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Fons al web
S’han incorporat al web municipal els inventaris de nou fons:
de la Fundació Ernest Morató, de les famílies Avellí i PascualMercader, i els fons personals Enric Marquès Vilalta (mecànic i
soldat durant la Guerra Civil), Josep Martinell Bruguera
(pintor i escriptor), Josep M. Reguant i Gili (metge, polític i
investigador de moviments socials i polítics), Frederic Sirés
Puig (músic), i Josep M. Vives i Sureda (ebenista, carrossaire,
cineasta i fotògraf).
Ja són accessibles
les descripcions de
54 fons d’un total
de 112.
Ta m b é
s’ha
renovat la presentació de tots els
fons, s’han actualitzat i s’hi ha afegit
enllaços d’interès,
com els d’articles
a la Viquipèdia i els
audiovisuals
disponibles a la
xarxa.
AMP. Fons Josep Martinell
Bruguera.

Fons al web
Festa de la Bellesa
Novetats a la
biblioteca de l’AMP
Josep Pla al Tabarín

Memòries de la
Guerra Civil
Eliminació de
documents
Nous ingressos de
fons i documents

Festa de la Bellesa

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
procedents de l’AMP:

El 22 de juliol de 1905,
al Centre Fraternal, es
varen donar els premis
a les composicions
literàries i musicals
presentades a la Festa
de la Bellesa de
Palafrugell. Aquesta
festa i els Jocs Florals
de Sabadell i de la
comarca de la Selva
s'expliquen en un
dossier de la revista
L'Avenç que podem
consultar en línia: Jocs
Florals i certàmens
literaris
en
la
construcció de la
cultura
del
catalanisme.

♦

Casas i Roca, Jordi. La
hisenda municipal catalana.
De la baixa edat mitjana a la
revolució liberal (segles XIIXIX). 2015.

♦

Creixell Cabeza,
Martinell. 2015.

♦

Edo Puertas, Josep. Andreu
Cortines Jaumot. Cooperativisme i llibertat nacional. 2015.

♦

Es Còdol. Calella, juny 2015.

♦

Gavarres. Refrescos i licors. Primavera-estiu 2015.

♦

Josa Buchaca, Antoni. Enric d’Hostalrich i Colomer, el baró de
casa Fleix. 2014. Inclou informació sobre el primer baró,
Domènec Fleix, casat amb
Manuela Rosés (de la casa
Rosés de Palafrugell).

Clara.

La Torre Ferrera. Mont-ras,
juliol 2015.
♦

Montellà , Assu mpta.
Lletraferides. La història de les
nostres bibliotecàries. 2015.
Inclou informació sobre Rosa
Granés i el seu treball al
bibliobús del front durant la
Guerra Civil.

♦

Revista del Baix Empordà.
Les feines del bosc. Núm. 49.
2015.

♦

Josep Pla al Tabarín
Del 16 de juliol al
31 d’agost els
cavallets de la Festa Major són els
protagonistes de
la tercera edició
de "Josep Pla al Tabarín" (exposició
al vestíbul del
TMP). El text de
Josep Pla és un
fragment de la
narració Ramon de Montjuïc (a Coses Vistes, 1925). La fotografia actual és de Paco Dalmau. I la fotografia d’abans és de
la Festa Major de l’any 1954 (Arxiu Municipal, col·lecció
Jaume Sala Frigola). Organitzen l’exposició l’Ajuntament de
Palafrugell (Arxiu i Cultura) i la Fundació Josep Pla.

Eliminació de documents
L’AMP ha gestionat
l’eliminació de documents
dels anys 1991 i 20052009 de les oficines municipals (168 unitats
d’instal·lació i
22’68
metres lineals).

Memòries de la Guerra Civil
Ja es pot consultar en línia les memòries de la Guerra Civil
de Fèlix Freixas Gich (Mont-ras 1903 – Palafrugell 1967).
Treballador de Manufacturas del Corcho, va ser enviat al
front el 21 de setembre de 1938. El 10 de febrer de 1939
va travessar la frontera i va ser concentrat a El Voló, on va
escollir retornar a Espanya. Va estar reclòs al camp de concentració de San Juan de Mozarrifar (Saragossa) l’11 de
març de 1939
fins a finals del
mateix any, i
després va estar empresonat a Girona i
Santander fins
l’any
1943,
quan va poder
retornar
a
Palafrugell.

Es tracta de documentació valorada en les Taules
d’Avaluació i Accés
Documental (Generalitat
de Catalunya) i sense
interès administratiu, legal
ni històric.
La destrucció i reciclatge
dels documents l’ha
realitzat una empresa
especialitzada i autoritzada per l’Agència de
Residus.

Nous ingressos de fons i documents
♦

♦

♦
Coordinació i redacció:
M. Concepció Saurí
Lídia González
Realització: Xavier Pareras
Arxiu Municipal de Palafrugell
Servei de Gestió Documental
i Arxiu
Plaça de l’Església, 8
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17200 Palafrugell
♦
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
♦
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 !

♦

♦

♦
♦

Fons Eulàlia Hortal Brugués de balls i danses tradicionals
(partitures, descripcions de balls, vídeos, enregistraments
sonors, recull de premsa i fotografies); ocupa 6 metres
lineals.
Fons Joan Pericot Garcia
cedit per Montserrat
Pericot amb documents
personals, obres, edicions
i audiovisuals (19151987).
S’ha incorporat al fons
Josep Granés documentació familiar (1990-2013),
al fons Paco Dalmau
cartells i programes
d’activitats locals (19242014) i al fons Engràcia
Fe rre r do s t ex to s
manuscrits de l'escriptora:
Sonet de Primavera i Darrer Itinerari (1934-1938).
Manuscrits i documents solts (1947-1988): documents personals (1947-1988) d'Àngela Clos Batlle (cedits per Joelle
le Reste), genealogia Petit-Deulofeu (Rosa M. Masana).
Programes i cartells (segle XX): Amics de l’Òpera de
Palafrugell.
Fotografies i audiovisuals (s. XX): Rosa M. Llorens,
M. Dolors Serra.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
cessions de Jordi Sais, Joan Mató, Dolors Butiñà, Margarita
Molins, Teresa Ribas, Eusebi Carrasco, Antoni Deulofeu i
Lluís Maimí.
Edicions: Antoni Josa i Fundació Roca i Galés.
Estudis inèdits:
◊ Fusté, Silvia i Guilló, Anna. Palafrugell i els seus pous.
(Universitat de Girona, llicenciatura en Farmàcia, 1989).
◊ Treballs guanyadors del Premi Mestre Sagrera (20142015).

