar la paraula còlera, però per la descripció que fa dels símptomes 
s’havia de tractar de la infecció causada pel germen Vibrio cholerae i un dels indicadors de la malaltia era 
la presència de femta amb grumolls o d’aspecte d’aigua d’arròs.  
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L’infermer Salvador Deulofeu i la seva muller Carme Mató residien a l’Hospital de 
pobres i quan en Salvador va morir, l’Ajuntament va comunicar a la Carme que havia de 
deixar l’habitació que ocupava. Potser l’havien advertit altres vegades perquè li deien 
que de no fer-ho, recorrerien a la justícia. (26/2/1904). 

 
L’any 1903 es va establir que s’havia de vacunar gratuïtament les persones pobres de la 
vila. Per  dur a terme aquesta pràctica  s’havia d’emprar un local de la casa capitular.  
 
A primers de gener de 1905 l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya va fer un estudi sanitari 
que concloïa que s’abusava de begudes als col·legis i a les cases de prostitució i que les 
malalties dominats eren: apoplexia, demència, alcoholisme, cloro-anèmia entre els 
joves, tuberculosi pulmonar, grips gastrointestinals, malalties venèries, infeccions 
epidèrmiques, la grip -que cada any era més benigna i tenia tendència a desaparèixer- i 
les malalties degudes a la infàmia però, que eren benignes.  

 
Respecte a la morbositat i la mortaldat hi constava: el treball a 
les fàbriques, la tuberculosi -en alguns casos-, la cloro-anèmia 
entre els joves, les malalties intestinals per la insalubritat de 
l’aigua potable a causa d’infiltracions dels desaigües, latrines 
i pous negres. Recomanaven fer reformes a la xarxa del 
clavegueram, treure els pous negres, latrines i reglamentar la 
prostitució.  
 
En una circular del dia 28 de maig del 1906 consta que a 
l’hospital de la vila hi havia un malalt afectat de verola. 

També que el dia 28 de juny del 1906 s’havia vacunat 34 nens des dels quatre mesos als 
set anys. Suposadament la vacuna era l’antivariolosa. 
  
Des de l’any 1905 sabem que diversos palafrugellencs fan donacions de 100 pessetes a 
l’hospital. A partir de l’any 1907 alguns dels rebuts de donacions anaven signats per 
l’infermer Martí Vidal. Amb data 3 novembre del 1907, Lluïsa Sobrevalls, mare 
superiora de l’Hospital també signa el rebut d’un donatiu. 
 
Sor Elvira de San Luís de la congregació Hermanitas de los Ancianos Desemparados 
demana al batlle si poden deslliurar la comunitat de pagar l’import de consums perquè 
es veien amb la necessitar d’anar a postular per la vila i pels pobles comarcans per fer 
front a les despeses del centre (7/8/1907). 
  
Hi ha documents que indiquen que les farmàcies de Pere Mascort Fina, Josep Gich i 
Federic Suñer subministraven medicaments a l’hospital i es pot comprovar que el mes 
de desembre del 1906 van facturar 49,83 ptes. 84,75 ptes. i 89,40 ptes. respectivament. 
El farmacèutic J. Miquel que també feia anàlisis químics i subministrava oxigen pur, 
entre el mes d’agost i el de desembre va facturar a l’hospital 36,35 pessetes (1/1/1907). 
 

 
 

Antigues etiquetes de farmàcia Cid cedides per Meritxell Roca. 
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Tres homes van anar a buscar un malalt a casa seva per portar-lo a l’hospital. L’home va 
ser rebut per l’infermer Martí Vidal. El servei va costar tres pessetes (16/1/1907) . 
 
Per emblanquinar algunes dependències de l’hospital es va comprar una gaveta de calç, 
tres onces de blau i un pinzell per un import de 1,96 pessetes. (21/1/1907).  
Van traslladar a l’hospital un vilatà que havia estat agredit per un altre. Les primeres 
cures les hi va fer el metge Lluís Pons (16/8/1907). 
 
Rita Busquets va rebre vuit pessetes per portar un nen a Girona (20/8/1907). En alguna 
ocasió s’havia donat el cas que el fill d’alguna mare soltera, després de ser infantat, era 
portat a l’hospici. N’hi havia també alguns que eren donats en adopció. 
 
L’any 1909, l’hospital de pobres de la vila disposava de 13 llits i, durant aquest any, es 
van atendre 19 malalts, que en conjunt comptabilitzaven una ocupació hospitalària de 
277 estades, calculant la mitjana veiem que corresponia a 14,5 dies a l’hospital, tot i que 
desconeixem el rang. Els ingressos obtinguts van ser de 1.350 pessetes i les despeses de 
3.700 pessetes. La retribució del metge va ser de 1.000 pessetes. 
 
L’empresa d’Edmundo i José Metzger factura un aparell de desinfecció que funciona 
amb formaldehid. El seu valor era de 395,50 pessetes (3/6/1909). 
 
Es destitueix del seu càrrec com a infermer de l’hospital de pobres a Martí Vidal, segons 
deien, per haver secundat actes sediciosos durant els dies 27 al 30 de juliol de 1909 
(21/8/1909). 
 
L’empresa bilbaïna de Matths Grubert es dirigeix al batlle per oferir-li la compra d’un 
aparell d’encalar,2 embrear i desinfectar de la marca Fix. Segons deien era útil per les 
dependències municipals i les cases veïnals, justificant la seva necessitat a causa de la 
invasión del cólera (5/9/1910).  
 
El batlle feia saber que es procediria al subministrament gratuït de medicines a persones 
pobres, a la Guàrdia Civil i als seus familiars, i als residents de l’asil d’ancians 
desemparats. El metges havien d’expedir una recepta que indiqués «Beneficència 
domiciliària». També informava que no els hi era permès receptar aigües minerals 
(6/1/1911). 
 
El Círcol Mercantil dóna 116 pessetes a l’asil per pal·liar la penúria que passaven els 23 
asilats. Les vuit germanes tiraven endavant gràcies també a les recaptacions que sovint 
duien a terme (Baix Empordà 17/12/1911). 
 
La germana Pilar Rubies de l’hospital de pobres va rebre 375 pessetes en concepte de 
retribució a la comunitat corresponent al quart trimestre de l’any (1/10/1911). Durant 
diversos anys veiem que és ella qui signa el rebut de les donacions de particulars. 
 
La llevadora Maria Bastons, l’any 1912, va rebre 10 pessetes per haver assistit a una 
partera a l’hospital (Inventari de l’hospital AMP). 

2 La paraula encalar es refereix a emblanquinar les parets de les cases, hospitals i llocs on hi havia 
animals, ja que aquest producte actua de desinfectant. Embrear possiblement es refereix que a la calç o el 
que fessin servir per pintar les parets, hi havien posat brea que actua també com a repel·lent dels insectes.  
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El diari Baix Empordà del dia 25 de maig del 1913 a la secció «Notes del municipi» 
comunicava que el senyor Corominas demanava que a l’Hospital hi hagués una sala 
destinada a socórrer les dones que no tinguessin mitjans per deslliurar. És possible que 
la demanda, com hem vist en altres ocasions, fos suggerida per les pròpies llevadores 
per facilitar l’atenció a les parteres amb pocs recursos i també a les gestants transeünts.  

El senyor Coromines considera viable la proposta de traslladar a la sala capitular el 
servei de telègraf ubicat a l’hospital.  

Es va organitzar un torn de llevadores de guàrdia format per Maria Bastons, Enriqueta 
Cofan, Isabel Forgas i Reparada Bastons. Es va establir que se les retribuiria amb 10 
pessetes per cada part que atenguessin i 15 pessetes si les parteres vivien fora del nucli 
de la població (acords del Ple del 23/5/1913 i 5/9/1913). 

Des de l’any 1822 estava vigent la Llei de Beneficència Pública i els ajuntaments eren 
responsables de contractar llevadores que atenguessin les parteres pobres i transeünts. 
Per a més informació sobre les llevadores es pot consultar el llibre Llevadores de 
Palafrugell.3 
 

 

 

 

 

 

 

 
      M. Bastons       E. Cofan         I. Forgas          R. Bastons 

(Imatges cedides per les respectives famílies) 

En base a la Reial Ordre del 31 de desembre de l’any 1910, la Junta de Sanitat 
Municipal informa sobre l’estat sanitari de la població (30/12/1911). I d’acord amb un 
altre document lliurat per Sanidad General del Reino durant el quinquenni 1907 a 1911 
hi havia hagut 873 defuncions amb predomini de les causes pulmonars, entre elles, la 
tuberculosi. La població de Palafrugell era de 9.018 habitants (4/9/1912). 

La Fàbrica de Apósitos Valls, Jordana y Cia, situada a Barcelona, presentava una 
factura a Isidre Prat, metge de l’hospital, per la compra de cinc raspalls, una xeringa d’1 
cm2, una xeringa de 10 cm3, un atuell de 24 cm i un altre de 28 cm, dues ampolles de 
seda esterilitzada, Wornell 2/1 i d’una segona mida la xifra de la qual és poc llegible, 
dues ampolles de catgut amb oli fenicat, esparadrap de 3 cm i un estilet. El valor total 
era de 27,45 pessetes (23/11/1912). 

Josep Reixach, infermer de l’hospital, signa el rebut d’una donació feta en metàl·lic 
(desembre 1913).  

La fàbrica d’hules d’Agustí Castells presenta una factura a l’hospital de pobres en 
concepte de tres metres de roba (6/6/1913). 

3 Rosa M. Masana. Llevadores de Palafrugell, 165 anys d’història. Associació Suport a la Dona 
Palafrugell, col·lecció «Dones amb nom propi», 2006. 
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Dues germanes van patir el xarampió i el metge ho comunica al batlle (8/11/1913). 

Per reconstituir les corretges d’una llitera desmuntable, el baster Josep Bastons presenta 
una factura per valor de 4,25 pessetes a l’hospital (11/8/1914). 

 

Estris sanitaris de l’època. 
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DIDES  
 
El batlle va rebre les bases d’una normativa per poder ingressar un infant a l’hospici de 
Girona sempre i quan provingués d’una família pobra (8/2/1908). 
 
Sabem que en aquest centre hi havia dides internes i també externes que alletaven els 
nadons de pocs mesos.  
 
Se sap que a totes les viles hi ha hagut dides, dones que per poder disposar d’alguns 
ingressos s’oferien per alletar els nadons d’altres dones mentre donaven de mamar al 
seu. En ocasions, la retribució consistia en alguns aliments de component proteic. 
 
Mossèn Molla pregunta si la dida d’un nen bessó havia d’anar personalment a Girona 
per poder cobrar la primera mesada (2/11/1910). 
 
El matrimoni Antònia i Mariano volien afillar un nen orfe que estava ingressat a 
l’hospici de Girona (17/4/1874). 
 
Consta que Josep Florensa no disposava de parents i des de l’Hospital de Expósitos de 
Girona li sol·liciten que bonifiqui la lactància del seu fill orfe de mare (2/12/1892).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge al·legòrica de la protecció de la infància.  
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COQUESSES I CUINERES DE FONDA  
 
Hi ha poca cosa documentada d’aquesta època que esmenti les tasques i els plats que 
elaboraven les cuineres, però a través d’algun exemple podem deduir que sovint 
preparaven bones manduques amb aliments d’us quotidià i també espectaculars tiberis.1 

 
Un grup de 14 regidors van anar a dinar a Port Pelegrí (Calella) i de menú hi havia: Puré 
de crancs del cuss, Cuxaaff, Riz posibilero, Filet de beuf à la Rouge, Estofat de llebre a 
lo Pals, Llagostins à la Siesdeley, Cotelettes de agnoux à la Roi i van brindar amb 
xampany. No hi consten les postres, però sí que s’informa que la taula estava adornada 
amb orquídies, roses, clavells, lilàs i altres flors aromàtiques (El Palafrugellense 
30/6/1895).  
 

 
 
Un model d’olla emprada en aquell temps que tan es podia deixar a sobre les brases con penjar-la per les 
nanses. 

1 Veure primer volum de Dones emprenedores i també Històries de Pals. 
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PROPIETÀRIES DE FINQUES I SOLARS 
 

 
 

Balcó de forja d’una casa de principis del segle XX. 
 
