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Darrers ingressos

Microfilmació
Boix, Javier Brias, Ramir Bruguera, Jordi Crous, familia

El mes de maig s'ha portat a terme la microfil-

Alhora s'han microfilmat el lIibres d'actes del

ro 6, acabava amb els realitzats durant els mes d'octubre

Esteba, Assumpció Feliu, Heriberto Feliu, Ángel Fernán-

mació deis exempl ars del set manari Baix

Centre Fraternal. De 1896 a 1906, i de 1912 a

de 1999. Des de lIavors s'han rebut a I'AMP 67 nous

dez, Guillem Frigola, Josep Granés, Josep M. Joanola,

Emparda conservats per la família Palé i els pro-

1957,1 4 llibres recullen els acords presos per la

ingressos de documents, que tot seguit relacionem de

Maria Juriol, Enric Marqués, Montserrat Medir, L1uís Moli-

cedents de I'AMP i la Biblioteca Pública. Es trae-

Junta del centre sobre tot ti pus de temes .

manera ben sumaria:

nas, Josep Niell, Dídac Ortiz, Joan Piera, Dolors Ponsatí,

ta de 4.540 fotagrames que ens permeten con-

Aquests documents han estat consultats repeti-

sultar els setmanaris des de gener de 1919 fins a

dament pels investigadors i han subministrat

juliol de 1936, sense deteriorar els originals.

informació sobre el teatre, el cinema, la política,

La darrera relació d'ingressos, publicada al butlletí núme-

Evarist Puig, Pepita Ramiro, Jaume Roger, familia Serra,
Fons: El fons de la família Fina Rocas (segle XII-1975) ha

Amado Torroella, família Trias Pareras i Pep Vila. De tema

incorporat nova documentació cedida per M. Llulsa Fina,

local, estan datades entre 1880 i 1985.

la vida quotidiana a la postgu erra, etc. Els 1.415

i el fonsde la familia Roig Ferrer (segles XIX - XX), publicacions de música d'Amadeo Roig cedides per Javier

Hemeroteca: S'ha completat la col·lecció del setmanari

Brias.

Ara qracies als cinc exemplars, de 1931 a 1934, cedits

fotogrames resultat de la microf ilmació es poden
consultar des d'ara a ¡'AMP.

BAIX-r," PORDA

per Carme Bonal.
Cartells i programes : Les activitats teatrals locals des

A més deis microfilms citats , a I'AMP es poden
consultar en aquest format les actes del Pie de

deis anys 40 als 80 es recullen en la col·lecció de 48 car-

Documentació de personatges i temes locals : Joan

telis i programes cedida per Josep Naya i en la de 28 car-

Bruguera, Anna M. Carbó, Heriberto Feliu, Eduard Gich,

telis i programes cedida per Pep Bofill i Miquel. Altres

Enric Marques, Margarida Niell, Joan Pascual i Joaquim

documents referents a activitats locals des de 1930 al

Vilahur han facilitat documents relatius a personatges

nials i personals locals i els lIibres de baptismes,

2000 han estat cedits per Enric Bruguera, Álex Cebollero,

palafrugellencs.

matrimonis i óbits de la Parroquia de San Martí.

Estudis inédits

Es preveu continuar el procés de microfilmació

S'han incorporat a aquestasecció els treballs premiats en

amb els registres de població de l'Ajuntament de

L'Asscm blca Pro - Cost a Brava

l'Ajuntament de Palafrugell de 1752 a 1982, diferents documents procedents de fons patrimo-

Miquel Esteba, Joan Frigola, Enric Marques, Parroquia de
Sant Martí, Joan Piera i Francesc Vaqué.

la XV edició del premi escolar Josep Sagrera i Corominas

\~

Palafrugell, que s'inicien I'any 1721.

i els estudis següents, cedits pels seus autors:
Espert, Merce i Martinez, Xavier. N. Girbal i B. Mar-

qués. Dos missioners de Palafrugell al Perú. 3r d'História,
Universitat de Girona, curs 1999-2000.
Turró, Jordi. La familia Uorens i Bassa a I'Argentina.

