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1. Gestió de la documentació i la informació
1.1 Sistema de gestió de documents
 S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal,
utilitzat a l’Ajuntament.
 S’ha assessorat a Administració electrònica en l’aplicació del quadre de classificació
al programa FIRMADOC.
 S’ha continuat la incorporació al web municipal d’imatges fotogràfiques de l’Institut de
Promoció Econòmica i de Premsa i Protocol.
 S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al
web.
1.2 Gestió de la informació
 S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió Municipal
Permanent i Junta de Govern Local de l’Ajuntament; aquest any s’han incorporat al
web municipal les actes i índexs de 1954 a 1957 i les de 1957-1959 (2 llibres).
 S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web municipal (històric
d’alcaldes, nomenclàtor, edicions municipals, etc.).
 S’ha continuat la participació en el portal d’Arxius de la Generalitat, amb la utilització
del programa GIAC i la incorporació de 3 fons: Fons Ferreria Puig, Hostal La Llagosta
i Associació d'Empresaris Surers de Catalunya_AECORK (Museu del Suro).
 En total hi ha 86 fons descrits, dels quals 63 fons amb inventaris.
1.3 Transferències de documents administratius
S’han traslladat, el 21 i 22 d’agost, del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c.
de la Vall d’Aran): 418 caixes (58,52 ml) del fons de l’Ajuntament de Palafrugell.
S’han transferit 222 unitats d’instal·lació (31,08 ml.) i 1 vídeo vhs, de documentació
administrativa de diferents àrees.
1.4 Avaluació, tria i eliminació
S’ha portat a terme l’eliminació de documentació amb data 2 de desembre per part de
l’empresa Tirgi Serveis Ambientals. En total, 296 unitats d’instal·lació i 40,67 m.l.
1.5 Accés a la documentació
 Consulta i préstec d’ordre intern: 420 consultes (300 correu electrònic + 19
presencials + 101 ateses per telèfon) + 206 préstecs. Total: 626 serveis d’ordre
intern, amb 1.878 documents consultats.
 Consulta d’ordre extern:
 312 consultes presencials + 427 ateses per correu electrònic + 158 ateses per
telèfon.
 Reproduccions de documents, 126 peticions de reproducció de documents
ateses.
Total: 1.040 serveis d’ordre extern, amb 4.160 documents consultats.
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Pel que fa a l’estadística
Visites
Consultes de documents de l'AMP
de les consultes per
Pàgines vistes
al web municipal
internet, les pàgines vistes
1400
a la secció Arxiu del web
1200
municipal
han
estat
20.548 (139.572 pàgines
1000
vistes). Als portals de la
800
Generalitat de Catalunya
600
s’han comptabilitzat 8.603
400
visites (14.493 pàgines
vistes) a documentació de
200
l’AMP: a XAC premsa
0
1.258
visites
(7.033
pàgines vistes) i a Arxius
en línia 7.345 visites
(7.460 pàgines vistes). En
total, les dades de la consulta per internet són 29.151 visites i 154.065 pàgines vistes.
Només es comptabilitzen els accessos als apartats principals.
1.6 Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització d’instruments de descripció en bases de dades generals
Inventari del fons Ajuntament, catàleg d’imatges, catàleg de pel·lícules i vídeos, catàleg
de documents sonors i catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica: s’han afegit 12.737
registres en total.
Nous instruments de descripció
 Inventari i descripció del fons Hostal la Llagosta, Albert Juanola Boera, Junta Local
del Movimiento.
 Incorporació de documents i/o informació als fons Rosa Laviña, Frederic Sirés,
Ramir Bruguera, La Taponera, Família Gich, Previsió Obrera, Josep M. Vives,
Josep Martí Clarà “Bepes”, Paco Dalmau, Paco Boera, Engràcia Ferrer Mascort,
Josep Pallach, Félix Freixas Gich, Lluís Medir Huerta, Albert Juanola.
 Adaptació al portal d’arxius de la Generalitat dels fons: Ferreria Puig, Associació
d'Empresaris Surers de Catalunya_AECORK, Hostal La Llagosta.
 Elaboració dels índexs dels llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent dels
anys 1954-1957 i 1957-1959.
 Elaboració del catàleg de programes de Ràdio Palafrugell, registres 623 a 672
(dates extremes 1991-2000).
Biblioteca
S’han incorporat 7 publicacions (registres 4776 a 4782) i els estudis inèdits guanyadors
del Premi Escolar Mestre Sagrera del curs 2019-2020 a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu,
i s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.
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2. Protecció del patrimoni documental
2.1 Controls de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les
instal·lacions de l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals
(seguretat, incendis) per part de les empreses contractades i els referents a temperatura
i humitat per part del personal de l’AMP.
2.2 Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 34 ingressos de
documents, els quals s’han
incorporat als fons i col·leccions
de l’AMP. Cal destacar el fons
d'associacions
i
fundacions
Agrupació Local del PSUC.
Palafrugell (1973-1986) i L'Eixam
(1982-1991), el fons comercials i
d’empreses l'Hostal La Llagosta
(1909-2004) i el fons personal
Albert Juanola Boera (1933-2018).
Hostal La Llagosta de Llafranc, 1962.

