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1. Arxiu Municipal i Gestió Documental
1.Gestió de la documentació i la informació
Sistema de gestió de documents
 S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal,
utilitzat a l’Ajuntament.
 S’ha assessorat a Administració electrònica en l’aplicació del quadre de classificació
al programa FIRMADOC.
 S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al
web, en col·laboració amb Administració electrònica.
 L’AMP, Administració electrònica i Informàtica han finalitzat l’adaptació del programa
Pandora a la gestió de les imatges digitals i els audiovisuals de les àrees de
l’Ajuntament, i la seva visualització al web municipal. S’hi ha incorporat el fons Arcadi
Gili (AMP).
 L’AMP, Administració electrònica i Informàtica han iniciat les proves de tramesa de
documents a l’i-Arxiu (AOC).
Gestió de la informació
 S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió Municipal
Permanent de l’Ajuntament; aquest any s’han realitzat els índexs dels anys 19661970 i 1982-1987.
 S’ha iniciat la participació en el portal d’Arxius de la Generalitat, amb la utilització del
programa GIAC i la tramesa de 22 fons.
 S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web institucional
(històric d’alcaldes, nomenclàtor, arxiu en línia, etc.).
 S’ha col·laborat en la gestió de documents i d’informació per a la celebració del 50è
aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella (IPEP), la Viquimarató “Dones i
Esport” (Espai Dona, Institut Municipal d’Esports) i dels 100 anys del Casal Popular
(Àrea de Cultura).

Imatge promocional del 50è aniversari
de la Cantada d’Havaneres de Calella
(IPEP).

Viquimarató "Dones i Música" a l’AMP,
5 de març de 2016.

Transferències de documents administratius
S’han transferit 212 unitats d’instal·lació (29,68 ml.) de les oficines de l’Ajuntament
(Educació, Cultura, Serveis, Pla de Barris, Medi Ambient, Tresoreria, Secretaria, Intervenció,
Urbanisme, Cultura) als dipòsits de l’Arxiu Municipal.
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Avaluació, tria i eliminació
No s’ha portat a terme cap actuació durant l’any 2016.
Accés a la documentació
Consulta i préstec d’ordre intern: 248 consultes (139 correu electrònic + 42 presencials + 67
ateses per telèfon) + 298 préstecs. Total: 546 serveis d’ordre intern, amb 1.638 documents
consultats.
 Consulta d’ordre extern:
 630 consultes presencials + 3031 ateses per correu electrònic + 71 ateses per
telèfon
 Reproduccions de documents, 152 peticions de reproducció de documents
ateses.
Total: 1.156 serveis d’ordre extern, amb 4.624 documents consultats.
Pel que fa a l’estadística de les consultes per internet, les pàgines vistes a la secció Arxiu
del web municipal (19.496) i als portals de la Generalitat de Catalunya XAC premsa (2.943) i
GIAC (566) són un total de 22.955. Només es comptabilitzen els accessos als apartats
principals.
Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització d’instruments de descripció en bases de dades generals
Inventari fons Ajuntament, catàleg d’imatges, catàleg de pel·lícules i vídeos, catàleg de la
biblioteca auxiliar, catàleg de documents sonors i catàleg d’estudis inèdits i memòria
històrica: 3.812 registres en total.
Nous instruments de descripció
 Inventari i descripció dels fons personals Rodolfo Candelaria, Narcisa Oliver Deulofeu,
Joan Pericot Garcia, Arcadi Gili i Garcia, Josep Costa Sobrepera, Josep M. Vives i Lluís
Medir Huerta.
 Inventari i descripció del fons d’institucions Escola de Llofriu.
 Inventari i descripció dels fons d’associacions La Defensa Comercial, Comitè Surotaper,
Grup promotor contra el Port del Crit i Salt de Romaboira.
 Incorporació de documents i/o informació als fons personals Engràcia Ferrer Mascort,
Frederic Sirés, Família Roig Ferrer, Karl Rosenberg, Paco Dalmau, Eulàlia Hortal, Josep
Martí Clarà, família Bassa Rocas, Josep M. Vives, Ramir Bruguera i Rosa Laviña; al
fons patrimonial Torras; i al fons de la Generalitat Far de Sant Sebastià.
Biblioteca
S’han incorporat 72 publicacions (registres 4468 a 4539) i 3 estudis inèdits (11/16 a 11/18)
d’àmbit temàtic local a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu, i s’han completat les capçaleres
d’hemeroteca en curs.

