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Jordi Cama i Jordi Turró són els autors de Dins la vila i fora muralles, del
1300 al 1800, 18è volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell, coeditada per l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona. En el
llibre expliquen l’organització del territori, proposen una reconstrucció del dins la vila, situen els veïnats, barris i masos del terme, elaboren
una síntesi dels coneixements actuals sobre l’època i presenten documents inèdits com el testimoni dels embarracats durant la pesta de
1652.
El seu treball, amb el suport de les il·lustracions de Josep Pérez Pena i
la col·laboració tècnica de Joan Ristol Perxès i del Servei d’Informació
Territorial de l’Ajuntament de Palafrugell, ajuda a entendre el present
de Palafrugell i aporta elements de reflexió sobre el seu futur.
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Fent memòria...fem història
Ha ingressat a l’arxiu el resultat del projecte de
l’Associació Cultural Les Narcises en
col·laboració amb l’Àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament de Palafrugell i l’AMP. Festes i celebracions, les cuines d’abans, herbes remeieres,
canvis socials i reflexions han estat els temes
tractats per les dones que han participat en les
classes de memòria preventiva. Els enregistraments realitzats i un resum de trenta minuts
elaborat a partir d’aquest material (que es va
poder veure el passat 8 de març en la presentació del projecte al TMP) es conserven i es
poden consultar a l’AMP.

Un document de Palafrugell forma part de l’exposició Girona i
França. Entre la Guerra i la Pau 1659-1939
Una circular signada per Mariano Àlvarez el 15 de maig de 1809, demanant a la vila
de Palafrugell quinze homes per ajudar a la defensa de Girona, forma part de l'exposició que es pot veure al Museu d'Història de la Ciutat de Girona, del 2 d'abril al 27
de setembre. El document, del fons de l'Ajuntament de Palafrugell conservat a l'AMP,
especifica que si al cap de dos dies els quinze homes no havien arribat la multa que
s'imposava a la vila era de cinquanta lliures barcelonines. Podeu trobar més informació a www.ajuntament.gi/museuciutat/

número 23, 2a època

pàgina 3
butlletí de l’arxiu

Incorporacions a la biblioteca auxiliar de l’AMP
Juanola i Boera, Albert. Justícia de Pau.Ajuntament de Palafrugell, 2009.
Rafael Bellanges Minnesfond. Rafael Bellanges Memorial fund, 2009. Biografia i
obra de l’artista, autor de l’escultura Mestissatge ubicada al pati de can
Rosés.
Mallorquí, Elvis. Històries amagades de les Gavarres. Consorci de les Gavarres,
2008.
Puig i Vayreda, Eduard. La vinya i el vi. Quaderns de la Revista de Girona núm.
141. 2008
Wagner, Roland C. La bala de la nada. Los futuros misterios de París. Por la tangente, 2008. La darrera publicació de l’editorial de Calella de Palafrugell.

El fons del Centre Fraternal
El 20 d’abril l’alcalde Lluís Medir i el president
Marià Júdez han signat a l’Arxiu Municipal el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Centre
Fraternal per tal que el fons documental del centre es conservi i pugui ser consultat a l’AMP. Ha
assistit a l’acte la regidora de Patrimoni i Publicacions Carme Bonal.
Foto Alex Cebollero

El fons del Centre Fraternal està datat entre 1897 i 1996, ocupa 64 unitats
d’instal·lació (6’60 ml) i ens permet conèixer el funcionament d’un centre amb
molt de pes específic en la vida local. El fons inclou els ingressos i pagaments de
l’entitat, la correspondència (on a més del seguiment dels contractes de les orquestres podem trobar, per exemple, documentades les dificultats per aconseguir
subministrament per al cafè en els anys trenta o els problemes per poder fer arribar la premsa internacional a causa de la guerra), els documents de compra del
local, els llibres de préstecs per a socis a finals del segle XIX, els cartells relacionats amb els balls i el cinema, etc.
Han treballat en l’inventari Núria Casellas i M. Concepció Saurí, amb la
col·laboració de Paquita Costal i M. Teresa Martí de la Junta del Centre Fraternal.
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Records i vivències de Llofriu i la seva gent

Foto Premsa Universitat de Barcelona
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Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h
divendres tarda, de
15 de setembre a 15
de juny, de 16 a 19h

Dissabte 23 de maig, a les 8 del vespre, es
presentarà al centre social i cultural Bassa
Rocas, a Llofriu, el CD-Rom Esplais de la meva llarga vida d'Irene Rocas i Romaguera, una
edició de l’Ajuntament de Palafrugell-Arxiu
Municipal a cura de Jordi Curbet i M. Pilar Perea. El CD inclou els dietaris d’Irene Rocas
(1861-1947) i l’epistolari Alcover-Rocas
(1911-1926), articles de Curbet i Perea, una
presentació de l’alcalde Lluís Medir i un pròleg de Dolors Grau.
Els diaris d’Irene Rocas, cedits a l’Ajuntament
de Palafrugell pels descendents de la família a
l’Argentina, destaquen per l’abast cronològic i
l’exhaustivitat, ens aporten dades d’interès en

els àmbits de la llengua, la cultura i la política, i permeten resseguir la vida
quotidiana de diverses generacions i fets esdevinguts a Catalunya i
l’Argentina. Les cartes intercanviades entre Irene i Mn. Alcover tenen un
gran interès per conèixer la relació que es va establir entre la corresponsal
i l’impulsor del Dicionari Català-Valencià-Balear i el treball que varen realitzar. Han col·laborat en l’edició diferents entitats: la Diputació de Girona,
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, la Universitat de Barcelona, la Red
de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular, la Institució Pública
Antoni M. Alcover i l’Editorial Moll. El passat 9 de març es va presentar el
CD a la Universitat de Barcelona, en un acte organitzat per la Unitat
d’Estudis Biogràfics. A Llofriu la presentació ha estat organitzada per
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, i durant l’acte es farà un repàs als
records i vivències de Llofriu i la seva gent que inclouen els diaris d’Irene
Rocas.

Els Grassot, de Palafrugell a l’Eixample
El 15 de maig es presentarà al vestíbul del Mundial, al passeig Marimon
Asprer de la Bisbal, el llibre d’Antoni González Moreno-Navarro El camp
d’en Grassot. Família i territori. Intervindran en l’acte l’autor i l’historiador
Jordi Frigola. Els Grassot són una família amb arrels a l’Empordà que protagonitza la història d’una part de l’Eixample de Barcelona; els avantpassats més llunyans s’han localitzat a Palafrugell al segle XV. Organitza l’acte
L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà i hi col·labora l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.

