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publicació periòdica de l’arxiu municipal de palafrugell

Activitats
Les activitats de l’AMP previstes durant el primer trimestre es
portaran a terme a l’Arxiu, a la Biblioteca i a Palafrugell Gent
Gran. Estem preparant una projecció del documental
Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample a
PGG (el 8 de febrer), una nova Viquimarató pel Dia
internacional de les dones a l’Arxiu (actes del 8 de març) en
col·laboració amb Amical Viquipèdia i Espai Dona, i estem
organitzant amb la Biblioteca les xerrades sobre el pioner de
la fotografia a Palafrugell Jaume Ferrer Massanet (Enric
Bruguera i Dolors Grau, el 17 de març ) i el Far de Sant
Sebastià (David Moré, el 31 de març).
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Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Ja estan disponibles al
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
web municipal els
procedents de l’AMP:
volums 17 a 24 de la
col·lecció Quaderns ♦ Aparicio, Albert. “Història del fons d’observacions
de Palafrugell, editats
meteorològiques del far de Sant Sebastià”. A Estudis del Baix
entre 2008 i 2015 i
Empordà (2016).
dedicats a Sa Perola, ♦ Bohigas, Jordi. Salvador Albert,
Palafrugell del 1300 al
literat i polític republicà al servei del
1800, la música, els
país dels taps (Barcelona, 2016).
americanos, Tamariu, ♦ Boix, Lurdes. Arts i ormeigs de
Llofriu, els noms dels
pesca (Figueres 2015).
carrers i l’aigua.
♦ García, Ignacio. Diccionario ilustrado
A la secció premsa lodel corcho (Lisboa 2015).
cal hi trobem els exem- ♦ Izard, Miquel (coord.) Entusiastas
plars editats durant el
olvidados. (Barcelona 2016). Entre
2016 i els de la Revista
els personatges que es destaquen
de Palafrugell fins l’any
hi ha Àngela Clos Batlle, la
2015. A més s’ha afegit
primera regidora de l’Ajuntament
un nou exemplar del
de Palafrugell (17 d’octubre de
setmanari Baix Empordà,
1936) i de les comarques
el de 14 de novembre
gironines.
de 1920, gràcies a la ♦ Prohias, Gerard. La cuina de la gent
cessió de Lluís Maimí.
de mar de la Costa Brava (Palamós, 2016).
♦ Pujadas, Joan. Manuel Serra i Moret.
Epistolari familiar (1901-1963). (Barcelona
2010). Inclou correspondència amb
membres de la família Bassa Rocas.
Hemeroteca: Es Còdol, desembre 2017;
Gavarres. “Rajolers i terrissers”, tardorhivern 2017; La Torre Ferrera, desembre
2016; Revista del Baix Empordà, “80 anys de
la Guerra Civil”, núm. 54; Revista de Girona,
novembre-desembre 2016 i gener-febrer
2017.
Comentem alguns articles al Facebook de
l’AMP.
♦

Cartes procedents de Salamanca
Els descendents
de Martí Laviña,
barber i llibreter palafrugellenc d’ideologia
anarquista, han
cedit a l’AMP
dues cartes del
16 de febrer de
1932 que fan
a
Martí Laviña amb els seus fills al campanar de l’església de referència
Sant Martí. AMP. Fons Rosa Laviña.
temes sindicals.
Les
cartes
procedeixen del Centro Documental de la Memoria Histórica
(Salamanca), i han estat tornades a la família per l’Arxiu
Nacional de Catalunya en aplicació de la Llei 21/2005.

Alguns indicadors
Durant l’any 2016 hem atès 1.702 consultes, i s’han
consultat 6.262 documents. S’han comptabilitzat 586
usuaris del servei de visites concertades i tallers als centres
escolars. S’ha rebut 23’92 ml. de documentació de les
oficines municipals i 115 ingressos de fons i documents
externs. La documentació de l’AMP al web municipal i el de
la Generalitat ha rebut 22.955 visites (una mitjana de 62’8
diàries).

Nous fons al web
Ja estan disponibles al web municipal les
descripcions dels fons personals del
farmacèutic i polític Lluís Medir
Huerta i del pintor i enginyer tècnic
industrial Josep Costa Sobrepera.
A més, s’ha incorporat al portal Arxius
en línia de la Generalitat la descripció
del fons de la Farmàcia MascortLlach-Cid.

Festival Càntut
Al festival Càntut, Festival de cançons i músiques dels avis, a Cassà
de la Selva (novembre
2016) Barbara Van Hoestenberghe va presentar
un
estudi sobre les
cançons populars de les
Gavarres, el qual inclou
informació dels fons Bassa Rocas i Fina Rocas
(AMP).

Nous ingressos de fons i documents
♦

♦

♦

♦
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♦

Enric Bruguera ha cedit el fons de l’Associació Cultural
Salt de Romaboira (1995-2004).
Noves incorporacions de documents als fons Lluís Medir
Huerta, Associació d’Amics de la Unesco (Josep Granés),
Josep M. Vives i Sureda (Núria Vives), Joan Pericot Garcia
(Montserrat Pericot) i Engràcia Ferrer Mascort (Glòria
Pulido) .
Cartells
i
programes: Albert
Juanola.
Fotografies
i
audiovisuals
(s. XX): Anna Vila.
Manuscrits i documents solts (segle
XX): Josep Dispès,
Carme i Lluís Ventura Alemany.
Reproducció d’imatges
i altres documents (segle
XX): Josep Poch, Lluís
Molinas, Margarita Mir,
Lluís Maimí, Biennal
Xavier Miserachs, Marina
Boix i Baltasar Cardoner.

Plaça de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell

♦

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.

Hemeroteca i publicacions: Escola Carrilet,
Manel Melchor, Annie
Unland, Lluís Maimí,
Rubén
Doll-Petit,
Parròquia de Sant Martí,
Marina Boix, Assumpció
Plaja i Albert Juanola.

♦

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 !
Enric Alemany Cané, músic, a finals dels anys 60.

