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Recomptes de població i hemeroteca
L’Arxiu Digital, a www.palafrugell.cat, ofereix nous continguts:
els recomptes de població (llistes nominatives, padrons i censos) des de 1717 a 1919. Aquests documents s’han digitalitzat
a partir del microfilm realitzat per la Societat Genealògica
d’Utah, i ens ofereixen
informació d’utilitat en
la recerca genealògica
i sobre temes molt diversos: oficis, alfabetització, desplaçaments,
canvis en les condicions socials, incidència
d’episodis històrics,
etc.
També s’han completat colleccions de
l’hemeroteca (Baix
Empordà, Emporium, El
Palafrugellense i Esclat),
amb sis exemplars entre 1893 i 1918, gràcies a la collaboració
de l’Arxiu Municipal
de Begur.

Recomptes de població i hemeroteca
Lluís Negra, aviador
de la República
Novetats a la biblioteca de l’AMP
Nous ingressos de
fons i documents
Exposició a
l’Argentina
Memòria personal a
l’Europa Moderna
Taula rodona: necessitem biblioteques i arxius, avui ?

Lluís Negra, aviador de la
República

Novetats a la biblioteca de l’AMP
♦

♦

♦

♦

♦

♦

Com a soci fundador de
l’Associació d’Aviadors
de la República, Lluís Negra ha assistit darrerament a diferents actes de
reconeixement per part
de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament
de Palafrugell. Aquests actes han estat recollits pels
mitjans de comunicació,
així com de la possibilitat
de consultar les vivències
de Negra a l’AMP. Lluís
Negra ha cedit a l’Arxiu
una
collecció
d’exemplars del butlletí
dels aviadors de la República "Alas gloriosas", de
1978 a 1984, amb 16 articles dels quals és autor.

♦

♦

♦

♦

♦

A l’ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República.
Fundació Josep Pla i Càtedra Josep Pla, 2011.
Ceràmica i arquitectura. Els Coromina, Rafael Masó i la gènesi de La Gabarra. La Bisbal, Terracotta Museu, juny-setembre 2011. Catàleg de
l’exposició commemorativa del centenari d’una fàbrica emblemàtica.
A la Biblioteca de Palafrugell podem veure ceràmica produïda a La
Gabarra.
Els Carmelites descalços a Palafrugell 1917-2011. Palafrugell, 2011. La
marxa dels Carmelites ha estat el motiu de l’elaboració del llibre per
part de Martirià Brugada, Pere Colomer i Nuri Colomer.
Massoni Lloveras, Joan. Simfonia de lletres. Poemes. Barcelona, 2011.
Edició i cessió de l’autor.
Massoni Lloveras, Joan. Recull de refranys, dites populars, frases fetes i
proverbis. Barcelona, 2011. Edició i cessió de l’autor.
Miralpeix, Francesc i Solà, Xavier. L’art barroc a Girona. Quaderns de
la Revista de Girona núm. 155. 2011. Inclou referències a l’església
parroquial de Sant Martí i a l’ermita de Sant Sebastià.
Molinas, Lluís. “Perfil humà d’una llibertària”. Revista del Baix Empordà, setembre-desembre 2011. Article dedicat a Rosa Laviña
(Palafrugell 1918-Tolosa de Llenguadoc 2011) amb fotografies
procedents del seu fons a l’AMP.
Oller, Oriol. “Les orquestres de
ball de Palafrugell”. Revista del
Baix Empordà, núm. 33, junysetembre 2011. Inclou fotografies procedents de l’AMP.
Oller, Oriol. “Bastons, el músic”.
Palamós. 43è Aplec de la Sardana.
24 de juliol de 2011. Oller resumeix la biografia de Bastons, valora les seves aportacions i ens
el presenta com a model.
Sabater, Bonaventura. Bagurenques. Lectura popular. Exemplar
cedit per l’associació Llibre Viu.
Vilardell, Joan. Els carrers de Calella de Palafrugell. AVAC, 2011. Una nova aportació a l’estudi i difusió
del nomenclàtor local per part del collaborador de l’AMP.

Nous ingressos de fons i documents
Documents referents al
Convent dels Carmelites han
estat cedits per Joan Badia, Marina Cruañas, Josefina Manich i
Marta Quer.
♦ Isabel Llamas i Eduard Sepúlveda han completat la informació del fons Joan Granés
Noguer amb reproduccions de
fotografies i articles.
♦ Teresa Esteva, Maria Girona,
Josefina Manich, Guillem Rocas
i Julià Suñer han aportat documents referents als americanos
palafrugellencs.
Celebració de la Mare de Déu del
Carme de l’any 1932.
♦ Núria Anglada, Emili Juanals i
Margarita Mir han cedit fotografies i documentació familiar.
♦ Les cessions de Martirià Brugada, Joan Bruguera, Jordi
Cama, Dolors Llopart, Cristina da Silva i Francesc Villegas
han permès ampliar la Biblioteca auxiliar de l’AMP.
♦

Exposició a l’Argentina
El 14 de setembre s'ha inaugurat a Corrientes (Argentina)
una exposició sobre Manuel Sàbat Garreta, un pintor nascut
a Palafrugell el
30 de març de
1854 i que va
emigrar
a
Amèrica.
L'AMP ha facilitat informació als organitzadors de
l'exposició.

Memòria personal a
l’Europa Moderna

Del 10 al 12 de novembre tindrà lloc a Barcelona un congrés sobre memòria personal i dietaris,
organitzat per universitats i centres d’estudis
d’Espanya, França, Itàlia i
Anglaterra. L’investigador
Jordi Curbet hi presenta
una comunicació amb el
títol “Mare, memorialista
i lexicògrafa. Una vida
entre paraules: Irene Rocas, 1861-1947”. Els dietaris d’Irene Rocas, conservats a l’AMP, es poden
consultar íntegres al web
municipal.
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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.

Visites
Primers dissabtes de mes de
10 a 11h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web municipal.

Ara també ens podeu seguir al
Facebook !

