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El laboratori d’un fotògraf
El fons del fotògraf Jaume Ferrer Massanet (Palafrugell,
1872-1922) inclou productes i estris del seu laboratori. A finals
del 2017 s’han netejat, instal·lat convenientment i descrit per
part de la química Lourdes Berdié, l’arxivera especialitzada en
fotografia Susanna Muriel i el fotògraf Ricard Martínez. A la
fotografia veiem els 77 productes químics, 5 safates de
laboratori, 1 proveta, 1 capsa de pigments i 1 de pintures que
s’han tractat.
Es preveu que una part d’aquest laboratori es podrà veure
exposat a la propera edició de la Biennal Xavier Miserachs.
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Audiovisuals en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Amb referències a Palafrugell i/o imatges
i informacions procedents de l’AMP:
♦

♦

S’han incorporat a la
secció Audiovisuals de
l’AMP 18 vídeos referents
a les Converses de
barraca, la Cooperativa la
Econòmica i la seva
conversió en Biblioteca, el
Premi escolar de recerca
Josep Sagrera i Corominas,
la pesca a Calella i el
patrimoni marítim del
terme.
Són documentals produïts
per l’ajuntament del 2005
al 2017 i coordinats per
l’Arxiu, la Biblioteca, el
Centre
Municipal
d’Educació i l’Institut de
Promoció Econòmica.

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Abarca, Puri (coord.). Crònica d’un any.
Palafrugell. 2017.
Abellán, Pedro. Même l’eau avait le goût
de sang. 2017. Memòries del palafrugellenc Pedro Abellán des de l’inici de la
Guerra Civil l’any 1936 a la invasió de
la Vall d’Aran de 1944.
Bech, Roser; Pujol, David. El món del
pa. 2017. Amb referències a can
Baldiri, a can Lloveras de Calella i al Poema del pa (1950)
de Josep Barceló Matas.
Clara, Josep. “L’enemic interior: l’aplicació de l’operació
“Lucero” a la demarcació de Girona (1974-1975)”. Annals
de l’Institut d’Estudis Gironins. 2017. Les mesures preses en
previsió de la mort de Franco.
Estudis del Baix Empordà. 2017. Inclou els articles
"Els envelats de festa major al Baix Empordà" de Francesc
Albardaner i "Dels carrilets al
vertebrat al Baix Empordà" d'Albert
Juanola.
Pi Sunyer, Carles. Maria Pi Sunyer i el
seu temps. 1968. És l’autora de la
secció Fèmina a La Crònica els anys
1908 i 1909.
Poch, Lluís; Serra, Enric. I com
aquestes, mil. Cinquanta anys de la
Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell. 2017.
Roda, Juanjo. La cuina de la gent de la
mar. Els ranxos a la barca. 2017.
Hemeroteca: Es Còdol, desembre 2017; Club Vela Calella,
2017, “70 anys del club”; Revista del Baix Empordà núm. 59,
“Ceràmica i terrissa”.

Viquimarató a l’AMP
La Viquimarató sobre
dones que es porta a
terme anualment a
l’AMP és una de les
iniciatives que ha
permès arribar a les
20.000
entrades
sobre dones a la
Viquipèdia a finals del
2017, reduint així la bretxa de gènere (només el 15% de les
entrades són sobre dones). Es preveu que la propera
Viquimarató a l’AMP tindrà lloc el 10 de març de 10 a 13 h.
i el tema serà Dones i política.

L’AMP col·labora en els
homenatges a Lluís
Maruny i Pere Plaja

Alguns indicadors
Durant l’any 2017 a l’AMP hem atès 1.758 consultes, i s’han
consultat 6.542 documents. S’han comptabilitzat 525 usuaris
del servei de visites concertades i tallers als centre escolars.
S’ha rebut 199 capses de documentació (27,86 metres
lineals) de les oficines municipals i 150 ingressos de fons i
documents. S’ha eliminat 350 capses d’àrees de l'Ajuntament (47’25 ml.). La documentació de l’AMP al web municipal ha rebut 20.984 visites (una mitjana de 58 diàries).

Lluís
Maruny, psicòleg
compromès amb l'educació i
amb la societat, va ser un actiu
usuari i col·laborador de l'AMP,
investigant sobre el Centre
Fraternal i participant en la
documentació dels fons de
Ramir Bruguera i Rosa Laviña.

El fons d’una cobla orquestra

El futbolista i entrenador Pere
Plaja va estar vinculat al Club
de Futbol Palafrugell.

Ja es pot consultar en línia el contingut del fons de la
Cobla Orquestra Primavera (1940-1960) fundada per
Frederic Sirés i Amadeu Jofra, entre altres. Entre les seves
actuacions destaquen
les de festes majors i
processons
de
Corpus, els balls al
Centre Fraternal i les
sardanes a la plaça
Nova. El fons consta
de 204 partitures i
dos cartells promocionals.

Nous ingressos de fons i documents
♦

♦

♦

♦

Coordinació:
M. Concepció Saurí
Realització: Xavier Pareras

♦

♦

Arxiu Municipal de Palafrugell
Servei de Gestió Documental
i Arxiu
Plaça de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
Horari: de dimarts a
dissabte de 9 a 14 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de 16
a 19 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10 a 11 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

♦

♦

Fons Club Atlètic
Palafrugell (1971-2007).
Noves incorporacions
de documents als fons
Josep M. Vives i Sureda
(Nuri Vives Parés) i Paco
Dalmau Fàbrega.
Manuscrits i documents
solts (segle XX): Rosa
Aguiló, Lluís Maimí.
Fotografies i audiovisuals:
Enric Bruguera, Maria
Miquel, Elena Padrós.
Cartells i programes:
Eduard Bofill.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Lluís Gich, Núria Anglada, Remedios Romero, Margarita
Muñoz, Xavier Bona, Josep Bofill, Marissa Grassot,
Christophe Castellano.
Hemeroteca i publicacions: Pere Colomer, Enric Carreras,
Francesc Albardaner, Onada Edicions, Fundació Josep Irla,
família Saurí Ros.
Estudis inèdits:
◊ Seguí
Povedano, Xavier. Canciones de ultramar:
La recepción de la habanera en Cataluña y Baleares a
través del repertorio de José Luis
Ortega Monasterio y las conexiones
culturales del género. Fi de grau,
Musicologia,
Universidad
Complutense de Madrid. 20162017.
◊ Martínez, Aleix. El Psuc a les
comarques gironines (1975-1982).
Algunes aportacions. 2on de Batxillerat, Institut Baix Empordà. 20172018.

