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Documental

Què fem?


L’AMP gestiona la documentació de l'Ajuntament de Palafrugell i els fons que conserva, participa en la protecció i recuperació del patrimoni documental del municipi, i ofereix
aquests serveis:



Consulta dels documents (amb excepció dels que estan
subjectes a restricció legal)

Responsable
polític

Judit Zaragoza



Informació documental i bibliogràfica de temes locals

jzaragoza@palafrugell.cat

Responsable
tècnic

M.Concepció
Saurí



Assessorament sobre tractament de la documentació



Atenció de visites col·lectives concertades

Personal
 1 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
Plaça de l’Esglèsia, 8

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

 1 auxiliar administratiu
 1 conserge
(50%)

Arxiu Municipal

01. Pressupost
L’ Ajuntament ha destinat en el pressupost
de 2015 a despeses de gestió de l’AMP la
quantitat de 16.580’84 euros.
DESCRIPCIÓ
DESPESES
FUNCIONAMENT
ARXIU
DESPESES PER AVALUACIÓ
DOCUMENTAL MUNICIPAL
NETEJA ARXIU MUNICIPAL

IMPORT
11.418’60
834’90
4.327’34

S’ha presentat factures al Consell Comarcal per despeses d’activitats per import de
1.500 euros, corresponents a un ajut de la Generalitat de Catalunya de l’any 2014.

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 continuat treballant en els
aspectes tècnics de l’adaptació del programa Pandora per a la gestió de les imatges digitals
i audiovisuals de l’Ajuntament.
 S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al web, en
col·laboració amb Administració electrònica.
 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.

Gestió de la informació
 S’ha col·laborat en la reelaboració de l’inventari de béns (Secretaria).
 S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió de Govern de
l’Ajuntament; aquest any s’han realitzat els índexs dels anys 1988 a 1992.
 S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web institucional (històric
d’alcaldes, nomenclàtor, arxiu en línia, etc…).
 S’ha elaborat un catàleg de la sèrie d’Activitats i Obertura d’Establiments des de 1951 a
1986. S’ha passat una còpia a l’àrea corresponent junt amb les consideracions necessàries
per a la seva consulta.
 S’han catalogat plànols planimètrics, topogràfics i d’edificacions municipals (ingrés 1/2015)
des de 1961 a 1990. S’han incorporat al catàleg de Projectes i Obres i s’ha actualitzat la
base de dades a l’àrea d’urbanisme.
 S’ha catalogat documentació de la sèrie Expedients personals des de 1930 a 2004. S’ha
passat una còpia a l’àrea corresponent junt amb les consideracions necessàries per a la
seva consulta.
 S’ha catalogat documentació de la sèrie Convenis des de 1979 a 1999 i de la sèrie
Planejament i gestió urbanística des de 1964 a 2007.

Transferències de documents administratius
S’han transferit 612 unitats d’instal·lació (85,68 metres lineals) de les oficines de l’Ajuntament als
dipòsits de l’Arxiu Municipal:
 01-2015 Transferència de l’IPEP/SOMI, 23 u.i.
 02-2015 Transferència d’Intervenció, 51 u.i.
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03-2015 Transferència d’Urbanisme, 3 u.i.
04-2015 Transferència d’Intervenció, 204 u.i.
05-2015 Transferència de Secretaria, 64 u.i.
06-2015 Transferència d’Urbanisme, 34 u.i.
07-2015 Transferència d’Urbanisme, 9 u.i.
08-2015 Transferència d’Intervenció, 32 u.i.
09-2015 Transferència d’Intervenció, 55 u.i.
10-2015 Transferència d’Urbanisme, 21 u.i.
11-2015 Transferència del Pla de Barris, 13 u.i.
12-2015 Transferència de Prevenció de Riscos Laborals, 1 u.i.
13-2015 Transferència de l’Institut de Comunicació, 46 fotografies
14-2015 Transferència de Medi Ambient, 8 u.i.
15-2015 Transferència de Secretaria, 13 u.i.
16-2015 Transferència de la Mancomunitat d’Aigües, 10 u.i.
17-2015 Transferència d’Urbanisme, 30 u.i.
18-2015 Transferència d’Urbanisme, 31 u.i.
19-2015 Transferència de Secretaria, 9 u.i.
Unitats documentals transferides (anys 2011-2015)
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Avaluació, tria i eliminació
S’ha portat a terme l’eliminació de documentació de la sèrie Multes. Sancions.
Expedients de denúncies de trànsit municipals, de l’àrea Policia local, dels anys 1991,
2005-2009 (168 unitats d’instal·lació que ocupen 22,68 metres lineals).
Accés a la documentació
Serveis d’atenció als usuaris: detall
D’ordre intern:
•
Consultes personal Ajuntament
•
Préstecs personal Ajuntament
Total
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2015

