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La biblioteca auxiliar de l’AMP a Internet
El mes de juliol ha finalitzat la catalogació de les publicacions i estudis inèdits de tema
local de la biblioteca auxiliar de l’AMP, realitzada amb el suport i l’assessorament de la
Biblioteca de Palafrugell i portada a terme per la bibliotecària Cristina Sanz.
Ja es poden consultar els corresponents registres en el Catàleg col·lectiu de la lectura
pública de Catalunya, accessible des de les pàgines web de la Biblioteca de Palafrugell i
de l’Arxiu Municipal .
Les 1228 entrades al catàleg permeten un accés fàcil a les publicacions i estudis de les
seccions Palafrugell, Baix Empordà, Costa Brava i estudis inèdits, que inclou els treballs
guanyadors del Premi escolar Josep Sagrera i Coromines. El fons bibliogràfic de la Fundació Ernest Morató també s’ha incorporat al catàleg, amb el suport de la pròpia Fundació.
A partir d’ara es continuarà la catalogació de les publicacions i estudis de tema local que
s’incorporin a l’AMP amb aquest sistema, el mateix que utilitza la Biblioteca de Palafrugell, i es preveu incorporar progressivament noves seccions. Un dels resultats de la unificació de criteris i del treball en equip és que els usuaris que vagin a l’Arxiu o a la Biblioteca disposaran de la informació de la bibliografia local de les dues entitats de forma
ràpida i còmoda, via catàleg.
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Senyalització i interpretació del patrimoni local
Les àrees de Cultura i d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Palafrugell han iniciat l’any 2006 un
projecte de senyalització i d’interpretació del patrimoni local. En una primera fase s’han col·locat 16
plafons en diferents edificis, places i punts d’interès
El dia 12 de maig, en el transcurs de la festa de
de Palafrugell amb l’objectiu d’explicar i ajudar a
l’Homenot de Llofriu, va tenir lloc l’acte de lliurament
valorar
el del
patrimoni
de laRocas
nostradevila.
de reproduccions de
textos
fons Bassa
l’Arxiu Municipal de Palafrugell a la Biblioteca de LloEls plafons són de xapa, de 35 x 35 cm, i inclouen
friu.
imatges (fotografies, dibuixos, plànols o docuA la casa pairal dels Bassa Rocas, gràcies a una iniciatiments) i un breu text explicatiu en català, castellà i
va de l’Associació d’Amics i Veïns de Llofriu, es pot
anglès. El disseny és de Lluís Pareras, la realització
llegir els onze volums de memòries d’Irene Rocas
de l’empresa Qualiret, la documentació procedeix
(Llofriu 1861-Castellar-Buenos Aires, 1947), que
de l’Arxiu Municipal, del Museu del Suro i de la
s’inicien amb els records d’infantesa i arriben fins l’any
Fundació Josep Pla i la coordinació del projecte
1936, i el llibre inèdit Els camins de la Pampa Argentina,
realitzat
desBuenos
de l’Arxiu
de M. Gràcia Bassas’ha
(Llofriu
1883AiresMunicipal.
1961).
Acompanya a aquest text un article de la filòloga Ana
María del Grande que ens ajuda a situar-nos en la cultura autòctona argentina, redactat el 2005 a partir de
Els 16 punts són: safareig al carrer Ample, Biblioteca (antiga Cooperativa), Església parroquial de Sant
l’interès que li despertà la lectura del text de M. GràMartí, Hospital, Mercat cobert, Can Mario, Torre de can Mario, Torre de Vilaseca, Far de Sant Sebastià,
cia.
Santuari de Sant Sebastià, Llafranc (passeig),
Sa Perola (Calella, Oficina de Turisme), Les Voltes i el Port
Continuen els treballs d’avaluació de la documenEls textos s’han rebut a l’Arxiu Municipal en diferents
Canàrees.
Bassa Una
(antigues
escoles
de Llofriu)
i Aigua
tacióBo
de (Calella),
les diferents
vegada
enllestit
lliuraments
per part
delsXelida.
descendents dels Bassa Roel calendari de conservació i eliminació de la documentació de l’àrea de Secretaria, que va ser
Avaluació de la
aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió documentació administrativa
de l’11 de maig, s’està treballant en les àrees
Caliu, una
revista
amb història
d’Urbanisme,
Intervenció,
Recaptació,
Serveis i
Medi Ambient. Es preveu presentar a aprovació
de la Junta aquests calendaris a finals d’estiu.
La revista de l’IES Baix Empordà ha arribat al número
divuit i els responsables de l’edició han vingut el dia
15 de juny a l’Arxiu amb la professora Rosa Espí per
deixar-ne constància i afegir el nou exemplar a
l’hemeroteca local.
Textos inèdi ts d el fons Bassa Ro cas a Llofriu