1.2

Protecció del patrimoni documental

Controls de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les instal·lacions
de l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals (seguretat,
incendis) per part de les empreses contractades i els referents a temperatura i humitat per
part del personal de l’AMP.
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Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 115 ingressos de fons i documents, els quals s’han incorporat als fons i
col·leccions de l’AMP.

Col·lecció Elena Mató
Deulofeu.

Colla sardanista Atrevits al Casal Popular, l’estiu de 1949.
E/d., drets: Ramon Prats, Rosa Bofill Colls, Jaume Colls, Rosa
Moret, Esteve Ferrer, Mercè Serra. Ajupits, Lluïsa Martí Gich,
Teodoro Martos. Col·lecció Lluïsa Martí Gich.

Restauració de documents i canvis de suports
S’han netejat i desinfectat 0’52 ml de documentació procedent de les oficines de
l’Ajuntament (Àrea de Joventut) i 0’13 ml de fons cedits a l’AMP (fons Família Juanals).
S’ha realitzat una còpia digital de 13 cassetes i 5 vídeos del fons Eulàlia Hortal.
Digitalització
 Pel·lícules i vídeos: al llarg del 2016 s’han incorporat 294 documents
(364,42 Gigabytes).
 Altres documents digitals (34,0267 Gigabytes):

1.3

Difusió del patrimoni documental

Accés de documentació al web municipal
 Secció Fons Documentals, actualització: Fons personals Engràcia Ferrer Mascort,
Frederic Sirés, Família Roig Ferrer, Karl Rosenberg, Paco Dalmau, Eulàlia Hortal, Josep
Martí Clarà, Ramir Bruguera, Rosa Laviña, família Bassa Rocas; Fons patrimonial
Torras. Fons de la Generalitat, Far de Sant Sebastià.
 Secció Fons Documentals, incorporació de nous fons: fons personals Rodolfo
Candelaria, Narcisa Oliver Deulofeu, Arcadi Gili i Garcia i Josep Costa Sobrepera; fons
d’associacions, La Defensa Comercial, Grup promotor contra el port del Crit i Comitè
surotaper; fons d’institucions, Escola de Llofriu.
 Secció Premsa digitalitzada: S’han incorporat les revistes de l’Escola Pi Verd, el
Butlletí de l’arxiu i s’ha afegit els exemplars de les publicacions en curs.
 Secció Documentació: Treballs premiats del curs 2015-2016 del premi Josep Sagrera
i Corominas.
La incorporació de continguts al web municipal dels fons documentals de l’AMP es
realitza des del propi servei.
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Accés de documentació al web de la Generalitat
Des del 2014 la premsa digitalitzada de Palafrugell es pot consultar al web de la Generalitat,
a la secció XAC premsa.
A partir del juliol de 2016 s’han incorporat les descripcions de fons de l’AMP al portal Arxius
en línia de la Generalitat. El mes de desembre hi ha 22 fons descrits.
Visites concertades i tallers
 Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, primers dissabtes de mes de 10 a 11. Han utilitzat aquest servei 47
persones durant el 2016.
 Visites escolars concertades: 10 amb un total de 171 persones ateses.
 Servei de formació a usuaris en els centres: 14 tallers amb un total de 368 persones
ateses.
Total d’usuaris atesos: 586 persones.
Servei de documentació
 Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 6 noves unitats.
 Preparació de la Festa d’Homenatge a la Vellesa.
 Preparació de l’exposició dels 25 anys del concurs de dibuix de la Policia Local.
 Preparació de dos espais de l’activitat Flors i Violes (Un somni automàtic i Cine
Fraternal).
Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de
Palafrugell amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i
temes referits a Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps. El
projecte es coordina des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament
(Secretaria, Servei d’Informació Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció
ciutadana) i de l’Oficina de Català.
Edicions
Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 413 subscriptors, d’aquests 79 per correu postal i
334 per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.
Xarxes socials
L’AMP compta amb un perfil de facebook des de 2011. L’estadística de l’abast sol oscil·lar
entre 200 i 900 persones i el desembre de 2016 hem arribat a 540 seguidors. Aquí s’informa
de l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i comentaris.
Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
• Can Bech. Butlletí d’informació municipal.
documentació.

