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subjectes a restricció legal)

Informació documental i bibliogràfica de temes locals
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tècnic
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Assessorament sobre tractament de la documentació
Personal



Atenció de visites col·lectives concertades

 1 administratiu
 1 auxiliar administratiu



Col·laboració en activitats en els àmbits educatius i culturals
que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental
del municipi

Ens podeu trobar a

 1 conserge
(50%)

Pressupost
total

Plaça de l’Esglèsia, 8
19.022,26€

Horari d’atenció al públic
dimarts a dissabte de 9 a 14h
15 de setembre a 15 de juny, també divendres tarda de 16 a 19h

Pressupost
executat
19.022,26€

Arxiu Municipal

01. Pressupost
L’ Ajuntament ha destinat en el pressupost de 2012 a despeses de gestió de l’AMP la quantitat
de 19.022’26 euros.
DESCRIPCIÓ
DESPESES DIGITALITZACIÓ DOCUMENTS
DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU
DESPESES PER AVALUACIÓ DOCUMENTAL MUNICIPAL
NETEJA ARXIU MUNICIPAL

IMPORT
2.055’00
11.594’60
552’00
4.820’66

02. Descripció de les activitats
02.01 Gestió de documentació i de la informació
Sistema de gestió de documents




L’AMP, les àrees d’Administració Electrònica i Informàtica han treballat en la gestió de les
imatges digitals i audiovisuals de l’Ajuntament, i concretament en l’equipament i el programa
necessari, el qual ha de permetre la visualització opcional al web municipal.
S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al web, en
col·laboració amb l’Àrea d’Administració electrònica.
S’ha col·laborat amb els arxivers del baix Empordà en l’elaboració d’un quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal, d’aplicació
futura en l’i-arxiu.

Gestió de la informació







L’AMP col·labora en diferents projectes de gestió de la informació en el web institucional
(nomenclàtor, avisos legals, arxiu digital, etc…) i en la memòria de l’Ajuntament.
S’ha acabat i presentat una primera fase del projecte Eina de recerca genealògica al web
municipal. El projecte, coordinat per l’Arxiu, ha constat de l’elaboració de la base de dades
per part de l’Àrea d’Informàtica, de l’entrada dels registres per part del col·laborador de
l’Arxiu Jordi Cama Rivas, i de l’optimització i consulta des del web per part de l’Àrea
d’Administració electrònica. El resultat és 30.230 registres de baptismes, matrimonis i òbits
des del segle XV a principis del XIX, consultables en línia. S’han comptabilitzat 5.055
pàgines vistes al web.
S’ha treballat en el viquiprojecte Palafrugell, consistent en fer accessible des de la
Viquipèdia la informació relacionada amb entitats culturals locals, inclòs l’AMP. S’han
incorporat enllaços a 36 fons de l’AMP i s’han incorporat codis QR als 23 plafons de
patrimoni. http://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_Municipal_de_Palafrugell.
S’ha continuat treballant en l’entrada del catàleg de llicències d’obres, en fitxes, en una base
de dades.

Transferències de documents administratius
S’han traslladat del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c. de la Vall d’Aran) 523
unitats d’instal·lació d’expedients de Recaptació, d’Intervenció, i de l’IPEP (u.i. A/1348 a 1406,
1600 a 1631, 2655 a 2666, 2671 a 2747, 2887 a 2972, 5147 a 5223, 6201 a 6380).
S’han transferit 379 ui. (53,06 ml.) de les oficines de l’Ajuntament als dipòsits de l’Arxiu Municipal
a can Rosés:





01-2012 Transferència de Medi Ambient, 10 unitats d’instal·lació.
02-2012 Transferència de Recaptació, 26 u.i.
03-2012 Transferència de Serveis, 66 u.i.
04-2012 Transferència de Secretaria, 20 u.i.
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05-2012 Transferència d'Urbanisme, 138 u.i.
06-2012 Transferència d'Urbanisme, 87 u.i.
07-2012 Transferència de Secretaria, 8 u.i.
08-2012 Transferència de Secretaria, 4 u.i.
09-2012 Transferència del Gis, 3 u.i.
10-2012 Transferència de Prevenció de Riscos Laborals, 1 u.i.
11-2012 Transferència de l’IPEP, 9 u.i.
12-2012 Transferència Prevenció de Riscos Laborals, 1 u.i.
13-2012 Transferència de l’Alcaldia, 6 u.i.
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Accés a la documentació
Serveis d’atenció als usuaris: detall
D’ordre intern:

Consultes personal Ajuntament

Préstecs personal Ajuntament
Total

2012

2011

270
364

257
390

634 (1.585consultes)

647 (1.617consultes)

769
3
302
50
211

690
5
202
64
174

1.335 (5.340 consultes)

1.135 (4.540 consultes)

D’ordre extern:

Presencials

Ateses per carta, fax i instàncies

Ateses per correu electrònic

Ateses per telèfon

Reproduccions de documents
Total

Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització dels instruments de descripció en
les base de dades
Inventari del fons de l’Ajuntament
Catàleg d’Imatges (APC Imatge + XN View)
Catàleg de pel·lícules i vídeos
Catàleg de la biblioteca auxiliar
Catàleg de documents sonors
Catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica
Catàleg de projectes d’urbanisme
Catàleg de llicències d’obres 1861-1945
Catàleg de llicències d’obres 1904-1963
Catàleg de llicències d’obres a partir de 1960

Registres a
31-12-2012
15.211
19.294
423
3.266
196
455
3.810
2.476
4.079
9.869

Registres entrats al
llarg del 2012
1.003
1.903
37
141
2
14
152
0
4.079
2.665
Ajuntament de Palafrugell

Arxiu Municipal

Nous instruments de descripció









Normalització d’inventaris per difondre al web.
o Fons de l’Administració local: Ajuntament de Palafrugell (1115-...).
o Fons personals: Francesc Alsius Granés (1829-1977); Ramir Bruguera Borràs
(1939-2004); Teresa Carbó Comas (1920-1999); Joan Granés Noguer (19051962); Rosa Laviña (1917-2011); Lluís Medir Jofra (1917-1972); Ramir Medir
Jofra (1905-1974); família Morató (s. XVIII-2008); família Roig Ferrer (1808-1960);
Lluís Ros Medir (1932-1941); Josep Salvador Puignau (1926-1974).
o Fons patrimonials: Torras (1722-1940).
o Fons comercials i d’empresa: Botiga de teixits Granés (1874-1976); Cama i
Dalmau, fàbrica de gasoses i sifons (1923-1964); Fábrica de tapones de corcho
Amadeo Roig (1897-1930); Impremta Ribas (1946-1961); Talleres Trill S.A. (19181981); Transports Cañet (1927-1956).
o Fons d’associacions i fundacions: Centre Nacionalista Republicà de Palafrugell
(1899-1909); Gremi de pescadors Sant Pere de Calella de Palafrugell (18681987);
o Fons religiosos: Parròquies de Palafrugell —reproducció digital— (s.XV-XX).
Inventari del fons de l’associació Círculo Mercantil (s. XX)
Inventari del fons personal Salvador Maluquer Maluquer (1932-2010).
Inventari del fons patrimonial Estanyol (s. XIV-XX).
Catàleg de la col·lecció de pergamins del fons patrimonial Estanyol (s. XIV-XVII).
Catàleg de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de Palafrugell (s. XII-XVII).
Índex del llibre d’actes Llibre de la Universitat de Palafrugell 1752-1761.

Biblioteca
S’han incorporat 155 publicacions i estudis inèdits d’àmbit temàtic local a la biblioteca
auxiliar de l’Arxiu, i s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.

02.02. Protecció del patrimoni documental
Desinfecció preventiva
S’ha portat a terme, per l’empresa Gestior Químics, una desinfecció preventiva de les
instal·lacions de l’Arxiu el 9-11-2012.
Ingressos de documents i de
fons
S’han rebut 103 ingressos de
documents,
els
quals
s’han
incorporat als fons i col·leccions de
l’AMP.
Cal destacar els fons del pintor
Rodolfo Candelària (1932-2008), del
mas Estanyol de Llofriu (s. XIV-XX),
de la família Torras (1722-1940), de
Salvador Maluquer (1932-2010), de Joan Cama Serra (s. XX), de Paco Dalmau (1966-2011), de
Construcciones mecànicas F. Dellonder (s. XX) i de Josep Martí Clarà “Bepes” (s.XX).

Restauració de documents
S’ha netejat i aplanat 63 pergamins del fons patrimonial Estanyol.
S’ha netejat 25 documents de l’expedient LLOM 384/2003.
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S’ha instal·lat convenientment amb materials de conservació el plànol topogràfic de gran format
de Palafrugell de 1914 del fons de l’Ajuntament.
S’ha instal·lat convenientment amb materials de conservació la col·lecció de 326 pergamins del
fons de l’Ajuntament.

