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La Revista de Palafrugell a la Premsa
digitalitzada
Ja es pot consultar a www.palafrugell.cat, a la secció Premsa de l’Arxiu Municipal, la segona època de la Revista de Palafrugell, des de 1992 a 2010: són 206 revistes i 8.642 pàgines, a les
que s’aniran incorporant els exemplars més recents, amb un
interval de sis mesos des de la seva publicació.
El passat novembre es va firmar un conveni entre
l’Ajuntament i l’Associació
Cultural Pou d’en Bonet per
digitalitzar la revista i oferir la
seva consulta en línia. Així s’ha
pogut afegir la segona època
als exemplars de la RdP que
ja s’hi podien consultar
(1962-1978), just l’any en que
es celebra el seu 50è aniversari.
Ha portat a terme la digitalització Imthe-Tratamiento y
gestión documental S.L. amb
un cost de 2.077’02 euros;
aquesta actuació ha comptat
amb el patrocini de la mateixa
empresa.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Indicadors
Els indicadors de la memòria d’activitats permeten donar un cop d’ull
global al dia a dia de
l’AMP durant el 2011 i,
fent la comparació amb
els de l’any anterior, valorar les variacions i tenirles en compte a l’hora de
planificar el servei.
Les consultes internes
—de personal de
l’Ajuntament— han estat
642 (l’any 2010 varen ser
518); les externes, 1.135
(1.282), i les visites web
10.531 (9.721). Les unitats
documentals
transferides des de les
oficines són 919 (713), els
ingressos externs de
documents i de fons 100
(87) i les persones que
han utilitzat el servei de
visites
concertades
383 (248).

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Miscellània d’homenatge a Gabriel
Roura i Güibas. Girona, 2011.
♦ Baig, Marià i Playà, Josep. “Empordanesos a Barcelona: Crònica del
Centre Empordanès Gracienc (1884), del Centre Empordanès de
Barcelona (1891) i de l’Ateneu Empordanès de Barcelona (1916)”.
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 2011.
♦ Barrassa, Josep Lluís. “Aquelles
escoles. Els locals que serviren
d’escola al Baix Empordà: segle
XIX”. Estudis del Baix Empordà.
IEBE, 2011.
♦ Barrassa, Josep Lluís. “La gana dels
mestres d’escola. Els ensenyants
del segle XIX al Baix Empordà
cobraven sous indignes”. Revista
de Girona, novembre-desembre
2011.
♦

♦
♦

♦

♦

♦

Crònica d’un any. Palafrugell, 2011.
El gran Vázquez. Coge el dinero y
corre. Dolmen, 2011. Inclou el capítol “Familias con reparos” de
Miquel Esteba.
Gavarres. Bolets i boletaires. Tardor-hivern 2011.
Història de la Selva. Collecció Història de les comarques gironines. Girona, 2011.
Maruny, Lluís. “La biblioteca del Centre Fraternal de Palafrugell
(1887-1939)”. Estudis del Baix Empordà. IEBE, 2011.
♦ Mascort i Mariani, Lluís, i altres. Els Mascort de Palafrugell. Girona, 2011.
♦ Molinas, Lluís. “Can Prats de la Carrera, una història plena de misteri”. Revista del Baix Empordà, desembre 2011-març 2012.
♦ Niell, M. Dolors. “La gent de Calella. Na Raquel
Gifre Gelpí”. Es Còdol”. Desembre 2011.
♦ Rocas, Xavier. “Ceràmica i arquitectura. Els Coromina, Rafael Masó i la gènesi de La Gabarra”. Estudis del
Baix Empordà. IEBE, 2011.

Quaderns de Palafrugell
Per la Festa
petita
de
Llofriu s’ha
presentat el
volum núm.
20 de la
collecció,
De Palafrugell
a
Amèrica,
dedicat
al
comerç,
l’emigració i
el patrimoni
indià de Palafrugell. Els textos són de Jordi Turró i Eva Casals
i les fotografies de Pere Maruny. En la preparació del llibre
s’ha consultat i reproduït documents dels fons de l’AMP.
La collecció es coordina per part de les unitats de publicacions de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Palafrugell (de la qual forma part l’AMP). Actualment s’està treballant en els propers volums, dedicats a Tamariu i a Llofriu.

Arxiu i comunicació
Televisió Costa Brava ha realitzat un reportatge sobre
l’AMP. El podeu veure al web de Televisió Costa Brava.
I la revista digital BID, de
la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona, acaba de publicar un article que
té per protagonistes l'Arxiu i
la Biblioteca de Palafrugell, on
e s d on a a co n èixe r
l’experiència de treball conjunt en els darrers 10 anys.

Administració
electrònica
Amb l'inici del 2012 l'Ajuntament ha fet avenços
en l'administració electrònica. Les propostes a la
Junta de Govern Local i
les resolucions d’Alcaldia
es realitzen amb el programa de seguiment electrònic d’expedients ABSIS,
cedit per la Diputació. Així mateix, els tràmits interns de les factures es
resolen per via electrònica i amb connexió de les
diferents àrees a un programa
central.
L’administració electrònica implica, a la vegada,
canvis tecnològics i en la
gestió, buscant la màxima
eficàcia i eficiència. Finalment, a l'AMP s'ha installat un servidor i discos
de còpia per emmagatzemar documentació digital.
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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.

L’Arxiu al
Facebook !

Rodolfo Candelària ha cedit 3 àlbums amb notícies de premsa
(1965-2000), i 1.329 imatges (1932- 2008) sobre la seva vida i
obra. Lluïsa Bachs ha cedit el fons del mas Estanyol de Llofriu,
Josep M. Capella el fons patrimonial Torras, Maria Ferrer documentació de l’escriptora Engràcia Ferrer, Carme Fenoll documentació referent a l’Ateneu Popular, Margarita Mir documentació personal de Carles Mir i Josep Poch Màdico i Maria
Juriol Simón documentació familiar.
Teresa Juvé, Salomó Marquès i Josep M. Soler Prats han cedit
nova informació i documentació del fons del pedagog i polític
Josep Pallach, Josep Granés Presas del fons de l’escriptor Joan
Granés, i Jaume Guasch i Lluís Molinas del fons personal de
Rosa Laviña.
Amado Torroella, Enric Bruguera, M. Carme Bañeras, Ramon
Rodríguez Vilà han cedit fotografies referents a personatges i
activitats locals. S’ha completat la biblioteca auxiliar amb les
cessions d’Enric Iglesias (dos exemplars del setmanari Baix
Empordà), Emili Cels (Estatuts del Tramvia del Baix Empordà,
1885), i l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu i Jaume Alsina
(llibres de la Festa Major de Llofriu). Eduard Sepúlveda ha cedit el seu treball de recerca Dins el mirall. Estudi sobre la vida de
Joan Granés i la seva obra.