Joan Sabas i Maria Miró tenien finques a Llofriu (1/8/1859) i també disposava de 
propietats Maria Girbal, vídua de Josep Vergonyòs (16/7/1851). 
 
Esperanza Bofill i el seu marit pagaven impostos per una casa a la platja de Calella 
(22/6/1862).  
 
Lluïsa Soler Riera va vendre a Joseph Riera Genís un comú de dues vessanes anomenat 
Duranas que pertanyia al terme de Palafrufell (15/4/1863). 
 
Quinze persones de Palafrugell pagaven la contribució per terres que tenien al municipi 
de Peratallada, entre elles hi havia Rosa Rubau (9/10/1866). 
 
Maria Roquetas Avelli, Narcisa Riera i Rosa Frigola, aquesta darrera vídua, l’any 1873 
posseïen propietats. Teresa Paulino també està inscrita amb el qualificatiu de terratinent 
del terme de Llofriu (20/4/1880).  
 
Teresa Miquel i Rita Ribot també posseïen propietats contributives (17/3/1886). 
 
Carme Jonama, per haver quedat vídua, es va veure amb la necessitat de vendre 
propietats per poder fer front a les despeses. Era mare de dos fills de 18 i 19 anys (juliol 
1887).  
 
La vídua de Dalmau consta que havia de pagar aranzels (31/8/1887). A Anna Fontanet 
Guich se li demanava que procedís a fer l’amillarament territorial per normalitzar les 
seves finques (29/10/1887). Consta que Francesca Peya disposava de terres (8/2/1892). 
 
El batlle comunica a Rosa Vergès Casas que ha d’enderrocar la casa de la seva propietat 
que té a la placeta d’en Bou (10/9/1892). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverses cases presentaven sanefes a les façanes. Aquesta és una de molt antiga de Palafruguell. 
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Maria Ferrer Poch i Esteve Tauler han de liquidar impostos per la transmissió de béns 
(2/1/1893). També ho han de fer Teresa Costals Bofill (2/1/1893) i Margarita Bancells 
Ferrer.  
 
En quant a riquesa subjecta a impostos, en una circular hi ha el nom de quatre persones 
entre les quals hi ha Anna Dalmau (10/3/1893).  
 
Maria Arenas Carreres disposava de finques i havia de liquidar impostos (5/6/1893). 
 
Margarita de Tejeiro Rocas estava pendent de bonificar la quota de les seves propietats 
(5/9/1893). 
 
Algunes finques rústiques i urbanes es van veure afectades per la llei de 
desamortització, fins i tot les del clero (23/10/1893). 
 
Marta Esteve Girbal havia de liquidar l’import de béns (4/12/1893).  
 
Hi havia veïns de Palafrugell que tenien terrenys a Begur i el batlle d’aquesta vila 
demana que sigui abonat l’import contributiu a diverses persones, entre elles Maria 
Cama i Anna Roca Costa (23/12/1893).  
 
Rosa Rubau Martí també ha de liquidar l’import de béns (18/1/1894), així com Catalina 
Mauri Costey i Àngela Isern Mauri (9/3/1894). Antònia Salamó Fabregas paga 
contribució per possessió d’alguna finca (4/9/1894). 

 
En aquesta casa del carrer Nou hi vivia el mestre 
Bonai i data de l’època que tractem. 
 
 
Carolina Garcia Colom ha de liquidar 
impostos per una finca (6/3/1895). 
Maria Sabater Puig sol·licita que la finca 
que anava a nom de Concepció Godó 
s’inscrigui a nom seu (16/3/1895). 
 
Paguen contribució en concepte de les 

seves propietats: Maria Puig Salamó (29/4/1895), Rita Peya (6/7/1895), Magdalena 
Cols Marcillach (6/7/1895), Francesca Coll Sagrera (12/9/1895), Lutgarda Poch Avellí i 
Marta Esteve (21/10/1895). 
 
Li són transmesos béns a Maria de Mata 
Arnau (8/6/1895) i en virtut de la Llei del 
16 d’abril de 1895 fan declaració de 
riquesa 12 persones, entre les quals hi ha 
Dolors Puig Pareras que disposava de 
1,90 vessanes (19/10/1895). 
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En qualitat de terratinents consten:  
 

Nom Data 
Maria Boera 12/11/1895 
Mercé Godó Carreras 23/3/1896 
Teresa Filosia Ramon  23/3/1896  
Cresencia Tauler Vidal 17/9/1896, 17/9/1896 i 17/10/1896 
Teodora Pons Portó 30/1/1897 
Enriqueta Mascort, 30/1/1897  
Joana Gout, 30/1/1897 
Victòria Fina, 30/1/1897 
Joaquima Font 30/1/1897 
Rita Rocas.  30/1/1897 

 
L’agent executiu encarregat de les contribucions manifestava es podien embargar els 
béns a les persones moroses (1897).  
 
Rita Avellí Carreras, el seu marit Tomás Jofra i Maria Beya -vídua- manifesten que són 
propietaris d’una casa al carrer del Vilar que es troba en ruïnes i que s’ha d’enderrocar 
(15/3/1898).  
 
Margarita Girbal Campasol és propietària de la casa número 9 del carrer del Progrés 
(4/5/1898). Teresa Vergés Cases posseïa una casa de planta baixa i pis al carrer Vilar 
12, abans número 21 (9/7/1898). 
 
Catalina Molla segurament disposava d’alguna connexió al clavegueram general i per 
alguna raó no el feia servir i el va tapiar, motiu pel que va sol·licitar al batlle que la 
donés de baixa, entenem dels impostos municipals. (17/6/1889). 
 
Salvador Barceló i Reparada Gallart Domenech van traspassar a Eustaquia i Narcisa 
Vicens Barceló els béns que tenien al carrer de Girona (3/12/1898). 
 
Catalina Esteva Escarrà disposava d’alguna finca (29/8/1899). 
 
Teresa Martí Avellí va traspassar una finca a Josep Fonalleras (20/9/1899). 
 
Maria Serra estava pendent de signar un document de transacció de béns urbans 
(18/11/1898). 
 
Les finques que en el seu dia eren d’Antoni Miró Riera van passar a ser de Teresa Ferrer 
Jordi o Joaquim Miró Ferrer -així s’especifica- (9/1/1899). 
 
Adelaida Cama Ramon rep béns de Martí Cama Jofra (31/5/1899). 
 
Sebastià Prats traspassa béns del carrer Rabal Superior a Coloma Prats Bonal 
(2/4/1900). 
 
Hisenda demana signar una circular a diversos contribuents, entre els quals hi ha Maria 
Ferrer Campà i Maria Martí, vídua de Salvadó Ferrer (21/4/1900). 
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Segons consta en una nota, s’ha d’aclarir la titularitat d’una casa entre Catalina Frigola 
Sala i Anna Frigola Sala (28/4/1900). 
 
Joaquima Gaus Cateura tenia una propietat al carrer Clavé i sembla que tenia dificultats 
per abonar la contribució (18/6/1900). 
 
Mitjançant una herència, Manuela Morató Mascort va rebre una casa al carrer 
Concòrdia i havia de fer les gestions per una taxació (19/10/1900). 
 

Veiem que pagaven aranzels per disposar de finques: 
Teresa Vidal, Engràcia Batlle Tarinas, Llúcia Ribot, 
Dolors Renart Masó, Llúcia Serra Martí i Julita Trull. 
(19/1/1904).  
 
Enriqueta Serra Vergonyòs i l’Ajuntament de 
Palafrugell van arribar a una acord perquè es procedís a 
l’obertura i prolongació del carrer dels Valls (La 
Crónica 17/3/1904). 
 
Rosa Bonay Guilló amb data 7 de maig del 1904 era 
propietària de sis vessanes de terreny al Canadell.  
 
L’any 1907 es reclama l’import de la contribució a 
Gertrudis Serrat Aubert i a Àngela Carbó Serrat.  
 

El batlle es va adreçar als propietaris interessats en cursar l’expedient d’expropiació dels 
terrenys del terme de Palafrugell en els quals s’havien d’efectuar les obres per construir 
la carretera de Viladamat a Palafrugell.  
 
Entre les 40 persones que constaven inscrites hi havia: Concepció Perches Prats, 
Catalina Cruañes Bofill, Teresa Serra Batllia, Julia Frigola Girbal, Concepció Reixach, 
Rita Bofill, Maria Matacás , Reparada Deulofeu i Teresa Vila Coll. (8/6/1909). 
 
En una altra circular consta que Amalia Pi vídua de Niell va ser expropiada (13/6/1909). 
 
D’acord amb el consell familiar de la menor Amàlia Jordi Jordi, es posen a subhasta 
pública les seves propietats (8/7/1913).  
 
Pel que fa a aquesta línia de disposar de propietats i possiblement també de capital, 
comentar que un grup de persones sol·licitaven poder obrir una «Caja de Ahorros para 
las clases obreras» i que alguns dels signants argumentaven que podrien contribuir-hi 
com a accionistes (28/8/1880).  
L’entitat va ser fundada el 27 de desembre del 1880 en un local situat al carrer del Valls. 
L’any 1903, hi constaven 848 impositors, tenia un capital de 408.988 pessetes i una 
reserva de 43.919 pessetes. (La Crónica 30/7/1903). 
 
Més endavant, també veiem que a la vila hi havia instal·lats els banquers Carreras Suñer 
Hermanos (20/8/1907). 
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PROSTITUTES, AGRESSIONS I PRESONERES 
 

 
 

Lligacama. 
Prostitutes 
 
Pregunten al batlle de Palafrugell si Francesca Cubet, coneguda com la Llaunera, 
exercia la prostitució (1/10/1863). En una altra circular hi ha la seva descripció física: 
era baixa, de cabells castanys foscos, ulls marrons, nas regular, cara rodona, color bo i 
que en aquell moment feia de dida a la Maternitat de Barcelona (6/10/1863). 
 
A un establiment propietat del senyor Sagrera es feia ball i es comentava que hi havia 
dones molt relaxades que es podien anomenar prostitutes. Encara que aquestes fossin 
casades no deixaven de ser descarrilades. En canvi, a la sala del «comú» no hi havia 
hagut mai cap motiu de queixa (23/12/1867). 
 
De vegades, a les cases de tolerància es jugaven jocs prohibits per la llei, no sabem si 
aquest era el cas, només que a una circular es notificava que havien de ser investigades 
les cases de cal Calof i de cal Tóful (febrer 1894). Es torna a investigar Cristobal 
Vilella, Tóful (16/5/1899). 
 
En el primer volum1 comentàvem que la Junta Municipal de Palafrugell amb data 16 de 
desembre del 1904 feia saber que no hi havia establiments dedicats a la prostitució. És 
possible que els haguessin clausurat. 
  
El governador civil de Girona, amb data 19 de febrer del 1904, es dirigeix al batlle de 
Palafrugell informant que un ciutadà li demanava que argumentés el motiu pel qual 
s´havia de tancar la mancebia del carrer Sant Pons número 17. El batlle va fer constar 
que l’esmentat establiment estava inscrit al Registre Especial d’Higiene, per la qual 
cosa, sembla, que era legal.  
 
El governador civil, amb data 7 d’agost del 1904, autoritza a Joan P. i a Carme G. O. 
«para que se puedan ejercer en esta población el tráfico de mancebia». Però amb la 
condició que havia d’haver-hi un metge que visités totes les públiques i també que 
donés de baixa les que estiguessin malaltes. El metge cobraria una pesseta per casa 
visita.  
 
Es diu que Joan P. tenia dues públiques, una de 25 anys i que era de Madrid i l’altra, de 
Saragossa.  
Carmen G.O. tenia una pública de 25 anys que era de Barcelona.  
 

1 Rosa M. Masana. Dones emprenedores. Palafrugell 1857-1914, pàg.159. 
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Els establiments de Josep S. i de Raimunda B., a la que popularment anomenaven la 
Mundeta, no es van voler donar d’alta a la matrícula de contribució de l’any 1904. 
  
Vicente L. també explicava que només tenia una dona i que la mantenia (1/8/1904).  
 
El governador civil comunica al batlle de Palafrugell que ha d’organitzar la vigilància 
del servei d’higiene de la prostitució d’acord amb la Real Orden del 12 de desembre de 
1903. Més tard, es concreten les bases d’aquesta reglamentació (14/2/1906).  
 