Digitalització
Al llarg del 2012 s’ha continuat amb el procés de digitalització de la documentació:
140.000,00
120.000,00

Documentació digitalitzada, quantificada en Mb
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Fons Ajuntament de Palafrugell. Actes del Ple 1752/1960
Fons personals
Fons Ajuntament de Palafrugell. Actes del Ple 1967-1981
Fons Ajuntament de Palafrugell. Comissió permanent 1924-1968
Fons Ajuntament de Palafrugell. Urbanisme
Biblioteca Auxiliar. Premis Mestre Sagrera 1988-2012
Col·leccions. Manuscrits i documents solts
Biblioteca Auxiliar. Hemeroteca 1992-2012
Col·leccions. Cartells i programes
Fons patrimonials
Col·leccions. Cartografia i plànols
Biblioteca Auxiliar. Estudis inèdits
Fons d'associacions i fundacions
Biblioteca Auxiliar. Publicacions
Fons Ajuntament de Palafrugell. Memòries municipals AMP
TOTAL

2012

Mb
29.800,00
24.600,00
14.000,00
13.800,00
11.400,00
7.890,00
7.410,00
7.260,00
2.590,00
2.300,00
2.150,00
2.100,00
1.540,00
1.320,00
56,20
128.216,20
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02.03 Difusió del patrimoni documental
Accés de documentació al web







Secció Documentació/Fons de l’Arxiu: 26 noves descripcions de fons de l’AMP, carpeta
2012.
Secció Documentació/Indústria i comerç. Ajuntament: registres de 1856 a 1953.
Secció Documentació/Premis escolars Mestre Sagrera: incorporació de tots els treballs
premiats del 2012, i dels treballs de primària 2006-2009.
Secció Fons Documentals/Biblioteques/Biblioteca antiga: Catàleg de la biblioteca antiga
(s. XVI-XIX.
Secció Genealogia: baptismes (1539-1807), matrimonis (1575-1800), òbits (1453-1800).
Secció Premsa: revista Fruita del Temps (1980), revista Campanar (1981-2011), revista
Es Còdol (1990-2011), i Revista de Palafrugell (2011).

Visites concertades i tallers
Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal de Palafrugell per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, els primers dissabtes de mes 10 a 11. A l’estiu s’ofereix la visita tots els
dissabtes del mes d’agost, i a partir de setembre els primers dissabtes de mes. Han utilitzat
aquest servei 40 persones durant el 2012.
A més s’han atès les següents visites concertades:
 Dia 1 de febrer, visita de 12 alumnes del CEIP Torres Jonama de 5è i 6è amb la professora
Susanna Pérez. Palafrugell medieval.
 Dia 3 de març, visita de 8 inscrits al programa d’activitats Quedem dissabte? Del Pla de
Barris La Sauleda-Carrer Ample 2008-2012, amb una monitora.
 Dia 25 d’abril, visita de 14 alumnes del CEIP Torres Jonama de 5è i 6è amb la professora
Susanna Pérez. Palafrugell medieval i americanos.
 Dia 17 de maig, visita de 14 alumnes de l’IES Baix Empordà de 1er curs del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà Administratiu, amb la professora Norma Ribot.
 Dia 21 de maig, visita de 10 alumnes de l’IES Baix Empordà de 1er curs del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà Administratiu, amb la professora Norma Ribot.
 Dia 4 d’octubre, visita de 29 alumnes del Col·legi Sant Jordi de 4art d’ESO, amb la
professora M. Teresa Mayola.
 Dia 23 d’octubre, visita de 16 alumnes del CEIP Barceló Matas de 4art de Primària, amb
dues professores.
 Dia 24 d’octubre, visita de 12 alumnes del CEIP Barceló Matas de 5è i 6è de primària, amb
una professora.
 Dia 30 d’octubre, visita de 19 alumnes del CEIP Barceló i Matas de 4art de primària amb
dues professores.
 Dia 7 de novembre, visita de 17 alumnes de 6è del CEIP Barceló i Matas amb dues
professores.
 Dia 7 de novembre, visita de 21 alumnes de 6è del CEIP Barceló i Matas amb dos
professors.
Total: 187 persones ateses.
L’AMP ha estat convidat a explicar la seva experiència en el curs Deixeu-vos seduir per les
biblioteques: de quina manera? organitzat per l’institut de Ciències de l’educació Josep Pallach
de la Universitat de Girona (2-6 de juliol 2012). 15 assistents.
Nou servei: formació a usuaris en els centres.
 Dia 4 de juny. Sessió a l’IES Baix Empordà sobre la cerca d’informació
alumnes de 1er curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Administratiu,
Norma Ribot. 15 alumnes.
 Dia 6 de juny. Sessió a l’IES Baix Empordà sobre la cerca d’informació
alumnes de 1er curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Administratiu,
Norma Ribot. 14 alumnes.

al web municipal a
amb la professora
al web municipal a
amb la professora
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Dia 5 d’octubre. Sessió al Col·legi Prats de la Carrera sobre la cerca d’informació al web
municipal a alumnes de 4art d’ESO, amb els professors Narcís Madí i Vicenç Rigau. 62
alumnes.
 Dia 11 d’octubre. Sessió al Col·legi Sant Jordi sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 4art d’ESO, amb la professora M. Teresa Mayola. 29 alumnes.
 Dia 16 d’octubre. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 4art B d’ESO, amb el professor Diego Mestre. 31 alumnes.
 Dia 23 d’octubre. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 4art A d’ESO, amb dues professores i 30 alumnes.
 Dia 28 de novembre. Sessió al CEIP Carrilet sobre la cerca de documentació al web
municipal a alumnes de 6è de primària que investiguen sobre la pesca, amb dos professors i
35 alumnes.
Total: 226 persones.
Total: 40+187+15+226= 468 usuaris del servei de visites concertades i tallers.