2.3 Restauració de documents i canvis de suports
 No s’ha portat a terme cap actuació.
2.4 Digitalització
 Pel·lícules i vídeos: s’han incorporat 10 documents (16,96 Gigabytes).
 Documents sonors: s’han incorporat 100 documents (321 Gigabytes). Cal destacar la
descripció de 50 fitxers digitals de programes de Ràdio Palafrugell.
 Altres documents digitals (31,33 Gigabytes).

3. Difusió del patrimoni documental
3.1 Accés de documentació al web municipal
 Secció Fons Documentals, actualització: Fons Rosa Laviña, Frederic Sirés, Ramir
Bruguera, la Taponera, Família Gich, Previsió Obrera, Josep M. Vives, Josep Martí
Clarà “Bepes”, Paco Dalmau, Paco Boera, Josep Pallach, Fèlix Freixas Gich, Lluís
Medir Huerta, Albert Juanola.
 Secció Fons Documentals, incorporació de nous fons: Hostal la Llagosta, Albert
Juanola Boera, Junta Local del Movimiento, L’Eixam, Agrupació Local del PSUC.
Palafrugell, Família Matas - Can Pere Moro.
 Secció Fons Documentals, incorporació de nous documents: manuscrit 20 mesos
fora del món? Sí (Palafrugell-Castuera-Palafrugell) al fons Josep Martí Clarà “Bepes”;
[Tres relats] 1943 i Charlas radiofónicas 1959-1964 / Album de poesias al fons
Engràcia Ferrer Mascort.
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 Secció Premsa digitalitzada: actualització de publicacions en curs i incorporació de
dues noves capçaleres: L’Estadi (1989-1994), Fem el que podem (1997-2003).
 Secció Audiovisuals: incorporació de cinc vídeos (Homenatge a Núria Rivas
Mascarós, xerrada Pere Palahí retrats de felicitat efímera 1928-1939, I marató
Catalunya 1978, II marató Catalunya 1979 , III marató Catalunya 1980).
 Secció Documentació: Treballs premiats del curs 2019-2020 del premi Josep Sagrera
i Corominas.

 Secció Exposicions: Josep Pla al Tabarín (2013-2019).
La incorporació de continguts al web dels fons documentals es realitza des de l’AMP.
3.2 Accés de documentació al web de la Generalitat
La premsa digitalitzada de Palafrugell (63.124 pàgines des de 1882 a 2020) també es
pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa (38.650 pàgines des de
1882 a 2015), excepte les revistes escolars.
A partir del juliol de 2016 s’han incorporat les descripcions de fons de l’AMP al portal
d’arxius de la Generalitat. El mes de desembre hi ha 86 fons descrits.
3.3 Visites concertades i tallers
 Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, primers dissabtes de mes de 10 a 11. S’ha portat a terme el mes de
febrer i han utilitzat aquest servei 5 persones.
 Visites escolars concertades: 8 amb un total de 130 persones ateses.
Total d’usuaris atesos: 135 persones.
3.4 Servei de documentació
 Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 32 noves unitats.
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 Selecció de 20 imatges del Carroussel Costa Brava (foto Joan Isern Amir) per a
enviar des de l’Àrea de Cultura a la Generalitat de Catalunya (història de la festa).
 Revisió del fulletó de rutes indianes de Palafrugell elaborat per la Xarxa de Municipis
Indians i disponible en línia al seu web.
3.5 Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de
Palafrugell amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i
temes referits a Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps.
El projecte es coordina des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament
(Secretaria, Servei d’Informació Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció
ciutadana) i de l’Oficina de Català. Durant el 2020 s’han denominat tres nous espais: 1
d'octubre, Avinguda de l'; Voluntariat per a la lluita contra la Covid, Plaça del; Pla de
l'Estany, Carrer del.
3.6 Edicions
Edicions coordinades per l’AMP
 Pere Palahí. Col·lecció Fotografia local,
núm.7. En col·laboració amb la Biennal
Xavier Miserachs i Premsa i Protocol de
l’Ajuntament. Agost 2020. Exemplars:
300.
Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de
facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast
sol oscil·lar entre 200 i 900 persones i el
desembre de 2020 hem arribat a 895
seguidors. Aquí s’informa de l’actualitat de
l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i
comentaris.
Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
 Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual.
documentació i participació en la secció “Sabíeu que ...? “. Dos edicions.