2014

254
411

268
385

665 (1.995 consultes)

653 (1.959 consultes)
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D’ordre extern:
•
Presencials
•
Ateses per carta, fax i instàncies
•
Ateses per correu electrònic
•
Ateses per telèfon
•
Reproduccions de documents
Total

659
1
316
67
180

721
0
361
57
217

1.223 (4.892 consultes)

1.356 (5.424 consultes)

Pel que fa a l’estadística de les consultes per internet, les pàgines vistes són un total de 21.609.
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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

Registres a
31-12-2015
18.216
39.153
657
3.664
503
515

Registres entrats al
llarg del 2015
1.181
2.439
123
202
280
18

Nous instruments de descripció
 Inventari i descripció dels fons personals Frederic Sirés, Josep M. Reguant, Eulàlia Hortal,
Josep Bastons i Josep Sendra Teixidor.
 Inventari i descripció del fons d’associacions L’Eixam.
 Incorporació de documents als fons Futbol Club Palafrugell, Paco Dalmau, Engràcia Ferrer
Mascort .
 S’han revisat i actualitzat les descripcions dels fons que s’han incorporat al web municipal.

Biblioteca
S’han incorporat 202 publicacions i 18 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
Controls de les instal·lacions
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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.

Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 127 ingressos de documents, els quals s’han incorporat als fons i col·leccions de
l’AMP. Cal destacar els fons personals Eulàlia Hortal Brugués de balls i danses tradicionals
(1940-2010), el del músic Josep Bastons (1976-1990) i el del músic Josep Sendra Teixidor
(1976-2006).

Ball del Bim bam. Fons Eulàlia
Hortal.

Josep M. Vives i Sureda. Fons
Josep M. Vives i Sureda.

Fons Costa Sobrepera.

Restauració de documents
S’han netejat i desinfectat fitxes del fons Junta Local del Movimiento, capsa P-89.
S’han digitalitzat 6 cassetes del fons Rosa Laviña (entrevista realitzada per Lluís Maruny), 3
pel·lícules de les Festes de Primavera (cessió 2015-83, Eduard Bofill) i 5 unitats d’àudio del fons
Joan Pericot.

Digitalització




Pel·lícules i vídeos: al llarg del 2015 s’han incorporat 133 documents (394 gigabytes).
Documents sonors: al llarg del 2015 s’han incorporat 18 documents (11,3 gigabytes).
Altres documents digitals (fons i biblioteca auxiliar): 28.435’88 megabytes.