Servei de documentació










Elaboració de 13 dossiers per a visita escolar dels alumnes de 5è. i 6è. de primària del
CEIP Torres Jonama.
Elaboració de 5 dossiers sobre temes locals per alumnes del CEIP Carrilet (6è. A de
primària) que participen en el premi escolar Josep Sagrera i Corominas.
Elaboració de 4 dossiers sobre temes locals per alumnes del CEIP Carrilet (6è. B de
primària) que participen en el premi escolar Josep Sagrera i Corominas.
Elaboració de 14 dossiers sobre temes locals per alumnes del CEIP Barceló i Matas (6è.
de primària) que participen en el premi escolar Josep Sagrera i Corominas.
Elaboració de 13 dossiers sobre temes locals per a alumnes de l’IES Frederic Martí
Carreras (4t ESO “B”) per al projecte de treball de recerca, professor Diego Mestre.
Elaboració de 7 dossiers sobre temes locals per a alumnes de l’IES Frederic Martí
Carreras (4t ESO) per al projecte de treball de recerca, professora Rosa M. Pinsach.
Recerca d’informació sobre el 8 de març. Espai Dona.
Col·laboració en la documentació del llibre J. Vigas, S.A. 1887-2012.
XX Festa d’homenatge a la vellesa de Palafrugell. 3 de juny 2012. Ajuntament de
Palafrugell. Documentació per preparar el pp i el material de difusió de la jornada.

Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 19 noves plaques.
Plafons de senyalització de patrimoni: El mes de novembre s’afegeixen als 16 ja instal·lats els de
la Bòbila Nova, la Bòbila Vella, el Cementiri, l’Escola Torres Jonama, el Fraternal i el Mercantil, la
rajola de mitgeria de can Genís i el topònim La Sauleda. A més, s’incorpora a tots els plafons un
codi QR que permet ampliar la informació, mantenir-la actualitzada i oferir-la en diferents
idiomes. Han treballat en el projecte l’Arxiu Municipal, el Museu del Suro, el Pla de Barris i el
Viquiprojecte Palafrugell.

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. El
2012 s’han realitzat tres noves fitxes. Les consultes al web han estat 3.603.

Audiovisuals
El reportatge audiovisual Centre Fraternal, 125 aniversari s’ha elaborat mentre es preparava el
llibre commemoratiu editat pel centre. Ha estat produït per l'Ajuntament i coordinat per l’Arxiu
Municipal, amb realització de Carles Martí Bossacoma i amb la col·laboració del Centre Fraternal
i de l'equip redactor del llibre. Ha estat presentat el dia 1 de desembre al Centre Fraternal i es
pot veure als webs de l'Ajuntament i el Fraternal.
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Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 447 subscriptors, d’aquests 81 per correu postal i 302
per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.

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 2012 hem arribat a 130 “m’agrada”. 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. Redacció i documentació.
 Guia del patrimoni marítim i pesquer de Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell.
Documentació.
 Revista de Palafrugell 1962-2012. Palafrugell 2012. Documentació.
 Festa Major 2012. Programa d’actes. Revista de Palafrugell. Redacció i documentació.

Difusió en publicacions de documents de l’AMP
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Suñer, Frederic. “Dos manuscrits”. Revista de Palafrugell, novembre 2012.
Masana, Rosa M. “Les dides (1862-1914). Revista de Palafrugell, novembre 2012.
Turró, Jordi i Massaguer, Santi. “Jordi Cama Rivas, ciutadà de Palafrugell”. Revista de
Palafrugell, novembre 2012.
Cervià, Yolanda i Oller, Oriol. El Fraternal (1887-2012). 125 anys. Palafrugell 2012.
Masana Ribas, Rosa M. “Coquesses i mocaderes (1857-1914)”. Revista de Palafrugell,
desembre 2012.
Saurí, M. Concepció. “El dietari de Joaquim Fina, de Palafrugell (1842-1878)”. Revista de
Palafrugell, desembre 2012.
Piferrer, Ramon i Martí, Àngela. Pastorets Palafrugell 60+60. Recull Històric. Edicions de
Revista del Baix Empordà núm. 2. 2012.
Pastorets Palafrugell 60+60 (DVD). Palafrugell desembre 2012. Pickin’pack.
Curbet, Jordi (ed.). El dietari de Joaquim Fina, de Palafrugell (1842-1878). Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2012.
Saurí, M. Concepció. “Records”. Butlletí de l’Esplai de la Caixa. Desembre 2012.
Memòria fotogràfica. Cors i corals. Gavarres, tardor-hivern 2012.