Redacció,

3.7 Difusió en mitjans de comunicació i publicacions de documents i dels serveis de
l’AMP
 Puig, Evarist. “La Garoinada, més que una campanya gastronòmica”. Revista de
Palafrugell, gener 2020.
 Puig, Evarist. “Plaça Nova, polèmica i controvertida”. Revista de Palafrugell, febrer
2020.
 Serra, Joan. “Carros, carretes i carretons”. Revista de Palafrugell, febrer 2020.
 Puig, Evarist. “70 anys de La Tustarrada”. Revista de Palafrugell, març 2020.
 Juanola Boera, Albert. “Paco Boera: memòries per recordar”. Revista de Palafrugell,
març 2020.
 Serra Coll, Joan. “Carros, carretes i carretons (2)”. Revista de Palafrugell, març 2020.
 Puig, Evarist. “Arbres amb història a Palafrugell”. Revista del Baix Empordà. Març de
2020.
 Maimí Casanovas, Lluís. Relats d’un cambrer a la Costa Brava. Març 2020.
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 Artigas, Lurdes. “Tímids intents per equilibrar nomenclàtors molt masculins”. Revista
de Girona. Març-abril 2020.
 Colomer, Neus. “Iniciatives per mitigar el confinament des del món cultural”. Revista
de Palafrugell. Juny 2020.
 Bonal, Teresa i Sàbat, Nuri. “La Revista de Palafrugell”. Gavarres. Primavera-estiu
2020.
 Puig, Evarist. “Aigua Xelida i Tamariu”. Revista del Baix Empordà. Juny 2020.
 Puig, Evarist. “La grip de 1918 i Josep Pla”. Revista de Girona. Juliol-agost 2020.
 Niell, M. Dolors. “L’Hotel Alga i la família Nicolazzi”. Es Còdol. Agost 2020.
 Tané, Albert. “Les escoles velles del carrer del Sol”. Revista de Palafrugell. Setembre
2020.
 Medir, Lluís. “Una bona notícia”. Revista de Palafrugell. Setembre 2020.
 Roig, Pau. “XI edició de la Biennal de fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell”.
Revista del Baix Empordà. Setembre 2020.
 Puig, Evarist. “El vaivé de bancs i caixes d’estalvi a Palafrugell (I)”. Revista de
Palafrugell. Novembre 2020.
 Niell, Enric. “Conxa Saurí s’acaba de jubilar després de 29 anys com a arxivera
municipal”. Revista de Palafrugell. Desembre 2020.
 Puig, Evarist. “El vaivé de bancs i caixes d’estalvi a Palafrugell (II)”. Revista de
Palafrugell. Desembre 2020.
 Aicart Hereu, Francesc. “Cent anys d’una excursió arqueològica a la Costa Brava”.
Estudis del Baix Empordà núm. 39. 2020.
 Vila Casademunt, Oriol. “El lockout patronal de la indústria surotapera a la ciutat de
Palafrugell l’any 1919: un exemple de la lluita de classes al Baix Empordà a través
del periòdic Acción Social Obrera”. Estudis del Baix Empordà núm. 39. 2020.
 Cabezas Sánchez, Adrián. “Els nius de metralladores del litoral del Baix Empordà
durant la Guerra Civil (1936-1939)”. Estudis del Baix Empordà núm. 39. 2020.
3.8 Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació
 Parant la taula
Terracotta Museu. La Bisbal.
Producció: Terracotta Museu, marca Ceràmica de la Bisbal i Associació de
Ceramistes de la Bisbal.
Des del 11 d’octubre de 2019 al 26 de gener de 2020.
Reproducció d’una fotografia (F.7094, 2.2) d’Eustorgi Padrós, de la col·lecció Ponç
Resplandis.
Estimació visitants: 3.241.
 Dones del Suro: treball i societat.
Can Trinxeria. Cassà de la Selva
Producció: Museu del Suro
Maig 2019-Maig 2020
Documents: selecció del material utilitzat en l’exposició a Palafrugell.
Estimació visitants: no s’ha fet recompte.
 El primer artista que vaig conèixer: Joan B. Coromina – Josep Pla
Fundació Josep Pla/ Fundació Rafael Masó. Girona.
Producció: Fundació Josep Pla i Fundació Rafael Masó
Des del 15 de juny 2019 al 3 de maig de 2020 a la Fundació Josep Pla i de Juny de
2020 a gener de 2021 a la Fundació Rafael Masó.
Documents. Publicació (Adoració, 1913. Fons Joan Granés Noguer) i Hemeroteca
(Baix Empordà, 1-01-1916. Col·lecció Maria Juriol).
Estimació visitants: exposició en curs.
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 La nevada del 8 de març de 2010. Un episodi excepcional.
Museu del Suro
Producció: Ajuntament de Palafrugell, àrea de medi ambient-Museu del Suro. Amb la
col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya i l’AMP.
9 de febrer 2020-15 març 2020
Documents: selecció d’imatges i vídeos dels fons de l’AMP.
Estimació visitants: 2.049.
 Josep Pla al Tabarín (2013-2019)
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des de l’1 de juliol al 30 de setembre
Estimació visitants: 1.200.
 Els primers exilis de la Guerra Civil. 1936.
Memorial Democràtic. Peu de la Creu 4, Barcelona
Producció: Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya.
Des del 21 de juliol de 2020 al 1 de febrer de 2021
Informació i fotografies del fons Joan Cama Serra.
Estimació visitants: exposició en curs.
 Pere Palahí.”Retrats de felicitat efímera”.
Teatre Municipal i Biblioteca de Palafrugell
Producció: XI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i Ajuntament de Palafrugell.
Des de 1 d’agost a 11 d’octubre de 2020.
Reproducció d’imatges del fons Pere Palahí Bach-Esteve.
Estimació visitants: no s’ha fet recompte.