Edició

bimensual.

Redacció

i

Difusió en publicacions de documents i serveis de l’AMP
 Saurí Ros, M. Concepció. “Les històries dels germans Morató”. Revista de
Palafrugell, gener.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Viquimarató Dones i Música”. Revista de Palafrugell,
febrer.
 Puigvert, Joaquim M. I Figueras, Narcís (coord). La mancomunitat. Quaderns de la
Revista de Girona (2016).
 Palafrugell. Guia de recursos 2016-2017. Educació de 3 a 16 anys. Ajuntament de
Palafrugell, Educació.
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 Saurí Ros, M. Concepció. “Milicians de Constantí: la història d’unes fotos”. El racó de
l’arxiu. Un tomb pel patrimoni documental de Constantí. Núm. 2. 2015.
 Gou, Míriam. “El 50è aniversari de la cantada d’havaneres de Calella. El Nou. La
guia del Baix Empordà. Març 2016.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Treballar el suro a casa”. Revista de Palafrugell, març.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Històries de vida de Vila-seca i el Bruguerol”. Revista de
Palafrugell, abril.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Gràcia Bassa”. Revista de Palafrugell, maig.
 Visc a Palafrugell. Juliol-agost 2016.
 Calella de Palafrugell i les havaneres. 1966. Edició facsímil de la Fundació Ernest
Morató (2016). Inclou un CD amb la cantada de can Batlle de 1966, a partir d’una
gravació del fons Joan Pericot Garcia (AMP).
 Saurí Ros, M. Concepció. “Explicar 50 anys d’havaneres”. Revista de Palafrugell,
juny.
 Puig, Evarist. “De la decadència de l’havanera a la seva renaixença”. Revista de
Palafrugell, juny.
 Turró, Jordi. “Calella de Palafrugell i les havaneres”. Revista de Palafrugell, juny.
 Molinas, Lluís. “El meu primer record de les havaneres”. Revista de Palafrugell, juny.
 Rocas, Xavier. “Les cantades de barraca”. Revista de Palafrugell, juny.
 Serra, Enric i Poch, Lluís. “50 anys de cantada, en un llibre”. Revista de Palafrugell,
juny.
 Oller, Oriol. “Tot el que (no) és la cantada”. Revista de Palafrugell, juny.
 Saurí, M. Concepció. “80 anys de l’inici de la Guerra Civil”. Revista de Palafrugell,
juliol.
 Moré Aguirre, David. La llum del far. Sant Sebastià de Palafrugell. Juliol 2016.
 Candelaria, Rodolf. “Records del passat”. El Nou. Agost 2016.
 “La història de la nostra escola”. La Xerraire. Escola J. Barceló i Matas. Núm. 22. Any
2016.
 Rabaseda, Joaquim. “La Cuba dels avis”. L’Avenç. Juliol-Agost 2016.
 “Ara/Abans”. Visc a Palafrugell. Agost-setembre 2016.
 Molinas, Lluís. Protagonistes de la Costa Brava. Llibre editat per la Revista del Baix
Empordà (núm. 5). 2016.
 Saurí, M. Concepció. “Barbers, sastres i modistes”. Revista de Palafrugell, agost.
 Moré, David. “Trobades a la llum dels fars”. Revista de Palafrugell, agost.
 Candelaria, Rodolfo. “Tot ha canviat”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Setembre
2016.
 “Ara/Abans. Passeig de Cipsela a Llafranc”. Visc a Palafrugell. Setembre-octubre
2016.
 Bautista Parra, Jordi. “Les cobles d’en Costa i d’en Jovanet de Calonge (1863 i
1866). Revista del Baix Empordà . Setembre 2016.
 Masana Ribas, Rosa M. “L’Associació de Cant Coral La Taponera de Palafrugell”.
Revista del Baix Empordà . Setembre 2016.
 Molinas i Falgueras, Lluís. “Josep Bastons i Fàbrega”. Revista del Baix Empordà.
Setembre 2016.
 Qui té roba per rentar? Rentadors, safareigs i vivers del Pla de l'Estany. Edicions
MMV. Banyoles 2016.
 Serra Coll, Joan. “Un Tamariu de cine”. Revista de Palafrugell, setembre.
 Saurí , M. Concepció. “IX Biennal de fotografia Xavier Miserachs”. Revista de
Palafrugell, setembre.
 Unland, Annie. Josep Pla i la civilització surera. Àlbum de records. Edicions Baix
Empordà, 2016.
 Saurí , M. Concepció. “Un passeig per Palafrugell”. Revista de Palafrugell, octubre.
 Tané, Albert. “El casal celebra el seu centenari”. Revista de Palafrugell, octubre.
 “Xiqui Ramon s’acomiada dels escenaris”. Revista de Palafrugell, novembre.
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 Saurí, M. Concepció. “Dues cartes dels “Papers de Salamanca”. Revista de
Palafrugell, novembre.
 Puig, Evarist. “La fabricació de material de guerra a Palafrugell”. Revista del Baix
Empordà. Desembre 2016.
 “Pastorets al Casal”. Revista de Palafrugell, desembre.
 “Memòria fotogràfica. La vinya i el vi”. Gavarres. Tardor-hivern 2016.
 Pujol Cruells, Adrià. Guia sentimental de l’Empordanet. Editorial Pòrtic. 2016.
 “Ruta Josep Pla a Calella”. Es Còdol. Desembre 2016.
 Trias de Bes, Xavier. “Lo que és la sardana i com es balla”. Es Còdol. Desembre
2016.
 Juanola, Roser; Abellan, Joan Anton. L’Escola d’Arts i Oficis de Banyoles. Una visió
comparativa en el context de les escoles gironines. Quaderns de Banyoles. 2016.
Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació
 Pati fàbrica Esteva
Realització: Rosa Aguiló
Flors i Violes, maig de 2016
Fotografies i informació procedents de l’AMP.
 Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample
A la sala de consulta de l’Arxiu Municipal de Palafrugell
Ajuntament de Palafrugell (Pla de Barris i AMP)
2016
Fotografies cedides pels participants en el projecte.
 Dones del suro: treball i societat
Façana del Museu del Suro
2016
Fotografies de l’AMP de diverses col·leccions i fons.
 Un minut abans...
Blog Arxivers del Baix Empordà
