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1. Gestió de la documentació i la informació
1.1 Sistema de gestió de documents
 S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal,
utilitzat a l’Ajuntament.
 S’ha assessorat a Administració electrònica en l’aplicació del quadre de classificació
al programa FIRMADOC.
 S’ha col·laborat amb Secretaria, Informàtica i Administració electrònica en
l’elaboració de les Pautes de treball per a l’organització dels documents electrònics i
dels directoris electrònics (circular interna de l’Ajuntament número 2/2017).
 S’ha elaborat amb Administració electrònica el catàleg de tipus de documents
utilitzats a l’Ajuntament.
 S’ha iniciat la incorporació al web municipal de documents audiovisuals de la
Biblioteca, l’àrea d’Educació i l’Institut de Promoció Econòmica.
 S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al
web.
1.2 Gestió de la informació
 S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió Municipal
Permanent i Junta de Govern Local de l’Ajuntament; aquest any s’ha incorporat al
web municipal les actes i índexs de 1982 a 1992 (11 llibres, des de 3-04-2017) i de
1966 a 1981 (16 llibres, des de 19-06-2017).
 S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web municipal (històric
d’alcaldes, nomenclàtor, arxiu en línia, etc.)
 S’ha col·laborat en la gestió de documents i d’informació per a la celebració del
festival Flors i Violes (IPEP), les Festes de Primavera (Àrea de Cultura) i el 25è
aniversari del míting d’atletisme (Institut Municipal d’Esports).
 S’ha continuat la participació en el portal d’Arxius de la Generalitat, amb la utilització
del programa GIAC i la tramesa de 23 fons (en total hi ha 76 fons descrits, dels quals
44 fons amb inventaris).

La col·lecció Quaderns de Palafrugell ja està
disponible al web municipal.

Vídeos de les tres primeres edicions
del Míting Internacional d'Atletisme a
Palafrugell, dels anys 1992, 1993 i 1994.
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1.3 Transferències de documents administratius
S’han traslladat del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c. de la Vall d’Aran):
223 caixes (31’22 ml) del fons de l’Ajuntament de Palafrugell.
S’han transferit 199 ui. (27,86 ml.) de les oficines de l’Ajuntament als dipòsits de l’Arxiu
Municipal.
1.4 Avaluació, tria i eliminació
S’ha portat a terme l’eliminació de documentació de les sèries:
 Expedients sancionadors en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor dels
anys 2004 i 2005 (58 unitats d’instal·lació que ocupen 7,83 metres lineals).
 Còpies d’expedients de llicències d'obres dels anys 2000-2008 (96 unitats
d’instal·lació que ocupen 12,96 metres lineals).
 Còpies d’expedients de projectes d’obres dels anys 2001-2011 (183 unitats
d’instal·lació que ocupen 24,70 metres lineals).
 Còpies d’expedients llicències d’activitats dels anys 1970-2012 (13 unitats
d’instal·lació que ocupen 1,76 metres lineals).
En total, 350 unitats d’instal·lació i 47’25 m.l.
1.5 Accés a la documentació
 Consulta i préstec d’ordre intern: 215 consultes (137 correu electrònic + 31
presencials + 47 ateses per telèfon) + 275 préstecs. Total: 490 serveis d’ordre intern,
amb 1.470 documents consultats.
 Consulta d’ordre extern:
 653 consultes presencials + 323 ateses per correu electrònic + 66 ateses per
telèfon + 1 atesa per escrit.
 Reproduccions de documents, 225 peticions de reproducció de documents
ateses.
Total: 1.268 serveis d’ordre extern, amb 5.072 documents consultats.
Pel que fa a l’estadística de les consultes per internet, les visites a la secció Arxiu del
web municipal (20.994) i als portals de la Generalitat de Catalunya XAC premsa (2.973)
i Arxius en línia (450) són un total de 24.417 (67 diàries).
Només es comptabilitzen els accessos als apartats principals.
1.6 Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització d’instruments de descripció en bases de dades generals
Inventari del fons Ajuntament, catàleg d’imatges, catàleg de pel·lícules i vídeos, catàleg
de documents sonors i catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica: s’han afegit 4.419
registres en total.
Nous instruments de descripció
 Inventari i descripció dels fons personals Josep Fàbrega Moragas, Família Juanals i
Maria Ribot.
 Inventari i descripció dels fons d’empresa Fotografia Jaume Ferrer Massanet, Estanc
Rodríguez Joanola i Cobla Orquestra Primavera.
 Inventari i descripció del fons comercial Cooperativa de consum l’Econòmica
Palafrugellenca.
 Inventari i descripció del fons de l’associació La Taponera.
 Incorporació de documents i/o informació als fons Família Morató, Torras, Lluís Medir
Huerta, Josep Martí Clarà “Bepes”, Josep Bastons, Rodolfo Candelaria, Francesc
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Alsius, Joan Pericot García, Jaume Ferrer Massanet, Eulàlia Hortal, Far de Sant
Sebastià, Paco Dalmau i Josep M. Vives.
 Adaptació al portal d’arxius de la Generalitat dels fons: Farmàcia Mascort Llach Cid,
Fèlix Freixas, Fina-Rocas, Josep Fàbrega Moragas, Família Juanals, Estanc
Rodríguez Joanola, Fundació Ernest Morató (3), Museu del Suro (3) Frederic Sirés,
Lluís Medir Huerta, Futbol Club Palafrugell, Fàbrica de suro Amadeu Roig, Gremi de
Pescadors de Sant Pere de Calella, Hospital de Palafrugell, Hotel Llevant, Fotografia
Jaume Ferrer Massanet, Cobla Orquestra Primavera, Maria Ribot, La Taponera.
 Descripció de 21 reportatges i 3 pel·lícules audiovisuals del fons Josep M. Vives i
Sureda (en total 189 minuts) i incorporació a la base de dades de pel·lícules i vídeos.
Biblioteca
S’han incorporat 123 publicacions (registres 4540 a 4662) i 5 estudis inèdits (11/19 a
11/23) d’àmbit temàtic local a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu, i s’han completat les
capçaleres d’hemeroteca en curs.