El llegat Indià.
Producció: Xarxa de Municipis Indians.
Exposició itinerant per tots els municipis indians durant el 2021 (inauguració per
streaming el 18 de desembre de 2020 a Sant Pere de Ribes).
Reproducció d’una imatge del fons Fina-Rocas.

3.9 Conferències i comunicacions
 La palafrugellenca Àngela Clos Batlle, primera regidora de les comarques gironines,
en el context de l’exili de 1939. Conferència a càrrec de Jordi Gaitx. Biblioteca de
Palafrugell, 6 de febrer. L’AMP ha participat en l’organització. Amb l’assistència de
35 persones.
 Presentació del volum núm. 38 dels Estudis del Baix Empordà amb intervencions de
Maria Bruguera i Albert Juanola. Acte organitzat per l’AMP, l’Institut d’estudis del
Baix Empordà i la Biblioteca municipal. Biblioteca municipal, 21 de febrer.
Assistència de 40 persones.
 Pere Palahí, retrats de felicitat efímera. Xerrada d’Enric Bruguera organitzada per la
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb col·laboració de l’AMP. Biblioteca de
Palafrugell, 9 d’octubre.
3.10 Comunicació i difusió audiovisual
Producció
 Projecte Històries de vida del barri del Pi Verd. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació. En curs.
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 Participació en el projecte Un arxiu és de la Generalitat de Catalunya el dia 9 de
juny, Dia Internacional dels Arxius. Video de l’usuari David Parreño, periodista i
viquipedista, explicant la seva experiència a l’AMP.
Reproduccions de documents en productes audiovisuals
 Carràrius. TVE canal 2. Programa dedicat a Palafrugell, emès el 31 de març de
2020.
 Els primers carroussel Costa Brava de la història. A les xarxes socials de Ràdio
Capital, el 30 de maig de 2020.
 Vídeo visita virtual a la Fundació Josep Pla: La diabòlica il·lusió d’escriure.
 Documental Joe, el secretari de Carlos Gardel, sobre el bisbalenc Josep Plaja i
Gasch, realitzat per Ernest Bou Roig. Al Teatre Mundial de la Bisbal, 24 i 25
d’octubre de 2020.
 Vídeos del Cercle Empordà sobre economia social i solidària a l’Empordà.
Reproduccions de documents en materials de promoció
 Reproducció d’una fotografia (AMP. Col·lecció Michel Le Reste Gou) en el cartell de
la xerrada de Jordi Gaitx Àngela Clos Batlle, primera regidora de les comarques
gironines, en el context de l’exili de 1939 el dia 6 de febrer a la Biblioteca de
Palafrugell.
 Reproducció d’una imatge del fons Arcadi Gili i Garcia al cartell de la cantada
d’Havaneres de Tamariu de 5 de setembre (R-2233). IPEP.
 Reproducció de dues imatges (F.7734 i F.5999) en un rètol exterior de Sa Perola
(Institut de Promoció Econòmica).
 Reproducció d’una imatge de Jordi Massoni al web de la Fundació Ernest Morató
anunciant una taula rodona sobre el músic Càstor Pérez a l’Auditori del Museu del
Suro el dia 16 d’octubre.
 Reproducció d’una imatge del plànol de l’acabament del campanar per a notícia a la
web de la Fundació Josep Pla sobre el pessebre de Lluís Brias que reprodueix