Producció: Arxiu Comarcal de la Bisbal i arxius municipals de la comarca
Des del 4 de juny 2016
Reproducció de documents de diverses col·leccions i fons.
 Calella de Palafrugell i les Havaneres
Barcelona, Palau Robert, del 15 de juny al 28 d’agost
Girona, edifici de la Generalitat, 17 de novembre a 28 de desembre
Producció: Comissió 50 Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
L’exposició es pot veure en línia al web de l’Ajuntament (secció AMP) i al web de la
Fundació Ernest Morató.
 Catifes de ciment. El món de les rajoles hidràuliques
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. Canet de Mar.
Des del 18 de juny al 18 de setembre
Catàleg de mosaics del fons Família Bassa Rocas.
 Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des del 14 de juliol al 31 d’agost
Reproducció d’una fotografia del fons Joan Ferrer Massanet (AMP).
 Josep Pla i la civilització surera
Fundació Josep Pla
Producció: Fundació Josep Pla i Edicions Baix Empordà
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Des del 10 de setembre de 2016 al 8 de maig de 2017
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
 50è aniversari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Petita història en
imatges.
TMP
Producció: IX Biennal de Fotografia Xavier Miserachs
Des del 10 de setembre al 9 d’octubre
Reproducció de fotografies de diverses col·leccions i fons.
Conferències
Conservar l’arxiu fotogràfic familiar a càrrec de Susanna Muriel Ortiz, arxivera especialitzada
en col·leccions fotogràfiques. 24 de setembre a les 19’30 al Museu del Suro. Activitat
organitzada per la IX Biennal de Fotografia Xavier Miserachs amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal. L’objectiu de la xerrada és explicar quins són els materials casolans adients per a
la conservació de les imatges, guardades per les famílies en calaixos, capses o àlbums, i les
condicions mínimes per garantir-ne la pervivència. Hi varen assistir 30 persones.
Comunicació i difusió audiovisual
Producció
 Audiovisual Històries de vida Vila-seca/ Bruguerol. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació. Realització: Joan Vilardell,
Lluís Maimí, Carles Martí. Presentat el 30 d’abril al Centre Fraternal (Flors i Violes
2016). Es pot veure al web municipal.
 S’inicia el projecte Històries de vida del barri de la Punxa. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació.
Difusió
 Projecció de l’audiovisual Històries de vida Vila-seca/Bruguerol a la sala d’actes de la
Residència Geriàtrica i Centre de Dia Palafrugell Gent Gran el 28 de setembre, amb
l’assistència dels col•laboradors de l’AMP Joan Vilardell i Lluís Maimí i de 54 persones.
Reproduccions de documents en productes audiovisuals
 Documental Calella de Palafrugell i les havaneres. 50 anys després, dirigit i realitzat
pel periodista Joan-Albert Argerich, en què es repassa la relació de Palafrugell amb les
havaneres. Producció de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la
Fundació Ernest Morató. Inclou imatges i documents de fons i col·leccions de l’AMP.
Reproduccions de documents en materials de promoció
 Reproducció d’una imatge del fons Arcadi Gili de la 25ª Garoinada, del 15 de gener al
20 de març 2016. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
 Reproducció d’una fotografia del fons Josep Granés Hostench en la promoció de la
presentació de l’edició facsímil del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres (1966).
Fundació Ernest Morató.
 Reproducció d’una fotografia del fons Arcadi Gili en el cartell de la 47a Mini-marató de
Calella de Palafrugell el 28 d’agost.
 Reproducció d’una imatge de Tamariu del fons Arcadi Gili al cartell de la cantada
d’havaneres de Tamariu. Setembre 2016. IPEP.
 Reproducció d’una fotografia de la torre de can Mario amb glaç de la col. Família Regí
Agustí en la difusió de la conferència sobre meteorologia d’Albert Aparicio al CME el 7
d’octubre.
 Reproducció de fotografies de la carretera vella de Calella de diferents fons en la
promoció del projecte de l’Ajuntament per a aquesta via. Setembre.
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 Reproducció de tres fotografies (col. Marta Quer, Lluís Romero, Jordi Oriol) en el cartell
de l’exposició Josep Pla i la civilització surera (Fundació Josep Pla, 10-09-2016 a 8-052017).
 Promoció de la IX Biennal Xavier Miserachs, del 10 de setembre al 9 d’octubre. Foto J.
Roig Forrellad. Arxiu Municipal de Palafrugell, col·lecció Lola Figueras Esteva.
Difusió en actes públics
 Col·laboració en la Festa d'Homenatge a la Vellesa, al TMP, el 10 d’abril. Projecció
d’una selecció d’imatges de Palafrugell dels anys 1930.
 Col·laboració en l’acte La rebel·lió de les dones! Organització: Sandra Bisbe. Museu del
Suro, dissabte 2 d’abril.
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en el conte L’aventura de
l’indià, d’Olga Cercós, estrenat a la Fira d’Indians de Begur, setembre.
 Reproducció d’imatges del fons Jaume Ferrer Massanet en la conferència "La fotografia
i la pintura, una complicitat lluminosa" de Mariona Seguranyes el 27 d'octubre a La Cate,
a Figueres, dins el cicle de conferències 2016 de l'Institut d'Estudis Empordanesos.
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en les Rutes Josep Pla,
organitzades per la Fundació Josep Pla.