Una historia d'emigració catalana a América. 3r d'Hist ória, Universitat de Girona, curs 1999-2000.
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Amb aquesta microfilm ació s' ha
enllestit la reproducció de la premsa
local anterior a 1939, que es pot con-
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Impresos: La familia Esteba i Teresa Feliu han cedit im-

. _ -- - ~

Imatges: S'han incorporat a la col-lecció d'imatges les
cedides per la familia Agustí Ungé, Carme Bonal, Teresa

sultar a I'AMP. Aquestes edicions són
una font de primer ordre per a la historia local, i alhora uns doc uments rars
(no ens consta qu e es conservin
col·leccions en altres centres) i extre-

presos referents a activitats locals des de 1914 a 1967.
Domingn. dll/ /,0 dr JI/nln de 194i . lorhr. o los 10 en pUllln.
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y se complace en
an unciar les para
dichas fiestas. gran·
des acontecimientos
cine matog ráficos.

madament fraqils donades les seves
característiques.
Programa de cinema Cine Centro Español

Activitats
Quaderns

equ ip de mestres. Finalmen t, ens descriu

qraflcs de L'lndép endant de Perpinya per a

esc rit amb motiu de l casa ment de la seva

El numero 10 de la co l·lecció Quaderns de

co m el CEIP Torres Jo nama afronta el segle

les seves edicions ded icades a la Costa

filia, la pubilla Rita Roig Ferrer. La cuina de la

Palafrugell , que apareix era I' any vinent ,

XXI plantejant -se nou s rept es. En el darrer

Brava els estius de is anys 60 i 70, sumant -s e

fam ília Roig Ferrer era d'arrel local pero amb

esta r á ded icat a Calella. D'una banda es res-

cap ítol diversos t esti monis ens apo rten el

així a la campanya L'album deIs records deis

influenci es europee s; les seve s rece ptes

sequ ira la seva historia, des de I'antic poble

record de t emps passats i la visió del

establi men ts locals.

eq uilibren tradi ció i innovació en una epo ca

de pescadors fins a I'eclosió del turisme, i de

moment presento

L'exposició ha estat produida per l'Arxiu

d 'esplendor de la ind ústr ia su rera, una

I'altra es tara un estudi de la seva vessant

La presentació del lIibre i d 'una exposició del

d 'lmatges Emili Massanas i Burcet de la

indústria local pero amb contacte permanent

arqu itect ónica

llibre

matei x títol , produlda per l'Area de Cultura i

Diputació de Girona en base a fotografies

amb I'exterior.

cornencara amb les primeres notícies del

comissariada per Joan Busquets , han format

procedents del diari L'lndépendant i incorpo-

Les receptes d'Elvira Ferrer ens aporten una

poble fins practicament arribar a I'actualitat;

part deis actes de celebració del

rades a aquest centre.

vis ió nova i enriquidora de la cuina local , la

els seus autors són Miquel Esteba i Daniel

versari de I'escola Torres Jonama.

urbanística.

El

75e ani-

d'una mestressa de casa recon eguda com a

Les receptes de l' Elvira " c o rreu"

una de les millo rs cu ineres del Palafrug ell de

Continuant la línia de pub licac ió de docu-

l'epoca.

aspecte de la vida de Calella - gent, feines i

ments co nservats a I'AMP co nsiderats d'in-

L'e dició sera a cura de Carme Bonal, i es

cos tums , cases i ca rrers- pot dirigir-se a

te res per a la histori a loca l, s'esta preparant

preveu presenta r el lIibre el desembre de l

I'AMP.

I'edició de les recept es de cu ina d 'Elvira

2000 dins la ca mpanya d 'Es Niu.

Pereira. Si algú disposa de fotografies o
altres documents que mostrin qualsevo l

La Costa Brava de l'lndépendant

Ferrer Casadevall, datades I'any 1904, les

L'Arxiu i els escolars

quals formen part de l fons Roig Ferrer.
Ce teüa de PalafruRe11. - Detalle de la Pla ya .
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El dia 31 de rnarc es va presentar al Teatre
Municipal L'escola Torres Jonama i el seu

