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Imatges centenàries
Amb motiu del centenari de la denominació Costa Brava a partir del
12 de setembre (data de publicació de l’article de Ferran Agulló “Per la
costa brava” a La Veu de Catalunya l’any 1908) i de la celebració també
centenària de l’inici de les excavacions a Empúries (la primavera de
1908) s’estan portant a terme tot un seguit d’actuacions (campanyes,
materials de difusió i promoció) i de reportatges per part d’entitats,
particulars i mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. Fotografies
de Jaume Ferrer Massanet, Josep Granés Hostench i Moisès Dalmau
Comet, i pel·lícules d’Arcadi Gili i Garcia, conservades a l’AMP, són
alguns dels recursos utilitzats pel Grup Costa Brava Centre, el Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, el Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, TV3, La Vanguardia,Videoplay, etc.

Els gegants de
Palafrugell
Patrimoni local
al web
Visita guiada

La Costa Brava, la gent i les activitats econòmiques de fa cent anys vistes per Jaume Ferrer Massanet. AMP
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Guerra Civil i recerques de documentació
Continuen arribant a l’AMP sol·licituds de recerques de documentació des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Des de primers d’any fins a
l’actualitat s’ha portat a terme la recerca de documents referents a trenta-vuit persones privades de llibertat en camps de concentració, batallons de treballadors i/o
presons, i a tres persones desaparegudes.

Premsa local: una bona notícia
La crida a la col·laboració en el projecte de digitalització de premsa local està donant molt bons resultats. Frank Keerl, Maria Grassot, Roser Palé, Xavier Rocas i
Lluís Sitjas han facilitat a l’AMP diferents exemplars de capçaleres locals, permetent
completar les col·leccions i per tant la informació sobre el dia a dia de la vila des
de 1882 a 1939.
Cal destacar que entre els exemplars conservats per Frank Keerl Pla hi ha, relligats
en un volum, del número 1 al 100 del setmanari Baix Empordà. Podrem doncs llegir
l’article “La missió del Baix Empordà”, signat per Francesc Cambó en el primer
exemplar, i un munt d’informació fins ara introbable. La feina encara no ha acabat, i
per exemple falta localitzar 172 exemplars dels 1.383 que consta aquesta capçalera
(un 12’44%); per tant us animem a continuar regirant armaris i calaixeres.

Maria Ribot, exposició i calendari
Els originals del calendari del 2009, editat per
l’Ajuntament de Palafrugell, es poden veure al
Museu del Suro fins al 14 de setembre.
L’exposició, comissariada per Mariona Seguranyes,
ofereix a una selecció de l’obra de Maria Ribot i
documents complementaris (fotografies, publicacions i manuscrits) procedents de les col·leccions
de familiars, de l’Ajuntament i del fons Maria Ribot a l’AMP. Maria Ribot Gasull (Palafrugell 19251992) va dedicar bona part dels seus dibuixos,
pintures i gravats al paisatge de Palafrugell i el seu
entorn, i va plasmar en la seva obra personatges
arquetípics de l’Empordanet.
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Els gegants de Palafrugell
Amb motiu de la Festa Major, de l’11 de juliol al 15 d’agost
els gegants Pitu i Lluna expliquen la seva història a la Biblioteca de Palafrugell. Fotografies de Paco Dalmau i dels
fons de l’AMP, i pel·lícules de Josep Sagué i Joan Saurí,
acompanyen el recorregut des de la presentació dels primers gegants –realitzats per Josep Puig– durant les Diades
de Tardor de 1986 fins avui. L’exposició preparada per
l’Arxiu Municipal i la Biblioteca, que pretén satisfer la curiositat de petits i grans i fer possible la continuïtat de la
participació dels gegants en la festa.
Podeu veure l’exposició al web municipal de l’Ajuntament
de Palafrugell.

Patrimoni local al web
Una de les seccions del web de
l’Ajuntament es dedica a Patrimoni, un
àmbit que és motiu d’un volum de consultes important a l’AMP. Si hi esteu interessats us recomanem la consulta del
Pla especial de protecció i intervenció
en el patrimoni històric de Palafrugell
PEPIPHP, el qual identifica els bens locals
d'interès cultural (espais naturals, paisatge humanitzat, estructures territorials, estructures urbanes, edificacions o parts d'edificacions), valora el grau de protecció que requereixen i regula les transformacions futures. El Pla va ser revisat
l'any 2007, i es van incorporar 68 nous elements.
També podeu consultar el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals, el qual identifica les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justifica les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials,
que en determinen la seva preservació i recuperació. Finalment, el geoportal permet la consulta individualitzada sobre plànol de cadascuna de les finques del terme.
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Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h
divendres tarda, de
15 de setembre a 15
de juny, de 16 a 19h
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