02.03 Difusió del patrimoni documental
Accés de documentació al web municipal
 Secció Fons Documentals: S’ha renovat la presentació dels fons i s’han actualitzat els fons
CEIP Torres Jonama, Fina-Rocas, Far de Sant Sebastià, Parròquies de Palafrugell, Fàbrica
de Tapones Amadeo Roig, Farmàcia Mascort-Llach-Cid, Hotel Llevant, Botiga de Teixits
Granés, Cama i Dalmau, Ferreria Puig, Impremta Ribas, Tallers Trill, Transports Cañet,
Francesc Alsius, Josep Alsina i Bofill, Teresa Carbó, Família Bassa Rocas, Família Morató,
Família Roig Ferrer, Engràcia Ferrer Mascort, Félix Freixas Gich, Joan Granés Noguer,
Lluís Ros Medir, Enric Marquès, Josep Martinell, Lluís Medir Jofra, Ramir Medir Jofra i
Josep Pallach, Josep M. Reguant, Josep M. Vives i Sureda.
 Secció Fons Documentals: s’han incorporat els inventaris dels fons de la Fundació Ernest
Morató, de les famílies Avellí i Pascual-Mercader, i els fons personals Enric Marquès Vilalta,
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Josep Martinell Bruguera, Josep M. Reguant i Gili, Frederic Sirés Puig, Josep M. Vives i
Sureda, Eulàlia Hortal, Josep Bastons i Josep Sendra Teixidor.
 Secció Fons Documentals: s’ha incorporat al fons Félix Freixas Gich la digitalització de les
seves memòries de la Guerra Civil.
 Secció Premsa digitalitzada: S’han afegit els exemplars de les publicacions en curs.
 Secció Documentació: Matrícules industrials (registres d’establiments comercials, indústries i
professionals en exercici) de 1954 a 1961; ara es pot consultar de 1856 a 1961.
La incorporació de continguts al web dels fons documentals es realitza des de l’AMP. Les visites
a la secció de l’AMP durant l’any 2015 han estat 18.761.

Accés de documentació al web de la Generalitat
Des de febrer de 2014 la premsa digitalitzada de Palafrugell (37.376 pàg. des de 1882 a 2012)
es pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa. Les visites corresponents a
l’AMP durant l’any 2015 són un total de 2.329, i s’han consultat 33.143 pàgines.

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. Han utilitzat aquest servei 29 persones durant el 2015.
A més s’han atès les següents visites concertades:
 26 de febrer, visita de 24 alumnes de 5èB de primària de l’Escola Carrilet amb dos
professors per tal de conèixer el funcionament de l’AMP i veure documents relacionats amb
la Gastronomia.
 4 de març, visita de 12 alumnes de 5è i 6è de l’escola Torres Jonama amb dos professors
per tal de conèixer el funcionament de l’AMP.
 12 de març, visita de 22 alumnes de 5èA de primària de l’Escola Carrilet amb dos professors
per tal de conèixer el funcionament de l’AMP i veure documents relacionats amb la
Gastronomia.
 5 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb dos
professores per tal de treballar en el crèdit de síntesi del curs.
 8 de maig, visita de 21 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb dos
professores per tal de treballar en el crèdit de síntesi del curs.
 14 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb dos
professores per tal de treballar en el crèdit de síntesi del curs.
 15 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb dos
professores per tal de treballar en el crèdit de síntesi del curs.
 20 de maig, visita de 13 alumnes de 5è i 6è d’ESO amb el professor Josep Molero per tal de
conèixer el funcionament de l’AMP i veure documents relacionats amb el Palafrugell
medieval.
 6 d’octubre, visita de 17 alumnes de 4art d’ESO del Col·legi Sant Jordi amb una professora
per tal de conèixer el funcionament de l’AMP.
 7 d’octubre, visita de 18 alumnes de 6è de Primària de l’escola Barceló Matas amb dos
professors per tal de conèixer el funcionament de l’AMP i veure els treballs guanyadors del
premi Mestre Sagrera.
 22 d’octubre, visita de 47 alumnes de 6è de Primària de l’escola Carrilet amb dos
professors per tal de conèixer el funcionament de l’AMP i veure els treballs guanyadors del
premi Mestre Sagrera.
 11 de novembre, visita d’11 alumnes de 5è i 6è de Primària de l’Escola Torres Jonama, amb
un professor, per conèixer l’AMP i el seu funcionament.
Total: 284 persones ateses.
Servei de formació a usuaris en els centres.
 9 d’abril. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà a 11
alumnes de 4art d’ESO D i la seva professora.
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28 de setembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’escola Pi Verd a 27
alumnes de 6è de Primària i dos professors.
29 de setembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà a
27 alumnes de 4art d’ESO C i un professor.
30 de setembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà a
27 alumnes de 4art d’ESO B i dos professors.
1 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà a 28
alumnes de 4art d’ESO A i un professor.
5 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras a 27 alumnes de 4art d’ESO B i un professor.
13 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 17 alumnes de 4art d’ESO
del Col·legi Sant Jordi amb una professora.
14 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 29 alumnes de 4art d’ESO
A de l’Institut Frederic Martí Carreras amb una professora.
16 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 26 alumnes de 4art d’ESO
A de l’escola Prats de la Carrera amb un professor.
20 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 20 alumnes de 4art d’ESO
C de l’Institut Frederic Martí Carreras amb una professora.
23 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 24 alumnes de 4art d’ESO
B de l’escola Prats de la Carrera amb un professor.