l’església de Sant Martí amb el campanar acabat i que s’exposa a la seu de la
Fundació Josep Pla. Del 19 de desembre de 2020 al 2 de febrer de 2021.
Difusió en actes públics
 Reproducció de documents de fons i col·leccions de l’AMP en la xerrada de Jordi
Gaitx Àngela Clos Batlle, primera regidora de les comarques gironines, en el
context de l’exili de 1939 el dia 6 de febrer a la Biblioteca de Palafrugell.
 Reproducció de fotografies dels fons Arcadi Gili, Josep M. Vives, Pere Palahí i la
Biblioteca; i de les col·leccions Adela Pagès, Ana Sánchez, Carme Morató, Epifani
Davan, Josep Poch, Manuel Ortiz i les famílies Esteva Llenas, Regí Agustí, Solés
Plaja i Xicoira en la Conversa de barraca “Costa Brava Show, fotografies i vivències
d'una època”. Organitzada per la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i la
Biblioteca el 29 de juliol a les 8 del vespre.
 Interpretació de la sardana La gorga de les bruixes, d’Emili Juanals, en un concert
el 10 de setembre a Els Ametllers organitzat per l’Associació Cultural i Sardanista.
 Aigua Xelida, de Joan Deulofeu. Instal·lació artística. Exposició i presentació de
tesis de final de Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny. Escola de disseny
EINA (UAB). Del 10 al 22 de setembre.
 Càstor Pérez Diz: una veu i una guitarra, esclaves de l’havanera”. Taula rodona
organitzada per la Fundació Ernest Morató. Auditori del Museu del Suro. 16
d’octubre.
3.11 Activitats realitzades en col·laboració amb entitats
 Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.
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 Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tasques internes: la
Biblioteca incorpora els llibres de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu al Catàleg col·lectiu
de lectura pública de Catalunya i l’Arxiu digitalitza les notícies que fan referència a
les activitats de la Biblioteca.
 Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla
al Tabarín (Festa Major).
 Viquimarató Dones de Palafrugell de l’àmbit educatiu a l’AMP, 7 de març, amb
Espai Dona i Amical Wiquimedia. Participació de 14 persones i elaboració o millora
de 20 articles.

 Col·laboració amb l’Oficina de Català: pràctiques lingüístiques dels alumnes del
curs Bàsic 3.
 Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió
d’elements patrimonials. Promoció Ruta dels americanos de Palafrugell i promoció
de Sa Perola.
 Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: Xac_Premsa i Arxius en línia.

4. Publicacions
4.1 Edicions
 Gestions per a l’edició d’un nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell.
 Edició dins de la col·lecció Fotografia local del catàleg de l’exposició Pere Palahí. XI
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs (2020).
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4.2 Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les
gestions necessàries per oferir al web
municipal:
 Crònica d’un any. 2017. D’acord amb el
conveni signat entre l’Ajuntament i Edicions
Baix Empordà.