Possiblement el negoci de les cases de tolerància era rendible perquè la Mundeta, tot i 
que ella mateixa considerava que aquest negoci era immoral, també deia que es veia 
obligada a mantenir-lo i es queixava que la forcessin a tancar l’establiment a les 10 del 
vespre, mentre que a la vila se n’havia obert un de nou que a més d’aplicar preus molt 
alts li era permès obrir tota la nit (31/3/1908) i (4/5/1908). 
 
A una casa de prostitució es va presentar una noia de 24 anys anomenada Rita amb la 
seva filla Anna que tenia dos anys i que havia nascut a la Maternitat de Barcelona. 
Finalment, expliquen que la Rita va marxar a Buenos Aires i va deixar la criatura a 
Palafrugell (26/8/1909). 
 
El metge higienista d’una casa de lenocinio -en català, alcavoteria- que era propietat de 
Manuela Barrancos, era el responsable d’anar a visitar les pupilas.2 La revisió del metge 
en una ocasió constava que sanitàriament havia estat satisfactòria (2/11/1912). Les 
meretrius de l’esmentat establiment eren C.G. de 23 anys i M.V. de 26, totes dues 
solteres i de Mataró (2/11/1912). 
 
En una altra llista consten C.G., M. Ll., C.B., M.G. i M.M., totes amb una edat 
compresa entre els 23 i els 25 anys (12/11/1912).  
 
El metge Josep Reixart troba en bones condicions un local de prostitució i fa constar 
que disposava d’instrumental apte per al reconeixement de las pupilas (19/11/1914). 
 
 
Agressions i presoneres 
 
Hem vist que a Dolors P. F., coneguda com la joven gitana de esta vecindad, li van 
aplicar una condemna de tres anys, vuit mesos i un dia de presó per haver comès algun 
delicte (6/6/1887). 
 
Un jutge de la Bisbal va sol·licitar un certificat de bona conducta a Paula V.S., la Tita 
(22/11/1889). 
Van lesionar a Llúcia Morera Barceló amb un ganivet de mànec d’asta de llescar suro 
(18/2/1890). 
 
A Clara Boix Girona li van posar una multa en motiu d’una denúncia feta per Flora 
Ganiguer Boix (27/8/1894). 

2 Pupilas és una paraula que a més de referir-se a les prostitutes també era emprada per anomenar els 
nens orfes o menors d’edat. 
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L’any 1907 es va reformar el Codi penal (La Crónica 15/2/1907). 
 
La Societat Obrera de Palafrugell, en base a la Llei de reunions de l’any 1887, sol·licita 
permís al batlle perquè la Comissió pro presos pogués fer una reunió (4/5/1911). S’han 
localitzat altres peticions en aquesta línia, ja que hi havia persones preses per motius 
laborals.  
 
Ramir Lacalle exposa que durant la vaga duta a terme pels treballadors de can Torres 
l’any 1912, algunes dones van ser denunciades per haver increpat als esquirols. Algunes 
d’aquestes dones eren: Antonia Martí Puig, Clotilde Sabater, Elvira Soler, i les 
germanes Mònica i Dolors Escuder. De fet, hem vist que algunes persones havien retirat 
les circulars informatives reivindicatives i de convocatòria de reunions fetes pels 
treballadors dels llocs públics i les lliuraven al batlle acompanyades d’una nota signada.  
 
La Guàrdia Civil reté a Gracia Puig (2/5/1894).  
 
Un jutge demana al batlle que li digui si Maria Dalmau Prat és pobra (3/12/1894). 
 
A Narcisa Gener se li va aplicar una sentència de sis mesos i un dia de desterrament i 
també una multa de 25 pessetes (17/7/1897). Desconeixem el motiu de la pena. És 
posada en llibertat el 6 de març del 1898.  

 
A Adelaida Capella Colls i a les germanes Emilia i Conxita 
Llosent Capella se’ls va imposar una pena d’arrest de cinc 
dies que consistia en estar recloses des de dos quarts de vuit 
del matí fins a les sis de la tarda. A la nit podien anar a dormir 
als seus respectius domicilis. S’argumentava, però, que la sala 
on havien d’estar retingudes no era l’adequat per complir 
aquesta funció (18/8/1898).  
 
 
 
 
 
 
Una reixa de seguretat. 
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NETEJADORES I PLANXADORES 
 
Per netejar el Mercat Municipal, l’Ajuntament havia contractat Catalina Bataller Colom 
que l’any 1903 tenia 57 anys i feia aquesta tasca des del dia 1 de maig del 1897. També 
va estar-hi empleada, des del dia 4 de juny de 1901, Maria Bataller de 45 anys i que 
tenia assignat un sou anual de 220 pessetes. No sabem si les dues dones eren parentes 
(1903).  

Maria Girbau lliura cinc pessetes a Pilar Rubies, mare superiora de l’hospital de pobres, 
per planxar la roba de l’església del santuari de Sant Sebastià. L’any 1862 l’ermità del 
santuari era Marià Maraña (6/12/1862). 

 

Planxa de carbó. 

De segur que als centres públics, locals lúdics i altres dependències que freqüentaven un 
gran nombre de persones, hi havia d’haver una o més dones que duguessin a terme la 
neteja del local.  

Segons els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 1983, els mestres, com a empleats 
públics, havien de rebre una gratificació en forma de descomptes i basant-se en aquesta 
disposició, un grup de catorze empleats de l’Ajuntament de la vila van reclamar també 
aquest dret laboral. Entre els reivindicats hi havia Anita Suñer Sureda, la filla de la qual 
signa la circular. No ho sabem del cert, però possiblement l’Anita realitzava tasques 
subalternes (1/4/1894).  

La Germana Lluïsa Sobrevalls va rebre 6,25 pessetes per rentar i planxar cinc estovalles 
(29/12/1898).  
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REMEIERES  
 
No podem donar referències concretes de les remeies però segur que, com a totes les 
viles, n’hi havia d’haver hagut algunes. En el primer volum de Dones emprenedores 
donem algunes referències d’aquesta activitat. 

 
Fulles de menta. 

 
A través d’un comunicat fet per Sanitat, hem sabut que una nena va ser mossegada per 
un gos hidrofòbic -afectat per la malaltia de la ràbia- i que va ser portada a Palafrugell 
perquè una persona (possiblement un sanador o una sanadora) li passés unes pedres per 
sobre de les ferides. Però al cap d’un temps, la nena va patir un atac de ràbia i la van 
haver de portar a l’institut del doctor Ferran a Barcelona. La nena es deia Carlota 
Pusiello Serra i en aquell moment tenia vuit anys.  
 
Sant Roc era el sant a qui s’encomanaven les persones que amb els seus remeis 
intentaven guarir la ràbia. També hi havia els adobadors d’ossos espatllats que tractaven 
els desllorigaments musculars que, amb freqüència, eren pastors. 
 

 

 

 
Sant Roc a l’escalinata de l’antic Hospital de Barcelona.   
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SOCIETATS DE SOCORS I DONES 
 
En una circular consta que estan preparats els estatuts de la Societat de Socors Mutus La 
Pescadora que es volia establir a Calella de Palafrugell (5/5/1892). Va ser fundada el dia 
14 de maig de 1892 i es va nomenar com a president a Josep Pla Mayola. L’any 1903 ho 
va ser Narcís Guri Artigas. L’any 1903 la societat disposava de 100 socis (30/7/1903). 
Pensem que havia de ser mixta. Amb data 24 de setembre de 1901, des del Govern Civil 
de Girona es demana informació sobre la situació administrativa de la societat. 

 
Josep Lladó lliura una carta al batlle de 
Palafrugell sol·licitant permís per fer una reunió 
al centre Fraternal. El motiu d’aquesta carta era 
tractar d’organitzar una Germandat de Socors 
Mutus entre dones de la vila (26/2/1904). És 
possible que es tractés d’una de les primeres 
reunions per crear l’Associació de Socors 
Mutus la Feminista que va ser fundada el dia 3 
de febrer de l’any 1905 per un grup de 63 
dones, entre elles i per citar-ne algunes, dir que 
hi havia les infermeres Elvira Girbal Fita i Elisa 
Mascort Trilla.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge d’Elisa Mascort. Cedida per Ramir Budó. 
 
El batlle de Palafrugell envia una circular al 

governador civil de Girona comunicant que la presidenta de la Sociedad de Socorros 
Mutuos La Feminista era la senyora Anna Serradella (24-5-1905) 
 
En una circular que és lliurada al batlle consta que es reclama a la senyora N.R.B. 
descrivint-la de la manera següent: «tiene 62 años, de estatura regular, cargada de 
espaldas, sin dentadura y vestida de artesana que es mujer de B.R.V., vecino de la 
Coruña y se fugó de su casa conjugal y está en casa de su hija Luisa que es sirvienta de 
una casa de la calle Bailén» (30/7/1906). Desconeixem si en aquestes situacions La 
Feminista podia fer res per ella. 
 
Segons una circular datada el dia (24/3/1909) sabem que a Palafrugell hi havia 10 
Societats de Socors, d’aquestes, quatre eren gestionades per dones i la seva funció era 

1 Per a més informació es pot consultar:  
Rosa M. Masana. Revista Baix Empordà número 42 del setembre de 2013 i 
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Feminista 
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administrar els ingressos dels socis i les despeses generades en situacions de malaltia; 
l’altra entitat tenia un caire de beneficència. 
 

Nom de la 
Societat 

Presidenta i 
secretaria 

Sòcies 

La Familiar Mercé Rubau Disposava de 255 socis. 

La Moderna Josefa Pujol 
Guitó 
Secretària : 
Maria Codolà 

Disposava de 146 socis, van bonificar un total de 
758 pessetes a les sòcies malaltes. 

La Bienechora Margarita Martí 
Mauri 

Disposava de 173 socis. 

La Feminista  Anna Serravella Disposava de 162 sòcies. 

 
La Sociedad de San Vicente de Paul -«Conferencia de señoras»- l’any 1908 havia 
destinat 1.657,38 pessetes per repartir-les entre persones pobres. La circular informativa 
anava signada per Teresa Maria Viella de Ferrés i constava que la tresorera era Teresa 
M. de Gubert. Aquesta societat, el 1909, feia saber que portaven més de 20 anys duent a 
terme la seva activitat.  
 
Sant Vicens de Paul va dedicar la vida a protegir els pobres, una de les seves frases que 
ens indica com pensava és la següent: «Els pobres són els nostres senyors i mestres. 
Mestres de vida i pensament. Juntament amb ells, la intel·ligència es clarifica, el 
pensament es rectifica, l’acció s’ajusta, la vida es modela des de l’interior». 
 

 
Imatge representativa de l’activitat desenvolupada per S. Vicens de Paul. 
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GESTIÓ FUNERÀRIA  
 

 
 

En record a Montserrat Sánchez López (Palafrugell 2015). 
 
Com a curiositat comentar que Josep Casamada escriu al jutge municipal donant-
li permís per poder portar el seu cadàver al dipòsit del cementiri, en el cas que 
pogués afectar la higiene pública o privada, però sense deixar de complir per 
aquest motiu tots el principis corresponents que li pertocaven a l’enterrament 
(20/5/1871). 
 
El rector recorda al batlle que ha d’informar sobre les defuncions que hi ha al 
municipi i que els suïcides, segons les normes de l’església, no podien ser 
enterrats al cementiri catòlic (27/8/1883). 
 
Lluïsa Bergoñós demana poder traslladar el seu pare difunt al panteó familiar 
que tenia a Castelló d’Empúries (8/3/1892). 
 
Alguns vilatans, tots homes, deixaven escrit que quan es morissin no fossin 
enterrats al cementiri catòlic. 
 
Desconec amb quina mesura hi havia el costum a Palafrugell, com succeïa a 
altres viles, de contractar dones per fer la funció de ploraneres durant la 
cerimònia de l’enterrament. 
 
Des de l’hospital es va adquirir una caixa mortuòria a un preu de 9 pessetes 
(31/12/1906). 
 
Josep Soler va rebre 18 pessetes de l’administrador de l’hospital com a honoraris per 
haver traslladat dos difunts amb el cotxe funerari (2/1/1907). 
 
Per anar a buscar una persona amb un carruatge i portar-la a l’hospital, Curro va rebre la 
quantitat de 5 pessetes. 
 
Narcís Girbau factura a l’hospital una caixa mortuòria per valor de nou pessetes (juliol 
de 1907). 
 