2. Protecció del patrimoni documental
2.1 Controls de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les
instal·lacions de l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals
(seguretat, incendis) per part de les empreses contractades i els referents a temperatura
i humitat per part del personal de l’AMP.
2.2 Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 150 ingressos de fons i
documents, els quals s’han incorporat als
fons i col·leccions de l’AMP. Cal destacar el
fons
Josep
Fàbrega
Moragas
amb
documentació sobre meteorologia local
datada entre 1949 i 2016, el fons del Club
Atlètic, els fons d’imatges Josep Maimí Bonet
i Pere Palahí Bach-Esteve, la incorporació de
documentació original al fons família Juanals,
el Llibre de visites del far de Sant Sebastià
(1955-2017), dues cartes de 1932 cedides
pels descendents de Martí Laviña procedents
el Centro Documental de la memoria Histórica
(Salamanca), i sis exemplars de premsa de la
capçalera Acción Social Obrera (1918).
Josep Fàbrega Moragas i el
pluviòmetre en el terrat de
casa seva, 8 de març de
2010. Fons Josep Fàbrega.

2.3 Assessorament sobre tractament de la documentació
S’ha realitzat l’assessorament a la família Plaja sobre l’elaboració d’un inventari del fons
de la família.
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2.4 Restauració de documents i canvis de suports
 S’han netejat i instal·lat 77 pots de productes químics, 5 safates, 1 proveta i 2 capses
de pintures a l’oli i pigments del fons Fotografia Jaume Ferrer Massanet.
 S’han digitalitzat 52 negatius i positius en plaques de vidre del fons Fotografia Jaume
Ferrer Massanet, de principis del segle XX.
 S’ha realitzat una còpia digital dels vídeos de les tres primeres edicions del Miting
d’atletisme (1992, 1993, 1994) procedents de l’Institut Municipal d’Esports.
2.5 Digitalització
 Pel·lícules i vídeos: s’han incorporat 246 documents (136,50 Gigabytes).
 Altres documents digitals (11,32 Gigabytes).

