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Gastronomia i arxius
Amb gust empordanès. Tastets de gastronomia als arxius del Baix
Empordà és el títol de l’exposició virtual que es presentarà el
divendres 5 de juny, a les 7 de la tarda, a l’Arxiu Comarcal de
la Bisbal.
Al blog dels Arxivers del Baix Empordà trobarem
receptes, menús, establiments i productes d’abans, de Palafrugell i de la resta de la comarca, fins als anys cinquanta del segle
XX. L’exposició inclourà una selecció de material gràfic.
L’activitat forma part de la celebració del Dia Internacional
dels Arxius el 9 de juny, i es realitza en col·laboració amb el
projecte AODL Agroalimentària i restauració del Consell
Comarcal i la Marca de Garantia Productes de l’Empordà.
Un dels anuncis del Programa de Festa Major de Palafrugell, 1948. AMP.
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Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Ja estan disponibles al Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
web municipal les edi- procedents de l’AMP:
cions de l’Ajuntament, co- ♦ Àlbum de records. Begur. Edicions Baix Empordà, 2015.
ordinades per l’AMP, que
estan exhaurides. Tenim a ♦ Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. 2014. Amb un article
sobre l’escoltisme catòlic.
l’abast el dietari d’un
hisendat, les memòries ♦ Dacosta Oliveras, Josep M. Natura litoral. Quaderns de la
d’Irene Rocas, les recepRevista de Girona, 2015.
tes de cuina d’una família
d’industrials surers, la ♦ Gavarres. El porc i la matança. Tardor-hivern 2014.
vida quotidiana dels faro- ♦ Narcís Sans i Prats. Col·lecció Girona fotògrafs. Ajuntament
ners i els testimonis dels
de Girona, 2014.
visitants al far. Els llibres
s’han digitalitzat a l’AMP i ♦ Revista del Baix Empordà. Núm. 47. Amb articles sobre els
convents Carmelites, Frederic Sirés i visites escolars del
el projecte ha comptat
s. XIX .
amb la col·laboració
d’Administració electrò- ♦ Revista del Baix Empordà. Núm. 48. Amb articles sobre Fitor,
nica.
Joan Miquel i Avellí i un naufragi a les illes Formigues.
També s'ha actualitzat la ♦ Revista de Girona. Març-abril 2015. Amb articles sobre Josep
premsa digitalitzada
Pla, les Vies braves, Josep Granés Presas i Miquel Torroella.
amb els últims exemplars
de cada títol i els dotze ♦ Turró, Jordi. Indians. Xarxa de Municipis Indians. 2015. Amb
il·lustracions de Bruna Valls i disseny de Jordi Sàbat.
números de 2013 de la
Revista de Palafrugell.

Flors i Violes

Indicadors 2014

A l’edició
del 2015
dos espais
han comptat
amb
reproduccions de
d o c u m e n t s
procedents de
l’AMP. Al safareig del carrer Ample, Rosa Aguiló ens ha presentat Un somni automàtic, amb el safareig com a punt de
trobada i també el desig de les primeres màquines de rentar roba. S’hi ha pogut veure imatges del fons Jaume Ferrer
Massanet i de les col·leccions Pareras Agustí, Carme Regincós, Rosa Reig, Anna Sánchez, Casimira Serrano i Lluïsa Soler.

L’any 2014 tots els indicadors de la memòria
d’activitats de l’AMP han
augmentat respecte a
l’any anterior.
Hem atès 2009 consultes,
i s’han consultat 7.383
documents. S’han comptabilitzat 353 usuaris del
servei de visites concertades i 453 dels tallers als
centres escolars. S’ha rebut 38’5 m.l. de documentació de les oficines municipals i 107 ingressos de
fons i documents externs.
La secció de l’AMP al web
municipal ha rebut 21.609
visites.

Al Centre Fraternal, Jordi Cané i Lisa Bause han decorat el
Cine Fraternal amb cartells de programacions i fotografies
d’abans, procedents dels fons del Centre Fraternal i de la
Biblioteca i de la col·lecció Francesc Cama Rivas, i han fet
reviure l’antiga funció amb la projecció de curtmetratges.

Alcaldes
Al web de l'Ajuntament
hi ha una secció dedicada als alcaldes de Paladesprés
frugell;
d’elaborar la llista d'alcaldes i portar a terme
la recerca de fotografies,
actualment s'està incorporant les seves dades
biogràfiques.
Treballen en aquest projecte l’AMP i Administració electrònica.
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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 !

♦

♦

♦

♦

♦

S’ha incorporat al fons
Frederic
Sirés la partitura de la
ranxera Maria Rosa, amb
lletra de Josep Ganiguer
i música de
Frederic Sirés (cedida per Festa Major a principis del segle XX.
Frederic Sirés Vinyals).
Manuscrits i documents solts (1935-1937): 8 documents
personals del palafrugellenc Salvador Blanch Albertí, jugador de futbol al Sabadell F.C. (cedits per Marià Júdez
Blanch).
Programes i cartells (segle XX): cessions dels Amics de
l’Òpera de Palafrugell i Antoni Bofill Colls.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX): cessions de Margarita Mir, Pere Serra, Joana Vilahur, Josefa
Trilla, Lluís Trilla, Carme Petit,
Antoni Petit, Cristina Montseny,
Jordi Tauler, Maria Ayala, Manuel
Vargas, Alfons Peña, Joaquim Vilahur
i Narcís Madí.
Edicions: cedides per Joaquim
Alvarado, Rosa M. Massana, Jordi
Bautista, Antoni Petit i Fundació
Mascort de Torroella de Montgrí.
Estudis inèdits:
◊ Tauste, Gerard. Transcripció de
l'entrevista a Lluís Negra i Escuder
(28-01-2008). Aviador republicà
durant la Guerra Civil Espanyola
(UdG, llicenciatura en Història, Antoni Petit Estalella (1861-1915),
mestre, director de El Nuevo Distri2008).
to, col·laborador de Vallès i Ribot i
regidor de l’Ajuntament.

