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Nous ingressos de fons i documents

Fotografia local

El trimestre passat ha ingressat a l’AMP el fons de Narcisa Oliver Deulofeu (Palafrugell 1948-1995), cedit per
Martí Batlle Xicars. El fons ocupa 0’13 ml., està datat entre 1975 i 1995 i consisteix en la documentació fruit de la
seva activitat cultural, especialment com a poetessa; alguns dels seus poemes s’han fet molt populars com a lletres d’havaneres.
També han ingressat a l’AMP el fons patrimonial Soler
Ristol (1799-1967) cedit per l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols; l’arbre genealògic de la família Mascort (s.
XVI-XX) cedit per Miquel Mascort Riera; documents personals de Mariano Punsí (1939) cedits per Josefa Suñer, i
una pel·lícula en 35 mm. de 31 segons de durada de Llafranc als anys vint o trenta, cedida per Frederic Suñer Casadevall.
Pel que fa a reproduccions de fotografies, s’han incorporat vint-i-nou imatges del Baix Empordà, Girona i Barcelona dels anys cinquanta i seixanta de Frederic Martí Carreras (cessió d’Àngela i Frederic Martí Santanach), trenta
postals de Calella del segle XX (cessió de Xavier Trias de
Bes) i una fotografia del tren petit (cedida per Anselm
Quixal).
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Novetats a la biblioteca de l’AMP


Presentació d’El mirall
inhumà.
Fotografia local
La Biennal Miserachs del
2010 ha inclòs una exposició de fotografies de
Frederic Martí Carreras,
dels anys cinquanta i seixanta, de temes i àmbits
ben diversos: paisatges i
personatges, vida quotidiana i actes oficials del
Baix Empordà, Girona i
Barcelona. El catàleg de
l’exposició les inclou totes i es pot adquirir a les
llibreries de Palafrugell.
Frederic Martí Carreras.
Fotografies, és el número
2 de la Col·lecció de Fotografia Local, coordinat
per la Biennal i editat
per l’AMP.















Antúnez i Seguí, Feliu. Salvem Castell. La veu d’un poble contra
l’especulació urbanística. CCG Edicions, 2010. Treball guanyador
de la cinquena Beca Cooperativa la Equitativa, convocada pel
Servei d’Arxiu Municipal de Palamós.
Cortadellas, Xavier. “Defensant la República amb llibres. Josep
Salvador, un exiliat de Palafrugell, va dirigir una llibreria i una
editorial a Tolosa de Llenguadoc”. Revista de Girona, setembreoctubre 2010. L’article ens presenta el personatge entrevistant la seva filla Marguerite i mostrant fotografies, llibres i documents del seu fons a l’AMP.
Domènech, Gemma; Gil, Rosa M. Un nou model d’arquitectura al
servei d’una idea de país. Fundació Josep Irla i Duxelm, 2010.
Anàlisi de l’arquitectura dels anys vint i trenta del segle XX,
en la qual s’inclou l’Escola d’Arts i Indústries i d’Idiomes i Biblioteca Pública de Palafrugell, al carrer de la Tarongeta (actual
Museu del Suro).
Granés, Joan. El mirall inhumà. Acontravent, 2010. El diari del
periodista palafrugellenc transcrit per Caterina Martí, amb un
pòrtic de Javier Cercas i un apunt biogràfic de Xavier Xargay.
El diari original forma part del fons personal Joan Granés Noguer (1905-1928) a l’AMP.
Jaume Vicens i Vives Josep Pla. Complicitats. Catàleg de l’exposició
del mateix nom a la Fundació Josep Pla, del 26 de juny de
2010 al 30 de gener de 2011.
Morales, Francesc Xavier; Bohigas, Jordi. Girona 1808-1809.
Setges, guerra i societat a la Catalunya del Nord-est. Diputació de
Girona, 2010. Les companyies de sometents estudiades inclouen gent de Palafrugell.
Roca i Castanyer, Ramon. Solidaritats. Quaderns de la Revista
de Girona núm. 145, 2009. Inclou informació sobre entitats i
actes de Palafrugell.
Surroca i Bassa, Josep. “Genealogia de Joan Bassa i Carbó, víctima de les tropes napoleòniques a Gualta l’any 1809”. Torroella de Montgrí. Festa Major 2010. Formen part d’aquesta genealogia els Bassa de Llofriu.

Atles paisatgístic
L’Atles paisatgístic de les terres de Girona, coordinat per Mariona Seguranyes i editat per la Diputació de
Girona, és una important contribució a l’estudi del paisatgisme i la
pintura entre finals del segle XIX i
l’any 1975 del segle XX. Amb el llibre, una obra en dos volums d’una
gran qualitat, es presenten vuit exposicions, una a cadascuna de les
comarques. La del Baix Empordà,
amb una bona representació de
pintors i paisatges de Palafrugell, es
pot visitar al Museu d’Història de
Sant Feliu de Guíxols fins al 12 de
gener de 2011.

El nomenclàtor, més complet
El nomenclàtor de Palafrugell s’actualitza cada vegada que
s’anomena un nou carrer; en aquesta feina hi participa l’AMP i el
seu col·laborador Joan Vilardell. La secció ha rebut 2.062 visites
des del dia 1 de gener a 24 d’octubre; com a curiositat, les fitxes
més consultades han sigut les del carrer de Torres Jonama, la plaça de Narcisa Oliver i Deulofeu, el carrer de la Surera Bertran i
el carrer dels Valls.
Ara s’ha fet un nou pas per oferir una informació més completa:
cada carrer està geolocalitzat
en un mapa, per mitjà de
l’aplicatiu de Google Maps.
Aquesta és una de les actuacions realitzades per Administració Oberta, Participació i Atenció Ciutadana dins
el Projecte Impuls-Treball a
Palafrugell.

El Centre Fraternal al
web
Les persones interessades en el contingut del
fons del Centre Fraternal poden consultar l’
inventari a l’ AMP o al
web municipal.
El fons del Centre Fraternal ocupa 6’60 metres lineals i permet conèixer el funcionament
del centre i les seves activitats des de 1897 a
1996. La descripció ha
estat realitzada per Núria Casellas i Noguer. El
fons va ser dipositat a
l’AMP l’abril de 2009
amb la signatura d’un
conveni entre el centre i
l’ajuntament.
El fons Gili a Thalassa
En el programa “Els sentinelles de la costa” de
Thalassa, emès el 22
d’octubre de 2010 al canal 33 de Televisió de
Catalunya , s’han utilitzat
imatges de pel·lícules
d’Arcadi Gili i de gravació a la seu de l’AMP.
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L’Arxiu Digital ofereix una nova possibilitat de recerca. A
la col·lecció de premsa i la de recerca (amb els treballs
guanyadors del premi Mestre Sagrera 2010) s’ha afegit la
documentació de l’Ajuntament: les actes del Ple (19932010) i les Memòries (2008-2009) han obert la secció. En
tots aquests documents es pot fer cerca per paraula.
El projecte Impuls-Treball ens permet avançar en aquesta
línia, a més d’oferir formació i oportunitats laborals a les
persones que hi participen. Actualment s’està treballant en
la digitalització d’actes del Ple, de documents d’interès genealògic, de registres de comerç i indústria, d’hemeroteca,
de treballs de recerca i d’imatges. Bona part d’aquests documents es podran oferir a l’arxiu Digital, una vegada enllestit el procés de reproducció i descripció.