Hemeroteca: Acción Social Obrera,
Palafrugell 17 d’agost de 1918.
Procedència família Alsius.

Viquimarató "Dones i Esport" a l’AMP,
11 de març de 2017.

3. Difusió del patrimoni documental
3.1 Accés de documentació al web municipal
 Secció Fons Documentals, actualització: Fons personals, Família Morató, Lluís Medir
Huerta, Josep Martí Clarà “Bepes”, Josep Bastons, Rodolfo Candelaria, Eulàlia
Hortal, Lluís Ros Medir, Frederic Sirés, Joan Pericot; Fons patrimonial Fons Torras;
Fons de la Generalitat, Far de Sant Sebastià; Fons d’associacions, Futbol Club
Palafrugell; Fons d’empreses, Fàbrica de Tapones de corcho Amadeu Roig.
 Secció Fons Documentals, incorporació de nous fons: fons personals Lluís Medir
Huerta i Josep Fàbrega Moragas; fons d’associacions, Associació cultural Salt de
Romaboira. Fons comercials i d’empresa, fons Estanc Rodríguez Joanola,
Cooperativa de consum l’Econòmica Palafrugellenca i Cobla Orquestra Primavera.
 Secció Premsa digitalitzada: S’ha incorporat un exemplar del setmanari Baix
Empordà (14-11-1920) i s’ha afegit els exemplars de les publicacions en curs.
 Secció Audiovisuals: S’ha incorporat els tres primers vídeos del Míting Internacional
d’Atletisme (1992, 1993, 1994) de l’Institut Municipal d’Esports.
 Secció Documentació: Treballs premiats del curs 2016-2017 del premi Josep Sagrera
i Corominas.
La incorporació de continguts al web dels fons documentals es realitza des de l’AMP.
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3.2 Accés de documentació al web de la Generalitat
La premsa digitalitzada de Palafrugell (54.537 pàgines des de 1882 a 2017) també es
pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa.
A partir del juliol de 2016 s’han incorporat les descripcions de fons de l’AMP al portal
d’arxius de la Generalitat. El mes de desembre hi ha 76 fons descrits.
3.3 Visites concertades i tallers
 Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, primers dissabtes de mes de 10 a 11 (excepte juny, setembre i
novembre). Han utilitzat aquest servei 18 persones.
 Visites escolars concertades: 7 amb un total de 107 persones ateses.
 Servei de formació a usuaris en els centres: 15 tallers amb un total de 400 persones
ateses.
Total d’usuaris atesos: 525 persones.
3.4 Servei de documentació
 Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 2 noves unitats.
 Rètols de patrimoni i personatges locals: informació per l’elaboració de dos nous
rètols (casa Peya i Emili Juanals).
 Galeria d’alcaldes: informació de dades biogràfiques de 7 alcaldes del segle XIX.
 Selecció i preparació de documents per projectar a la Festa d’Homenatge a la
Vellesa.
 Selecció i preparació de documents per projectar en el Club del Cinema a la
Biblioteca.
 Recerca d’imatges per la publicació sobre els 25 anys del Míting internacional
d’atletisme de Palafrugell (Institut Municipal d’Esports).
 Recerca d’imatges per a l’elaboració d’un audiovisual del Centre d’interpretació de
Sant Sebastià.
 Selecció i preparació de documents per al 50è aniversari de l’escola Prats de la
Carrera.
3.5 Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de
Palafrugell amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i
temes referits a Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps.
El projecte es coordina des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament
(Secretaria, Servei d’Informació Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció
ciutadana) i de l’Oficina de Català.
3.6 Edicions
Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 416 subscriptors, d’aquests 81 per correu
postal i 335 per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.
Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast sol
