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Festa Major
El programa de la
Festa Major inclou
la proposta "Josep
Pla al Tabarín", del
17 al 28
de juliol.
Al Tabarín
(vestíbul
del Teatre
Municipal), i amb el tema comú de la Festa Major, podrem veure una fotografia actual de Jordi Cané, un text de Pla i aquesta
fotografia de Joan Isern Amir de la plaça Nova l’any 1960, procedent de l'AMP,
A més, coincidint amb la festa, s’ha incorporat a la premsa
digitalitzada del web municipal els programes de la Festa
Major que tenen un format de revista, des de 1922 al 2010. Hi
trobem continguts informatius, literaris, d’opinió, dibuixos, fotografies, anuncis... I podem fer cerques per paraula. S’han digitalitzat a l’AMP els exemplars conservats a l’arxiu i els cedits
per particulars.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Anunciant les havaneres

Aquesta fotografia vinguda de L’Havana s’ha utilitzat per anunciar la cantada d’havaneres 2013.
Continuant la sèrie iniciada l’any passat, és el retrat d’un soldat del fons
Fina Rocas (AMP). En els
àlbums hi ha fotografies
de Joan Rocas Romaguera i de companys seus, en
les dècades de 1860 i
1870. Havien marxat joves cap a l’Havana, entorn
dels 17 anys; allà treballaven en negocis de familiars
i
coneguts,
s’enrolaven en el Cos de
voluntaris, i enviaven fotografies a la família.

♦

Alcalde, Gabriel; Burch, Josep (ed). La patrimonialització de
l’arqueologia. ICRPC 2011. Inclou un capítol sobre el poblat
arqueològic de Sant Sebastià.

♦

Es Còdol. AVAC, juny 2013. Inclou informació i documentació procedent de l’AMP, en articles sobre Josep Pla i el Canadell.

♦

Galceran, David. Lluís Molinas. Je ne regrette rien... Col•lecció
Galeria de Personatges. Palafrugell, 2013.

♦

Gavarres, primavera-estiu.
Dossier Terra de músics.
Inclou informació i documentació procedent de
l’AMP.

♦

Serra, Enric (coord.). La
tramuntana justa. El batec
de la Costa Brava. Cuina
de l’Empordanet, 2013.

♦

Pla, Xavier (ed). Llibres,
monstres i catedrals. Josafat
de Prudenci Bertrana. UdG
2012. La primera edició
es va fer a Palafrugell.

♦

Revista del Baix Empordà.
Havaneres i cancó de taverna. Juny-setembre 2013. Inclou informació i documentació procedent de l’AMP.

♦

Revista de Girona. Dossier Exportar per no marxar. JuliolAgost.

♦

Torres, Cyril; Prohias, Gerard. Mur_murs de l’Empordà. Palafrugell, 2013. Catàleg de l’exposició al Museu del Suro.

♦

Unland, Annie. 50 anys Club Nàutic Llafranc 1963-2013. Llafranc, 2013. Les fotografies són del fotògraf Jordi Bosser Vidal i de diferents col•laboradors; algunes procedeixen de
l'AMP.

L’Hotel Llevant i Tom Sharpe

Recomanacions turístiques

El passat mes de maig s’ha formalitzat l’ingrés a l’AMP del
fons de l’Hotel Llevant, de Llafranc, fundat el 1935 per Maria Gratacós Lluensí. Els documents, cedits per M. Carme
Farrarons, estan datats aproximadament entre 1955 i 2011,
ocupen uns 2’20 metres lineals, i fan referència a l’hotel i a
la sala d’exposicions d’art que hi va haver entre els anys
1975 i 2000. Es tracta d’un fons singular i d’interès per conèixer l’evolució del turisme i els establiments turístics en
aquestes dates, així com l’activitat artística local.
El juny al Llevant s’ha fet un acte de record a un dels seus
estadants il•lustres, Tom Sharpe. Entre els documents del
fons de l’hotel hi ha articles de premsa referents a
l’escriptor.
La Xarxa de Municipis Indians ha editat un fulletó
conjunt de les rutes i activitats dels municipis que
en formen part. Palafrugell
hi figura amb la Ruta dels
americanos i la Cantada
d’havaneres de Calella.
La ruta ha estat escollida
també entre les recomanacions del programa Divendres, de TV3, que podem recuperar en el vídeo
del 20 de juny.
El punt inicial de la ruta és
la casa dels Bassa Rocas a
Llofriu; imatges i informacions procedents del fons
de la família (AMP) s’han
utilitzat en la promoció i
en l’exposició permanent a
la casa pairal.

Nous ingressos de fons i documents
Donació
d'exemplars del
setmanari del
Baix Empordà a
l'Arxiu Municipal.
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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 !

Miguel Antonio
García
Grassot ha
cedit dos volums d'exemplars del setmanari Baix
Empordà,
editat a Palafrugell (19091913). Carme
Morató Albert, un dossier sobre la relació entre el Grup missional de Palafrugell i els moviments Fe i Alegria i Amigos de
Jesús, dels pares jesuïtes de Bolívia (1967-2013).
S’ha digitalitzat fotografies sobre la història dels veïns del barri
de la Sauleda i el carrer Ample cedides per Felipa Castell, Aziz
Karroum, Jordi Dorado, Samir El Boukhrissi, Josep Torrelles,
Mohamed Boroum, Paquita García, Juan Martínez, Alberto Rodríguez, Francisco M. Arranz, Francisco Escribano, Carme Hostaled, Mariano Ruiz, Visitación Serrano, Fidel Serrano, Isona Palacios, Carme Regincós, Dionisia Beleña, Susana Ribera i Emili
Plaja.
S’han incorporat programes d’activitats, cartells i publicacions
(1927- 2012) cedits per Maria Sabater, Jordi Boy, Mercè López,
Lluís Gich, Lázaro Sánchez, IES Frederic Martí Carreras,
Col•legi Sant Jordi, Rosa Espí, Lluís Molinas, Joan Badia i la família Piferrer Puig.
S’han reproduït fotografies i documents (s. XIX-XX) cedits
per Paco Dalmau, Guillem Frigola, Josep Galceran, Daniel
Vallribera, Anna Janoher, Martí Cateura, Maria Salvador, Joan
Busquets, Josep Poch i Emili Cels.
Rosa M. Masana ha cedit audiovisuals d’actes culturals (20122013) i Núria Anglada dos treballs universitaris referents a
Irene Rocas.

