A Ràdio Cambrils,

Patrimoni col·lectiu
La caseta de la maquinilla
(1905)
Emissió del 30 de juny de 2011

Què és?

Una de les cartes rebudes pel rector de la parròquia,
mossèn Eusebi Rivas, en les negociacions per a la
construcció d’una màquina per treure barques.

De quan és?
13 de febrer de 1905
Qui la va enviar?
L’oficina tècnica de l’enginyer reusenc Josep Maria
Pagès Moreu, adjudicatari del projecte.

Per què la va enviar?

L’enginyer demana les dades que necessita per fer
el projecte de la màuqina : quantes barques hi ha a
Cambrils i quina quantitat paguen setmanalment.

De què ens parla?

- De la participació del rector de la Platja en els afers
econòmics del barri.
- De la diferència entre la flota del bou i la resta
d’embarcacions a la platja de Cambrils el 1905.
- Ens informa que a Cambrils el 1905 hi havia 40
barques del bou.
- Ens informa que el 1905 totes les barques es
continuaven treient amb la força animal.

On es troba?

AMCAM, cedit per Jaume Gil Llaveria. Lligall Pressupostos per a una màquina de treurer les barques al port de
Cambrils (1905).

Què és?

Una de les cartes rebudes pel rector de la parròquia,
mossèn Eusebi Rivas, dins de les negociacions
prèvies a la construcció de la maquinilla.

De quan és?
11 de juny de 1905

Qui l’envia?
L’oficina de l’enginyer Josep Maria Pagès Moreu.

Quins temes es tracten?

- Anuncia que el motor s’ha adquirit a Liverpool i ja
ha començat el trajecte cap a Cambrils.
- Deixa constància que a Cambrils els ànims estan
molt impacients per veure acabat el projecte.
- Tranquil·litza els cambrilencs sobre el termini
d’acabament de les obres.

De què ens parla?

- De la necessitat de posar en funcionament la
maquinilla abans que comencés la pesca del bou,
passat Sant Pere.

On es troba?

AMCAM, cedit per Jaume Gil Llaveria. Lligall Pressupostos per a una màquina de treurer les barques al port
de Cambrils (1905)

Què és?

L’esborrany d’una de les cartes
enviades pel rector de la parròquia,
mossèn Eusebi Rivas.

De quan és?
10 d’agost de 1905.

A qui l’envia?
A l’oficina de l’enginyer Josep Maria
Pagès Moreu.

Per què l’escriu?

Per reclamar que l’oficina de
l’enginyer reparés els desperfectes de
la maquinilla.

De què ens parla?

Senyor D. Josep Maria Pagès. Ametlla.
Molt senyor meu:
Hauria de fer lo favor de venir
prompte para arreglar la màquina,
y deixar-la posada en marcha, per
què de lo contrari lo poble que está
indignat al veurer que se’ls deix
l’obra enpentanagada, se indignarà
molt més fins a perill d’acabar malament.
Lo dia 8 se provà de treurer barcas y
anà malament. Ahir ja no fou possible fer-la funcionar y com se pot suposar los ànimos estan malament.
Le rebí tarjeta de que avuy vindria
al primer tren, y ni al sagon.

10-08-05
- De les dificultats per posar en
funcionament la maquinilla.
- De la indignació col·lectiva que
es vivia al Barri de la Platja per la
lentitud en l’acabament satisfactori de les obres de construcció.
- De la importància que s’atribuïa al nou equipament per al funcionament dela flota.
- De les proves que s’hi realitzaven, amb algunes de les barques de la flota.

On es troba?

AMCAM, cedit per Jaume Gil Llaveria. Lligall Pressupostos per a una màquina de treurer les barques al port de Cambrils
(1905)

Què és?

Una de les cartes rebudes pel rector de la
parròquia, mossèn Eusebi Rivas.

De quan és?
21 d’agost de 1905

Qui l’envia?
L’oficina de l’enginyer Josep Maria Pagès Moreu.

Per què l’escriu?
- Per avisar de l’arribada del petroli necessari per
posar-la en funcionament.
- Per avisar de l’arribada de dues peces que han
estat arreglades.

De què ens parla?

- De la petició que havia fet de provar la màquina
amb la participació d’una barca de la Societat de
Pescadors de Cambrils.
- De la participació de Folch com a president de la
Societat de Pescadors de Cambrils.

On es troba?

AMCAM, cedit per Jaume Gil Llaveria. Lligall Pressupostos per a una màquina de treurer les barques al
port de Cambrils (1905)

Què és?

Un notícia publicada pel diari La Vanguardia,
de Barcelona, enviada pel seu corresponsal a
Reus.

De quan és?
25 de setembre de 1905.
Què s’anuncia?
La instal·lació de la màquina per treure les
barques a la Platja de Cambrils.

De què ens parla?

De l’acabament satisfactori, almenys a
finals d’estiu, del projecte engegat el mes de
febrer de 1905.

Com s’ha localitzat?

Perquè al lligall on es conserven tots els documents d’aquest assumpte hi ha una carta d’una de les empreses que
no va ser escollida per desenvolupar el projecte. L’empresa va enviar el fragment de diari tot mostrant la seva sorpresa per l’acabament del projecte.

On es pot consultar?

Al servei d’hemeroteca digital del diari La Vanguardia, a l’adreça www.lavanguardia.com.

Què és?

Un detall d’una fotografia de la façana marítima de Cambrils.

De quan és?
1939

Què s’hi observa?
Davant de la Torre del Port s’hi veu l’edifici que es va construir l’any 1905 per acollir la màquina de treure barques,
popularment coneguda com la maquinilla.

On es troba?

AMCAM, cedida per Francisco Montcusí. Núm. reg. 7797-2

Per saber-ne més
Fusta a la mar. Els mestres d’aixa de Cambrils. A Camins. Revista de patrimoni cultural de Cambrils, núm. 2 ( Museu
d’Història de Cambrils, març 2011)
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