1.4 Unitat de Publicacions
La unitat de Publicacions està formada per les àrees de Cultura. Arxiu Municipal i l’Institut de
Comunicació.
Edicions
 Gràcia Bassa, poeta, periodista i traductora, de Montserrat Bacardí. Col·lecció Galeria
de personatges núm. 12. Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell i
Associació Cultural El Pou d’en Bonet. Edició del volum i presentació el 20 de maig al
Centre Social i Cultural Bassa Rocas de Llofriu.
 Catàleg de l’exposició “Baldomer Gili. Calella de Palafrugell 1905-1925”, dins la IX
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. Forma part de la Col•lecció Fotografia Local
(núm. 5). Hi col•laboren l’Arxiu Municipal i l’Institut de Comunicació.
 Un passeig per Palafrugell, de Puri Abarca. Col·lecció Quaderns de Palafrugell núm. 25.
Edició del volum i presentació l’11 de novembre al TMP, amb assistència de 50
persones.
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Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web municipal:
 Col·lecció Quaderns de Palafrugell, volums 5 a 16.
 Col·lecció Fotografia Local, volums 1 a 4.
Distribució
L’AMP i l’Àrea de Cultura porten a terme la distribució en els centres d’ensenyament i de
recerca de les edicions municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la
difusió del patrimoni de la vila.
Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de Comunicació i les
distribuïdores a llibreries.
Participació Sant Jordi 2016
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les
edicions municipals.