Total: 276 persones.
Total d’usuaris atesos del servei de visites concertades i tallers: 29+284+276= 589 persones.

Servei de documentació






Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 9 noves unitats.
Rètols de patrimoni: informació per l’elaboració de 1 nova unitat.
Professors de l’escola Barceló i Matas: celebració del 50è aniversari.
Preparació de dos espais de l’activitat Flors i Violes (Un somni automàtic i Cine Fraternal).
Institut d’Estudis del Baix Empordà: preparació de l’edició d’un llibre sobre l’ensenyament a
la comarca.

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.
L’any 2015 s’han actualitzat els canvis de denominació.

Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 411 subscriptors, d’aquests 81 per correu postal i 330
per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.

Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
 Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual. Redacció i documentació.

Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. El desembre de 2015 hem arribat a
450 “m’agrada” a la pàgina. Aquí s’informa de l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions,
preguntes i comentaris.

Difusió en publicacions de documents de l’AMP



Saurí Ros, M. Concepció. “Estudis del Baix Empordà”. Revista de Palafrugell, gener.
Candelaria, Rodolfo. “Tres emprenedors”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Gener
2015.
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Candelaria, Rodolfo. “65 anys de treball”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Febrer 2015.
Saurí Ros, M. Concepció. “III Viquimarató Dones”. Revista de Palafrugell, febrer.
“Carrer Estret: qui t’ha vist i qui et veu!” Revista de Palafrugell, febrer.
Lemonche-Coll, Marc. “Glamur franquista a Tamariu”. Diari de Girona 15-02-2015.
Turró, Jordi. Indians. Xarxa de municipis indians. 2015.
Botey, Joan. “El patrimoni megalític al nord de les Gavarres. El cas de Fitor”. Revista del
Baix Empordà. Març 2015.
Puig, Evarist. “Joan Miquel i Avellí (1875-1934), gran patró de la indústria surera”.
Revista del Baix Empordà. Març 2015.
Masana, Rosa M. “El naufragi del vapor francès Alger a les illes Formigues, l’any 1899”.
Revista del Baix Empordà. Març 2015.
Saurí Ros, M. Concepció. “Llafranc 1927”. Revista de Palafrugell, març.
Saurí Ros, M. Concepció. “Indians”. Revista de Palafrugell, abril.
Josa Buchaca, Antoni. Enric d’Hostalrich i Colomer. El baró de casa Fleix. Ajuntament de
Menàrguens. 2014.
Molinas, Lluís. Els fogons de l’àvia Dolors. Revista del Baix Empordà. 2015.
Saurí, M. Concepció. “Joan Miquel i Avellí”. Revista de Palafrugell, maig.
Revista de Palafrugell, maig. Portada.
“Viquipèdia vol arribar al mig milió d’articles. Revista de Palafrugell, maig.
Torramadé, C. “Nou Cercle Mercantil”. Diari de Girona, 17 de maig.
Saurí, M. Concepció. “Gastronomia als arxius”. Revista de Palafrugell, juny.
“Dossier refrescos i licors”. Gavarres. Primavera-estiu 2015.
Puig, Evarist. “Joan Gich Girbau”. Revista de Palafrugell, juliol 2015.
Saurí, M. Concepció. “Sifons i gasoses”. Revista de Palafrugell, juliol 2015.
Roquer, Baldiri. “Festa Major de Palafrugell”. El far de l’Empordà, juliol 2015.
Roquer, Baldiri. “L’havanera, un cant d’origen mestís”. El far de l’Empordà, juliol 2015.
Candelaria, Rodolfo. “Tertúlies al voltant de la meva obra”. El Nou. La guia del Baix
Empordà. Agost 2015.
Saurí, M. Concepció. “Martinell”. Revista de Palafrugell, agost 2015.
Saurí, M. Concepció. “Núvols, boires i vents”. Festa Major de Llofriu 2015, agost 2015.
Rocas, Xavier. “Els àpats de barraca”. Revista del Baix Empordà. Setembre 2015.
Puig, Evarist. “Festes de Primavera. Els inicis. L’evolució”. Revista del Baix Empordà.
Setembre 2015.
Saurí, M. Concepció. “Candelaria”. Revista de Palafrugell, setembre 2015.
Masana Ribas, Rosa M. “Soldats begurencs morts a la Guerra de Cuba (1896-1898)”. Es
Pedrís Llarg. Begur, octubre 2015.
Saurí, M. Concepció. “Palafrugell i l’aigua”. Revista de Palafrugell, octubre 2015.
Saurí, M. Concepció. “Investigar els brigadistes”. Revista de Palafrugell, novembre 2015.
Unland, Annie. “Ocurrió ayer”. Revista de Palafrugell, novembre 2015.
Saurí, M. Concepció. “Estudis del Baix Empordà”. Revista de Palafrugell, desembre 2015.
Roig, Pau. “Guillem Soler i les pintures murals de Sant Martí de Palafrugell”. Revista del
Baix Empordà. Desembre 2015.
Trias de Bes, Xavier. “Frederic Mompou, Manuel Valls, Xavier Turull”. Es Còdol.
Desembre 2015.
Frigola, vídua. “L’Ernestina Morató”. Es Còdol. Desembre 2015.
“Memòria fotogràfica: els aplecs”. Gavarres. Tardor-hivern 2015.
“Dossier núm. 29. Barbers i barberies”. Gavarres. Tardor-hivern 2015.

Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació


Un somni automàtic
Safareig
Realització: Rosa Aguiló
Flors i Violes, maig de 2015
Fotografies de l’AMP (fons Jaume Ferrer Massanet i col·leccions de les famílies
Pareras Agustí, Carme Regincós, Rosa Reig, Anna Sánchez, Casimira Serrano i Lluïsa
Soler.
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Cine Fraternal
Centre Fraternal
Realització: Jordi Cané i Lisa Bause
Flors i Violes, maig de 2015
Fotografies i cartells de l’AMP (fons del Centre Fraternal i de la Biblioteca Pública i de la
col•lecció Francesc Cama Rivas).



Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample
A la sala de consulta de l’Arxiu Municipal de Palafrugell
Ajuntament de Palafrugell (Pla de Barris i AMP)
2015
Fotografies cedides pels participants en el projecte.



Dones del suro: treball i societat
Façana del Museu del Suro
2015
Fotografies de l’AMP de diverses col·leccions i fons.



Amb gust empordanès. Tastets de gastronomia als arxius del Baix Empordà
Blog Arxivers del Baix Empordà
Producció: Arxiu Comarcal de la Bisbal i arxius municipals de la comarca
Des del 5 de juny
Reproducció de documents de diverses col·leccions i fons.



Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i Fundació Josep
Pla
Des del 16 de juliol al 31 d’agost
Reproducció d’una fotografia de la col·lecció Jaume Sala Frigola (AMP).



Conversant amb Candelària
Seu de l’AVAC, Calella
Producció: Ajuntament de Palafrugell, AVAC, Amics de Rodolfo Candelaria i Las Heras,
espai Candelaria.
Des del 19 al 25 d’agost
Reproducció de 24 fotografies del fons Candelaria (AMP).



Indians i filantrops. Altruistes o vanitosos?
Escoles Velles. Begur
Producció: Ajuntament de Begur
Des del 28 d’agost al 6 de setembre
Reproducció de 2 fotografies dels fons de l’AMP.

Comunicació i difusió audiovisual
Producció
 Es continua el projecte Històries de vida de Vila-seca i el Bruguerol. Produït per
l’Ajuntament de Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació.
Realització: Joan Vilardell, Lluís Maimí, Carles Martí. Realització de vint entrevistes i
edició de l’audiovisual.

Difusió
 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.