oscil·lar entre 200 i 900 persones i el desembre de 2017 hem arribat a 634 seguidors.
Aquí s’informa de l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i comentaris.
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Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
 Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual. Redacció i
documentació. Des del número de febrer-març, col·laboració en la nova secció Sabíeu
que ...?
3.7 Difusió en publicacions de documents i serveis de l’AMP
 Saurí Ros, M. Concepció. “Àngela Clos Batlle, del suro a la CNT. Les primeres
regidores de les comarques gironines”. Revista de Girona, gener-febrer.
 Pagès Jordà, Vicenç. “L’autor menys conegut de l’Empordanet”. Revista de Girona,
gener-febrer.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Tallers mecànics i guerra”. Revista de Palafrugell, gener.
 Puig, Evarist. “Serra i Chopitea. Filàntrops relacionats amb Palafrugell (1)”. Revista
de Palafrugell, gener.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Enric Alemany Cané”. Revista de Palafrugell, febrer.
 Puig, Evarist. “La principal de Palafrugell”. Revista de Palafrugell, març.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Les sardanes de Frederic Sirés”. Revista de Palafrugell,
març.
 Unland, Annie. “El cas de Dalmau, Canal i Cia a Mèxic. Tapers palafrugellencs arreu
del món”. Revista del Baix Empordà, núm.56.
 Guia de recursos 2017-2018. Educació 3 a 16 anys. Palafrugell, 2017.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Literatura inèdita”. Revista de Palafrugell, abril.
 Puig, Evarist. “Josafat de Prudenci Bertrana i Palafrugell”. Revista de Palafrugell,
abril.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Les editorials. Les col·leccions de l’Ajuntament”. Revista
de Palafrugell, abril.
 “In memoriam Jaume Guasch i Palau”. Revista de Palafrugell, maig.
 Puig, Evarist. “Les primeres Festes de Primavera”. Revista de Palafrugell, maig.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Festes de Primavera 1963-1970”. Revista de Palafrugell,
maig.
 Puig, Evarist. “El mestre Sagrera i el premi de recerca que du el seu nom”. Revista
de Palafrugell, juny.
 Serra Coll, Joan. “Josep Bonay, un mestre de soca-rel”. Revista de Palafrugell, juny.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Anar a estudi”. Revista de Palafrugell, juny.
 “Memòria fotogràfica:grups teatrals”. Gavarres, primavera-estiu 2017.
 Bonal, Teresa i Sàbat, Nuri. “Paraules que vénen de lluny”. Gavarres, primavera-estiu
2017.
 Serra Teixidor, Jordi. “Aprendre fent”. Revista de Girona, juliol-agost 2017.
 Pericot, Joan. “Evocació de l’Amado Niell”. Es Còdol, juny 2017.
 Puig, Evarist. “50 anys de l’autovia”. Revista de Palafrugell, juliol.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “50 anys del Prats de la Carrera”. Revista de Palafrugell,
juliol.
 Puig, Evarist. “Florenci Gorgoll i Bazo i els Premis Mestre Sagrera, encara”. Revista
de Palafrugell, agost.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “De gira a Cadaqués”. Revista de Palafrugell, agost.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Visites al Far”. Revista de Palafrugell, setembre.
 Puig, Evarist. “Fotògrafs de Palafrugell en època de postguerra”. Revista del Baix
Empordà, setembre.
 Loaisa, Esther. “Els pioners del turisme a Sant Antoni de Calonge”. Revista del Baix
Empordà, setembre.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “Històries de vida”. Revista de Palafrugell, octubre.
 Poch, Lluís; Serra, Enric. I com aquestes, mil. Cinquanta anys de la cantada
d’havaneres de Calella de Palafrugell. 2017.
 Albardaner, Francesc. “Els envelats de festa major al Baix Empordà”. Estudis del
