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Fons Paco Dalmau
S’ha incorporat al fons Paco Dalmau a l’AMP la seva
col·lecció de documents referents a eleccions, referèndums i
activitats polítiques i institucionals, des de 1975 al 2013 (un
metre lineal de documentació i 239 cartells). És una col·lecció
molt completa, que documenta exhaustivament la transició i
els inicis de la democràcia, a Palafrugell però també a altres
pobles del Baix Empordà. Els cartells de Josep Tarradellas i de
l’Estatut (1977) formen part de la secció de cartells electorals
i d‘activitats polítiques i sindicals.
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Josep Alsina i Bofill

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Bosch i Cuenca, Pere. La guerra de l’arròs. Conflictivitat agrària i lluita política al Baix Empordà (18991909). Alguaire 2013. 23è premi Josep Lladonosa.
Hi figuren informacions extretes de la premsa local
de Palafrugell, consultades al web municipal.
♦

Centre Fraternal. Palafrugell. Estatuts i Reglament
Interior. Palafrugell, 1979. Publicació cedida per l'Associació Cultural Llibre Viu, de Mataró.
♦

Documents del fons Josep Alsina i Bofill a l’AMP
s’exposaran al hall de la
Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona
del 4 de novembre al 10
de gener de 2013-2014,
en l’exposició Els congressos de metges i biòlegs
de llengua catalana (19132013).
La
commemoració
d’aquest centenari ha estat organitzada per la Facultat i el CRAI Biblioteca
Medicina
(Unitat
d’Història i Ètica Mèdica).
El doctor Josep Alsina va
tenir un paper destacat
en la represa dels congressos l’any 1976, a Perpinyà (Xè congrés).
L’anterior s’havia celebrat
l’any 1936, també a Perpinyà.

♦

Domènech Casadevall, Gemma. Emili Blanch Roig (18971996). Arquitectura, patrimoni, compromís. Girona, ICRPC,
2012. Blanch és l’arquitecte de la Biblioteca i Escola
d’Arts i Oficis (1931).

♦

Masana Ribas, Rosa M. “La Feminista, una societat de socors mutus de Palafrugell”. Revista del Baix Empordà.
Núm. 42, setembre 2013. Els documents de La Feminista
es conserven al fons de la mútua La Previsió Obrera, a
l’AMP.

Ja es pot consultar la versió
digital del llibre Memòria personal: una altra manera de
llegir la Història. Editat per la
Universitat Autònoma de Barcelona, recull els resultats del
Congrés sobre Memòria Personal que va tenir lloc a Barcelona el novembre de 2011. Una
de les seccions està dedicada
al dietari d’Irene Rocas, de
Llofriu (1861-1947), conservat
a l’AMP en el fons de la família Bassa Rocas i també
disponible en línia al web municipal. L’autor de la ponència és Jordi Curbet.

Descripció i difusió de fons
Durant el
passat mes
d’agost Núria Anglada,
estudiant de
la UdG en
pràctiques,
ha realitzat
l’inventari i
descripció
del fons de
la Biblioteca
Pública de Palafrugell, i propostes de difusió del fons personal de l’escriptor Josep Martí Clarà “Bepes”.
La descripció del fons de la Biblioteca (segle XVI-2001)
ja és accessible al web: 6'41 metres lineals de documentació,
338 llibres, 10 fotografies i un audiovisual; la Biblioteca es va
inaugurar l'any 1938 però va incorporar documents creats
des del segle XVI.

L’Arxiu a l’Aula
L’AMP ofereix un taller a
l’aula, d’una hora de durada,
sobre els recursos informatius al web municipal i en
especial les consultes en
línia a la secció de l’Arxiu.
Durant els mesos de setembre i octubre s’ha impartit el taller a 213 alumnes de les escoles Carrilet,
Prats de la Carrera i Sant
Jordi i de l’IES Frederic
Martí Carreras, des de 6è
de primària a Batxillerat.

Un dels recursos més consultats, la premsa digitalitzada, acaba de ser actualitzat amb els exemplars de
la Revista de Palafrugell de
Pel que fa a la difusió del fons de l’escriptor, s’estan prepa- l’any 2012.
rant activitats sobre la seva obra per la
primavera.

Quaderns de Palafrugell
S’està enllestint el volum núm. 22 de la
col·lecció, dedicat a Llofriu.
La presentació es preveu el 19 de gener,
durant la celebració de Sant Fruitós.
Els autors dels textos són Joan Badia,
Sandra Bisbe, Jordi Curbet i Maria Piferrer. La fotografia és de Núria Torra. S’ha
comptat amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu.

Nous ingressos de fons i documents
D’e/d Carme Dillet,
Motserrat Agustí
Pascual i Clara
Dalmau, triant taps a
la fàbrica Bisbe de
Palafrugell. Anys 50.
Col·l. família Pareras
Agustí.
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M. Concepció Saurí
Lídia González
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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 !

Maria Ferrer i
Glòria Pulido
han completat
el
fons
de
l’escriptora Engràcia
Ferrer
Mascort
amb
nous
documents (19301958).
Josep
Matas ha cedit
cinc postals de
la Costa Brava,
Josep
Ferrés
tres fotografies locals de finals del segle XIX, Margarita Mir un
rebut d’un dipòsit bancari de diners de l’época republicana
(1939) i l’Escola de Música vuit dossiers de memòries d'activitats dels cursos 2005-2006 a 2012-2013.
S’han incorporat programes d’activitats, cartells i publicacions
(1981-2013) cedits per Josep Castelló, Lluís Molinas, Francesc
Villegas, Llibre Viu, Federació de Cooperatives del Treball de
Catalunya, Ateneu Popular de Calonge, Rodolfo Candelaria,
Miquel Izard i Annie Unland.
S’ha reproduït fotografies i documents (s. XIX-XX) cedits per
Helen Marquès, Anouar Zobair, Frederic Suñer, Josefina Manich, José Ignacio Solana, Lina Corredor, Josep Sabrià, Karina
Reyes, Nuri Esteva, Montserrat Agustí, Maria Agustí, Oriol
Oller, Josep Puig, Enric Bruguera, Victòria Font, Josep Poch, Anna M. Florido i Michel Le Reste.
Eva Prats Castellnou ha cedit un exemplar del seu estudi inèdit Masos i masies de Palafrugell. Estudi arquitectònic i constructiu.
Treball final d'estudis d’ Arquitectura tècnica. Elisava, juny
2011.

