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Llibres i memòria
Sant Jordi ha estat generós amb la memòria de Palafrugell. La lectura
de tots els títols ens pot ocupar fàcilment la resta de l’any. Per començar, s’ha presentat l’edició del Llibre de Privilegis de Palafrugell (12501724) per part de la Fundació Noguera i l’Ajuntament de Palafrugell,
amb transcripció i estudi realitzats per Joan Villar. I han seguit els volums de les col·leccions Quaderns de Palafrugell (Sa Perola i la pesca a
Calella, de Blanca Sala, amb una col·laboració d’Alfons Garrido), amb
nou disseny, i Galeria de Personatges (Maria Ribot i el paisatge de
l’Empordanet, de Mariona Seguranyes), en els quals ha participat la unitat de publicacions de l’Ajuntament, integrada per personal de l’Àrea
de Cultura i de l’Arxiu Municipal. I encara n'hi ha més: el tercer Àlbum de records d’Edicions Baix Empordà, dedicat a Hostes i hostals, on
Annie Unland repassa un segle d’hostatgeria
a Palafrugell, Calella, Llafranc, Sant Sebastià i
Tamariu (1875-1975), en el qual s’han utilitzat
imatges procedents de l’AMP; i la versió catalana del llibre Glamur, art i gastronomia, escrit per Lluís Molinas i il·lustrat per Joan
Abras i Tomàs Vilà; i el Diario de un biberón, on
es reprodueixen les memòries de guerra del
palafrugellenc Dídac Ortiz, editades per La
Patumaire edicions i a cura de Manel Fernández Sosa.
Sant Jordi ha estat també una bona ocasió
per comprar llibres encara recents, com el
de Carme Ramilo Maria Assumpció Soler i
Font (1913-2004). Mestra i escriptora EX AEQUO, editat per l’Associació Suport a la Dona de Palafrugell, i Cabells de Medusa de Miquel Martín, publicat a CCG Edicions, on la
recerca sobre les aventures d’un coraller begurenc porta a la protagonista a consultar la
documentació de l’AMP.
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Visites i intercanvi d’ experiències
L’ AMP ofereix el servei d’ atenció de visites concertades per conèixer les instal·lacions, els fons i el funcionament de l’Arxiu. Des del mes de gener hem atès
alumnes i professors de les escoles Torres Jonama i Barceló Matas, i els usuaris del
programa Conèixer rutes per l’ Empordà, organitzat per l’ Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona, que participaven en la Ruta de la muralla i Arxiu
Municipal.
Per altra banda, personal de l’Arxiu ha participat en sessions d’ intercanvi d’experiències entre els membres de la Comissió de gestió de la documentació i de la
informació de l’ Ajuntament de Palafrugell i responsables tècnics i polítics de diferents entitats: Diputació de Girona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, Ajuntament de Roses i Ajuntament de l' Escala.

Miralls amb memòria
Els negatius en vidre de les fotografies antigues han inspirat el títol de l’ exposició
Miralls amb memòria. Fotografia i fotògrafs, Girona 1860-1940, organitzada per la Casa de Cultura de Girona, que s’ ha pogut visitar en les seves sales durant el mes d’
abril i que inicia el 2 de maig a l’ Escala la itinerància per poblacions gironines.
El fotògraf Josep M. Oliveras ha seleccionat una cinquantena d’ imatges de fotògrafs que van exercir a les comarques gironines entre 1860 i 1940. El nom i l’ obra
del palafrugellenc Jaume Ferrer Massanet hi figuren, al costat d’ Emili Casas, Josep
Esquirol, Valentí Fargnoli, Ricard Mur i altres; les fotografies de tots plegats ens
mostren el paisatge físic i humà del nostre passat immediat.
Amb motiu de l’ exposició s’
ha editat un complet catàleg
on trobem textos que ens
aporten diferents visions de
les imatges seleccionades: la
tècnica, la històrica i la personal. Hi col·laboren Josep M.
Oliveras, David Iglésias, Josep
M. Fonalleras, Lluís Muntada,
Vicenç Pagés, Jaume Subirana
i Eva Vázquez.
Fotografia de Juame Ferrer Massanet
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Els treballs premiats del Mestre Sagrera
Podeu trobar a www.palafrugell.cat els treballs i
els alumnes premiats del curs 2007-2008, i també un resum del contingut dels treballs de quart
d’ ESO i de segon de batxillerat. Els temes tractats, sempre referents a la nostra vila, són el tap
de suro natural, les fonts, el cementiri, els gats i
els gossos, el carrer Torres Jonama, els arbres
monumentals, l’ Escola de Música, en Tomàs Cervera, les illes Formigues, el cinema, l’ aigua i les
religions majoritàries.
Per consultar els treballs sencers us heu d’ adreçar a l’ Arxiu (on es conserven
també els murals premiats de 6è de primària), a la Biblioteca o al Centre Municipal d’ Educació.

Digitalització de premsa local
La regidoria de Patrimoni impulsa el
projecte de digitalització de premsa local al web de l’ Ajuntament. Coordinat
per l’ AMP permetrà un fàcil accés als
exemplars i la recerca per paraula en el
text.
Durant l’ any 2008 es preveu portar a
terme una primera fase, amb la digitalització de les capçaleres locals des de
1882 a 1939. Els exemplars procedeixen
de les col·leccions de l’ Arxiu, de la Biblioteca i de diferents particulars.
Si conserveu premsa local d’ aquestes
dates us agrairem que ens ho feu saber
per tal de reproduir-la i completar al
màxim les col·leccions.

La premsa local és una font d’informació imprescindible en la recerca sobre la vila i la comarca des de
finals del segle XIX.
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Restauració del Llibre de visites del far de Sant Sebastià
Han acabat els treballs de restauració del primer volum del
Llibre de visites del far de Sant
Sebastià, realitzat per Dolors Velasco.

L’abans i el després.
Fotografies de Dolors Velasco.

L’Álbum de viajeros del Far de Sant
Sebastià, 1858-1913, ha estat netejat, s’han consolidat els estrips
i reintegrat les pèrdues de suport, i s’ha refet el cosit i
l’enquadernació seguint el model original.
La restauració dels documents
permet garantir la seva conservació i consulta en les millors
condicions. En cada pressupost
anual de l’AMP s’inclou una previsió per a restauració.

Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González
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 972307854
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 19h

Jo vaig viure la guerra
El diari El Punt, Curbet Comunicació Gràfica i el Museu Memorial de l’
Exili proposen a les persones que han viscut la República i la Guerra Civil a les comarques gironines que escriguin la seva vivència o l’ expliquin
a fills o nets perquè ells la posin per escrit.
El testimoni (es recomana una extensió d’ entre dos i quatre folis) s’ ha
d’ enviar abans del 31 de juliol a testimonis@elpunt.cat amb una foto
actual i una de l’ època i les dades (nom, adreça i telèfon). Es preveu la
publicació dels testimonis en un llibre el 2009 en commemoració dels
70 anys de la fi de la guerra. Si necessiteu més informació us podeu
adreçar a l’ Arxiu Municipal de Palafrugell.