El curs 1987-1988 la professora Rosa Espí, amb un
grup d’alumnes de 5è curs de les especialitats
d’automoció, electricitat i administratiu varen engegar la revista L’Esclat, nom que s’havia escollit en un
concurs entre els alumnes, i que es va continuar editant –amb algunes intermitències- fins al número 13.

Durant el curs 2002-2003 els antics alumnes del centre Miquel Álvarez i Antoni Aranda varen cedir a
l’Arxiu Municipal una antiga i desconeguda revista que amb el nom Caliu i el número 0 s’havia fet l’any
1983. La revista següent de l’institut inclou una entrevista a aquests exalumnes i, per acord unànime del
grup de redacció, es canvia el nom de L’Esclat a Caliu, i continuen amb el número 14. A partir del número
17 s’ha sumat al treball de professors i alumnes el suport de l’Associació de Pares, amb la qual cosa la revista ofereix un aspecte immillorable en la majoria d’edat.
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369 cartells i programes
La donació de 369 cartells i programes impresos pels Tallers Gràfics Ribas de Palafrugell per part
de Francisco Sala Blasco, el mes
de maig passat, permet completar
la col·lecció de cartells i programes d’activitats locals de l’AMP.

La donació de 369 cartells i programes impresos
pels Tallers Gràfics Ribas de Palafrugell per part
de Francisco Sala Blasco, el passat mes de maig,
permet completar la col·lecció de cartells i
programes d’activitats locals de l’AMP.

Aquests documents ens informen
de la realització d’activitats de tot
tipus: espectacles musicals, teatre,
festa major, actes religiosos, esports, etc., durant el període de
1946 a 1961, a més d’aportar una
mostra del treball de disseny i dels
artistes de l’època i ser un testimoni de l’activitat de la impremta.

Aquests documents ens informen de la realització
d’activitats de tot tipus (espectacles musicals,
teatre, festa major, actes religiosos, esports, etc.)
durant el període de 1946 a 1961, a més
treballRocas
de disseny
i dels
Textosd’aportar
inèditsuna
delmostra
fonsdel
Bassa
a Llofriu
artistes de l’època i ser un testimoni de l’activitat
de la impremta.
El dia 12 de maig, en el transcurs de la festa de l’Homenot
de Llofriu, va tenir lloc l’acte de lliurament de reproduccions de textos del fons Bassa Rocas de l’Arxiu Municipal de
Palafrugell a la Biblioteca de Llofriu.

El regidor de cultura Xavier Rocas fa lliurament dels
textos al senyor Albert Ferré, tresorer de
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu.

A la casa pairal dels Bassa Rocas, gràcies a una iniciativa de
l’Associació d’Amics i Veïns de Llofriu, s’hi poden llegir els
onze volums de memòries d’Irene Rocas (Llofriu 1861Castellar-Buenos Aires, 1947), que s’inicien amb els records d’infantesa i arriben fins a l’any 1936, i el llibre inèdit
Els camins de la Pampa Argentina, de M. Gràcia Bassa (Llofriu
1883- Buenos Aires 1961). Acompanya a aquest text un
article de la filòloga Ana María del Grande que ens ajuda a
situar-nos en la cultura autòctona argentina, redactat el
2005 a partir de l’interès que li despertà la lectura del text
de M. Gràcia.