Reproduccions de documents en materials de promoció
 Reproducció d’una imatge del fons Fina-Rocas al cartell de la 49 Cantada d’havaneres
de Calella, 2015. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
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 Reproducció d’una fotografia del M. Gràcia Bassa Rocas (Foto Jaume Ferrer
Massanet) en el cartell de les Converses de barraca (Biblioteca de Palafrugell) del mes
de juliol.
 Reproducció d’una fotografia de la col·l. Marta Gallart en el cartell de les Converses de
barraca del mes d’agost.
 Reproducció d’una imatge de Tamariu del fons Arcadi Gili al cartell de la cantada
d’havaneres de Tamariu. Setembre 2015. IPEP.

Difusió en actes públics i conferències:
 Col·laboració en la presentació del Blog dels arxivers del Baix Empordà. Arxiu Comarcal
de la Bisbal, 5 de juny de 2015 (Setmana internacional dels Arxius).
 Col·laboració en la lectura teatralitzada de la novel·la El pas de les hores, d’Engràcia
Ferrer Mascort, en el marc dels actes de la celebració del 8 de març, Dia de la Dona.
Museu del Suro, 7 de març.
 Col·laboració en les Converses de Barraca (Biblioteca de Palafrugell) a Tamariu, juliol
(sobre escriptors) i agost (sobre pirateria).
 Col·laboració en la presentació del llibre Marines, de Ferran Agulló, a la Biblioteca.
Projecció de fotografies de Moisès Dalmau (AMP, col. Xavier Coll). 25 de setembre.
 Col·laboració en la gala dels Premis G! de comunicació organitzada pel Patronat de
Turisme Costa Brava Girona amb fotografies del fons Josep Granés del rodatge de la
pel·lícula Sombras Acusadoras. Vilablareix, 10 de desembre 2015.

Difusió en mitjans de comunicació
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 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) “Quaderns pedagògics de la Xarxa Indiana”. El Punt Avui. 19-02-2015.
2) “El Suprem confirma la partició de les Formigues entre Palamós i Palafrugell”. Diari
de Girona, 21/02/2015.
3) “El Suprem, salomònic sobre la titularitat de les Formigues”. El Punt Avui.
21/02/2015.
4) “Indians, els quaderns pedagògics pels escolars”. El Nou. La guia del Baix
Empordà. Març 2015.
5) Masana, Rosa M. “Tercera Viquimarató Dones a l’Arxiu Municipal de Palafrugell”.
Baix Empordà Digital. Març 2015.
6) “El Suprem confirma la partició de les Formigues entre Palamós i Palafrugell”. Baix
Empordà Digital. Març 2015.
7) “Indians, quaderns pedagògics pels escolars”. Revista del Baix Empordà. Març
2015.
8) “Palafrugell celebra el Dia Internacional de les Dones”. Revista de Palafrugell. Març
2015.
9) “Els noms dels carrers de Palafrugell”. Gavarres. Primavera-estiu 2015.
10) “Galeria de personatges. Martinell”. Revista de Palafrugell, juliol 2015.
11) “Palafrugell dedica un llibre al pintor Josep Martinell”. El Punt Avui. 22-07-2015.
12) “Un llibre dedicat al pintor palafrugellenc Josep Martinell”. El Nou. La guia del Baix
Empordà. Agost 2015.
13) “Martinell, nou volum del galeria de personatges”. Revista de Palafrugell, agost
2015.
14) Matas, Josep. “Cartes de Palafrugell”. El Punt Avui. 24-08-2015.
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15) “Conversant amb Candelaria al local social de l’AVAC”. El Nou. La guia del Baix
Empordà. Setembre 2015.
16) “Aprendre a través de la història oral a l’INS Baix Empordà”. Revista de Palafrugell,
octubre 2015.
17) “Xerrades”. Punts suspensius. Revista de l’INS Frederic Martí Carreras, juny 2015.
18) “Nou volum dels Quaderns de Palafrugell”. Revista de Palafrugell, novembre 2015.
19) “Consultes on-line”. Revista de Palafrugell, novembre 2015.
20) Nadal, Joaquim. “Els Quaderns de Palafrugell”. Diari de Girona, 20-11-2015.
21) “Palafrugell i l’aigua”. Revista del Baix Empordà. Desembre 2015.
22) “S’Agaró, el somni de Josep Ensesa”. Revista de Palafrugell, desembre 2015.