Préstec de documentació per a exposicions










Exposició sobre les Gavarres. Escola Carrilet de Palafrugell. Gener 2012. Préstec de 16
imatges: 2 de Maria Ribot Gasull, 5 del Fons Família Bassa Rocas i 9 del fons L’Abans.
Es recomana no passar de 60. Rosa Aguiló. Fonda l’Estrella. Abril 2012. Sant Jordi-Flors
i violes. Reproducció de 7 programes sobre turisme anys 60-70 de Palafrugell, del fons
de la Biblioteca Pública de Palafrugell.
Terrissa en blanc i negre. Terracotta Museu. La Bisbal. Juny-setembre 2012.
Reproducció de 4 imatges del fons Jaume Ferrer Massanet, 1 del fons Bassa-Rocas, 1
de la col·l. Alfred Almeda, 1 de la col·l. Xevi Coll, 1 de la Col·l. Pons Resplandis i 1 de la
Col·l. L’Abans.
El temps que fuig. Fundació Josep Pla. Vilabertran. Juny-setembre 2012. Reproducció
d’una fotografia de la Col·l. Marta Roig.
La gastronomia indiana. Ajuntament de Begur. Begur, Centre Cultural Escoles Velles. 30
d’agost a 9 de setembre 2012. Reproduccions de fotografies de les col•leccions de Joan
Frigola, Josep Cofan, Xavier Coll, Lluís Batlle, família Regí, Alfred Almeda i Heribert
Feliu, i dels fons Suñer, Bassa Rocas i Jaume Ferrer Massanet.
Escodriny de Cuixart, Palafrugell 1974, declaració de principis. Museu d’Art de Girona. 1
de desembre 2012 a 1 d’abril 2013. Cartells d’activitats locals amb obres de Cuixart.
Exposició “La pesca a la costa palafrugellenca”. Escola Carrilet de Palafrugell. Desembre
2012-Gener 2013. Préstec d’imatges i audiovisuals, i xerrada a l’escola.
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Comunicació i difusió audiovisual
Producció
Audiovisual 125 anys del Centre Fraternal, amb motiu de la celebració de l’aniversari del
centre. El fons del Fraternal es conserva a l’AMP, i s’ha col·laborat amb el centre i amb
l’equip redactor del llibre commemoratiu. L’ha produït l’Ajuntament, amb coordinació de
l’Arxiu Municipal. La realització és de Carles Martí Bossacoma. Es pot veure als webs de
l’Ajuntament i del Centre Fraternal.

Difusió





Reportatge sobre l’Arxiu Municipal per les notícies de Televisió Costa Brava. Gravació
4 de febrer de 2011, emissió setmana del 6 a l’11 de febrer.
Inclusió d’imatges del documental El Suro, d’Arcadi Gili i García, al programa “El suro,
un plàstic natural” de Quèquicom, Televisió de Catalunya, emès el 21 de març de
2012.
Projecció dels audiovisuals sobre la Ruta dels americanos i les Cartes dels Bassa
Rocas a les fires turístiques on s’ha promocionat la Xarxa de Municipis Indians.
Senyalització de l’AMP i fotografia en el plànol de gran format del pàrking del Casal.

Reproduccions de documents en publicitat




Reproducció d’una imatge cedida per Domingo Sabrià al programa d’actes de
commemoració dels 125 anys del Tren petit. Ajuntament de Palafrugell i Videoplay
serveis, 22 de març 2012.
Reproducció d’una imatge del fons Fina-Rocas al cartell de la 46 Cantada d’havaneres de
Calella, 2012. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Reproducció d’una imatge del fons Josep Granés Hostench al cartell de Converses de
barraca: Glamour a la Costa Brava. 21 d’agost. Biblioteca de Palafrugell.

Difusió en actes públics i conferències:






Participació en la commemoració dels 125 anys del Tren Petit, organitzada per
l’Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura, àrea de Medi Ambient, Museu del Suro i
AMP) i Videoplay Serveis: Acte al TMP el 22 de març de 2012.
Participació en la Gimcana lingüística organitzada per l’oficina de català amb motiu dels
seus 20 anys. Punt Carrers i retolació: 27 d’abril, 3, 4 i 11 de maig.
Presentació el 9 de juny, Dia internacional dels Arxius, de l’eina de recerca genealògica
al web municipal, conjuntament amb l’Àrea d’Administració electrònica. L’entrada de
dades ha estat realitzada per Jordi Cama Rivas.
Conferència Col·laborar amb l’AMP: una possibilitat a càrrec de M. Concepció Saurí, a
l’associació La Xefla. 15 de juny de 2012.
Participació en la celebració dels 50 anys del Diccionari Català-Valencià-Balear en
col·laboració amb l’'Oficina de Català, la Biblioteca i l'Àrea de Cultura. Joc lingüístic i acte
de cloenda el 30 de novembre a la Biblioteca.

