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Incorporacions al web: actes del Ple i
revista Campanar
S’ha incorporat nova documentació digitalitzada a www.palafrugell.cat:
actes del Ple (1981-1992) a l’apartat de Documentació de l’Ajuntament i

Incorporacions al
web: actes del Ple i
revista Campanar

la revista Campanar (1981-2011) a l’apartat de Premsa.
Actualment estan disponibles en línia les actes del Ple de l’Ajuntament
des de 1981 al 2012. La propera actuació que es preveu és la incorporació de les actes manuscrites (1752-

Recerca genealògica
Novetats a la biblioteca de l’AMP

1980). La revista Campanar, editada
pel Grup Festes de Primavera, ens
informa de les diferents edicions de
la festa; a més, durant els anys 1987
i 1988, va oferir informació general
sobre la vila.

Premi de narrativa
curta
Es recomana no passar
de 60 i Josep Bañeras

El conveni entre

l’Ajuntament i el Grup de Festes, la
digitalització a l’AMP i la incorporació al web municipal s’han realitzat
l’any en que les Festes de Primavera arriben a la edició número 50.
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El 9 de juny, Dia internacional dels arxius, tindrà lloc la
presentació al Teatre Municipal d’una nova eina per a la
recerca genealògica al web de
l’Ajuntament: una base de dades dels registres parroquials
de baptismes, matrimonis i
òbits de Palafrugell des del
segle XV a principis del segle
XIX. El buidat dels 30.230
registres ha estat realitzat per
Jordi
Cama
Rivas,
collaborador de l’AMP; la
base de dades ha estat dissenyada amb el suport de l’Àrea
d’Informàtica i el treball
d’adaptació al web municipal
ha estat portat a terme pels
seus gestors i per Martí Reig
Jacomet.
Els llibres parroquials es poden consultar en format digital a l’AMP.
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Besalú, Albert i altres. Gestió silvopastoral dels boscos mediterranis: el cas del massís de les Gavarres. Consorci de les Gavarres, 2011.
Castelló, Josep. Josep Bañeras. Els noms del territori. Ajuntament de Palafrugell i Revista de Palafrugell. 2012.
Els pobles perduts. 30 indrets oblidats de Catalunya. Edicions
Sidillà, 2012.
J.Vigas, S.A. 1887-2012. Edició de l’empresa. 2012.
Llegendes i paisatges dels Països Catalans. Centre d’estudis
Comarcals de Banyoles. 2011.
Llops i humans a Catalunya. Del passat al present.. Centre
d’estudis Comarcals de Banyoles. 2011.
Mallorquí Garcia, Elvis. El llibre verd del Bisbe de Girona
(1362-1371). El delme i l’estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV. Diputació de Girona, 2011.
Molinas, Lluís.
Madeleine Carroll. La senyora de
Treumal. Ed. Revista del Baix
Empordà. 2012
(2a edició).
Pou, Quim i altres. Els peixos
de les Gavarres i
entorns. Consorci de les Gavarres, 2007.
Revista de Palafrugell. 19622012. Associació
Cultural
Pou
d’ en
Bon et .
2012.

Premi de narrativa curta
Fins el 30 de maig hi ha temps
de presentar un relat de màxim
4 fulls a la Biblioteca. El Premi
de Narrativa Curta Festa Major
de Palafrugell consta de dues
categories, juvenil i adults, i els
guanyadors reben vals per adquirir llibres. Les obres guanyadores es publiquen al Programa de la Festa Major. L’activitat
és organitzada per la Biblioteca i la Unitat de Publicacions de
l’Ajuntament (de la qual forma part l’AMP). Podeu consultar
les bases completes al web municipal.

Es recomana no passar de 60 i Josep
Bañeras
La installació de l’artista Rosa Aguiló al pati de la Fonda
l’Estrella, sobre el lleure dels anys seixanta, ha incorporat
reproduccions de cartells i programes conservats a l’AMP.
En aquest marc, i com a una de les activitats de Sant JordiFlors i Violes, Lluís Maimí va presentar Josep Bañeras. Els
noms del territori. En aquest llibre Josep Castelló ha fet la biografia d’un personatge
discret i un inventari
de la seva feina en els
camps de la toponímia
local, les fonts, els termes municipals i els
camins,
una
col•laboració important per tal de conservar el patrimoni cultural local. És una edició
de l’Ajuntament i de la
RdP, en la qual ha
collaborat l’AMP.

El fons Arcadi Gili a dos
programes de TV3
E l
p ro g r a m a
L’Empordanet, el primer de la sèrie Terreny
personal de TV3, ofereix
imatges de la Calella
d’abans del cineasta Arcadi Gili.
I a El suro, un plàstic
natural, de Quèquicom,
incorpora fragments del
seu documental El suro
(1957).
La família Gili va cedir
les pel•lícules realitzades
durant les vacances a
Calella i alguns documentals sobre activitats
productives de la zona a
l'AMP.
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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.

Visites
Primers dissabtes de mes de
10 a 11h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web municipal.

L’Arxiu al
Facebook !

Salvador Maluquer ha cedit la seva
collecció de fulletons de promoció
turística, cartells, records, imatges i publicacions referents a Palafrugell i a la
Costa Brava (0'20 metres lineals, de
1932 al 2010). Carles Francesch ha cedit 8 crides a la festa escrites per Josep Martí Clarà Bepes i realitzades
per Ramiro Amir, llegides per la Tustarrada per anunciar les Festes de Primavera (1977-1986). Albert Joanola ha
cedit documentació i una ampli recull
de premsa sobre Cap Roig (19791981).
Joan Llorens ha cedit 10 de poemes
de M. Gràcia Bassa (1946-1949) que
s’han incorporat al fons Bassa Rocas.
Montserrat Presas i Josep Granés han
cedit la segona part d’un estudi inèdit sobre la Penya Avarícia.
Marina Cruanyas ha cedit documentació sobre els germans
Maristes i la família Poch.
Imma Busquets ha cedit un
document referent a la Cooperativa la Econòmica.
S’han reproduït imatges de
Tamariu cedides per Manel
Ortiz, Núria Esteva i Antonio Montolio, de la família
Rodríguez Juanola cedides
per Paulina Rodríguez i de
Rosa Laviña cedides per
Lluís Molinas.
La Penya Barcelonista ha cedit 13 exemplars del seu
butlletí, i l’associació Llibre
Viu un exemplar de La veritat del 6 d’octubre (1936).