temps , número 9 de la co l·lecció, del qual

,..-"'----------~

En aquest curs que s'acaba, s'ha incremen-

I

tat de manera significativa I'ús que els cen -

n'és auto r Joa n Busquets Biarnes. El lIibre

tres escolars han fet de is serveis de I'A MP. A

s'inicia amb una biog rafia de l filantrop Josep

més de I'assessoram ent habitual a I'hora de

Torres i Jonama, el qua l va pagar la cons-

prepa rar els treba lls presentats al premi

trucc ió d 'una nova escola a Palafrugell i va

Mestre Sagrera, hem ates visites d 'escolars

subvenc ionar

les

de

Mont- ras , Pals

i

Foto: JOAN FORGAS

de I'IES Baix Emporda i de les escoles

Regencós. L'autor analitza com la Guerra

A can Rosés s'ha pogut veure, amb ocasió

Barceló Matas, Sant Jord i i Vedruna-P rats de

Civil va afectar I'esco la, la d ifícil situació deis

de les ·Festes de Primavera , la mostra

la Carrera, que han treballat a I'ento rn de

anys de postguerra, la lenta progressió deis

fotogratica La Costa Brava de l 'lndépendant,

Elvira era membre de la burgesia tapera

diferents documents, i s 'han portat a term e

anys cinquanta i seixanta, el canvi que va

del 19 de maig al18 de juny, organitzada per

palafrugellenca; les 185 receptes ( 118 de les

conferencies sobre la documentació i la

suposar I'arribada de la democracia i I'im-

I'AMP. Aqu esta exposició reunei x una selec-

quals són de postres) recullen la trad ició

historia local a I'IES Frederic Mart í Carreras i

pul s donat als anys vuit anta per un renovat

ció de les imatges realitzad es pels reporters

culinaria familiar i varen ser posad es per

I'escola Torres i Jonama.

Documents i exposicions

Breus
S'han utilitzat dues imatges conservades a I'AMP
en I'homenatge que es va portar a te rme al mús ic
pa lafrugel lenc Emi li Joanals per pa rt de
l'Agrupació sarda nista de Cardede u el passat 13
de febrer en el marc del ge febrer musical.

Documents de Palafrugell
a Tarragona

En el marc de les expos ic ions M'escriuras una carta?

L1ibre, Josep. Aple c testimonial del co¡'¡egi del Sagrat

Un deis fons privats més importants de l'Arxiu

l'Arxiu Historie de Girona presenta La família Rosés i les

Cor deis germans maristes de Mataró (1887-1972).

Historie de Tarragona és el de la família

seves cartes del 27 de maig al 8 d'octubre de 2000.

Argentona 1999. (Inclou la biografia del palafrugellenc

En base a una mostra de la correspondencia guardada

qerma Narcís Girbau).

en el fons Rosés (1687-1909) de I'AHG, I'exposició des-

Saurí, M. Concepció. "Mi tjans de co municació i

que s'establiren a Tarragona amb la construc-

Moragas, uns comerciants originaris de Valls

cobreix la riquesa de continguts de ca rtes esc rites prin-

arxius municipa ls: l'experíencla de l'Arxiu Municipal

ció del port, i amb posterioritat a Barcelona i

cipa lment a la primera meitat del s. XIX i exp lica la histo-

de Palafrugell". Lligall, Revista catalana d 'arxivística,

Maó, des d'on gestionaven negocis d'arrenda-

ria de la fam ília d'apotecaris i d' hisendats que va dona r

núm . 15. Associació d 'Arxivers de Cat alunya,

nom a les Voltes d'en Rosés, a la Cort Reial de Girona .

ments de rendes senyorials i eclesiástiques, el

Barcelona 1999.

Membres d'aquesta fam ília varen resid ir a Palafrugell (a

"Els clarobscurs deis arxius". Revista de Girona, núm.

can Rosés, al costat de I'església) i per tant algunes d'a-

197, novembre-d esembr e 1999.

aiguardent) i exportat cap a la resta d'Eu ropa i

questes cartes hi fan refere ncia. Alguns doc uments con -

Vila, Pepo Mossen Tapiola i la cuina de Palafrugell .

el continent america,

servats a I'AMP formen part de I'exposici ó g iro nina, que

Galería de personatges núm. 1. Revista de Palafr ugell

podeu visitar també a l'adreca www.uoc .es/humfi l/carta.

S'han conservat copiadors de cartes, de Ile-

i Ajuntament de Palafrugell, gener 2000.

producte deis quals era transformat (vi en

tres, Ilibres de caixa, de compra i venda, expe-

Grau, Oolors. "Palafrugell o les postals de la Costa
. Documents conservats a l'Arxiu s'han pogut veure a

Foto Eli Guillamont.
Imatges de Placa Nova i de Calella decoraven I'escenari
mentre EmiliJoanals rebia un merescut homenatge

les exposicions següents:

Foc! La

Les cartes escrites al camp de refug iats d'Arge lés
entre Rosa Laviña i Pere Vaqué, i conservades
avui a I'AMP, varen ser objecte d'inte res en dos
programes de la se rie Vides privades a TV3:
"Estimar", emes el 9 de febrer, i "Ser telic", el 2 de

........................... .
marc.

.

