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Incorporacions al web: premis Mestre
Sagrera i revista Es Còdol
S’ha incorporat nova documentació digitalitzada a
www.palafrugell.cat , secció Arxiu Municipal: el treballs
premiats en l’edició 2011-2012 del premi escolar Josep
Sagrera i Corominas a l’apartat de Recerca local, i la revista Es
Còdol, publicada per l’Associació de Veïns i Amics de Calella
(1990-2011) a l’apartat de
Premsa.
L’AVAC i l’Ajuntament han
signat un conveni per tal de
fer difusió dels continguts
d’Es Còdol al web
municipal, aportant una
interessant informació
sobre Calella i la seva gent.
La digitalització d’aquests
documents s’ha realitzat a
l’AMP per personal del
p ro p i s e r ve i , i l a
incorporació al web
municipal l’ha portat a
terme el departament
d’Administració
Electrònica.

Terrissa en blanc i negre.
Foto Jaume Ferrer Massanet.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

GLAM-WIKI
Amb un taller d’edició
a la Biblioteca va
començar el 16 de juny
la GLAM-WIKI (GLAM:
Galleries,
Libraries,
Archives and Museums)
a Palafrugell, projecte
en el qual participa
l’AMP. El següent pas és
l’assessorament
que
està
realitzant
el
viquipedista
David
Parreño a les entitats
culturals de la vila
aquest estiu, amb la
coordinació de l’Àrea
de Cultura. I un primer
resultat: durant el mes
d’agost l’estudiant de la
UdG Núria Anglada
incorporarà informació
i enllaços referents a
fons de l’AMP a la
viquipèdia.

Gavarres.
Dossier
Homenots.
Inclou
articles sobre Miquel
Torroella i Plaja, Ramir
Medir, Josep Martí Clarà
“Bepes”, Josep Alsina i
Bofill, Irene Rocas, Joan
Vergés, Joan Miquel i
Francesc Alsius, i una
fotografia de la colla
Xerinola de Tamariu de
principi del segle XX.
♦

Garcia
Moreno,
Estefan. L'església de
Santa Coloma de Fitor, del
948 al 1997. Projecte de
restauració. Treball de
final
de
carrera
d'Arquitectura Tècnica.
Escola Universitària Politècnica de Girona, febrer de 1997.
Estudi inèdit.
♦

Industria corchera. Boletín del Fomento de la Indústria y
Comercio corcho-taponero. Palafrugell. 23 exemplars de 1933 a
1936, cedits per Jordi Boy Dellonder i
incorporats a la Premsa digitalitzada.

♦

Revista del Baix Empordà. El transport.
Juny-setembre 2012. Inclou articles sobre la
xarxa viària històrica de Palafrugell, la
SARFA, els 125 anys del Centre Fraternal i
les tretze xemeneies industrials de
Palafrugell.
♦

Virgili, Carles. Costa Brava Secreta. El
litoral de la Costa Brava Sud per terra, mar i
aire. Ed. Risck. 2012.
♦

Tamariu i la seva gent
El 29 de setembre es presentarà a la
barraca dels Liris el proper volum de la
collecció Quaderns de Palafrugell,
Tamariu i la seva gent, coeditat per
l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació
de Girona. Bibiana Pous s’ha basat en
documents escrits i testimonis orals per
presentar-nos la vida de Tamariu des de
les
primeres
notícies
fins
als
esdeveniments de les últimes dècades. El
Collecció família Trilla
llibre compta amb textos de Jaume Albertí, Jaume Guasch,
Lluís Maimí i Annie Unland. Les fotografies procedeixen Exposicions d’estiu
majoritàriament d’àlbums familiars i les actuals són de Jordi En l'exposició El temps que
Cané.
fuig Narcís Comadira-

Recerca genealògica
La nova eina per a la recerca genealògica al web de
l’Ajuntament, presentada el passat 9 de juny, Dia
internacional dels arxius, va despertar l’interès dels
assistents a l’acte i ha rebut cinc-centes consultes en quinze
dies. La base de dades elaborada per Jordi Cama amb
baptismes, matrimonis i òbits des del segle XV a principis
del XIX es completa amb una relació d’equivalències dels
cognoms (Llavià ho trobarem per Llabià, Aliu és Oliu, Farré
és Ferrer, Esteve pot ser Esteve o Esteva, etc.) ja que en els
registres el mateix cognom d'una família es troba escrit de
diferents maneres. Les consultes permeten, gràcies al treball
realitzat
pel
departament
d’Administració
Electrònica,
relacionar els
registres i els
c o g n o m s
familiars.

Josep Pla s'ha utilitzat una
fotografia de la terrassa del
Centre Fraternal als anys
trenta de l'AMP, de la
collecció Marta Roig Llorca.
L’exposició, produïda per la
Fundació Josep Pla, és a la
Canònica de Santa Maria de
Vilabertran fins al 16 de
setembre.
http://fundaciojoseppla.cat/
content/view/404/44/lang,ca/
Terrissa en blanc i negre és
l’exposició de l’estiu al
Terracotta Museu de la Bisbal,
dedicada a la terrissa i el seu
paper en la vida quotidiana de
l’Empordà de fa cent anys. S'hi
poden veure imatges
procedents de l'AMP, dels fons
Jaume Ferrer Massanet i família
Bassa Rocas i de les
colleccions d'Alfred Almeda,
Xevi Coll Rovira i Pons
Resplandis.
http://www.labisbal.cat/
index.php?pagina=30

Nous ingressos de fons i documents
Cessió
del fons
Paco
Dalmau
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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 !

Martí Cama ha cedit un
d i e t a r i
i
correspondència del
seu pare, Joan Cama
Serra, durant la Guerra
Civil i la postguerra.
Paco Dalmau ha cedit la
seva collecció sobre
les Festes de primavera
(1966-2011). Josep
Granés Presas ha cedit documentació referent a les seves
activitats en el camp de la cooperació nacional i internacional
(1986-2011). Montserrat Presas ha cedit treballs escolars de
Josep Granés Hostench, alumne del collegi dels Germans
Maristes de Palafrugell (1927-1928).
Jordi Boy, Joan Cortey, Sebastià Figueras, Lluís Gich i Brigitte
Robert han cedit programes i documents referents a activitats
i temes locals des dels anys seixanta. Montserrat Miró i Enric
Frigola han cedit reproduccions de documentació de la
família Esteva que fa referència a activitats a Amèrica
(1858,1965).
Maria Agustí ha cedit 343 fotografies digitalitzades de
Palafrugell i el seu entorn (Esclanyà, l'Estartit...); la majoria són
dels anys cinquanta i les varen fer el seu marit, Joan Regí, i ella.
Marçal Tarragó ha cedit un àlbum de postals de Palafrugell de
Fototipia ThomasBarcelona. S’han
reproduït imatges de
Tamariu cedides per
Lluís Trilla, Craig
Clark, Rosa Salabert,
Glòria
Mauri,
Francesc Ribas, Enric
Xicoira i Amado
Torroella.
Maria Agustí i Joan Regí