02.04 Assistències i participació en comissions
Participació en la Comissió de Patrimoni
Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de
Palafrugell. S’ha aportat documentació sobre els edificis objectes de valoració.

Participació en la Comissió de Nomenclàtor
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Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Participació en el Pla de barris La Sauleda-Carrer Ample
Assistència de l’arxivera a les reunions de treball del Pla on s’han tractat temes referents a
toponímia, identitat-història oral i patrimoni.
Participació en l’elaboració del Pla de desenvolupament econòmic i cohesió social de
l’Ajuntament
Assistència de l’arxivera a les reunions de treball dels caps d’Area de l’Ajuntament.
Participació en la Xarxa de Municipis Indians
 Assistència de l’arxivera a les reunions de treball de la xarxa i participació en la Comissió
de Patrimoni de la mateixa. Coordinació amb l’IPEP.
 Edició d’una nova remesa de fulletons turístics.

Participació en el grup de treball dels arxivers del Baix Empordà
Assistència de l’arxivera en les reunions a l’arxiu Comarcal de la Bisbal.
Col·laboració en un curs universitari
Deixeu-vos seduir per les biblioteques. Juliol 2012. Universitat de Girona. Institut de Ciències de
l'Educació Josep Pallach. 1 hora. Col·laboració: L’experiència de l’AMP en el treball amb
professors i alumnes de primària i secundària, 2 de juliol 2012.

02.05 Unitat de Publicacions (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal)
Edicions


Col·lecció Galeria de personatges. L’any 2012 s’ha editat
el volum: Castelló, Josep. Josep Bañeras. Els noms del
territori. Col·lecció Galeria de personatges núm. 8.
Ajuntament de Palafrugell i Revista de Palafrugell. Sant
Jordi 2012. Presentació a la Fonda l’Estrella el 21 d’abril.



Calendari 2013 Ajuntament de Palafrugell. Comença la
festa. 50 anys de Festes de Primavera a Palafrugell.
Coordinació Paco Dalmau. Presentació Festa Major.



Col·lecció Quaderns de Palafrugell. Tamariu i la seva
gent, de Bibiana Pous. Presentació a Tamariu el 29 de
setembre.

Presentació d’edicions
El dietari de Joaquim Fina, de Palafrugell (1842-1878). Edició a càrrec de Jordi Curbet Hereu.
Col·lecció Scripta. Ed. De l’Abadia de Montserrat. Presentació a la Biblioteca el 14 de desembre.

Convocatòria i bases del Premi de narrativa curta Festa Major de Palafrugell
Tercera edició del premi amb la col·laboració de la Biblioteca de Palafrugell i la Revista de
Palafrugell. Veredicte i presentació del Programa de Festa Major, a la Biblioteca, el 19 de juliol.

Distribució
L’AMP i l’Àrea de Cultura porten a terme la distribució en els 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.
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Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb la distribuïdora Nordest.

03. Col·laboracions i convenis


Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.



Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tasques internes: la Biblioteca
entra 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. Activitats: S’ha col·laborat en les Converses de barraca (juliol i agost)
organitzades per la Biblioteca, aportant documentació i fent difusió als subscriptors
d’informació de l’Arxiu.



Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i les entitats
culturals locals en el Viquiprojecte Palafrugell.



Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell: difusió d’elements patrimonials. Noves
edicions del fulletó promoció Ruta dels americanos de
Palafrugell i fulletó de promoció de Sa Perola.



Col·laboració amb l’Oficina de Català, l’Àrea de Cultura i la Biblioteca: 50è aniversari del
Diccionari Català-Valencià-Balear. Edició d’un concurs i acte final el 30 de novembre, a
la Biblioteca.



Conveni amb l’Associació de Veïns i Amics de Calella: digitalització i difusió al web
municipal de la revista Es Còdol (1990-2012).

04. Subvencions rebudes
Línia d’ajuts econòmics per a la gestió d’arxius de la Generalitat de Catalunya, a través del
Consell Comarcal del Baix Empordà: està pendent l’aportació corresponent a l’any 2012.

05. Difusió
A més del butlletí propi del servei, 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
el butlletí Arxius editat per la Generalitat de Catalunya i en l’edició anual del Crònica d’un any
d’edicions Baix Empordà.

