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Memòria i indicadors

Música i festa a Palafrugell
La presentació del volum número 19 de la col·lecció
Quaderns de Palafrugell, el passat 17 de juliol, va ser una
festa. Presentaven Música i festa a Palafrugell l’alcalde Sergi
Sabrià, la regidora de publicacions Carme Bonal i el músic
i investigador Biel Castelló. Al pati de butaques del Fraternal s’hi barrejaven músics i balladors, cantants i espectadors, mestres i alumnes, compositors i intèrprets, protagonistes i lectors del llibre, dedicat a l’activitat musical de
la primera meitat del segle XX.
Al principi i al final de l’acte va actuar un grup molt especial: l’autor, músic, professor de música i investigador Oriol Oller, al teclat; la fotògrafa, Mariona Carreras, a la veu; i
el músic Xevi Juanals, fill, net i besnét de músics palafrugellencs, a la guitarra. Tots tres varen interpretar dues composicions ben actuals, la inicial d’Oller i la final de Juanals.
Les arrels musicals de la vila es complementaven així amb
el seu present.
L’AMP ha participat en l’edició del llibre, dins la Unitat de
Publicacions, i els seus fons hi han estat consultats i reproduïts.
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Aigua de mar
Fins a finals de setembre es pot
visitar a la Fundació Josep Pla la
instal·lació de fotografia i literatura produïda per la fundació i
la Biennal de fotografia Xavier
Miserachs, amb motiu de la primera edició de Flors i Violes. La
mostra inclou fotografies
d’Arcadi Gili (del seu fons conservat a l’AMP), de Baldomer
Gili i de Pere Palahí. Els textos
que les acompanyen són d’El
quadern gris, Costa Brava i El meu
país, de Josep Pla.

La memòria d’activitat
de l’AMP del 2009 es
pot consultar al web junt
amb les altres memòries
municipals. Com a novetat
cal
destacar
l ’ e s t a b l i m e n t
d’indicadors comparatius
entre el 2009 i el 2008.
Les consultes internes
(de
personal
de
l’Ajuntament) han passat
de 248 a 438, les externes de 1062 a 1047, i les
visites web de 2679 a
9726.
En aquests resultats hi té
molt
a
veure
l’accessibilitat al web de
la premsa local des de
1882 a 1979 i el butlletí
municipal Can Bech.

Novetats a la biblioteca de l’AMP






La memòria del 2009 inclou també les unitats
documentals transferides
per les oficines (1284),
els ingressos de documents i de fons (69), les
persones que han utilitzat el servei de visites
concertades (248), entre
altres dades.



Catalunya ahir. Angle Editorial, 2008. La Catalunya turística
en imatges d’ahir. Edició en català, castellà i anglès. Inclou
imatges procedents de l’AMP.
Costa Pagès, Pere. Una escola al servei del poble. 150 anys
de presència Vedruna a Palafrugell. Palafrugell, 2010. Junt
amb el llibre s’ha editat un DVD amb imatges.
Espais florals a les comarques de Girona. Girona, 2010. Catàleg de l’exposició que va tenir lloc del maig al juny a la casa de Cultura de Girona, on es resumeix la història de les
exposicions de flors i es presenta una selecció de fotografies. Ideada per Jordi S. Carrera, inclou imatges de Paco
Dalmau.
Oller, Oriol. Música i festa a Palafrugell. Col·lecció Quaderns de Palafrugell núm. 19. Palafrugell, Ajuntament de
Palafrugell i Diputació de Girona, 2010. El llibre ens ofereix un retrat de la societat palafrugellenca de la primera
meitat del segle XX a través de l’activitat musical.

Joan Granés, a la tardor
L’editorial A Contra Vent té per objectiu convertir-se en un referent del periodisme literari català. Inclou en el seu catàleg Big Jack, el sanguinari,
d’Àngel Ferran, i actualment prepara una edició
dedicada a un altre dels periodistes palafrugellencs: Joan Granés Noguer (1905-1928).
Es preveu la presentació a la tardor d’El mirall
inhumà, el quadern de notes del jove Granés,
qualificat sense embuts per Xavier Xargay com
l’intel·lectual més brillant de Palafrugell del període 1880-1936. Joan Granés, lector voraç i escriptor vocacional,
amb greus problemes de salut, va morir quan tot just començava
a exercir de periodista a Barcelona i despertava l’entusiasme de
personatges com Rovira i Virgili. L’edició del quadern, transcrit
per Caterina Martí, inclourà textos de Xavier Xargay i de Javier
Cercas sobre Granés.

La Librairie des Editions Espagnoles
Josep Salvador Puignau (Palafrugell 1908Toulouse 1974), linotipista, exiliat a Toulouse, va obrir l’any 1946 la llibreria i
editorial Librairie des Editions Espagnoles (LEE) especialitzada en literatura en
català i castellà. Va destacar també en
l’organització d’actes culturals. A la fotografia el veiem a primer terme, aplaudint,
en els Jocs Florals de la llengua catalana
de 1952 a Toulouse.
La seva filla Marguerite Salvador ha cedit el passat mes de maig a
l’Ajuntament de Palafrugell 74 llibres (editats entre el 1946 i el
1971) procedents de la LEE, així com reproduccions de fotografies i documents relatius al llibreter i editor i un relat biogràfic, els
quals es conserven i es poden consultar a l’AMP. Durant la seva
estada a Palafrugell Marguerite va ser entrevistada per la Revista
de Girona i es preveu que a la tardor la revista publicarà el reportatge sobre Josep Salvador i les seves activitats.

Treballs de recerca a
Internet
Coincidint amb els 25
anys del Premi Josep Sagrera i Corominas, els
treballs de recerca premiats dels alumnes de secundària i batxillerat ja
són accessibles al web de
l’Ajuntament, des de la
pàgina d’educació o la de
l’AMP. Hi ha la possibilitat
de llegir tot el treball o
de fer recerques per paraula.

També podem veure
l’audiovisual produït per
l’Ajuntament amb la història del premi i dels seus
protagonistes i la relació
de tots els premiats.

Conclusions de la jornada d’ e-administració
El dijous 3 de juny s’ha portat a terme
a Palafrugell la jornada de treball sobre la implantació de l’administració
electrònica al Baix Empordà organitzada pel Consell Comarcal del Baix
Empordà, el projecte Empordà Digital
i l’Ajuntament de Palafrugell.
Les conclusions de la jornada són:
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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

1. Per poder avançar en la implementació de
l’administració electrònica cal que sigui una prioritat
assumida pels responsables polítics de l’administració
local.
2. L’establiment d’estàndards a partir de les experiències en curs ha de fer més ràpid i efectiu el procés.
3. Un aspecte clau de la implementació és la formació,
tant a nivell intern de les organitzacions com a nivell
extern.
4. Els recursos oferts pel Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC) són de molta utilitat i han de ser aprofitats al
màxim.
5. El treball en equip dels diferents tècnics implicats
(secretaris, interventors, informàtics, arxivers i tècnics d'e-administració) és essencial per dissenyar processos d’implementació efectius en cada ajuntament i
portar-los a terme.
6. Els diferents ajuntaments poden treballar també de
manera conjunta en aspectes com la formació per tal
d’optimitzar recursos.