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.

Participació en la Comissió de Nomenclàtor
Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Palafrugell.

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 en coordinació amb l’IPEP.

Participació en el grup de treball dels arxivers del Baix Empordà
Assistència de l’arxivera a les reunions a l’Arxiu Comarcal de la Bisbal.

02.05 Unitat de Publicacions (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal)
Edicions
 Martinell, de Clara Creixell. Col·lecció Galeria de personatges núm. 11. Institut de Mitjans de
Comunicació Pública de Palafrugell i Associació Cultural El Pou d’en Bonet. Edició del volum
i presentació el 16 de juliol al TMP.
 Palafrugell i l’aigua, de Núria Arbat i Josep Oriol Granés. Col·lecció Quaderns de Palafrugell
núm. 24. Edició del volum i presentació el 6 de novembre al Museu del Suro.

Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web municipal:
 Les edicions coordinades per l’AMP: Notes i dietaris de la família Fina (1998), Memòries
d’Irene Rocas (1999), El receptari de l’Elvira “Correu” (2000), Les cartes de les famílies
Roger i Rosés. Notícies de Palafrugell dels segles XVIII i XIX (2002), Refranys i dites
populars de Llofriu, recollides per Irene Rocas (2004), Memòria de la República i la Guerra
Civil. El testimoni de Lluís Ros i Medir (1932-1938) (2006), i El far de Sant Sebastià. 150
anys de vida (1857-2007) (2007).
 Col·lecció Quaderns de Palafrugell, volums 1 a 4.
 Coses de Calella. Edició de Carme Morató (1984).

Ajuntament de Palafrugell

Arxiu Municipal

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.

Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de Comunicació i les
distribuïdores a llibreries.

Participació Sant Jordi 2015
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les edicions
municipals.

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
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. 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 la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla al
Tabarín (16 de juliol al 31 d’agost).
 Viquimarató Dones a la Viquipèdia a l’AMP, dia 7 de març, amb Espai Dona, Associació
Suport a la Dona i Amical Wiquimedia.
 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.
 Conveni de cooperació educativa amb la UNED per a la realització de 100 hores de
pràctiques de l’estudiant Núria Anglada Lloveras del curs d’especialista universitari en
arxivística (JGL 05-05-2015).
 Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: Xac_Premsa. Des de febrer de 2014 es
pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa la premsa digitalitzada de
Palafrugell (34.462 pàgines).
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 Conveni amb la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) per al suport a la
gestió de l’AMP: signat el 16 de novembre.

Viquimarató, març 2015.

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: s’ha rebut l’aportació corresponent a l’any 2014 (1.500
euros).

05. Indicadors
Unitats d’instal·lació transferides
Ingressos externs
Usuaris
Documents consultats
Visites concertades i tallers
Visites web secció AMP

2015

2014

2013

2012

612

275

361

379

127
1.888
6.887

107
2.009
7.383

143
1.881
6.501

103
1.969
6.925

589

806

693

468

21.090

21.609

16.151

16.824

06. Actuacions de futur
El 2016 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i en
els projectes d’incorporació de documents digitals procedents de les oficines municipals a l’iarxiu (AOC), d’incorporació al web municipal d’imatges, àudio i vídeo per mitjà del programa
Pandora, i de digitalització i incorporació al web de les edicions municipals exhaurides.
A més es preveuen les següents actuacions:
 Portar a terme amb Espai Dona i l’Associació Suport a la Dona la Viquimarató Dones i
música dedicada a incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell
el 12 de març, en la programació dels actes entorn del 8 de març.
 Participar en l’edició del volum núm. 12 de la col·lecció Galeria de Personatges, dedicat
a l’escriptora M. Gràcia Bassa.
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 Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb la
finalització de l’audiovisual i la publicació sobre els barris Vilaseca- Bruguerol (publicació i
audiovisual).
 Participar en una exposició comarcal virtual coordinada per l’Arxiu Comarcal de la Bisbal,
en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius.
 Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al Tabarin.
 Participar en la novena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs.
 Participar en l’edició del volum núm. 25 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell.
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