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Els nostres avantpassats: la genealogia
L’interès per conèixer
dades dels avantpassats
va en augment. Els arxius reben cada vegada
més consultes genealògiques i, per tant, s’intenta
facilitar l’accés a aquesta
informació. La lectura
directa dels registres
parroquials, la documentació més completa, és
sovint difícil i, a més, pot
afectar la conservació
dels llibres; per tant
mossèn Martirià Brugada va fer les gestions
oportunes per dipositar
una còpia en microfilm
dels registres a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell.

Llibre de baptismes 1539-1602

La germana carmelita Margarida Torrabadella va començar el treball de buidatge i
informatització dels llibres parroquials de baptismes (1737-1764). Aquesta feina
l’ha continuada des de l’any 2000 Jordi Cama Rivas i actualment es poden consultar en base de dades els registres dels llibres parroquials de baptismes (des de
l’any 1539), de defuncions (des de l’any 1453) i de matrimonis (des de l’any 1575).
Avui la base de dades arriba a l’any 1800; a partir d’aquesta data i fins a l’any 1900
els registres s’han de consultar en microfilm.

El Llibre de Privilegis de Palafrugell
El 27 de novembre de 2005, a la Mostra d’Entitats, una comissió ciutadana iniciava
la campanya de recollida de signatures pel retorn del LLibre de Privilegis de
Palafrugell, la qual, continua oberta en diferents entitats i establiments de la vila.
D’altra banda, l’Associació d’Arxivers de Catalunya va emetre el 2 de desembre
de 2005 un informe, a petició de l’Ajuntament de Palafrugell, en el qual donava
suport a la reclamació que s’ha presentat al Departament de Cultura de la
Generalitat i a la Biblioteca Nacional.
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Els carrers de Palafrugell a la ràdio
Des del novembre de 2005 els carrers
de Palafrugell són els protagonistes de
“Buscant un nom”, una secció del magazine El niu, que realitza Laura Fernández a
Ràdio Palafrugell els dimarts de 5 a 7 de
la tarda. Joan Vilardell, col·laborador de
l’Arxiu Municipal des del 2003, repassa la
història dels carrers, l’origen dels noms,
els canvis que s’han produït a través del
temps en el nomenclàtor, anècdotes vinculades als carrers, etc.

Aquesta és una bona manera de difondre la feina de recerca que Joan Vilardell porta a terme sobre els
carrers de Palafrugell, i que es concreta en una base de dades que una vegada estigui enllestida es podrà
consultar des del web de l’Ajuntament de Palafrugell.

Estadístiques de serveis de l’AMP de 2005
Podeu consultar a la Memòria les dades d’un any de gestió
de l’AMP: hem mogut 2.332 capses (326,48 ml) entre trasllats, transferències i eliminacions de documentació, hem atès
1.167 consultes, han visitat l’Arxiu 159 alumnes de centres
escolars, hem rebut 43 nous ingressos, s’han utilitzat documents de l’arxiu en 6 exposicions i 33 publicacions...

Alumnes de quart de primària del col·legi Barceló Matas.
Foto Xavier Pareras
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La biblioteca auxiliar de l’AMP a internet
La Biblioteca de Palafrugell ha iniciat el desembre de 2005 la catalogació dels llibres de la biblioteca auxiliar de l’AMP, i n’ha incorporat els registres al Catàleg col·lectiu de la lectura pública de Catalunya, consultable per internet. Aquesta és una gran millora pel que fa a l’accés a la biblioteca especialitzada en recerLes darreres publicacions
incorporades a la biblioteca són:
• El sindicat remença de

•

•

•

•

•

l’any 1448 de M. Mercè
Homs (2005).
Ciutats, viles i pobles a la
xarxa urbana de la Catalunya moderna, coordinat
per Jaume Dantí (2005).
Treball agrari i reproducció
econòmica. El Baix Empordà, 1850-1880, d’Enric
Saguer (2005).
“El temps de la guerra”
Gavarres,
núm.
8.
(Tardor-hivern 2005).
Palafrugell restaura: la senyera de l’Ateneu Palafrugellenc (1918).(2005).
Exil. Témoignages sur la
guerre
d’Espagne
les
camps et la résistance au
franquisme, de Progreso
Marin. (2005).

Avaluació de la documentació administrativa
Al mes de gener s’ha acabat la primera fase del projecte d’avaluació de la documentació administrativa
de l’Ajuntament de Palafrugell. L’arxivera Nuri Faig i Vila ha enllestit el quadre de classificació, l’avaluació
i el calendari d’eliminació de documentació de l’Àrea de Secretaria i de la secció de rendes de l’Àrea de
Serveis Econòmics.
Aquesta intervenció ha permès millorar la
gestió de la documentació en aquestes àrees, definir les responsabilitats del procés
d’avaluació i tria documental i adaptar les
resolucions de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la
Generalitat a l’Ajuntament de Palafrugell.
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L’abans, recull gràfic de Palafrugell des de 1870 a 1965

Correcció
Oficina de Català
de Palafrugell

Arxiu Municipal de
Palafrugell
Servei de Gestió
Documental i Arxiu

Pl. de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell

Telèfon 972 30 78 54
arxiu@palafrugell.net
www.palafrugell.net/
la ciutat/serveis/arxiu
municipal

L’editorial Efadós prepara un
recull gràfic en fascicles de Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Sant
Feliu de Guíxols, amb el suport
dels respectius ajuntaments, després d’haver realitzat aquest
projecte a diferents viles i ciutats
de tot Catalunya. Fins avui, a
Palafrugell, cent vint-i-una famílies han aportat unes dues mil
imatges datades entre 1870 i
1965, referents a festes, oficis,
personatges, indrets, esdeveniments... responent a la crida realitzada mitjançant cartells, mitjans de comunicació locals i repartiment de fulletons.
L’antropòleg Adrià Roca, amb el
suport d’un consell assessor,
porta a terme la recerca
d’imatges (que encara no està
tancada) i elabora els textos corresponents. Els fons de l’Arxiu
Municipal també s’utilitzen; a
més, una vegada el llibre estigui
enllestit, les imatges digitalitzades es conservaran i es podran
consultar a l’Arxiu.

Carnaval a Palafrugell 1919. Col·lecció Jordi Oriol.

La col·lecció de fascicles es va posar a la
venda el desembre del 2005 i continuarà al
llarg de l’any 2006 a llibreries i quioscos de
Palafrugell.

Els alcaldes del segle XX a la sala de Plens
A la sala de plens de l’Ajuntament de Palafrugell
hi trobareu una galeria fotogràfica d’alcaldes del
segle XX, amb el nom i cognoms i la data en
que varen exercir el seu càrrec. Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Palafrugell pretén recordar la història més recent de la institució, i
es suma a la d’altres ajuntaments que, des de la
recuperació de la democràcia, han portat a terme iniciatives similars.

Horari
dimarts a dissabte de
9 a 14h
divendres tarda, de
15 de setembre a 15
de juny ,de 16 a 19 h.

Joan Vergés Barris, alcalde de 1889 a 1902

La recerca de les imatges ha estat realitzada
per l’Arxiu Municipal, que ha rebut la
col·laboració dels vilatans i especialment la dels
familiars dels alcaldes. Podeu consultar al web
www.palafrugell.net la relació d’alcaldes de Palafrugell des de 1740.

