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Els noms dels carrers
A partir del 15 de novembre trobarem a les llibreries el volum
23 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell, dedicat als noms
dels carrers.
Joan Vilardell és l’autor del text, on descobrim informacions
sobre els orígens i el perquè de les denominacions dels carrers, els canvis i un munt de curiositats. Lluís Maimí ha recorregut el terme i en les seves fotografies ens ofereix noves
perspectives i detalls més o menys amagats. Tots dos, Vilardell i
Maimí, formen part de la Comissió de Nomenclàtor local.
L’AMP ha participat en aquest projecte donant suport informatiu, col·laborant en l’edició i amb imatges dels antics carrers; un cop publicat el llibre, s’han incorporat les fotografies
de Lluís Maimí als fons de l’Arxiu i s’aniran oferint al facebook
de l’AMP.

Els noms dels carrers

Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Actes del Ple (17521981)

Estudis del Baix Empordà
La Mancomunitat

Nous ingressos de
fons i documents

Edicions en línia
♦

Guia de Sant Sebastià de la GuardaPalafrugell. 2014. Universitat de Girona i Museu del Suro. Inclou
imatges i informació
procedents de l’AMP.

♦

Carbonell, Natàlia. “La
història de la llengua
contemporània davant
les escriptures populars de l’exili”. Llengua, societat i comunicació. Núm. 12
(2014) Universitat de
Barcelona. Entre les
cartes estudiades hi ha
les dels fons Ramir
Bruguera i Rosa Laviña
a l'AMP.

Novetats a la biblioteca de l’AMP
♦

Bonar t. Agostsetembre 2014. En
els títols s’ha utilitzat la tipografia Garbí, de Gerard Soler
Coll, basada en les
lletres de les plaques de ceràmica
dels carrers de Llafranc del bisbalenc
Josep Vilà i Clara.

♦

Saguer i Hom, coordinador. Forçats a foc
i a llum. Una història
oral dels últims masovers de la regió de
Girona, 1930-2000.
(2011).
Sató, Santi. “Ricard Viladesau i Caner”. Llibre de
la Festa Major de Torroella de Montgrí. 2014.
♦

Tarrats Mayola, Antolí. Siluetas de grandes mujeres. Un impulso de los valores creativos en la labor docente. 2014. Edició d’un treball del mestre palafrugellenc, escrit per fer lectures comentades amb els
alumnes (1945).

♦

Turró, Jordi. La Guerra de Successió i la introducció del règim borbònic a Palafrugell. Una lectura històrica. 2014.

♦

Turró, Jordi. Memòria de la Fundació Ernest Morató. Descripció dels fons i col·leccions documentals.
2014. Els fons de la fundació es poden consultar a
l’AMP.
♦

Actes del Ple (1752-1981)

La Mancomunitat

Ja es poden consultar al web municipal les actes del Ple de l’Ajuntament
des de 1752 a 1981. A les actes trobem les deliberacions i els acords dels
membres de la corporació municipal.
És una de les sèries documentals més
consultades del fons de l’Ajuntament,
ja que s’hi pot resseguir el dia a dia de
l’Ajuntament i
de la vila.
Per facilitar la
seva consulta i poder fer cerques
per paraula s’han elaborat els índexs dels acords dels llibres que no
en tenien; els que ja estaven fets
(manuscrits o mecanografiats) s’han
transcrit a format word. En aquest
projecte hi han participat l’AMP i
les àrees de Secretaria i Administració electrònica.

L’exposició La Mancomunitat de Catalunya a les terres
de Girona inclou documents del fons Bassa Rocas a l’AMP, ja que entre
les aportacions a projectes
col·lectius es cita Irene
Rocas (per la seva participació al Diccionari de Mn.
Alcover i en iniciatives de
l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya); i en el
projecte de parc nacional
del Montseny, el seu fill Serafí Bassa, dibuixant-pintor
i projectista de jardins.
L’exposició, de la Diputació de Girona, és itinerant
i es podrà visitar del 22
d’octubre al 19 de novembre a Palamós i el mes de
desembre a la Bisbal.

Estudis del Baix Empordà
El 13 de desembre es presenta a la sala polivalent de la Biblioteca el nou volum dels Estudis del Baix Empordà, amb diferents
articles que fan referència a temes de Palafrugell i inclouen informació i documents procedents de l’AMP: les primeres escoles i mestres de nenes (Josep-Lluís
Barrassa), els esgrafiats a les façanes
de la vila (Anna Trepat), la història de
la Biblioteca a través dels dietaris de
les bibliotecàries (Montserrat Colomé, David Figarola, Isabel Pernal i Susanna Ruiz) i la Guerra de Successió
(Jordi Turró), editat ja com a separata. En el llibre trobem a més un article de Xavier Rocas i Carles Roqué
sobre monuments megalítics i utillatge lític del terme.

Converses de barraca
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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 !

♦

♦

S’han incorporat escrits al fons Engràcia Ferrer Mascort
(Glòria Pulido) i documents patrimonials, comercials, de
campanyes cíviques, cartells i programes (s. XVIII-XX) al
fons Paco Dalmau.
Manuscrits i documents solts (s. XX): Montserrat Pericot,
Galia Castelló.
Programes i cartells (segle XX): Galia, Marilia i Alina Castelló; M. Dolors Serra.
Fotografies (s. XIX-XX): Joan Medina, Josep Castelló, Sandra Bisbe, Rosa M. Llorens.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Lluís Molinas, Dominique McAdams, Marta Gallart, Lluïsa
Soler.
Publicacions: M. Dolors Serra, Francesc Villegas, Lluís Molinas, Núria Anglada, Enric Saguer, Enric Tarrats.
Estudis inèdits:
◊ Lisi Sugrañes, Anna. Trattamento giuridico della comunita
musulmana espagnola. Treball de final de grau de Llengües i cultures orientals i africanes, cursat a la universitat de Nàpols.
◊ Gabarró Olivés, Mireia. El Night Club Savoy i el “boom turístic” a la Costa Brava. Treball de recerca. Escola Vedruna
de Palamós. 2n de Batxillerat.
◊ Mumbrú, Julià. Emili Mumbrú. Capità de la marina mercant
1890-1936. (2014).

El Barça amateur al
Casal per la Festa
Major de 1953. Di
Stefano va jugar amb
el Palafrugell.
Foto Pere Soler.
AMP, col·lecció
Lluïsa Soler.