La funerària Moderna del carrer Caritat número 23 de la vídua de Julián Ferrer presenta 
una factura en concepte d’un taüt Violanta Pi per valor de 12,50 pessetes (2/6/1909). 
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A una nota de premsa consta la mort de dues dones joves: «Marina Mulà de Furnet filla 
del nostre bon amic D. Valentí Furnet i esposa de l’exregidor senyor Mulà, jove, bella, 
amable i bondadosa, la mort de la senyora Furnet ocorreguda quan encara no portava un 
any de matrimoni ha causat arreu una dolorosa impressió. També ha mort la senyora 
Carme Sendra de Clara, filla del regidor republicà senyor Sendra». (Baix Empordà 
20/10/1918) -casualitat filles de dos regidors-. 
 
Diversos ciutadans van adquirir nínxols del cementiri catòlic a l’Ajuntament. Els preus 
oscil·laven entre 50 i 65 pessetes i entre els compradors hi havia Magdalena Bofill 
Barrera (5/2/1912) i Teresa Balmaña Güell ( 26/3/1912). L’Ajuntament comunica que 
procedirà a construir 36 nínxols i sis osseres (29/3/1912).  
 
Continuen les vendes de nínxols que compren les senyores Francesca Ferrer Jofra 
(15/4/1912), Maria Poch (30/5/1912), Maria Eras Matas (13/8/1912), Dolors Armengol 
(2/9/1912), Antònia Furnet Mascort, que adquireix diversos nínxols per valor de 146,50 
pessetes (7/10/1912), Elvira Campanar Bofill (24/10/1912), Emilia Homs Rovira 
(21/11/1912). 
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TERCERA PART 
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TREBALLADORES DE FÀBRICA 
 
No es fàcil trobar referències sobre les tasques realitzades per dones a les indústries 
sureres de la vila, però tenim informació d’algunes activitats a través de Sandra Bisbe, 
estudiosa d’aquest tema, que explica que la dona va entrar progressivament a treballar a 
les fàbriques durant les darreres dècades del segle XIX.1 
 
També ens aporta coneixement sobre l’activitat surera desenvolupada a Palafrugell la 
lectura del llibre de Santiago Hernández.2 
 
Segons una carta adreçada al batlle deduïm que el governador civil de Girona 
s’interessa per la indústria surera de Palafrugell, perquè li sol·licita diverses vegades 
que li digui de quantes indústries sureres disposava el municipi. 
  
En una circular consta l’advertència que es castigaria amb mà forta qualsevol acció que 
s’intentés fer per impedir que els treballadors anessin a la fàbrica (1/5/1890). Veiem que 
eren uns moments en què els treballadors s’organitzaven per aconseguir alguns dels 
seus drets laborals. 
 
Sandra Bisbe escriu que a principis de segle XX el nombre de dones que hi havia a les 
fàbriques superava el dels homes. 
 
 
De fet, l’any 1903 la indústria surera 
necessitava molta mà d’obra perquè, a més 
de les comandes habituals, hem vist que la 
Junta Económica del Parque de Artillería 
de Barcelona havia fet una proposta a les 
empreses de Palafrugell per comprar quatre 
milions de taps de suro que necessitava per 
als cartutxos metàl·lics dels fusells d’11 
m/m que estaven destinats al fogueig.  
 

Treballadores del suro. Imatge a la façana del 
museu. 

 
La compra s’havia de realitzar mitjançant una subhasta pública al mateix Parc de 
Barcelona (10/6/1893). A la subhasta es va establir que el preu dels taps destinats als 
cartutxos metàl·lics seria de 2,50 pessetes el millar (22/9/1893). Regalats! 0.0025 
cèntims la unitat. 
 
Des de França, E. Costa es dirigeix al batlle demanant-li informació perquè volia 
comprar peces de suro de 10,5 x 4 cm de qualitat superior que servissin per elaborar 
poms per als velocipedistes. Calcula que cada any podria necessitar entre 20 i 30 mil 
unitats (París 9/8/1893).  

1 Sandra Bisbe, «'Dona-Suro': surar és cosa de dones». Revista del Baix Empordà núm. 38, any 2012, 
pàg. 28. 
2 Santiago Hernández, El món del suro. Girona 1987. Hi ha un exemplar a l’Arxiu Municipal de 
Palafrugell. 
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El governador civil de Girona prega al batlle que s’adapti a les formalitats de la Llei del 
15 de juny de 1880 perquè els manifestants del dia primer de maig no generin un 
conflicte o tumult. Li demana que li lliuri un telegrama abans que tanqui l’oficina de 
telègrafs a les 10 de la nit (26/4/1900).  
 
El batlle presenta un Edicte informant que s’havia de nombrar una Junta experta amb el 
tema del treball de les dones i dels nens. Invita els patrons a assistir a una reunió a les 
tres de la tarda del dia 22 de juny i també convoca els obrers a un reunió a dos quarts de 
nou del vespre del dia 23 (20/6/1900).  
 
El president de la Societat la Germinal informa al batlle que estava previst un míting on 
es faria una dissertació sobre la necessitat de suprimir el treball a destall, o sigui a preu 
fet (30/8/1900). 
 
La Germinal també va participar en un congrés que es va celebrar a Sant Feliu de 
Guíxols en què es van tractar temes com la Junta d’escoles lliures, el treball a destall, les 
persones en situació d’atur i sobre el pacte de Confederació (10/9/1900). 
 
La jornada laboral dels treballadors del suro era de deu hores i la retribució a les dones 
era aproximadament un 40% menys que la dels homes. Segons la correspondència de 
l’Ajuntament, els accidents de treball eren freqüents, com el que li va succeir a 
Margarita Solés Climent que el dia 25/10/1902 es va lesionar l’espatlla mentre 
carregava la caldera de bullir el suro amb carbó o llenya.3 
 
El batlle de Barcelona amb data 15 de setembre de 1904 comunica al batlle de 
Palafrugell trobaria informació sobre les normatives de regulació del treball de les dones 
i els nens, dins la Llei del 13 de març de 1900 i també en el Reial Decret del 20 de juny 
de1902, article 1r. Podia adquirir aquestes normatives al Secretariado de la calle 
Bernardo, 7 Madrid o també consultant el Boletín Oficial de la Provincia del dia 
23/8/1904. 
 
Els treballadors d’una fàbrica de suro fan vaga perquè no se’ls permet realitzar una 
jornada de nou hores en lloc de deu. (15/3/1911).  
 
El governador de la província pregunta al batlle de Palafrugell quina quantitat de diners 
havien rebut Emilia Castany Ferrer i Joan Noguer Solà en concepte de l’accident de 
treball que varen tenir el mes d’agost del 1906. També s’interessa per l’accident laboral 
de quatre treballadors, entre ells Margarita Mató Solés (24/8/1906).4 El mes de juny es 
va accidentar Beneta Albí Roselló i estava pendent de rebre alguna gratificació 
econòmica (24/8/1906).  
 
També hi va haver alguna indemnització a causa d’un accident laboral de Cecilia 
Dalmau Bofill.  
 

3 Rosa M. Masana. «Un cas de sinistralitat laboral femenina a Palafrugell (1902)» 
http://www.rosammasana.com/?p=2873 
4 Desconeixem si Margarita Solés i Margarita Mató Solés era la mateixa persona amb el cognom del 
marit incorporat. 
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A un home se li van retribuir 14,60 pessetes per motiu d’un accident laboral 
(27/9/1906). No hem tingut notícia de l’import que van rebre les dones esmentades 
anteriorment. 
 
Durant el seu treball també es va accidentar Dolors Salabert Pairet (21/12/1906). 
Posteriorment, el Governador s’interessava per saber si havia cobrat (11/1/1907). 
També consta que es va lesionar Maria Sabater Quintana (12/1/1907). 
 
Sol·liciten permís per fer un míting a favor dels obrers al Centre Fraternal en el qual hi 
havien de participar Teresa Claramunt i Miquel Moreno (31/5/1909). 
 
El diari Baix Empordà del dia 17 de desembre del 1911 informava que el sou de les 
dones era més baix que el dels homes.  
 
A partir de l’any 1912 observem que els treballadors de les indústries sureres 
manifesten el seu mal estar a causa de les condicions dels horaris de treball, la retribució 
econòmica, la manca de seguretat en els accidents i el tracte personal que rebien. En 
aquesta línia podem llegir l’article de Ramir Lacasa.5 
 
En un imprès encapçalat amb el títol «Corchera Internacional, Reglamento interior» 
constava l’horari laboral que feien les dones. Amb la Llei del 13 de març del 1900 
queda reglamentat l’horari laboral de les dones: matí de 6 a 8:30 i de 9:30 a 12 del 
migdia; a la tarda de 13:30 a 16 i de 16:30 a 19. En total feien 10 hores diàries 
(15/4/1912). 
 
El Instituto de Reformas Sociales disposava d’uns impresos titulats «Estadística de las 
Huelgas» en els quals constaven diverses preguntes en relació als vaguistes diferenciats 
entre homes i dones (5/4/1912). La circular ens demostra l’esguard mantingut envers els 
esdeveniments laborals i com se’n podien extreure conclusions basades en un perfil 
d’actitud de gènere.  
 
A partir de l’ any 1912 observem que sovint se sol·licitava permís per fer ús d’alguna 
sala del Centre Fraternal amb l’objectiu de tractar temes relacionats amb el treball. 
També hem vist com algunes circulars impreses havien estat exposades a llocs públics 
com a manifest de discordances laborals. En una s’hi llegia: «Hombres y mujeres la 
victoria será nuestra»6. També es lamentaven dient que «tot i treballar no es podia 
menjar». Una altra queixa era que el tracte que rebien els treballadors no era bo i que hi 
havia companys a la presó (30/5/1912). 
 
Aquestes circulars segurament estaven poc temps a la vista perquè algunes persones les 
recollien i les lliuraven al batlle amb una nota signada per l’autor de la recollida 
(25/4/1912). 
 

5 Ramir Lacasa, «La vaga dels treballadors de can Torres (juny de 1912)». Revista del Baix Empordà 
núm.38, pàg. 63. 
6 A Espanya el sufragi de les dones o el dret a vot no es va implantar fins al 1931 i, en gran mesura, 
impulsat per Clara Campoamor, les dones reclamaven els mateixos drets que els homes per poder decidir 
en política i millorar, d’aquesta manera, les seves condicions laborals extremes. Actualment s’està 
projectant la pel·lícula Les sufragistes, ambientada a principis de segle, i on es pot escolar com algú crida 
«La victòria serà nostra», gairebé la mateixa frase de les dones de Palafrugell, només que aquí també s’hi 
incloïen els homes . 
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Un d’aquests informadors anticipava al batlle que estava previst fer un míting al Centre 
Fraternal encapçalat per Narcís Prats, Ferrant Mascort i Maria Vila. 
  
En aquells moments els empresaris també entregaven al batlle els reglaments interns de 
la seves empreses en els quals constaven, entre altres, les sancions o acomiadaments que 
es podien aplicar, el compliment de l’horari laboral i les manifestacions de manca de 
respecte envers el capatàs. 
 
El Museu Social de Barcelona estava interessant en recollir dades per elaborar una 
estadística relacionada amb les vagues que es produïen a les indústries sureres de 
Palafrugell (13/7/1912). 
 
El Museu Social de Barcelona data dels anys 1909 al 1920 aproximadament. Tenia 
l’objectiu d’estimular i fomentar iniciatives i activitats destinades a millorar les 
condicions de vida i de treball de les classes socials més populars.7 
 
Per tal de parlar de les hores extres, la junta directiva de la secció de «cuadradores» de 
la societat obrera demanava permís al batlle per fer una reunió al carrer Quatre cases 
(13/12/1913). Desconeixem quina funció acomplien els «cuadradores», en un principi 
havíem pensat que es podia tractar d’un càrrec intermedi, però també podria estar 
relacionat amb quelcom del sector de la fusteria. 
 