Baix Empordà, 2017.
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 Juanola, Albert. “Dels carrilets al vertebrat al Baix Empordà”. Estudis del Baix
Empordà, 2017.
 Martínez, Guillem. “Como se crea un Estado empordanés?”. El món d’ahir. Núm. 4.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “La Cooperativa”. Revista de Palafrugell, novembre.
 Poch, Lluís. “Represaliats pel franquisme a la vila”. Revista de Palafrugell, novembre.
 Serra Coll, Joan. “Veritats, dubtes i llegendes sobre Llafranc”. Revista de Palafrugell,
novembre.
 Llibre viu. Memòria d’activitats 2016. Mataró 2017.
 Saurí i Ros, M. Concepció. “La secció fa 15 anys”. Revista de Palafrugell, desembre.
 Serra Coll, Joan. “Anant pel poble un matí d’estiu”. Revista de Palafrugell, desembre.
3.8 Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació
 Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample
A la sala de consulta de l’Arxiu Municipal de Palafrugell fins el 18 de setembre.
Al local social de la Sauleda des del 22 de setembre.
Ajuntament de Palafrugell (Pla de Barris i AMP)
Fotografies cedides pels participants en el projecte.
 Calella de Palafrugell i les Havaneres
Perpinyà, de l’1 al 28 de febrer de 2017
Plaça d’Ermengarda. Festival Flors i Violes, del 28 d’abril a l’1 de maig
Producció: Comissió 50 Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
 Josafat i la Festa de la Bellesa a Palafrugell
Museu del Suro, del 23 d’abril a l’1 de maig de 2017
Producció: Museu del Suro
Exemplars dels llibres Josafat (1906) i Festa de la Bellesa (1905), i de la revista
Emporion (22-07-1905).
 El Mercantil is coming back! (Flors i Violes)
Cercle Mercantil, de 29 d’abril a 1 de maig de 2017
Producció: Institut de Promoció Econòmica
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons: fotos de Josep
Agustí, Paco Dalmau, Jaume Ferrer Massanet, Josep Granés Hostench, Júlia
Núñez i Juli Serrano, Jaume Regincós Isern i Esteve Salabert Xicars, i
col·leccions de Carme Bonal, Maria Bonany, Guillem Frigola, Josep Galceran,
Ramir Medir i Lluís Molinas.
 Festes de Primavera, sopar popular
Projecció de fotografies a la façana de Can Bech, 1 de juny de 2017
Producció: Àrea de Cultura
194 fotografies de 1963 a 1970 de Joan Isern Amir.
 Anar a estudi abans dels anys 60
Blog Arxivers del Baix Empordà
Producció: Arxiu Comarcal de la Bisbal i arxius municipals de la comarca
Des del 9 de juny 2017
Reproducció de documents de diverses col·leccions i fons.
 Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra
Fundació Josep Pla
Producció: Fundació Josep Pla i UdG
Des del 16 de juny 2017 al 6 de maig 2018
Documents. Hemeroteca, Col·lecció de cartells i programes, fons Ajuntament de
Palafrugell i fons Centre Fraternal.
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 Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des del 19 de juliol al 31 d’agost
Reproducció d’una fotografia de Moisès Dalmau Comet de la col·lecció Xevi Coll
Rovira (AMP).
 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Petita història en
imatges.
Seu de l’AVAC, Calella
Producció: IX Biennal de Fotografia Xavier Miserachs
De l’1 al 8 de juliol
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
 Josep Pla i la civilització surera
Fundació Josep Pla
Producció: Fundació Josep Pla i Edicions Baix Empordà
Des del 10 de setembre de 2016 al 8 de maig de 2017
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
3.9 Conferències
 “Jaume Ferrer Massanet, pioner de la fotografia a Palafrugell”. Enric Bruguera,
fotògraf. Activitat organitzada per l’AMP i la Biblioteca. Biblioteca, 17-03-2017. Amb
l’assistència de 65 persones.
