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ARXIU
MANTENIMENT DE L’ENTORN

Concurs On és? Fixa-t’hi!

El racó de l’Arxiu

A quin carrer, plaça o passeig podem veure l’escultura que es
mostra en aquesta imatge? Si teniu la solució a aquest enigma,
ens podeu fer arribar la vostra resposta per escrit, i ho podeu
fer de dues maneres:

Allotjament de tropes a Lloret (1719-1721)
Amb motiu de la passada Diada Nacional de Catalunya,
l’11 de setembre, que com tothom sap commemora la
caiguda de Barcelona l’any 1714, que significà la fi de
la Guerra de Successió, volem mostrar un document
que fou generat per la nostra corporació municipal
l’any 1723, i que és una conseqüència d’aquell
conflicte bèl·lic.

Des de la fi de la Guerra de Successió, una colla
de guerrillers havien lluitat a Catalunya contra els
borbònics. Aquesta activitat s’incrementà molt més
entre el 1719 i 1720, en el marc de la guerra entre
Espanya i la Quàdruple Aliança (França, Àustria,
Holanda i Gran Bretanya), i els sollevats catalans
es posaren al costat dels aliats. En aquest context,
l’administració borbònica repartí
desenes de milers de soldats per totes
les poblacions de Catalunya amb
l’objectiu de reprimir els rebels. Les
despeses d’allotjament d’aquestes
tropes anirien a càrrec dels habitants
del país.
El document (redactat en castellà,
datat el 7 de juny de 1723 i signat
pels regidors Marià Gibernau, Joan
Pere Macià i Bonaventura Miquel) és
una relació de les tropes de l’exèrcit
espanyol que es van allotjar a Lloret
des del 15 de desembre de 1719
fins a final de desembre de 1720, tot
consignant les despeses que comportà
al comú de la nostra vila l’allotjament
de cadascun d’aquests contingents.
El document, per exemple, ens
informa de l’allotjament de Julio
Balati, alferes del regiment de Sevilla,
amb dotze granaders i un sergent,
que s’aquarteraren a Lloret del 4 al
17 d’agost de 1720, i que en aquests
dies van percebre dinou quintars de
llenya, vuit unces d’oli i una espelma.
Els contingents de tropes als quals fa
referència el document es van allotjar
a Lloret des del 4 d’agost de 1720 fins
al darrer dia de març de 1721.
Com a curiositat hi trobem també una
sèrie de topònims de Lloret i rodalies:
“la Buadella, Fanals, la torre de la villa,
Suro Gros, Canyellas, Cala Morisca,
Llorell, las Alsinas”.

Fons: Ajuntament de Lloret de Mar. Sèrie: Gestió comptable. ST: 37.17.18. Descripció:
Relació de despesa originada per estada i manteniment de tropa. Data: 1723
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t1FScorreu electrònic a l’adreça: concurs@lloret.cat
tPresencialment a l’edifici del Servei d’Arxiu Municipal
de Lloret de Mar (carrer de Josep Lluhí, 24).
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
t5FOJVUFNQTmOTBMQSPQFSEFEFTFNCSFQFS
presentar les vostres respostes a l’enigma
t-BTPMVDJØJFMHVBOZBEPSBEFMDPODVSTTPSUJSBO
publicats en el proper Butlletí.

Consulteu les bases
senceres del concurs a:

www.lloret.cat

Participa-hi!
Imatge del concurs del Butlletí 93
Im
En l’anterior número del butlletí, el 93, la
imatge corresponent al concurs era el monument L’Economia, de Joan Abras, un artista
de la Bisbal d’Empordà. L’escultura, que és
de bronze, està situada al passeig Camprodon i Arrieta i fou costejada per l’Ajuntament
i pel Club d’Economia de Lloret.
La inauguració es va portar a terme el 9 de
juny de 1995, a càrrec del batlle, Josep Sala

Montero, i del president del Club d’Economia
de Lloret, Josep Maria Molist.
En l’escultura, el mar simbolitza la vida; la
barca s’identifica amb el treball; el vent que
infla la vela representa l’energia; i la dona que
hi apareix encarna l’economia. Des d’aquí
us convidem a visitar aquest element, que
potser encara no és prou conegut, del nostre
patrimoni artístic.

El guanyador del concurs corresponent a l’anterior butlletí va ser: Ricard Amor. Enhorabona!
Solució imatge: escultura L’Economia, al passeig Camprodon i Arrieta.