7 https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_Social 
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L’HEROÏNA ANNA ROCAS ABRICH 
 
Durant la recerca d’un altre tipus d’informació i mentre consultava el diari Nuevo 
Distrito del dia 26 d’abril del 1908 en format digital que disposen a l’Arxiu Municipal 
de Palafrugell, vaig localitzar aquesta publicació: 

«Escomesa sobtadament a causa d’un atac gripal va morir dimecres, dia 22 del corrent, 
a l’edat de 64 anys, Ana Rocas Abrich, esposa del nostre estimat amic i coreligionari 
Zacaries Siró. El dia 6 d’octubre de 1869, trobant-se els republicans federals d’aquesta 
comarca acabdillats per Caymó en lluita armada amb les tropes del Govern provisional, 
la senyora Ana Rocas, es va convertir en heroïna del poble de la Bisbal, on va anar-hi 
acompanyant al seu marit en els perills de la lluita i amb la funció d’ auxiliar els ferits 
d’un i altre bàndol. Durant aquesta benemèrita feina es mostrà tan experta i animosa que 
a prec dels facultatius de l’hospital de sang, va continuar prestant-los la seva valerosa 
ajuda fins al dia següent, amb l’aplaudiment i gratitud de tots els caps de servei, essent 
des de llavors la primera a acudir al auxili de totes desgràcies que arribessin a 
comunicar-li a la seva vila natal de Palafrugell on era molt estimada». 

«En reconeixement d’aquests mèrits contrets per la senyora Rocas de Siró, va ser que 
l’Ajuntament la preferís en l’ocupació que ja de vella va sol·licitar per tenir cura de la 
neteja del mercat públic, treball que complia amb satisfacció per a tot el veïnat i amb 
l’ajuda del seu espòs. A aquest i família els acompanyem en el just dolor que els 
embarga per tan sensible pèrdua». 
 

És possible que Anna Rocas Abrich i Isabel Vilà coincidissin atenent ferits durant el foc 
de la Bisbal i totes dues van rebre el qualificatiu d’heroïnes.1 

 
El Foc de la Bisbal (Imatge d’un plafó públic de la Bisbal). 

 

1 Rosa M. Masana. «Heroïnes que curaven ferits al Foc de la Bisbal» (6 d'octubre del 1869). Revista Baix 
Empordà número 41, 2013. Pàg. 108 a 111 i https://ca.wikipedia.org/wiki/Foc_de_la_Bisbal. 
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VENEDORES AMBULANTS 

 
A totes les viles, per petites que fossin, hi havia persones que es dedicaven a la venda 
ambulant, i a la vila on feien la venda del seu producte havien de pagar els aranzels 
municipals corresponents. Es de suposar que entre els venedors es controlava si eren 
legals, però s’ha trobat el comunicat d’una persona que es queixava al·legant perquè es 
venien gorres a la plaça pública sense que els venedors tinguessin la patent d’ambulant 
(26/5/1906).  
 
D’altres persones si que complien amb les exigències tributaries i hem trobat que 
consten com a venedores ambulants les persones següents: (29/5/1871). 
 

Nom Tipus de botiga  
Maria Serra Venda de teixits  
Mercè Alsina Venda de teixits  
Victoria Vidal Venda de teixits 
Carme Saiz Venda de ganivets 
Coloma Alsina Venda de quincalleria 
Antonia Font Galí  Venda de quincalleria  
Esperança Mató Venda de quincalleria  
Maria Bruguera Sembla que despatxava pa, la lletra  es poc entenedora  
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SERICULTORES O CULTIVADORES DE CUCS DE SEDA I APICULTORES 
 
No tenim referències d’aquesta època que ens puguin indicar si algunes dones 
palafrugellenques es dedicaven al cultiu de cucs de seda i a la posterior preparació 
d’aquest material, però sabem que la Junta d’Agricultura Industria i Comerç demana al 
batlle que li digui quina quantitat de cucs de seda es cultiven al municipi. (11/5/1881). 
 
Una Llei del 5 de juliol de l’any 1892 protegia les plantacions de moreres i el conreu 
dels cucs de seda. 
 
A Cervera, el mes de juny de l’any 1905, es va celebrar el VIII Congrés Agrícola i, 
entre els diversos temes a tractar també es parlava del cultiu de l’arbre de la morera i de 
la cria de cucs de seda (La Crónica 18/5/1905). El cuc de seda de la raça espanyola era 
anomenat Galera.  
 
També era costum que les dones filessin. En tenim diversos testimonis gràfics i també 
poètics com el de J. Barceló i Matas que escrivia: «I vaig copsar del camp i bosc solius/ 
la calma i les remors a trenc d’aurora; / i, tot filant, cantava la pastora». 
 
 
 

 

 

 

Cucs de seda sobre fulles de morera  Abelles (Imatge de Viquipèdia). 
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ERMITANES 

Arran de la mort d’un ermità del Santuari del Far l’any 1892, el consistori va convocar 
un concurs per cobrir la plaça que havia quedat vacant i diversos vilatans varen 
presentar sol·licituds per ocupar el càrrec. Gairebé tots els candidats eren de mitjana 
edat i estaven casats, possiblement era una de les condicions requerides, perquè 
d’aquesta manera podrien cobrir totes les tasques que havien de realitzar considerant 
que també hi havia una hostatgeria.  

Una nota al Baix Empordà del dia 19 de novembre del1911 informa que havien mort els 
ermitans Roque i Joan Barneda els quals s’havien ocupat del santuari durant molts 
d’anys. Es comentava que la dona de Barneda sempre havia atès molt bé els assistents a 
l’ermita en què sempre trobaven la llar de foc encesa, bona cara, i pa i vi en aquell 
espaiós menjador i cuina.  

 

 

 

 

 
               El Santuari de Sant Sebastià  El Far (imatge del plafó de l’entrada). 
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FERRERA 
 
Carme Sanz es dóna de baixa de la Matrícula Industrial on constava inscrita com a 
ferrera (1/3/1882). 
Encara que el negoci consta enregistrat al seu nom, possiblement eren altres persones 
les encarregades de dur a terme les tasques de ferreria. No disposem de documentació 
que doni testimoni d’aquesta feina que fos feta per dones.   
 
Avui dia encara podem observar a alguna façana dels immobles de Palafrugell les 
clàssiques teieres fetes de forja que servien per il·luminar els carres abans de l’arribada 
de la llum. 
 

Alguns estris de forja de l’època per la 
llar de foc, politges per pujar cargues i 
una teiera per fer llum a les nits. 
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FUSTERA 
 
Llúcia Serrarols consta que tenia una fusteria (25/4/1883). És possible que tingués un o 
més empleats que la fessin funcionar. 
 

 
Imatge del llibre de L.A. Parravicini Juanito. Barcelona 1897. 
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NEGOCIS SENSE ESPECIFICAR 
 

 
Model d’un rètol de l’època. 

 
Rosa Plana i Catalina Miquel es donen de baixa del subsidi de comerç sense que 
s’especifiqui de quin negoci es tractava (22/2/1872). 

Dolors Corominas Camell, sol·licita al batlle que li sigui rebaixada la quota de consums 
que pagava (10/9/1886).  

Maria Prats, vídua de Ponsatí, es dóna de baixa de la Matrícula Industrial en el període 
1887-1888 (20/4/1888). 

Segons una circular del dia 5 d’abril de l’any 1899, Rosa Corredor, d’estat civil vídua, 
va agafar la gestió del negoci de Sebastià Peya Codina que s’havia donat de baixa. 

Ezequiela Girbal Valente, amb data 8 d´abril del 1899 sol·licita que li sigui rebaixat 
l’import de la Matrícula Industrial; en comptes de pagar 66,81 pessetes anuals va passar 
a pagar 52 pessetes. 

El Negociat de Consums va elaborar una llista en què constava el nom d’alguns 
contribuents entre els quals hi havia Teresa Garriga, Maria Jofra de Pruneda, Maria 
Crespo -vídua de Jofra- i Isabel Puig -vídua de Suñer- (28/2/1891). Més endavant, 
veiem que Isabel Puig en lloc de pagar 180,11 pessetes n’havia de pagar 83,16 
(2/4/1891) i onze dies després li diuen que ha d’abonar 120,7 pessetes. Maria Crespo 
també passa de pagar 135 pessetes a pagar-ne 62,37. 

Es demana al batlle que informi a quina classe o categoria estava inscrita Dolors 
Bordans Mestre a la Matrícula Industrial (8/7/1891). 

Les persones que van sol·licitar una rebaixa de la quota de la Matrícula Industrial 
argumentaven que era en base a l’article 71 del reglament administratiu, com ho van fer 
Maria Camps, vídua de Jofre, (20/6/1892) i Maria Jofre, vídua de Pruneda (20/6/1892). 

Es reclama a un grup de persones, entre elles Marta Llenas i Rita Ribot, que facin 
efectiu l’import de la contribució industrial (16/3/1893).  
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En una circular del dia 16 de gener del 1893 apareix l’advertència que si algú no pagava 
la quota de consums se li embargarien els béns i es posarien a subhasta. De fet, durant la 
present revisió documental hem detectat diverses celebracions de subhastes públiques.  

Maria Jofra es dóna de baixa de l’import de consums (14/12/1893). 

Salvadora Rubau Avellí compra una botiga que abans era propietat de Manel Romaní 
que estava situada al carrer Cavallers número 11 (6/10/1894). 

Joaquima Quintana fa una reclamació perquè li sigui rebaixat l’import de consums 
(16/11/1895). Isabel Reig Bassa també reclama pel mateix concepte (26/3/1897). I en 
sentit contrari, a Rosa Alaman Castanys li reclamen el pagament de l’any econòmic 
vigent (6/10/1897).  

Des del Jutjat Municipal es fa una petició al batlle perquè se’ls hi lliuri un certificat 
concretant l’import de la contribució que paguen Antonia Vidal Tort, Rita Tort Grabulat 
i en base a quin concepte (12/3/1898). 

Teresa Mascort, vídua de Ferrer, reclama que li sigui rebaixada la quota de consums i en 
lloc d’haver de pagar 95,62 pessetes anuals n’havia d’abonar 58,02 (15/6/1898). 

A Joaquima Quintana i a Catalina Girbal se’ls reclamava l’abonament de la quota de 
consums (7/5/1899). 
 
Sebastià Peya es dóna de baixa de la quota de consums perquè el seu negoci va passar a 
mans de Rosa Corredor (5/4/1899). 
 
En una circular de l’any 1903 hi ha els noms de les persones que pagaven impostos per 
regentar un negoci. Entre ells hi havia cinc dones, les vídues de Soler Roig, Bofill 
Gelpi, Castelló Begudà, Sebastià Moratò Poch i de Ribot. El nom de la darrera 
d’aquestes vídues era Francisca Sureda. Les altres dones amb marit eren Julita Trull, 
Carmen Llosent i Llúcia Ribot (desembre 1903). 
 

Model de puntes que s’empraven a l’àpoca 
 
A la Matrícula de Subsidi Industrial i de Comerç de l’any 1909 consten com a 
contribuents les següents dones sense que tampoc consti especificat el tipus de negoci 
(3/12/1909). Rosa Francés Bofill, Teresa Paumon, Maria Matacás, Enriqueta Bastons, 
Luisa Roig, Maria Pareras, Catalina Frigola, Reparada Dalmau, Maria Bofill, Margarita 
Casadevall vídua de Corredó, Carme Cabarroca vídua de Plaja, Maria Pont, Ampar 
Donat vídua d’Avellí, Rosa Felip, Maria Marqués, Catalina Bonet Margarita Bastons, 
Catalina Sorus, Margarita Riera, Rosa Parlerís vídua de Joan Casademont i Maria Berta. 
(3/12/1909).  
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Coloma Salvà Bonal disposava d’un dependent que també constava com a bracero 
(18/3/1910).  
 
Maria Dalmau, vídua d’Isern de la vila de Llofriu, exposava al batlle la situació en què 
es trobava i li demana si li pot rebaixar els impostos (13/8/1912). 
 
En una altra llista consten com a propietàries d’un negoci o establiment sense 
especificar: Lluisa Cantó, Teresa Planas, Maria Jordi, Sabina i Teresa Gallart, Jacinta 
Cantó, Francesca Plaja, Carme Riera, Maria Gallart, Maria Frigola Camps, Francesca 
Jonama, Antònia Deulofeu, Maria Castanys, Marta Vidal, Dolors Jofre, Maria Sagrera, 
Maria Corredor, Maria Carreras, Teresa Planas, Pere i Enriqueta Costey, Maria Pelegrí, 
Rosalia Poch, Teresa Llosent, Rita Piferrer, Teresa Lamas, Mercé Mirò, Lluisa Colls, 
Raimunda Bonet, Dolors Corominas i Concepció Acemar. 
 