 “La llum del far”. David Moré, historiador. Activitat organitzada per l’AMP i la
Biblioteca. Biblioteca, 31-04-2017. Amb l’assistència de 25 persones.
3.10 Comunicació i difusió audiovisual
Producció
 Projecte Històries de vida del barri de la Punxa. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació. Filmació de 20
entrevistes.
Difusió
 Projecció de l’audiovisual Històries de vida la Sauleda/carrer Ample a la sala
d’actes de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia Palafrugell Gent Gran el 8 de
febrer, amb l’assistència de 55 persones.
 Projecció de dues pel·lícules del fons Josep M. Vives (Festes de Primavera 1965 i
Cuidado con el reloj de 1967) a la sala d’actes de la Residència Geriàtrica i Centre
de Dia Palafrugell Gent Gran el 24 de maig, amb l’assistència de 60 persones.
Reproduccions de documents en productes audiovisuals
 Documental del col·legi Prats de la Carrera sobre els 50 anys de l’escola.
Projecció al TMP el 29 de maig. Amb imatges del fons Ajuntament, Biblioteca,
Josep Granés Hostench, Josep M. Vives Sureda i família Regí Agustí.
 Documental de TV3 sobre els 50 anys de la Cantada d’Havaneres de Calella.
Emissió l’1 de juliol. Amb fotografies de Baldomer Gili, Joan Baca, J. Roig,
Col·lecció Paco Cardona-La Bella Lola, Margarita Mir, Família Regí Agustí i Elena
Bastons. I pel·lícules d’Arcadi Gili.
 Audiovisual del Centre d’interpretació de la muntanya de Sant Sebastià. Imatges
dels fons Far de Sant Sebastià, Arcadi Gili i Garcia, Estanc Rodríguez Joanola,
Fotografia Jaume Ferrer Massanet i Ramir Medir Jofra, i de les col•leccions
Rosina Lozano Pascual i Josefina Manich Llaona (AMP).
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 Aplicació de mòbil “Ruta dels miradors de Sant Sebastià”. Utilització d’una
fotografia de Josep Granés Hostench. Fons Fotografia Josep Granés Hostench
(AMP).
 Aplicació de mòbil “Itinerari què veure pels volts de Llofriu”. Natura local.
Fotografia de la font de la Teula Foto Joan Regí Boix (AMP).
Reproduccions de documents en materials de promoció
 Reproducció d’una imatge del fons Arcadi Gili i Garcia al cartell de la cantada
d’Havaneres de Tamariu (R-2233). IPEP.
Difusió en actes públics
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en la visita guiada a la
Casa Genís, dins el Festival Flors i Violes (21 d’abril-1 de maig).
 Interpretació de l’Himne de la coral la Taponera en l’espectacle Llescar i carrar a
la Fundació Josep Pla, a partir d’una partitura del fons de la coral conservada a
l’AMP. Festival Flors i Violes (21 d’abril-1 de maig).
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en les Rutes Josep Pla,
organitzades per la Fundació Josep Pla.
 Participació en l’homenatge a Lluís Maruny el dia 19 d’octubre al Centre Municipal
d’Educació organitzat per l’Ajuntament de Palafrugell, Àrea d’Educació.
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en la ruta cultural Reviu
el Palafrugell obrer musical, per Cesk Freixas. Festival Som Cultura. 18 Novembre
2017.
3.11 Activitats realitzades en col·laboració amb entitats
 Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla
al Tabarín (19 de juliol al 31 d’agost).
 Viquimarató Dones i esport a l’AMP, 11 de març, amb Espai Dona, Amical
Wiquimedia, institut Municipal d’Esports. Participació de 14 persones i elaboració de
10 nous articles.
 Col·laboració amb l’Institut Baix Empordà: jornada de treball el 8 de març de 2017
amb professors de la Universitat de Girona, tutors i alumnes de batxillerat del centre
que preparen treballs de recerca.
 Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió
d’elements patrimonials. Promoció Ruta dels americanos de Palafrugell i promoció
de Sa Perola.