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)

“Conservar i difondre” La Vanguardia, 6 de gener.
“L’Arxiu de Palafrugell ingressa fons de dos masos locals”. Diari de Girona, 6 de gener.
“Presenten el llibre “De Palafrugell a Amèrica”, centrat en els indians. Diari de Girona,
23 de gener.
“L’arxiu del futur”. Diari de Girona, 29 de gener.
“Recerques de documents des de casa”. Es pedrís llarg. Begur, gener 2012.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)
37)
38)
39)
40)

“Es presenta el llibre De Palafrugell a Amèrica”. Nou Palafrugell, febrer 2012.
“Un llibre sobre els indians, acte central de la Festa petita de Llofriu”. Revista de
Palafrugell, febrer.
“Donacions de fons documentals a l’Arxiu Municipal de Palafrugell”. El Nou. La guia del
Baix Empordà. Febrer.
Es presenta el llibre “De Palafrugell a Amèrica”. Revista de Palafrugell, febrer.
“Nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de Palafrugell”. El Punt, 29-022012.
Saurí, M. Concepció. “Revista digital”. Revista de Palafrugell, març.
Iribarren, Concep. “Una nova visió de l’emigració i del patrimoni dels indians de la vila”.
Revista de Palafrugell, març.
“Cicle de xerrades pel 125 aniversari del Tren Petit”. El Punt Avui, 19-03-2012.
“El carrilet fa 125 anys”. El Punt Avui, 22-03-2012.
“Palafrugell, la Bisbal i Palamós commemoren el 125 aniversari del Tren Petit”. Diari de
Girona, 22-03-2012.
“125è aniversari de la inauguració del Tren Petit”. El Nou, abril 2012.
“L’artista Rodolfo Candelaria cedeix a l’Arxiu Municipal de Palafrugell el seu fons
documental i fotogràfic personal”. “125è aniversari de la inauguració del Tren Petit”. El
Nou, abril 2012.
“L’Arxiu de Palafrugell rep la donació del fons patrimonial Torras”. Revista del Baix
Empordà. Març-juny 2012.
“De Palafrugell a Amèrica”. Revista del Baix Empordà. Març-juny 2012.
“125 aniversari del Tren petit”. Revista de Palafrugell, abril 2012.
Iribarren, Concep. “Sa Perola, el tenyidor de xarxes del Port Bo”. “125 aniversari del
Tren petit”. Revista de Palafrugell, abril 2012.
“Les nostres publicacions per la Diada”. Revista de Palafrugell, abril 2012.
“Novetats per Sant Jordi. Novetats locals”. Revista de Palafrugell, abril 2012.
“Tria de novetats. J. Turró; E. Casals. De Palafrugell a Amèrica”. Plecs d’història local.
Núm. 145. Abril 2012.
“Els llibres. De Palafrugell a Amèrica”. Revista del Baix Empordà. Març-juny 2012.
“L’Arxiu de Palafrugell rep la donació del fons patrimonial Torras”. Revista del Baix
Empordà. Març-juny 2012.
“Llibre dedicat a Josep Bañeras, gran coneixedor del territori palafrugellenc”. El Nou.
Maig 2012.
Pujadó, Judit. “Recordant el palafrugellenc Josep Bañeras”. La Vanguardia, 4-05-2012.
“Dalmau cedeix a Palafrugell 1.500 documents de les Festes de Primavera”. Diari de
Girona, 30 de maig de 2012.
“Paco Dalmau cedeix a l’Arxiu de Palafrugell documentació de les Festes de
Primavera”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Juny 2012.
“Palafrugell i la Bisbal celebren el Dia Mundial dels Arxius”. Diari de Girona, 5 de juny.
“Cessió a l’Arxiu de cartells i altres documents de les Festes de Primavera”. Revista
de Palafrugell, juny de 2012.
“De Palafrugell a Amèrica”. Gavarres, primavera-estiu 2012.
“Paco Dalmau cedeix a l’Arxiu municipal 1501 cartells, programes i documents
relacionats amb les Festes de Primavera”. Revista del Baix Empordà, juny-setembre
2012.
“Josep Bañeras, els noms del territori”. Revista del Baix Empordà, juny-setembre 2012.
“Homenatge a la gent gran i nomenament de l’Homenot de Llofriu”. Revista del Baix
Empordà, juny-setembre 2012.
“Mestre Sagrera 2012”. Garbí. Revista del Centre Prats de la Carrera. Juny 2012.
“Homenatge a la gent gran de Llofriu i lliurament del premi Homenot”. El Nou. La guia
del Baix Empordà. Juliol 2012.
“Palafrugell és el primer municipi del món que disposa d’un viquipedista resident”. Diari
de Girona, 16 de juliol de 2012.
“Festa petita” i “Homenot 2012”. Festa Major. Llofriu. Agost 2012.
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41) “L’Ajuntament de Palafrugell és pioner en contractar un viquipedista resident”. Diari de
Girona, 24 d’agost de 2012.
42) “Tamariu, protagonista del nou volum dels Quaderns de Palafrugell”. Nou Palafrugell,
octubre 2012.
43) Serra, Joan. “Tamariu És: un cap de setmana cultural”. Revista de Palafrugell, octubre
2012.
44) “L’esgarrifós dietari d’un exorcista”. La Vanguardia. Girona. 30 de novembre de 2012.
45) “L’Alcover-Moll, l’autèntic diccionari dels Països Catalans”. “Commemoració dels 50
anys del diccionari Alcover-Moll”. Revista de Palafrugell, desembre 2012.
46) “El llibre commemoratiu dels 125 anys del Centre Fraternal”. Revista de Palafrugell,
desembre 2012.
47) “El dietari de Joaquim Fina, o el dia a dia d’un palafrugellenc del segle XIX”. Revista de
Palafrugell, desembre 2012.
48) “El Fraternal revisa els 125 anys d’història del centre més popular de Palafrugell”. Diari
de Girona, 3 de desembre de 2012.
49) “Palafrugell commemora els 50 anys del diccionari català, valencià i balear”. Diari de
Girona, 7-desembre-2012.
50) Vazquez, Eva. “Les memòries d’un home qualsevol i el seu curiós parlar”. El Punt, 14desembre-2012.
51) “Imatge a les xarxes”. El Punt, 16-desembre-2012.
52) “Josep Bañeras. Els noms del territori”. Gavarres, tardor-hivern 2012.

