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Els fons de l’AMP al web i a la
Viquipèdia
S’han incorporat al web municipal 26 noves descripcions de
fons de l’AMP; actualment hi podem consultar un total de 36
fons (d’associacions, d’institucions, d’empreses, personals i
patrimonials). Aquesta és una línia de treball que des de la
regidoria de Règim Interior es preveu continuar ja que està
avalada pel creixement constant de les consultes a la secció de
l’Arxiu al web municipal (10.531 l’any 2011).
Per altra banda, gràcies al Viquiprojecte Palafrugell i a un
conveni amb la UdG, els 36 fons compten amb una entrada a
l’enciclopèdia col laborativa.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Curs a la UdG
En el curs Deixeu-vos
seduir per les biblioteques,
organitzat per l’ICE
Josep Pallach de la
Universitat de Girona
(juliol 2012) s’ha
explicat l’experiència de
l’AMP en el treball amb
professors i alumnes de
primària i secundària:
visites, preparació de
treballs i informació a
l’aula dels recursos al
web.

Carbonell,
Natàlia.
Escriptures populars de l’exili:
el cas de Ramir Bruguera i els
seus corresponsals (19391952). Treball de recerca
sobre un fons de l’AMP, del
Màster en Iniciació a la
Recerca en Humanitats.
Universitat de Girona.

♦

“Dones que han deixat
petja”. Dossier a la Revista
del
Baix
Empordà,
setembre-desembre 2012.
Inclou un article de Jordi
Curbet sobre la llofriuenca
Un any a Facebook
Irene Rocas (1861-1947),
L’agost ha fet un any que un de Sandra Bisbe sobre el treball de les dones a les
l’AMP té una pàgina a fàbriques de suro i un de Joan Vilardell sobre els noms de
Facebook, i el balanç és dones al nomenclàtor de Palafrugell.
positiu: a partir de la
informació que s’hi ♦ Esteba, Miquel. Morris. Austeridad y parodia. Dolmen, 2012.
ofereix es reben Investigació sobre el còmic Lucky Luke realitzada per un autor
preguntes i comentaris local.
que sovint permeten ♦ Granés Llenas, Meritxell. Música als anys 30 a Palafrugell.
arribar més enllà. Els Treball de recerca de 2on de batxillerat.
subscriptors superen el
centenar i hi ha unes ♦ Masana Ribas, Rosa M. Històries de Pals. Explicades pels
palencs. 2012. Inclou informació sobre personatges i
2000 visites mensuals.
establiments palafrugellencs.
♦

Ravensbrück. Camp de concentració per
a dones. Amics de Ravensbrück. Barcelona
2009. Laura Gallart, de Palafrugell, hi va
estar presonera.

♦

Rocafull Calmet, Antoni. Les eleccions a
Palafrugell 1977-2011. Estudi inèdit.

♦

Quaderns de Palafrugell
El mal temps
va obligar a
canviar el lloc
de presentació
de Tamariu i la
seva gent el
passat 29 de
setembre.
L ’ H o t e l
Tamariu
va
acollir el concorregut acte; s’hi varen trobar editors,
autora, collaboradors, residents i gent vinculada a la cala
que, en algun cas, va fer molts quilòmetres per poder
celebrar l’aparició del llibre.
El proper volum de la collecció, coeditada per
l’Ajuntament i la Diputació, estarà dedicat a Llofriu.

Presentació del dietari Fina
El dietari de Joaquim
Fina (1842-1878),
del fons Fina Rocas
conservat a l’AMP,
es
publica
íntegrament per
Publicacions
de
l’Abadia
de
Montserrat dins la
collecció Scripta. Ha
fet la transcripció
Jordi Curbet Hereu,
i es preveu la seva
presentació
a
Palafrugell el mes de
desembre.

Josep M.Vives a la
Biennal Miserachs
El 14 d’octubre acaba la
setena edició de la
Biennal Miserachs, però a
les llibreries locals
continua a la venda el
catàleg de l’exposició del
palafrugellenc Josep M.
Vives i Sureda, amb la
reproducció de les
fotografies que s’han
pogut veure al TMP:
esport, lleure, vida de
barri,
festes
i
esdeveniments dels anys
40, 50 i 60 a Palafrugell i
el seu entorn.
El catàleg és el núm. 3 de
la collecció de fotografia
local i en l’edició hi ha
col laborat l’AMP.

Nous ingressos de fons i documents
S’ha incorporat
n
o
v
a
documentació als
fons de l’escola
Torres
Jonama
(1975-2007) i de
Rosa
L av i ñ a
(publicacions
i
audiovisuals
cedits per Lluís

Acadèmia Planas,
aproximadament
l'any 1955
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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 !

Molinas).
Josep Roura ha cedit quaderns escolars de l’Acadèmia Planas
(anys 50); Isabel Lalauze i Francesc Villegas, documents
referents a personatges i activitats (anys 40); Enric Carreras,
publicacions de les quals és autor; Lluís Costa, 13 punts de
llibre que ha editat sobre temes palafrugellencs. L’AVAC de
Calella, un exemplar de L’auca del cranc matiner.
Galia i Mariliana Castelló, Josep Roura, Miquela Freixas, Lluís
Molinas, Montserrat Roca, Pere Puig, Marina Boix, Estorgi
Padrós i Lluís Batlle han cedit imatges dels segles XIX i XX
referents a personatges, escoles, el mas Gras de la Sauleda,
orquestres i Tamariu.

Premsa en línia
S’han incorporat exemplars de
la revista Fruita del temps
(1980) i de la Revista de
Palafrugell (2011) a la premsa
en línia, consultable al web
municipal.
Es poden consultar els
exemplars sencers i fer
cerques per paraula; també es
poden descarregar en format
pdf.