En un document titulat «Utilidades» apareixen els noms següents: Joaquima Mascort, 
Rosa Comas, Cristina Pares, Marina Subirós, Rosa Pasqual, Francesca Bofill, Maria 
Rigau, Teresa Perman Pujol, Mª Teresa Pascual Miquel, Margarita Gallart, Estrella 
Carreras, Catalina Amer, Filomena Cama i Maria Bou (agost 1912). 
 

 
Sanefa noucentista en una façana. 
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CRITERIS DE SANEJAMENT PER EVITAR MALALTIES  
 
El governador civil de la província de Girona informa al batlle de Palafrugell que a 
Portugal hi havia hagut persones afectades de tifus i de febre groga, per la qual cosa li 
demana que ho comuniqui a la Junta de Sanitat perquè n’estigui assabentada i poder 
procedir al respecte (25/1/1857). 
 
A Rio de Janeiro en aquell moment també s’havien manifestat casos de febre groga 
(3/3/1857).  
 
El dia 15 de juny del 1857 a Palafrugell es constitueix la Junta de Sanitat, possiblement 
alertada per les amenaces de la propagació de malalties infeccioses. 
 
Les autoritats també advertien que hi havia casos de còlera a tres poblacions d’Estocolm 
i que vigilessin els bucs procedents d’aquest país (13/10/1857). També calia vigilar el 
buc anglès Tagús que navegava procedent de Gibraltar i al que no li havia estat permès 
atracar al port de Cadis. 
 
A Torroella de Montgrí van prohibir el cultiu d’arròs per els dols i dolors que havia 
provocat (1/7/1859). S’entén que els vilatans van estar afectats per la malaltia del 
paludisme. 
 
L’any 1898 es va celebrar el IX Congrés Internacional d’Higiene i Demografia en el 
qual es van tractar diversos temes de sanejament ambiental (12/3/1898). Un desinfectant 
que sempre havien usat les mestresses de les cases per mantenir-les en un bon estat 
higiènic era l’aigua i el sabó. Sovint elles mateixes fabricaven el sabó amb l’oli de cuina 
usat, sosa càustica i alcohol i quan rentaven la roba era important tenir-la exposada al 
sol.  
 
No vaig anotar el nom de la població, però a un canyet -indret destinat a abocar-hi 
animals morts- una persona deia que hi havia vist com s’hi passejava una serp de grans 
proporcions (La Crónica 30/7/1903). 
 
L’any 1903 segons s’extreu d’una carta adreçada al batlle escrita per la mestra Maria 
Prats amb data 15 de juny, a la vila hi havia una passa de verola i per aquest motiu 
sol·licitava fer els exàmens al Centre Fraternal on l’aglomeració de públic no seria tan 
gran com en un espai reduït i, d’aquesta manera, es podia protegir millor als infants. 
Segons l’article 13 del Reial Decret del 5 de gener de l’any 1903, la mainada no podia 
ser admesa a l’escola pública si no estava vacunada (14/2/1903). 
 
Referent a l’obligatorietat de l’administració de vacunacions, l’Institut de Microbiologia 
del doctor J. F. Ferran de Barcelona, amb data 1 de març de 1904, es dirigia al batlle de 
Palafrugell oferint-li la vacuna de la verola «cow-pox ó linfa» feta per aquest mateix 
Institut perquè pogués ser emprada per vacunar i revacunar de la verola. Un tub de 
solució per a l’obtenció de quatre pústules vacunals costava 0,50 pessetes i un tub per a 
100 
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pústules, 12,50 pessetes. La tècnica d’administració consistia a fer una escarificació a la 
pell que després deixava la marca de les clàssiques retraccions epitelials.  
 
 

 
Percentatge de nens i nenes vacunats l’any 1902 a Palafrugell. Rosa M. Masana 

 
Un grup de veïns va adreçar una carta al batlle demanant-li que fes alguna cosa per 
evitar la pols del suro que desprenien dues fàbriques del veïnat. Comentaven que el 
polsim els infectava els pous i els dipòsit d’aigua, que no podien posar a eixugar ni 
ventilar la roba i que les flors i els llegums quedaven coberts de pols com si es tractés 
d’una nevada. Signen la petició diverses persones; alguns sota el nom de colla del Sol, o 
del carrer Girona i també del carrer Nou. Signen també: Francesca Mató, Emilia 
Codina, Carme Figueres, Teresa Trilla i Rosa Castelló (1/1/1908). 
 
Un grup de 22 veïns, en una circular, denunciava que alguns carrers de la vila eren 
insalubres perquè a més de ser estrets, també tenien poca pendent i no els hi tocava el 
sol, i les aigües contaminades hi restaven retingudes. Proposaven retirar uns 20 o 30 
centímetres d’espessor del terra i també que es procurés gestionar la construcció del 
clavegueram. Entre els signats hi havia la vídua de Salvadó Turró, Maria Frigola, Anna 
Vilanova, Maria Marqués i Lluïsa Serra Dalmau (8/2/1909). 
 
El doctor Ernest Peya proposa arreglar la sèquia que es trobava descoberta als carrers 
Rajola i Migdia perquè deia que hi havia risc de contraure malalties com la febre tifoide 
o el paludisme (1/1/1910). 
 
L’empresa de mosaics i de pedra artificial M. C. Butsems y Fradera lliura una targeta 
postal publicitària de color al batlle de Palafrugell. El disseny, d’estil modernista, 
consistia en la imatge d’una dona que estava omplint un canti d’aigua a la font; al seu 
costat hi havia els tubs que s’empraven per a la canalització de l’aigua o del 
clavegueram (5/4/1911).  
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DRETS, AMONESTACIONS I OPINIONS  
 

 
             Pintura mural de l’església de Sant Martí de Palafrugell., fetes per l’artista Guillem Soler 
 
Lluïsa Mestres rep una notificació judicial de discerniment en la qual se li comunicava 
que havia de tenir cura dels seus fills. Hi ha diverses circulars que fan referència a 
aquest tema. Lluïsa es declara vídua i pobra (20/2/1857). Finalment, la custòdia dels 
nens la reben uns parents seus, Antoni i Maria Dolors, als quals la justícia va considerar 
aptes per adoptar-los (5/12/1857). 
 
Hem vist que algunes persones rebien un requeriment judicial, entre les quals hi ha 
Francesca Serra, vídua de Julià Anglada de can Trempelis (20/6/1862); Francesca 
Cubet; Rosa Gallarrt i Maria Saballs (20/9/1862); Teresa Pou, vídua de Joan Mallarich 
(25/9/1862). Margarita Ribas havia de presentar-se al jutjat de la Bisbal però 
argumentava que estava embarassada i el dia de la cita no hi havia disponible cap 
carruatge per poder-la portar (12/3/1863). 
 
Estava establert que al municipi hi haguessin platges exclusivament de dones i altres 
només per als homes i també existien normes de com s’hi havia d’anar vestit. Però com 
tot, feta la llei feta la trampa, perquè segons una imatge antiga veiem unes noies 
assegudes a la vora de l’aigua i un xicot mig endins i mig enfora del mar parlant amb 
elles. Qui sap si va anar nadant d’una platja a l’altra sense que fos vist pels vigilants 
que, segons ens han explicat en època més moderna, popularment se’ls anomenava «els 
menuts».40 
 
A la Rosa Sagrera li retornen la roba que l’hi havien robat (2/12/1864). 
 
A Vicenta S. V., a Rosa C. M. i a Carme P. T. se les acusa d’apropiar-se de gènere 
estranger -no s’especifica de quin tipus de gènere es tractava-. També es comentava que 
no els hi constava cap acció prèvia dolenta i que tenien bona conducta (12/12/1864). 
 

40 Platges per a homes i platges per a dones (1863-1950) http://www.rosammasana.com/?p=4144 
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Un carreter i dues dones que viatjaven amb ell, una era Rosa Avellí Rotllan i de l’altra 
no en sabem el nom, van ser assaltats per uns lladres (16/5/1867).  
 
Joaquima Montserrat de Roig escriu una nota dient que no es pot presentar a 
l’escrivania perquè estava malalta (20/5/1867). 
 
Lliuren un certificat de bona conducta a Teresa Puig (1/7/1867).  
Hem vist que altres dones també havien rebut certificats d’aquest tipus, però fins al 
moment no se n’ha localitzat cap que anés adreçat als homes. 
 
Es crea un cos de Sometents amb dret a poder portar armes per procedir a la captura de 
persones, deia, sedicioses (23/7/1867). 
 
Carme Galceran Llosent i Clara Mascort són citades al jutjat (15/1/1865) i també Ana 
Geli i Maria Carreras (28/1/1870). Sovint aquestes citacions eren per normalitzar el seu 
estat contributiu. 
  
En una llista de persones terratinents consta que també tenien pendent de pagar 
impostos Maria Reixart i Margarita Ferrer (3/9/1870).  També Teresa Poch i Rosa 
Rubau (21/9/1870) i Maria Ferrer (2/6/1871). 
 
Anna Puig demana que se li apliqui una redempció econòmica a les seves finques 
(30/3/1869). 
 
Quatre persones són declarades hereves de Josep Subirats entre les quals hi ha 
Francesca Garsetes (11/9/1870). 
 
Mercè Gallart d’Andreu i el seu marit es van veure involucrats en un malentès perquè 
els hi havien manat portar la imatge de Sant Sebastià del Far al fotògraf Joan Forgas 
perquè li fes una fotografia abillat amb el seu vestit original, no amb el que lluïa en 
aquell moment. Es deia que els administradors del santuari no tenien notícia d’aquest fet 
i en assabentar-se que el Sant havia sortit del Santuari es van mostrar molt ofesos i 
consideraven que els autors havien comès una falta i abús (27/9/1879). 
 
Joaquima Quintana Bedia sol·licita una pensió de viudetat a la Capitanería General de la 
Marina (21/3/1892). 
 
Clara Boix havia de pagar una multa de 10 pessetes 
(25/9/1894). 
 
Model de segell que s’emprava a l’època per donar testimoni de 

l’empresa o entitat oficial expenedora del document. 
 
 
Dolors Oms Prats rebé també un comunicat del jutjat 
(24/1/1895). 
 
El batlle va redactar un edicte en el qual advertia 
sobre les malifetes que alguns xicots de la vila havien 
comès contra les dones estripant-los els vestits i 
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prenent-los-hi els vanos que portaven a les mans (19/7/1895). 
 
Maria Matacós Trilla va presentar un recurs d’alçada a favor del seu fill Emili Plaja pel 
fet d’haver-lo declarat soldat (7/7/1897). 
 
Des de la Comptadoria de Girona comuniquen que Catalina Terrades Güell, esposa de 
Salvador Parals Cruset, rebria una pensió del seu marit (2/3/1898). 
Li notifiquen que l’import de la pensió seria de 25 cèntims de pesseta diaris (4/4/1898). 
 
Per poder rebre una pensió, a Isabel Roure Armada li demanaven que omplís un 
expedient lliurat pel Govern militar (4/4/1898). 
 
Estant a prop de celebrar-se les festes de Carnaval, el batlle presenta un edicte en què, 
entre altres advertències, comunica que estaven prohibides les paròdies que poguessin 
ofendre la religió, les ordres militars i altres funcionaris (12/2/1899).  
 
L’Agència Executiva notifica a Coloma Mareñá Figueres que els seus béns immobles 
són posats a subhasta (15/12/1899). 
 
Un jutge demana informació sobre la moralitat de Maria Rosell Vila, muller de l’agutzil 
(20/12/1899).  
 
Es prohibeix amb una multa de 5 pessetes que els nens juguin a la via pública perquè 
posaven en perill els transeünts, concretament amb el joc del blé-blé (28/12/1899).  
 

Dins aquest apartat de drets hem volgut comentar una circular guardada a la 
correspondència de l’Ajuntament on es feia saber que Maria Coma Delàs, natural de 
Santa Coloma de Farnés, havia presentat una reclamació al Ministre de la Guerra 
demanant que fos revisat l’expedient de reclutament del seu fill. Per l’època dels fets, 
era probable que el destinessin a la Guerra de Cuba i també ens crida l’atenció que 
hagués estat una mare la gran defensora d’uns drets. 
 