El passat mes d'abril vam rebre a I'AMP la consulta d'una persona de cogno m Bofi ll. El fet no tindria res d'extraord inar i si no es tractés d'una ciutadana australiana a la recerca deis seus ava ntpassats palafrugelle ncs . Es tracta de la consulta
d'origen més remot que hem ates fins avui.

• • • • • •• •

mediterrém«

crema , prcdutda pe l Museu del

Brava". Oiari de Girona, col. Memoria qr áfica de les

dients de clients i socis, de vaixells, etc. Una

comarques gironines. Girona, 6 de febrer de 2000.

de les característiques del fons és el seu gran

Salvatella, Josep i Colomé , Mont serrat. Crónica d' un

abast territorial, que el fa interessant per a

Suro. Al Museu del Suro, de 29 de gener a 26 de

segle. Palafrugell 1900- 1999.

marc.

Edicions Baix Ernporda, Palafrugell, abril de 2000 .

La dona en el món del suro, produida pel Museu del

Vila, Pep. Les litúrgies del menjar a les terres gironi

Catalans.

Suro . A la Facultat de Ciencies de la Universitat de

nes. Diputació de Girona, Girona 2000 .

Com que bona part del cornero es realitzava

estudiosos de moltes comarques deis Paísos

Girona, de 30 de rnarc a 14 d 'abri l.

per vía marítima, trobem informació de molts

L'escola Torres Jonama i el seu temps, produida per

municipis costaners, i també de Palafrugell.

I'Área de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell. Al
Teatre Municipal, del 31 de rnarc al 30 d'abril.

En aquesta vila els Moragas mantingueren

75 anys en imatges , produida pel CEIP Torres

tractes amb la famíl ia Serra. Disposem de

Jonama. Al CEIP Torres Jonama , del 4 al 22 de juny.

cartes emeses per Víctor Serra el 1835 i
1837 (registre número 451/4) referides a
contenciosos judicials a Marsella (afer
Pollan) i gestió del nové decimal i excusat

• •

a més del pagament de deutes. Referent

El taller de lectura de I'Hospital Geri átric ha incorpo rat a les seves activitats el come ntar i de diapositives amb imatges procedents de I'AMP.

a aquesta temática hi ha diferents debitoris i rebuts del 1835 (registre 3581 ).
Els documents són un exemple de les

Des de gener s'han rebut a I'AMP quatre transterencies de documentació de les ofic ines de
l'Aj untament , procedents de les áreas de Med i
Ambient, Secretaria, Serve is i Urban isme, amb un
tota l de 65 unitats transferides.

relacions econó rniques deis palafrugeIlencs a inicis del segle XIX amb diferents punts de la costa medlterrania,

Aquesta fotografia d'escolarsamb bata, cedida per Amado
Torroella, és una de les imatges que s'han pogut veure a
I'exposició del CEIP Torres i Jonama

Per ampliar la informació podeu dirigirvos a l'Arxiu Historie de Tarragona o bé

ARA TAMBÉ US

PODEU POSAR EN

al

Documents i publicacions
Aquestes són les darreres publ icac ions que s' han incor -

arxiu@palafrugell.net

reterencíes i/o reproducc ions de documents conservats

porat a la bib lioteca de consulta, les qua ls inc louen

a I'AMP :

Arxiu

Municipal

Palafrugell.

CONTACTE AMB L'ARXIU VIA CORREU
ELECTRÓN IC. LA NOSTRA ADREyA ÉS:

mateix

Josep M.T. Grau i Pujol

l

i

Arxiver

de

El Far

El fons del Far de Sant Sebastla s'ha dipositat a
I'AMP per tal de ser classificat i conservat. Els docu ments d'aquest fons ocupen 5 metres lineals i estan
datats des de la inauguració del far I'any 1857 fins
als nostres dies.
Modelo e um. t
------ ---

Els faroners han estat els responsables de deixar
__

constancia escrita del control del func ionament del
far ( despeses de manteniment , altes i baixes de
material, consums d'energ ia...), realitzar periódica ment inventaris, mantenir correspondencia amb els
diferents organismes administratius, registrar les
visites i portar a terme altres funcions entre les quals
cal destacar I'observació meteorológica .
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properament el seu estudio

El Far de Sant Sebastia és un de is edificis de Palafrugel l més reprod uit en posta ls.
Aquesta és una edició de la fototipia Thomas de Barcelona.

PI\Lf\FRUGELL. San! Se bas lia . Entrada al Faro

