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Audiovisuals
S’ha obert la secció d’arxiu d’audiovisuals al web
municipal, amb les gravacions dels plens des de juny de 2015,
les dues edicions d’Històries de vida sobre els barris
La Sauleda/carrer Ample (2014) i Vila-seca/Bruguerol (2016) i
fotografies i pel·lícules del fons Arcadi Gili i Garcia a l’AMP,
sobre Calella i la seva gent, i la costa empordanesa durant els
anys 1943-1965. Ho trobem a pandora.palafrugell.cat, dins la
pestanya Audiovisuals.
En aquest projecte hi treballem l’AMP i les àrees
d’Administració Electrònica,
Informàtica i l’Institut de
Comunicació.

Foto Arcadi Gili i Garcia.
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Joaquim Niell Gelpí estenent xarxes al Port Bo l'any 1962. Foto Arcadi Gili i Garcia.

Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Els treballs premiats en
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
el premi de recerca
procedents de l’AMP:
Mestre Sagrera del
curs 2015-2016 s’han ♦ Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres 2015.
digitalitzat a l’AMP i ja es
Amb articles sobre el turisme a l’Empordà i a la Costa
poden consultar al web
Brava de Rosa M. Fraguell Sansbelló i Joan Vicente i Rufí.
municipal. Els temes
treballats són el mercat, ♦ Bacardí, Montserrat. Catalans a Buenos Aires. 2009. Amb
referències a Gràcia i Florenci Bassa, que hi vivien, i a una
les places, la indústria de
visita de Josep Pla.
guerra, els trastorns
♦ Bofill Sureda, Marcel.
alimentaris, l’escoltisme,
Història de la mineria a
el motociclisme, la
Sant Joan de Palamós.
trajectòria de Sílvia Pérez
Premi de recerca Vila de
Cruz, el turisme, les
Palamós 2014-2015.
garoines, les eleccions,
Palamós 2016. Amb
les pintures de l’església
referències
a
les
parroquial, l’escola Barexplotacions mineres de
celó Matas, els comerços,
Mont-ras i Llofriu.
els motius i l’Energia.
♦ Pericot, Joan. Calella de
També estan disponibles
Palafrugell i les havaneres
quatre nous volums de la
(1966). Edició facsímil,
col·lecció Quaderns de
2016. Inclou un CD amb
Palafrugell, editats
la cantada de presentació del llibre a Can Batlle l’any 1966;
entre l’any 2000 i el 2003
la gravació forma part del fons Joan Pericot Garcia a l’AMP.
i dedicats a l’escola Torres Jonama, Calella, el ♦ Viure de l’aire. Revista de Girona, maig-juny. Amb
suro i la gent de
il·lustracions de Bruna Valls (Palafrugell, 1989).
Palafrugell.

50 anys d’havaneres

Més exposicions
Un catàleg de mosaics
del fons de la família
Bassa Rocas a l’AMP es
pot veure a la Casa
museu Lluís Domènech i
Montaner de Canet de
Mar, del 18 de juny al 18
de
setembre,
a
l’exposició Catifes de
ciment. El món de les
rajoles hidràuliques.

L’exposició al Palau Robert de Barcelona es pot visitar fins
al 28 d’agost; després es podrà veure en diferents localitats
i acabarà el recorregut a Palafrugell el 2017. L’ha comissariat
Oriol Oller i el disseny és de Jordi Sàbat.
L’AMP ha col·laborat en la campanya de recerca de
documents relacionats amb les havaneres organitzada per
l’IPEP; amb la coordinació de Lluís Maimí s’han realitzat 10
nous ingressos i s‘han reproduït 291 imatges.

Fons al web
Ja es poden consultar en línia les descripcions dels fons del
pintor Rodolfo Candelaria, el cineasta i fotògraf Arcadi
Gili i Garcia, la poeta Narcisa
Oliver Deulofeu, el decorador i
dissenyador Joan Pericot Garcia
(col·laborador en el llibre Calella de
Palafrugell i les havaneres, 1966),
l’Escola de Llofriu (1924-1985),
La Defensa Comercial (19251937), el Comitè Surotaper de
Catalunya (1931-1934) i el Grup
promotor contra el port del
Crit (1979-1983).

I estem treballant en la
mostra de la Festa Major
Josep Pla al Tabarin i
l’exposició de fotografia
local de la Biennal
Miserachs
que se
celebrarà el setembre, a
més d’una sessió sobre
conservació
de
fotografies.

Nous ingressos de
fons i documents
S’ha incorporat documentació al
fons Joan Pericot Garcia, cedida per
Montserrat Pericot, i al fons
patrimonial Plaja, cedida per Jordi
Cama.

♦

Manuscrits i documents solts
(segle XX): documents del MuseuArxiu, cedits per Xavier Rocas.
Projecte de remodelació del centre
de la vila (1986-1988), cedit per

♦
Inauguració de l’Espai Candelaria a la galeria Las Heras, 24 de juliol
de 2008. E/d.: Jaume Garcés, Rodolfo Candelaria i Rosana Garcés.
Foto Jaume Garcés.
Coordinació i redacció:
M. Concepció Saurí
Lídia González
Realització: Xavier Pareras
Arxiu Municipal de Palafrugell
Servei de Gestió Documental
i Arxiu

Francesc Albardaner.
♦

Fotografies i audiovisuals (s. XX): Escola Barceló Matas,
Lluís Maimí, Jaume Garcés, Sílvia Molinas i Albert Teixidor.

♦

Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Jordi Tauler, Jan Baca, Núria Vidal, Sandra Bisbe, Rosa Moret,
Lluís Brias, Josep
Pareras, Marta
Gallart, Adela Pagès,
Teresa Pons, Maria
Giner.

♦

Hemeroteca
i
publicacions: Manel
Melchor, Fundació
Pallach, Enrique de
Hériz, Escola Pi Verd.

♦

Estudis inèdits:
◊ Dones emprenedores.
Palafrugell 18561914, segon volum.
Autora: Rosa M.
Masana Ribas. 2016.

Plaça de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
Horari: de dimarts a
dissabte de 9 a 14 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de 16
a 19 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10 a 11 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