Com a resposta al recurs d’alçada de Maria Coma, hem pogut constatar que li van donar 
la raó en base que un coronel de l’exercit havia ultrapassat les seves atribucions passant 
per sobre de la Comissió Mixta de Reclutament. Davant d’aquest fet es van imprimir 
circulars que possiblement van servir d’orientació a altres municipis (30/6/1899). 
D’aquest tema hi ha feta una crònica.41 
 
Isabel Roure, vídua, sol·licita els alcances que li corresponen per la mort del seu fill a 
conseqüència d’una ferida que va sofrir en acció de guerra. Li va cursar la demanda el 
sotsinspector de la Guàrdia Civil de la caserna de Santa Clara (18/3/1897). Més 
endavant, rep per aquest motiu la quantitat de 1.150 pessetes (14/7/1897). 
 
El governador de la província de Girona es dirigeix al batlle de Palafrugell interessant-
se per un comentari polític que constava escrit al llibre de visites del Far de Sant 

41 http://www.rosammasana.com/?p=3117 
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Sebastià i que era signat per Francesca Delhom, Conxita Linares i Catalina Linares 
(1907).42  
 
En motiu de procurar la seva seguretat, un grup de veïns del barri del Pedró i dels 
carrers Pi i Margall i Garriga adrecen un comunicat al batlle fent-li saber que havien 
decidit contractar un vigilant nocturn particular, entre elles hi havia Maria Sagrera vídua 
de Escarrà (9/10/1912). 
 
Llúcia Francesch Bofill fa un recurs per evitar que el seu fill hagués d’anar a fer el 
servei militar, argumentava que era vídua i només tenia aquest fill (12/12/1913). 
 
Trobem escrita l’expressió «Viva la emancipación social» (13/6/1913).  
 
Un grup de regidors presenten una relació de tots els impostos que pagava la ciutadania 
i proposen que alguns dels productes més basics poguessin ser considerats lliures 
d’impostos (2/10/1913). 
 
Un grup d’aprenents per a mecànic es dirigeixen al batlle demanant-li que faci complir 
la llei perquè els empresaris els hi demanaven que anessin a treballar també els 
diumenges (9/6/1914). 
 
Una associació de paletes i mestres d’obres es dirigeixen al batlle per comentar-li que a 
causa de la guerra -La Primera Guerra Mundial-, diverses persones que abans 
treballaven a França, Barcelona, Sitges i a Llagostera, s’havien quedat sense feina i li 
demanaven si podia fer alguna cosa per alleugerir la situació en què es trobaven. 
Signava la circular el president de l’associació Timolao Santaló (13/8/1914). 
 
La nota que presentem a continuació podria estar relacionada amb l’exposada 
anteriorment que feia referència als paletes que explicaven que no tenien feia, perquè 
hem observat que el batlle de Palafrugell va sol·licitar al cònsol francès si algunes 
persones de la vila podien anar a fer la verema a França (28/8/1914). 
 
Com que la indústria surera també es va veure afectada a causa de la guerra, hi cap la 
possibilitat que a veremar a França també hi haguessin anat algunes palafrugellenques, 
tot que es un fet difícil de demostrar a no ser que algú disposés de material gràfic.  
 

 Bóta de vi.  

42 Per a més informació es pot consultar Dones que visitaven el far de Sant Sebastià (Palafrugell, 1859-
1913) i http://www.rosammasana.com/?p=4269 Al far de Sant Sebastià hi anaven diverses dones que a 
més signaven el llibre de visites. 
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VIATGES A L’ESTRANGER 
 
Possiblement van ser diverses les dones que van viatjar a alguns països d’Europa i qui 
sap si fins i tot a ultramar, però només tenim constància dels homes i de les dones que 
per motius de les epidèmies com el còlera, eren obligats a passar un reconeixement 
metge abans de creuar les fronteres de la Jonquera i de Portbou. Després de la revisió, 
se’ls lliurava un certificat en què constava que no presentaven símptomes de malaltia 
infecciosa. Les dones que havien viatjat eren: Elvira Servià Crusat, Dolors Batlle 
Gironella totes dues procedents de Marsella i també Lluïsa (el cognom comença per 
Dan, però la resta de lletres no són poc entenedores), que van creuar la frontera de 
Portbou i a totes tres se’ls va expedir un certificat conforme no tenien símptomes de cap 
malaltia que es pogués encomanar (30/10/1892). 
  
Passen també la frontera Maria Pi (31/10/1892), Maria Padrós que va entrar per Portbou 
(11/6/1893). Carme Jonama procedent de París (30/7/1893). Teresa Reynalt procedent 
de Marsella (20/10/1892). Dolors Massot procedent de Perpinyà (19/9/1893). 
 
Francesc Sargent i la seva senyora passen la frontera de Portbou (19/8/1894). Marta 
Basat, que vivia al carrer Sant Sebastià, arriba procedent de París (3/9/1894). 
 
Teresa Barneda que viatjava amb el seu marit Emili Barneda passen per la Junquera 
procedents de Sant Joan de Pagès (7/9/1894).  
 
Hem vist que alguns palafrugellencs, homes, tornaven de Reims ciutat pionera en la 
elaboració de taps de suro per a les ampolles de xampany. Se sap que Palafrugell tenia 
bones relacions comercials i de treball amb aquesta població. 
 
 Algunes persones també havien viatjat a Cette, a Lourdes i a Algèria. A les dues 
primeres  viles possiblement hi van anar per motius religiosos i la darrera perquè era un 
país rics d’alzines sureres.    
 
 
 

 
Rellotge d’estació. 
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PERMÍS D’OBRES 
 
Rosa Barris Delhom sol·licita permís per poder construir una tajea1, equipada amb les 
salva rodes, entre els quilòmetres 35 i 36 a la dreta de la carretera en direcció Girona a 
Palamós. El motiu que argumentava era facilitar l’accés al comú veïnal que conduïa als 
diversos predios del Coll de la Morena del terme de Llofriu, deia que també que la obra 
era d’interès per als veïns. L’autorització li és concedida amb data (19/5/1897).  
 
Presenten un queixa perquè al carrer Hortal van dipositar carretades de pedra que 
dificultava el trànsit. Signa la circular Francesca Carreras en nom del seu pare 
(1/10/1899). 
 
 

  
 
 
 
 
Salva rodes a un carrer de Palafrugell. Els salva rodes també ajudaven a fer la maniobra quan els carros 
havien d’entrar a un carrer estret.  
 

1 Tajea, segons la RAE, amb entrada també com Artajea: «Puente pequeño en un camino, hecho para que 
por debajo de él pasen las aguas o una vía de comunicación poco importante».  
Avui dia encara es poden veure algunes entrades d’aquest tipus que tenen un salva rodes fet de pedra o un 
element modern refractari de la llum.  
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A TÍTOL DE CLOENDA 
 
 
Com he esmentat a l’inici, el contingut d’aquesta edició consta de dades extretes de la 
correspondència de l’Ajuntament de Palafrugell (1857-1914) i en poques ocasions he 
inclòs comentaris sobre els esdeveniments que anava trobant, primer perquè la 
referència exposada ja era força entenedora i segon perquè les observacions o 
interpretacions a fer requeririen una anàlisi més acurada i específica per a cada cas. 
Amb tot, considero que les esmentades referències, que van acompanyades de la data en 
què van ser escrites, en un futur poden servir-nos de fil conductor per saber quelcom 
més de les protagonistes que presentem i qui sap si a poc a poc podrem aconseguir un 
coneixement més ampli de les dones d’abans.  

Per fer aquesta crònica ha estat necessari inspeccionar 35,5 unitats  o capses arxivador 
que en conjunt formen 4,61 metres lineals de documents, considerant també l’espai que 
ocupa la capsa de cartó per si mateixa. En el moment de decidir-me a emprendre 
aquesta tasca i en veure el gran volum de documents que havia de revisar, vaig pensar a 
deixar córrer el projecte, però gràcies als professionals de l’arxiu, que em van animar, 
ho vaig reconsiderar. M’argumentaven que seria interessant aportar nova informació per 
al coneixement de les dones d’abans. De fet, ho he pogut realitzar gràcies a la meva 
condició d’infermera jubilada. 

Val a dir també que la tasca de recerca d’aquestes dades ha estat altament gratificant 
perquè entre d’altres aspectes i si em permeteu la metàfora, era com passar-me els 
matins davant d’una bola de vidre d’aquelles que reflecteixen el passat i també el futur i 
que et crea imatges mentals d’allò que vols saber; fins i tot t’invita a escriure un relat 
novel·lesc, cosa que tanmateix no penso fer. Dono la feina per acabada només havent 
tret de l’anonimat 385 palafrugellenques que d’alguna manera passaran a engruixir els 
annals de la història de la vila. 
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Agraïments 
 
Vull manifestar el meu agraïment a tots els professionals de l’Arxiu Municipal de 
Palafrugell per la seva bona disponibilitat, expertesa i assessorament davant totes les 
consultes que els hagi pogut fer i per animar-se a dur a terme una nova investigació en 
la línia del primer llibre. També perquè manifesten i valoren aquestes petites 
aportacions que fem algunes persones amants de la recerca.  
 
A Francesc Massana Torres, dissenyador gràfic, que ha fet la portada i la 
contraportada, i que com sempre no ho valora com una feina sinó que ho fa amb il·lusió 
i ganes de participar en quelcom per la seva tieta. 
 
A Diana Seguí Jiménez, correctora del text, per alguns dels seus consells editorials. 
 
A tots els lectors que hagin tingut el coratge de llegir aquestes pàgines. 
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Índex onomàstic  
 
No totes les dones que consten en aquesta llista posseïen un negoci propi, algunes estan 
referenciades per la vinculació amb el tema que tractem o per la pràctica de diverses activitats. 
Veurem que alguns noms es repeteixen en diferents apartats.  
 
Mercaderes de sedes, vetes i fils 
Isidora Serra Talladas 
Conxita Arolas Serra 
 
Taverneres, rebosteres, venedores de cervesa i gasoses 
Catalina, vídua de Cruañas 
Maria Cros 
Rosa Francesc Bofill 
Beatriu Frigola Soler 
Maria Matacás 
Vídua d’Esteban Albertí 
Anna Bussot Bofill, vídua de E. Albertí  
Beatriu Frigola 
 
Venedores de queviures 
Teresa Trilla 
Salvadora Rubau Avelli  
 
Hostaleres i propietàries de carruatges 
Josepa Vivas 
Maria Prats, vídua de Cama 
 
Carnisseres  
Antonia Bataller 
Rosa Viñals 
Mercè Bastons 
Enriqueta Bastons  
Catalina Oliu 
Maria Vilaseca 
Leonor Bastons Saló  
Joaquima Aymar 
Reparada Dalmau 
Francisca Boix  
Enriqueta Bastons 
Vídua de Ferran Amatller 
 
Botigueres de pesca salada, venda de sal, oli i vinagre  
Catalina Plaja 
Antónia Ferrer 
 
Modistes i sastresses  
Margarita Vilanova Gich  
Maria Hugas 
Carme Jofra 
 
Venedores de mercat, hortalisses i aviram 
Maria Bosch 
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Empresàries taperes, comerciants de taps i d’obres de suro  
Maria Bruguera 
Maria Gotas Prats, 
Catalina Corominas 
Catalina Girbal 
Magdalena Pinós 
Carme Teixidor  
Beatriu Gallart 
Anna Salgàs 
Carme Ribas 
 
Venedores de camises i mànegues, cotilles i jaquetes 
Maria Pascual 
Francesca Avelli 
 
Mestres  
Teresa Bussot de Sabater 
Teresa Bussot Peya 
Bernardina Ballester 
Dominga Mayola 
Julita Vilà de Solà 
Teresa Burcet 
Maria Jofra de Jordi 
Maria de la Pietat Ferrer Pons 
Antonia Perxés 
Maria Assumpció Albertí Vendrell 
Emilia Llosent 
Victorina Ferrer Pagès 
Antonia Pons Cervera 
Antonia Pou 
Lluïsa Corominas Bufill 
Maria Formig Massaguer 
Maria Prat 
Elvira Roig (alumna) 
Margarita Prat 
Ana Girbal Jofra (Vocal Junta) 
Lluïsa Serra 
Anna Ferrer  
Dolors LLenas 
Isabel Estela Estrach 
Maria Albertí  
Margarita Gich  
Concepció Perxés 
Maria Heras vídua de Ganiger  
Rosa Galobart 
 