4. Unitat de Publicacions
La unitat de Publicacions està formada per les àrees de Cultura, Arxiu Municipal i l’Institut de
Comunicació.
4.1 Edicions
 Preparació d’una nova etapa de la col·lecció Quaderns de Palafrugell.
 Preparació d’una nova etapa de la col·lecció Galeria de personatges.
4.2 Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web
municipal:
 Col·lecció Quaderns de Palafrugell, volum 25.
 Col·lecció Galeria de personatges, volums 1 a 12.
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4.3 Distribució
L’AMP i l’Àrea de Cultura porten a terme la distribució en els centres d’ensenyament i de
recerca de les edicions municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la
difusió del patrimoni de la vila.
4.4 Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de Comunicació
i les distribuïdores a llibreries, en total 10.058 llibres. S’ha rebut l’estoc que gestionava
Edicions Baix Empordà (166 llibres) i un lot de llibres de Nordest (802 llibres).
4.5 Participació Sant Jordi
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les
edicions municipals.

5. Difusió

5.1. Mitjans habituals d’informació
A més del butlletí propi del servei, les activitats de l’AMP es difonen habitualment en
l’Agenda de Palafrugell (de caràcter mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell,
en el butlletí municipal Can Bech i en el web institucional. La informació arriba a altres
mitjans de comunicació a través d’aquests mitjans i per les notes de premsa de
l’Ajuntament. També es recullen les novetats en l’edició anual del Crònica d’un any
d’Edicions Baix Empordà.
5.2. Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP
1) “Activitats de l’Arxiu Municipal de Palafrugell” Ràdio Palafrugell, 24-01-2017.
2) “Un experto en genealogia sitúa a Josep Pla como descendiente de Guifré el Pilós”.
La Vanguardia, 28-03-2017.
3) “La 5a edició de la Viquimarató ha registrat totes les dones esportistes de
Palafrugell a la Viquipèdia”. El Nou, abril 2017.
4) Entrevista a David Parreño en el programa Tot és un joc de FeM Girona el 29-032017 sobre la Viquimarató Dona i Esport.
5) “Un passeig per Palafrugell”. Gavarres. Primavera-estiu 2017.
6) “Inauguren l’Espai Sant Sebastià de la Guarda a la muntanya de Llafranc”. Diari de
Girona, 22-07-2017.
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“Els Castelló, una família catalanocubana unida pels arxius”. Ràdio Capital. 10-092017.
“Homenatge al psicopedagog Lluís Maruny”. El Nou, novembre 2017.
“Aquelles escoles de l’Empordà”. La Vanguardia. 5-11-2107.

6. Indicadors
2017
M2 de superfície de l’arxiu per cada 1.000 hab.

38,50

Metres lineals de documentació per cada 1.000 hab.

100,55

% de fons eliminat (en metres lineals) s/total de fons a finals de
l’any d’estudi

2,69%

% d’ocupació dels arxius municipals

73,76%

Número d’usuaris externs per cada 1.000 hab.

55,80

Número de préstecs i/o consultes per cada 1.000 hab.

77,36

Número de visites web a la secció AMP per cada 1.000 hab.

1.074,46

% de consultes internes s/ total

28,79%

% de consultes externes s/ total

74,50%

7. Projectes de futur
El 2018 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i
portar a terme les següents actuacions:
 Participar amb Espai Dona i Amical Wiquimèdia en una Viquimarató dedicada a
incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell, en la
programació dels actes entorn del 8 de març: 10 de març, Dones i política, a l’AMP.
 Organitzar amb la Biblioteca i Espai dona la lectura dramatitzada La Gracieta
“Evangelista”, una treballadora de fàbrica lletraferida, a partir de textos conservats a
l’AMP. 8 de març, a l’espai polivalent de la Biblioteca, amb coordinació de Sandra
Bisbe.


Organitzar amb la Biblioteca la sessió de cinema Personatges palafrugellencs filmats
per Josep M. Vives, a partir de pel·lícules del seu fons a l’AMP, a la Biblioteca el 6
d’abril.

 Participar en l’edició del volum núm. 13 de la col·lecció Galeria de Personatges,
dedicat a Eulàlia Hortal.
 Participar en l’edició del volum núm. 26 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell,
dedicat al Casal.
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 Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb la
finalització de l’audiovisual i la publicació sobre el barri de La Punxa.
 Participar en una exposició comarcal virtual coordinada per l’Arxiu Comarcal de la
Bisbal, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius: 1918. La Gran Guerra
des del Baix Empordà.
 Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al
Tabarin.
 Participar en la desena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs.

Palafrugell, gener de 2018.
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