06. Indicadors
Unitats d’instal·lació transferides
Ingressos externs
Usuaris
Consultes
Visites concertades i tallers
Visites web secció AMP

2012
379
103
1.969
6.925
468
16.824

2011
919
100
1.782
6.157
383
10.531

2010
713
87
1.800
6.423
352
9.721

2009
1.284
69
1.485
5.283
248
9.726

07. Actuacions de futur
Durant l’any 2012 s’ha continuat treballant en les línies assenyalades el 2011, amb algunes
novetats que n’han permès la millora:


La normalització d’inventaris de fons i la seva difusió al web de l’Ajuntament. La
incorporació de continguts a la viquipèdia ha millorat la seva difusió.



La producció d’audiovisuals vinculats a esdeveniments i fons de l’Arxiu, que permeten la
recollida de la història oral local. En el cas de la celebració del 125è aniversari del Centre
Fraternal hem pogut treballar amb coordinació amb el centre, estalviant recursos i
aconseguint una bona difusió.



La formació als escolars sobre l’accés a la informació en els propis centres. Les
sol·licituds d’aquests tallers han anat en augment, confirmant la utilitat del nou servei, i la
col·laboració del professorat ha permès millorar l’oferta.



La comunicació via facebook. L’ús de les xarxes socials és una aposta de futur, i la
recepció i ús del nou mitjà és esperançador.
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El 2012 s’ha instal·lat un nou servidor que augmenta la capacitat d’emmagatzemar
documentació digital a l’AMP. S’ha continuïtat de la participació en el sistema de gestió de
documents de l’Ajuntament, la Unitat de Publicacions, comissions i plans d’actuació. Els
indicadors de les funcions del servei pel que fa a ingressos, consultes i activitats de l’AMP han
augmentat. S’ha digitalitzat i incorporat un gran volum de documentació al web municipal, i s’ha
presentat la primera fase del projecte Eina de recerca genealògica. Ha continuat el treball de
descripció, conservació i restauració.
Cal destacar també l’ús dels documents conservats a l’AMP en edicions de l’Ajuntament i d’altres
entitats durant aquest any (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut d’Estudis del Baix
Empordà, Associació Suport a la Dona, revistes culturals...), en exposicions i audiovisuals i el
ressò que ha tingut en els mitjans de comunicació.
Finalment, s’han incrementat els projectes realitzats en col·laboració amb altres àrees i entitats:
els 125 anys del tren petit, la Gimcana dels 20 anys de l’Oficina de Català, el Viquiprojecte
Palafrugell, els plafons senyalitzadors de patrimoni, el 50è aniversari del Diccionari CatalàValencià-Balear, l’audiovisual 125 anys del Centre Fraternal i el conveni amb l’AVAC per
digitalitzar i oferir la revista Es Còdol en línia (projecte que ja s’ha portat a terme).
El 2013 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i
avançar en la gestió dels documents digitals de les oficines de l’Ajuntament, en la descripció i
tractament dels ingressos de fons i documents i en la seva difusió al web. A més s’han previst
algunes actuacions:


En el marc del Viquiprojecte Palafrugell, portar a terme amb Espai Dona i Associació
Suport a la Dona una Viquimarató de dones amb carrer el 9 de març.



Incorporar al web una secció d’imatges i audiovisuals, en col·laboració amb les àrees
d’Administració Electrònica i d’Informàtica.



Realitzar un audiovisual on es reculli història oral, documents significatius, estat actual i
projectes del Cercle Mercantil.



Participar en un projecte del Pla de Barris referent a la identitat de la Sauleda-carrer
Ample (exposició, publicació i audiovisual).



Participar en l’edició d’un nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell dedicat a
Llofriu, i d’un volum de la col·lecció Galeria de personatges dedicat a Lluís Molinas.



Participar en el record a Josep Martí Clarà “Bepes”, a la tardor.
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