Lampisteria i subministrament d’aigua 
Josepa Ros 
Micaela Soldevila 
Teresa Prats 
Sant Martí 
Maria Sagrera  
Narcisa Girbau 
Dolors Bardons  
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Germanes de Sant Josep 
Catalina Bonay  
Antònia Verges  
Anna Deulofeu 
Maria Barcelò 
Dolors Plana. 
Vidua i fills de Francisco Burés 

 
Religioses i relacionades 
Micaela Soldevila 
Enriqueta Sagrera 
Rita de Sant Josep 
 
Triadores de minerals de les mines de Mont-ras i empresària minera 
Anna Fontanet 
Lluïsa Bergoñós 
 
Minyones 
Rosa Nicolau 
Maria S.M 
 
Pageses, pastores, bosquetanes i peixateres  
Josepa Isern 
Maria Isern  
Maria Oliva 
Maria Gironés Miró 
Teresa Garriga Quintana 
Vídua de Miguel é hijo 
 
Escriptores, poetesses i relacionades 
Maria Jofra de Jordi 
Estrella Juvert Matas 
Josepa Ventòs de Massó 
Caterina Vidal 
Lluisa Pla  
Mercè Vergès.  
Irene Rocas  
 
Actrius, músics, cantants i filàntropes 
Membres femenins de La Taponera 
Membres femenins del Brazo fuerte 
Esperança Cubí (no de Palafrugell) 
Matilde Williams (no de Palafrugell) 
Catalina Abril vídua de Rocas 
Josefina Huguet Salat (no era de Palafrugell) 
 
Llevadores, infermeres, hospital i temes sanitaris en general 
Maria Jordi 
Anastasia Gallart Esteve 
Agustina Bruguera Andreu 
Magdalena Martinell 
M. Gracia Casals 
Rosa Saballs 
Catalina Guasch 
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Maria Rovira Niel 
Teresa Rubé Pascual 
Victòria Puig Tauler 
Carme Mató 
Lluïsa Sobrevalls 
Elvira de San Luís 
Rita Busquets 
Pilar Rubies 
Maria Bastons  
Enriqueta Cofan 
Isabel Forgas  
Reparada Bastons 
 
Propietàries de finques i solars  
Maria Miró 
Maria Girbal vídua de Josep Vergonyòs 
Lluïsa Soler Riera 
Rosa Rubau 
Maria Roquetas Avelli 
Narcisa Riera  
Rosa Frigola 
Teresa Paulino 
Teresa Miquel  
Rita Ribot 
Carme Jonama 
Vídua de Dalmau 
Anna Fontanet Guich 
Francesca Peya 
Rosa Vergès Casas 
Maria Ferrer Poch 
Teresa Costals Bofill  
Margarita Bancells Ferrer 
Anna Dalmau 
Maria Arenas Carreres 
Margarita de Tejeiro Rocas 
Marta Esteve Girbal 
Maria Cama  
Anna Roca Costa 
Rosa Rubau Martí 
Catalina Mauri Costey  
Àngela Isern Mauri  
Antònia Salamó Fabregas 
Carolina Garcia Colom 
Maria Sabater Puig 
Concepció Godó 
Maria Puig Salamó 
Rita Peya  
Magdalena Cols Marcillach 
Francesca Coll Sagrera  
Lutgarda Poch Avellí  
Marta Esteve 
Maria de Mata Arnau 
Dolors Puig Pareras 
Maria Boera  
Mercé Godó Carreras  
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Teresa Filosia Ramon 
Cresencia Tauler Vidal  
Antònia Bussot Peya 
Teodora Pons Portó  
Enriqueta Mascort 
Joana Gout 
Victòria Fina 
Joaquima Font  
Rita Rocas 
Rita Avellí Carreres 
Maria Beya 
Margarita Girbal Campasol 
Teresa Vergés 
Catalina Molla 
Reparada Gallart Domenech 
Eustaquia Vicens Barceló 
Narcisa Vicens Barceló 
Catalina Esteva Escarrà 
Teresa Martí Avellí 
Teresa Ferrer Jordi 
Coloma Prats Bonal 
Maria Ferrer Campà  
Maria Martí, vídua de Salvadó Ferrer 
Catalina Frigola Sala  
Anna Frigola Sala 
Joaquima Gaus Cateura 
Manuela Morató Mascort 
Teresa Vidal 
Engràcia Batlle Tarinas 
Llúcia Ribot  
Dolors Renart Masó 
Llúcia Serra Martí  
Julita Trull 
Enriqueta Serra Vergonyòs 
Rosa Bonay Guilló 
Gertrudis Serrat Aubert  
Àngela Carbó Serrat.  
Concepció Perches Prats 
Catalina Cruañes Bofill 
Teresa Serra Batllia 
Julia Frigola Girbal 
Concepció Reixach 
Rita Bofill 
Maria Matacás  
Reparada Deulofeu  
Teresa Vila Coll 
Amalia Pi vídua de Niell 
Amalia Jordi Jordi 
 
Prostitutes, agressions i presoneres 
Francesca C. 
Carme G. O. 
Raimunda B “La Mundeta” 
Rita  
Manuela Barrancos 
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C.G  
M.V 
C.G. 
M.Ll. 
C.B.  
M.G.  
M.M 
Dolors P. F. 
Paula V.S. 
Llúcia Morera Barceló 
Clara Boix Girona  
Flora Ganiguer Boix 
Antonia Martí Puig 
Clotilde Sabater 
Elvira Soler  
Mònica Escuder 
Dolors Escuder  
Gracia Puig 
Maria Dalmau Prat 
Narcisa Gener 
Adelaida Capella Colls  
Emilia Llosent Capella 
Conxita Llosent Capella 
 
Netejadores i planxadores 
Catalina Bataller Colom 
Maria Girbau  
Pilar Rubies 
Marià Maraña 
Lluïsa Sobrevalls 
 
Remeieres i relacionades 
Carlota Pusiello Serra 
 
Societat de socors i dones 
Anna Serradella  
B.R.V. 
Mercé Rubau Fábregas 
Josefa Pujol Guitó 
Josefa Pujol  
Maria Codolà 
Margarita Martí Mauri 
Teresa Maria Viella de Ferrés 
Teresa M. de Gubert 
 
Gestió funerària 
Lluïsa Bergoñós 
Vídua de Julián Ferrer 
Marina Mulà de Furnet 
Carme Sendra de Clara 
Magdalena Bofill Barrera  
Teresa Balmaña Güell  
Francesca Ferrer Jofra  
Maria Poch  
Maria Eras Matas  
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Dolors Armengol  
Antònia Furnet Mascort  
Elvira Campanar Bofill  
Emilia Homs Rovira 
 
Treballadores de fàbrica 
Margarita Solés 
Emilia Castany Ferrer 
Margarita Mató Solés 
Beneta Albí Roselló 
Cecilia Dalmau Bofill 
Dolors Salabert Pairet 
Maria Sabater Quintana 
Teresa Claramunt 
Maria Vila.  
 
Una heroïna  
Anna Rocas Abrich 
 
Venedores ambulants 
Maria Serra  
Mercé Alsina  
Victoria Vidal 
Carme Saiz  
Coloma Alsina 
Antonia Font Galí  
Esperança Mató 
Maria Bruguera 
 
Ferrera 
Llúcia Serrarols 
 
Negocis sense especificar 
Rosa Plana  
Catalina Miquel 
Dolors Corominas Camell 
Maria Prats vídua de Ponsatí 
Rosa Corredor 
Ezequiela Girbal Valente 
Teresa Garriga  
Maria Jofra de Pruneda 
Maria Crespo vídua de Jofra 
Isabel Puig vídua de Suñer 
Dolors Bordans Mestre 
Maria Camps vídua de Jofre  
Maria Jofre vídua de Pruneda 
Marta Llenas  
Rita Ribot 
Salvadora Rubau Avellí 
Joaquima Quintana  
Isabel Reig Bassa 
Rosa Alaman Castanys 
Antonia Vidal Tort 
Rita Tort Grabulat 
Teresa Mascort, vídua de Ferrer 
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Joaquima Quintana  
Catalina Girbal 
Vídua deSoler Roig 
Vídua de Bofill Gelpi 
Vídua de Castelló Begudà 
Vídua de Sebastià Moratò Poch  
Francisca Sureda, vídua de Ribot 
Julita Trull  
Carmen Llosent  
Llúcia Ribot. 
Rosa Francés Bofill 
Teresa Paumon 
Maria Matacás 
Enriqueta Bastons  
Luisa Roig 
Maria Pareras 
Catalina Frigola 
Reparada Dalmau 
Maria Bofill 
Margarita Casadevall, vídua de Corredó  
Carme Cabarroca vídua de Plaja 
Maria Pont,  
Ampar Donat, vídua d’Avellí 
Rosa Felip 
Maria Marqués 
Catalina Bonet 
Margarita Bastons 
Catalina Sorus 
Margarita Riera 
Rosa Parlerís, vídua de Joan Casademont  
Maria Berta. 
Coloma Salvà Bonal 
Maria Dalmau, vídua d’Isern 
Lluisa Cantò 
Teresa Planas 
Maria Jordi 
Sabina Gallard  
Teresa Gallart 
Jacinta Cantó 
Francesca Plaja 
Carme Riera 
Maria Gallart 
Maria Frigola Camps 
Francesca Jonama 
Antònia Deulofeu 
Maria Castanys 
Marta Vidal 
Dolors Jofre 
Maria Sagrera 
Maria Corredor 
Maria Carreras 
Teresa Planas 
Pere i Enriqueta Costey 
Maria Pelegrí 
Rosalia Poch 
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Teresa Llosent 
Rita Piferrer 
Teresa Lamas 
Mercé Mirò 
Lluisa Colls 
Raimunda Bonet 
Dolors Corominas 
Concepció Acemar. 
Joaquima Mascort 
Rosa Comas 
Cristina Pares 
Marina Subirós 
Rosa Pasqual 
Francesca Bofill 
Maria Rigau 
Teresa Perman Pujol 
Mª Teresa Pascual Miquel 
Margarita Gallart 
Estrella Carreras 
Catalina Amer 
Filomena Cama  
Maria Bou 
 
Criteris de sanejament per evitar malalties  
Maria Prats (professora) 
Francesca Mató 
Emilia Codina 
Carme Figueres 
Teresa Trilla  
Rosa Castelló 
Vídua de Salvadó Turró 
Maria Frigola 
Anna Vilanova 
Maria Marqués  
Lluïsa Serra Dalmau 
 
Drets, amonestacions i opinions  
Lluïsa Mestres 
Francesca Serra, vídua de Julià Anglada 
Francesca Cubet  
Rosa Gallarrt 
Maria Saballs  
Teresa Pou, vídua de Joan Mallarich 
Margarita Ribas 
Rosa Sagrera  
Vicenta S.V. 
Rosa C.M.  
Carme P.T 
Rosa Avellí Rotllan 
Joaquima Montserrat de Roig 
Teresa Puig 
Carme Galceran Llosent  
Clara Mascort  
Ana Geli  
Maria Carreras 

 



104 
 

Maria Reixart 
Margarita Ferrer 
Teresa Poch  
Rosa Rubau  
Maria Ferrer  
Anna Puig  
Francesca Garsetes 
Mercè Gallart d’Andreu 
Joaquima Quintana Bedia 
Clara Boix 
Dolors Oms Prats 
Maria Matacós Trilla 
Catalina Terrades Güell 
Isabel Roure Armada 
Coloma Mareñá Figueres 
Maria Rosell Vila 
Isabel Roure 
Maria Coma Delàs 
Francesca Delhom 
Conxita Linares  
Catalina Linares 
Maria Sagrera vídua de Escarrà 
Llúcia Francesch Bofill 
 
Viatges a l’estranger 
Elvira Servià Crusat 
Dolors Batlle Gironella 
Lluïsa Dan.?  
Maria Pi  
Maria Padrós 
Carme Jonama  
Teresa Reynalt  
Dolors Massot 
Marta Basat o Barat 
Teresa Barneda 
 
Permís d’obres 
Rosa Barris Delhom 
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Colofó 
 
                                Moltes flors configuren un jardí  
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