Avaluació de la documentació administrativa de l’Ajuntament
Continuen els treballs d’avaluació de la documentació de les diferents àrees. Una vegada enllestit el calendari de conservació i eliminació de la documentació de l’àrea de Secretaria, que va ser aprovat per la
Junta de Govern Local en la sessió de l’11 de maig, s’està treballant en les àrees d’Urbanisme, Intervenció, Recaptació, Serveis i Medi Ambient. Es preveu presentar a aprovació de la Junta aquests calendaris a
finals d’estiu.
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Noves incorporacions a la biblioteca auxiliar
Les següents publicacions inclouen documents i imatges conservats a l’AMP i ja estan disponibles a la
biblioteca auxiliar.
•

Àlbum de records. Edicions Baix Empordà, 2006. Un recorregut en el temps i en l’espai per tot el
terme a partir de les imatges: la vila, Calella, Llafranc, Tamariu, Aigua Xelida, Sant Sebastià, Llofriu, El Golfet i Cap Roig i els veïnats.

•

XIV Festa d’homenatge a la vellesa. Palafrugell, 2006. En aquesta edició el programa ha actualitzat
les seves seccions.

•

Josep Pla i els pintors. La construcció del paisatge empordanès. Fundació Josep Pla, 2006. Catàleg de
l’exposició que es pot visitar fins al 10 de desembre de 2006 a la seu de la Fundació Josep Pla.

•

40 cantada d’havaneres. Calella de Palafrugell. 1 de juliol de 2006. En un aniversari rodó una publicació amb aportacions al coneixement de les havaneres.

•

Cervera, Mariona. Chez Tomàs. CCG edicions, juny 2006. Entrevistes i records que ens acosten
a la biografia del personatge.

•

Festa Major de Palafrugell. Juliol 2006. La Revista de Palafrugell continua la tradició d’un programa
amb personalitat pròpia.

•

Imatges 1936-1939. La guerra civil a les comarques gironines. Hermes comunicacions, 2006. El llibre ens ofereix el resultat d’un treball de recerca fotogràfica als arxius (prop de dos centenars
de fotografies i documents) i l’anàlisi dels fets per part d’especialistes.

•

Gavarres. La revista de les Gavarres i de l’Ardenya. Núm. 9, primavera-estiu 2006. El dossier de la
revista es dedica a l’aigua i la memòria fotogràfica als passavolants; a més aquest número inclou
un article sobre Ermedàs.

Altres publicacions incorporades a la biblioteca auxiliar són:
•

Cuixart. Cirurgia humana. Museu d’Art de Girona. 2006 . Catàleg de l’exposició que es pot visitar al
Museu d’Art del 17 de juny al 17 de setembre.

•

Amich i Raurich, Narcís M. Les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d’època tardoantiga (segles IV-VII). Institut d’Estudis Gironins, Girona 2006. Inclou un estudi de la làpida sepulcral
de Llafranc.

•

Astolfi, Luis. Con el alma dentro y otros cuentos. Por la tangente, 2006. Miquel Esteba Zurbrügg,
editor. Una nova editorial amb seu a Calella ens presenta un llibre amb disseny de Jordi Sàbat i
il·lustracions de Rodolfo Candelaria.

•

El patrimoni miner de Catalunya. Guia de Mines museu i Museus de Geologia i Mineria. Generalitat de
Catalunya, 2003. Inclou una secció dedicada al patrimoni miner de Mont-ras i Palafrugell.
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Al front d’Aragó. 1937

Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González

La fotografia de Francesc Torres Parals d’un grup de voluntaris de Palafrugell que combatien
al front d’Aragó, menjant prop de Tierz (Osca) el 1937, és una de les vint-i-una
il·lustracions procedents de l’AMP del llibre Imatges 1936-1939. La guerra civil a les comarques gironines. Les fotografies i documents han estat cedits per Ramir Bruguera, Albert Deulofeu, Rosa Laviña, Enric Marquès, Joan Massoni, Salvador Puig, Ramon Sureda i Francesc
Torres Parals.

L’estiu, temps d’excursions

Correcció
Oficina de Català
de Palafrugell
Arxiu Municipal de
Palafrugell
Servei de Gestió
Documental i Arxiu
Pl. de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 78 54
arxiu@palafrugell.net
www.palafrugell.net/
la ciutat/serveis/arxiu
municipal
Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h
divendres tarda, de
15 de setembre a 15
de juny, de 16 a 19 h.

Dídac Ortiz ens envia des de Sant Andreu de Llavaneres una fotografia d’una excursió en
barca de Calella a Tossa de Mar de l’any 1925, quan ell –el nen de la fotografia- tenia cinc
anys.

