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Quaderns de Palafrugell
L’11 de novembre es presenta a la sala d’actes del Teatre
Municipal el llibre Un passeig per Palafrugell, el número 25 de la
col·lecció “Quaderns de Palafrugell” editada per l’Ajuntament
de Palafrugell i la Diputació de Girona. L’autora és Puri Abarca,
periodista i politòloga, i les fotografies són de Paco Dalmau.
Les imatges es complementen amb algunes d’entitats locals i
de l’AMP.
El llibre té com a objectiu fer un recorregut físic i històric pel
municipi, des dels
seus orígens fins al
segle XXI, parant
atenció en cadascun
dels aspectes que el
defineixen i en els
seus valors socials,
culturals i patrimonials. L’autora ha utilitzat, entre altres
fonts d’informació,
els 24 llibres de la
col·lecció en el seu
recorregut pel passat
de la vila per
e x p l i c a r- n e
el
present.
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Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Ja estan disponibles al Amb referències a Palafrugell i/o
web municipal els quatre imatges i informacions procedents
primers llibres de la de l’AMP:
col·lecció Fotografia
Local de l’AMP, dedicats ♦ El racó de l’arxiu. (Constantí
2016). Inclou un article sobre les
a Arcadi Gili, Frederic
fotografies del front de guerra
Martí Carreras, Josep M.
del palafrugellenc Francesc
Vives i Sureda i Joan
Torres Parals, i el podem
Regí Boix. La col·lecció
consultar en línia.
és
editada
en
col·laboració amb la
Biennal de Fotografia ♦ Moré, David. La llum del far. Sant
Sebastià de Palafrugell. 2016.
Xavier Miserachs i
l’Institut de Comunica♦ Unland, Annie. Josep Pla i la
ció.
civilització surera. 2016.
També s’han incorporat
quatre nous volums de
la col·lecció Quaderns
de Palafrugell, editats
entre l’any 2004 i el
2007 i dedicats al
Llafranc romà, el medi
natural, l’art
de
l’Empordanet i l’art
religiós.

Hemeroteca: Es Còdol, juny
2016; Gavarres. “Barbers i barberies”, primavera-estiu 2016; La Torre
Ferrera, juliol 2016; Revista del Baix
Empordà, “Música i músics”, núm.
54; Revista de Girona, juliol-agost i
setembre-octubre 2016.
Comentem alguns articles al
Facebook de l’AMP.
♦

Palafrugell Gent Gran

Foto Lluís Maimí

Amb la projecció
de
l’audiovisual
Històries de
vida Vila-seca/
Bruguerol a la
sala d’actes de
la
Residència Geriàtrica i Centre
de Dia Palafrugell Gent Gran es va iniciar el 28 de setembre la
col·laboració de l’AMP amb aquesta entitat, que es preveu
que tingui una periodicitat trimestral. Després de la
projecció hi va haver un col·loqui entre els usuaris de
Palafrugell Gent Gran i dos dels autors de l’audiovisual,
Lluís Maimí i Joan Vilardell.

Fons de l’Arxiu en línia
Ja estan disponibles al web municipal 66 descripcions de
fons de l’AMP (de l’administració local, de la Generalitat,
d’associacions i fundacions, d’institucions, comercials i
d’empreses, personals i
patrimonials); també hi ha
alguns documents digitalitzats. Aquesta línia de
treball està avalada per
l’elevat nombre de consultes a l’AMP per internet
(21.090 l’any 2015).
Actualment estem incorporant aquesta informació
al portal Arxius en línia
de la Generalitat de
Catalunya, on ja es poden
consultar 19 fons.

Cartells, exposicions i un
conte
S’han utilitzat imatges
procedents de l’AMP en
cartells de difusió d’una
xerrada al CME sobre
meteorologia, de la
cantada d’havaneres de
Tamariu i de la minimarató de Calella. També
en l’exposició sobre els
50 anys d’havaneres de la
Biennal, la dels cent anys
del Casal i la de la civilització surera a la Fundació
Josep Pla (oberta fins el 8
de maig de 2017).
L’Olga Cercós utilitza
fotografies d’americanos
per explicar el seu conte
L’aventura de l’indià,
estrenat a la Fira d’indians
de Begur.
Més detalls al fb!
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♦

Salvador Maluquer i Paco Dalmau han cedit nova
documentació per incorporar als seus fons.

♦

Fotografies i audiovisuals (s. XX): Lluïsa Martí, Rosa Llopis.

♦

Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Adela Pagès, Maria Salvador, Lluís Molinas, Margarita Mir,
Ramon Piera de Ciurana, família Regincós Isern, Rosa M.
Lloveras, Teresa Pons, Rosa Aguiló, Albert Aparicio, Maria
Agustí, Eva Casals, Parròquia de Sant Martí.

♦

Hemeroteca i publicacions: Frederic
Suñer, Francesc Villegas, Parròquia de Sant
Martí, Institut Frederic Martí Carreras.

♦

Estudis inèdits:
Carbonell, Natàlia. Una aproximació
pluridisciplinària a les escriptures populars.
Els anònims en l'exili republicà (1939-1952),
tesi doctoral. Universitat de Girona.
Maig 2016. Edició en paper i digital. Inclou cartes dels fons
de Ramir Bruguera i Rosa Laviña (AMP).
◊ Pich, Elisabet. Pirateria al litoral català als segles XV, XVI i
XVII i els sistemes de defensa. 2n de batxillerat. 2016.
◊

Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
Horari: de dimarts a
dissabte de 9 a 14 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de 16
a 19 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10 a 11 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

Colla sardanista Atrevits al Casal Popular, l’estiu de 1949. E/d., drets: Ramon Prats, Rosa
Bofill Colls, Jaume Colls, Rosa Moret, Esteve Ferrer, Mercè Serra. Ajupits, Lluïsa Martí
Gich, Teodoro Martos. AMP, col·lecció Lluïsa Martí Gich.

