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Ara, el Mercantil

Ara, el Mercantil

El projecte audiovisual del 2013 de l’AMP és sobre el Cercle
Mercantil. Es presentarà a la sala d’actes del Teatre Municipal el
dissabte 8 de juny, dins els actes de la Setmana Internacional
dels Arxius. Realitzat per Jordi Turró i Carles Martí, inclou entrevistes sobre la història de l’anomenat casino dels senyors,
constituït l’any 1904, i els projectes de futur referents a
l’edifici, ara gestionat pel consorci format pel Centre Fraternal
i l’Ajuntament.
El fons del cercle ocupa 5’7 metres lineals de documentació
des dels orígens fins al 1993. El seu contingut s’ha descrit i es
pot consultar al web municipal, a la secció Consultes en línia
de l’AMP. (Fons documentals/Fons d’associacions i fundacions).
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Novetats a la biblioteca de l’AMP
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. 53, 2012. Inclou un
article de Jaume Fàbrega sobre alimentació i cuina a l’època
del Barroc i un de Josep Clara sobre l'escultor Josep Barnoia
Rius (1719-1766), membre d'una família d'escultors originària
de Palafrugell.
♦

En el VI Congrés de
Sociologia celebrat a
Perpinyà del 25 al 27
d'abril s’ha presentat
una comunicació de Natàlia Carbonell Ros: Vivències i reflexions lingüístiques dels refugiats a
França durant l'exili de
1939. Carbonell ha investigat en les cartes del
fons Ramir Bruguera
(AMP) i actualment està
preparant un article sobre aquest tema pel
proper volum de l'Institut d'Estudis del Baix
Empordà.
Bibsons
El programa de ràdio
Bibsons del 19 d'abril
s’ha dedicat als lectors
de les fàbriques de suro,
amb mostres de les lectures que s'hi podia escoltar.
Aquesta activitat ha format part de la programació de Sant Jordi, organitzada per la Biblioteca, l'AMP i el Museu
del Suro, i es pot escoltar al web de l’Institut
de Comunicació.

Busquets i Dalmau, Lluís. Jaume Busquets i Mollera (Girona, 1903-1968). Artista
i pedagog dels bells oficis. Institut d’Estudis
Gironins. 2012. Busquets és l'autor dels
plafons d’oficis a la façana lateral de la
Biblioteca.

♦

Coll, Maria; Ferrer, Llorenç. “Maur
Ametller. El Da Vinci català”. Sàpiens.
Núm. 126. Febrer 2013. Biografia i invents d’un cèlebre monjo palafrugellenc.
♦

♦

Curbet, Quim. El viatge del gironauta. Girona, 2013.

♦

Hostaled, Carme. Petit recull de poemes. 2012.

Revista del Baix Empordà. Núm. 40. Març-juny 2013. Entre
els articles relacionats amb
Palafrugell hi ha el de
M. Concepció Saurí sobre
l’escriptora Engràcia Ferrer,
a partir del seu fons a
l’AMP.

♦

Subirós Teixidor, Rosa
Maria. Remeis tradicionals a
la Costa Brava. Barcelona
2012. Amb aportacions de
Montse Cullell, Rosa Morató i Ramón Roqué.
♦

Turró, Jordi. Les barraques de pescadors a la Costa
Brava. Fundació Ernest Morató. 2013.
♦

El llibre de la Festa Major de Llofriu

Exposicions
Documents de l’AMP s’exposen actualment a:
♦

Escodriny de Cuixart, Palafrugell 1974, declaració de principis. Museu d’Art de Girona. Fins el 26 de maig.
La terracotta del pati dels
fruiters. Col·legi Torres Jonama. Fins el juny.
♦

Josep M. Corredor, 19121981. De casa a Europa.
Museu d’Història de Girona. Fins el 3 de novembre.
♦

Vicenç Bou. De la plaça al
Paral·lel. Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí, 2013.
♦

Catàleg i instal·lació de pergamins
Els 326 pergamins del fons de l’Ajuntament (s. XII-XVII)
s'han instal·lat en carpetes de conservació, adaptades a les
diferents mides dels documents, amb subdivisions per facilitar la seva manipulació. La descripció global de la col·lecció
i una fitxa i una
fotografia
de
cada pergamí
es poden consultar al catàleg que s’ha
elaborat,
al
web municipal (Fons documentals/
Fons de l'Administració local).

Per la festa de l’Homenot
de Llofriu, el 24 de maig,
l’Associació de Veïns i
Amics de Llofriu oferirà al
Centre social i cultural
Bassa Rocas una mostra
dels exemplars del llibre
de la Festa Major, de 1982
a 2012. La publicació inclou la programació festiva i, a més, continguts de
revista d’informació i opinió. És per això que es
signarà un conveni entre
l’AVALL i l’Ajuntament
per tal d’incorporar els
llibres a la premsa digitalitzada del web municipal.
Galeria de personatges
S’està
preparant el
prop e r
llibret,
dedicat a
Lluís
Molinas. L’autor és David Galceran i es presentarà al
Centre Fraternal per la
Festa Major.
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Acte de
lliurament del
plànol a l’AMP el
22 de febrer
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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 !

Carme Santaló va fer
una
deixa
testamentària a l’AMP
del plànol de
l'acabament
del campanar
de l'església
parroquial (s.
XVIII),
del
mestre
de
cases Joan Ranté, que ha estat lliurat per la seva família.
Mercè Cid ha completat el fons de la Farmàcia Mascort-LlachCid. Maria Piferrer ha cedit 2 fotografies de Josep Cofan
(2009); Carme Pruneda, 7 fotografies d’una rajoleria
d’Esclanyà (anys 50); Maria Agustí, 2 fotografies de les Gavarres (principi s. XX); Josep Granés ha cedit còpia de documentació relacionada amb l’Associació d’Amics de la Unesco
(2012). Enric Carreras, articles dels quals és autor; Roser Macià, premsa relacionada amb els carrilets; Joan Rosal, dos calendaris locals (1986,1988); la Penya Barcelonista, exemplars
del seu butlletí (2012).
S’ha digitalitzat documentació relacionada amb el Cercle Mercantil, cessió de Maria Bonany; documents de la família Bech,
de Lluís Carbonell; nova documentació del fons de Félix Freixas Gich, de Laia Freixas; l'obra de teatre Colorín colorado de
M. Assumpció Soler (1947), de Lluís Molinas; documents referents a la Guerra Civil i a la postguerra del soldat Salvador
Sabater, de Maria Sabater; àlbum de dibuixos de Candelària, de
Brigitte Robert; 138 fotografies de paisatges i activitats de Palafrugell i el seu entorn (2a meitat del segle XX), de la família
Regí Agustí; 1 fotografia d’un Ball Apatx del Centre Fraternal
(1922), de Montserrat Presas; de Tamariu (anys 20) i de Montras (anys 40), de Lluís Molinas; de sardanes a Tamariu (1959),
d’Anna Costal.