4.3 Distribució
L’AMP participa en la distribució als centres d’ensenyament i de recerca de les edicions
municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la difusió del patrimoni de
la vila.
4.4 Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb les distribuïdores a
llibreries.

5. Difusió
5.1. Mitjans habituals d’informació
Les activitats de l’AMP es difonen habitualment en l’Agenda de Palafrugell (de caràcter
mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell, en el butlletí municipal Can Bech i en
el web institucional. La informació arriba a altres mitjans de comunicació a través
d’aquests mitjans i per les notes de premsa de l’Ajuntament. També es recullen les
novetats en l’edició anual del Crònica d’un any d’Edicions Baix Empordà.
5.2. Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

“La família Gich de Palafrugell cedeix a l’Arxiu Municipal documents vinculats a
la història musical de la vila”. Ràdio Capital. 31 de gener.
“La família Gich de Palafrugell cedeix a l’Arxiu Municipal documents vinculats a
la història musical de la vila”. Baix Empordà digital. 31 de gener.
“La família Gich de Palafrugell cedeix documents sobre la història musical de la
vila”. Diari de Girona. 31 de gener.
“Una exposició fotogràfica i un cicle de conferències recorden la gran nevada de
l’any 2010”. Ràdio Capital. 5 de febrer.
“Una exposició fotogràfica i un cicle de conferències recorden la gran nevada de
l’any 2010”. Televisió Costa Brava. 5 de febrer.
“Més palafrugellenques a la Viquipèdia”. Revista de Palafrugell, març.
“Hoy por hoy Girona” Cadena Ser, 4 de maig. Notícia sobre els llibres inèdits en
línia dels fons Josep Martí Clarà Bepes i Engràcia Ferrer Mascort.
“Ràdio Capital celebra un històric Carnaval Costa Brava de Palafrugell”. Ràdio
Capital, 30 de maig.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
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“Així eren els primers Carroussel Costa Brava de la història”. Ràdio Capital, 30
de maig.
“Així es va crear la mítica carrossa Tutankamon de Josep M. Vives del Carnaval
Costa Brava”. Ràdio Capital, 30 de maig.
“La XI Bienal Xavier Miserachs inclourà una exposició de García Rodero”. Diari
de Girona, 22 de juliol.
“La Bienal de Fotografia Xavier Miserachs anuncia la programació completa de la
XI edició”. Ràdio Capital, 22 de juliol.
“Cinc exposicions a la XI Biennal Xavier Miserachs”. Revista de Palafrugell, juliol.
“La emoción en una fotografia”. El cultural. 1 d’agost.
“Biennal de fotografia Xavier Miserachs”. GiDona. 1 d’agost.
“Comença la 11a Biennal Xavier Miserachs”. El Punt Avui. 2 d’agost.
“Editen un recull de fotografies de Pere Palahí”. Ràdio Palafrugell. 5 d’agost.
Vázquez, Eva. “L’instant feliç de la fotografia”. El Punt Avui. 8 d’agost.
“Palafrugell, capital de la fotografia”. Revista de Palafrugell. Agost.
Cortina, Josep M. “La màgia del blanc i negre”. Núvol. 21 d’agost.
“Cada casa, un personatge. Irene Rocas, gran lexicògrafa”. Ara. 23 d’agost.
“La fotografia dona per parlar. El Punt. 2 de setembre.
“La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs inicia les activitats gratuïtes al voltant
de les seves exposicions”. Ràdio Capital. 2 de setembre.

6. Indicadors
2020

2019

2018

M2 de superfície de l’arxiu per cada 1.000
hab.
Metres lineals de documentació per cada
1.000 hab.
% de fons eliminat (en metres lineals) s/total
de fons a finals de l’any d’estudi

37,64

38,09

38,50

127,47

125,66

120.87

8,50%

7,31%

0%

% d’ocupació dels arxius municipals

95,64%

93,19%

89,19%

44,74

43,44

55,47

71,67

75,13

76,90

1.254,13

1.439,32

1.259,36

% de consultes internes s/ total

37,58%

38,18%

29,44%

% de consultes externes s/ total

62,42%

61,82%

74,50%

Número d’usuaris externs per cada 1.000
hab.
Número de préstecs i/o consultes per cada
1.000 hab.
Número de visites web a la secció AMP per
cada 1.000 hab.

Memòria 2020