1.5 Difusió
Mitjans habituals d’informació
A més del butlletí propi del servei, les activitats de l’AMP es difonen habitualment en
l’Agenda de Palafrugell (de caràcter mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell, en el
butlletí municipal Can Bech i en el web institucional. La informació arriba a altres mitjans de
comunicació a través d’aquests mitjans i per les notes de premsa de l’Ajuntament. També es
recullen les novetats en l’edició anual del Crònica d’un any d’Edicions Baix Empordà.
Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i activitats
que han comptat amb la participació de l’AMP
1)
“La Viquipèdia en català fa 15 anys i arriba als 500.000 articles” El País, 11-032016.
2)
“Una marató per incrementar la presència femenina a la Viquipèdia”. Revista
de Palafrugell, març 2016.
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“Flaixos i retalls”. L’Espai. Butlletí de l’Espai de “La Caixa”. Palafrugell. Març
2016.
“Palafrugell edita un llibre i un audiovisual sobre el barri de Vila-seca”. Diari de
Girona 2-05-2016.
“Llibres. Històries de vida i Galeria de personatges”. Revista de Palafrugell,
maig 2016.
“Veïnes i veïns de Vila-seca/Bruguerol, protagonistes d’un llibre i un vídeo”.
Baix Empordà digital. Maig 2016.
“Històries de vida Vila-seca /Bruguerol”. Revista del Baix Empordà. Juny 2016.
“El Palau Robert és un aparador de la Cantada d’Havaneres de Calella”. Diari
de Girona, 14-06-2016.
“El llibre que va inspirar la Cantada de Calella reviu”. El Punt Avui 20-06-2016.
“Palafrugell i l’aigua”. Gavarres. Primavera-estiu 2016.
Parreño, David. “50 anys de les havaneres de Calella”. Ara 30-06-2016.
“La col·lecció Galeria de personatges dedica el nou volum a Maria Gràcia
Bassa”. Baix Empordà digital. Juny 2016.
“Les havaneres van revifar el 1966 a una taverna del nucli de Calella” Diari de
Girona 1-07-2016.
Bonada, Lluís. “Les estudioses de Gràcia Bassa, exiliada a l’Argentina,
reivindiquen el seu llibre inèdit sobre la Pampa”. El Temps. 19 de juliol de 2016.
“L’exposició sobre 50 anys de la cantada comença a rodar”. Revista de
Palafrugell, juliol 2016.
“Gràcia Bassa, poeta, periodista i traductora”. Revista del Baix Empordà.
Setembre 2016.
“La Biennal de fotografia Xavier Miserachs oferirà fins a 14 exposicions a
Palafrugell”. Diari de Girona. 5 setembre 2016.
“Calella de Palafrugell i les havaneres arriba a Girona”. El Punt Avui 18-112016.
“L’estudi de les cançons de les Gavarres es presenta al festival Càntut de
Cassà, que comença avui”. Telenotícies comarques, TV3, 18-11-2016.
“Repàs històric i visual de Palafrugell”. El Punt Avui, 2-12-2016.
“Presentació del llibre Quaderns de Palafrugell”. El Nou. Desembre 2016.
“Un passeig per Palafrugell”. Revista del Baix Empordà. Desembre 2016.

1.6 Indicadors
2016
M2 de superfície de l’arxiu per cada 1.000 hab.

38,26

Metres lineals de documentació per cada 1.000 hab.

99,62

% de fons eliminat (en metres lineals) s/total de fons a finals de
l’any d’estudi
% d’ocupació dels arxius municipals

73,53%

Número d’usuaris externs per cada 1.000 hab.

50,55

Número de préstecs i/o consultes per cada 1.000 hab.

74,43

Número de visites web per cada 1.000 hab.

1.003,80

% de consultes internes s/ total

32,08%

% de consultes externes s/ total

67,92%

2,35%
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Projectes de futur

El 2017 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i
en el projecte d’incorporació de documents digitals al portal Arxius en línia de la Generalitat.
A més es preveuen les següents actuacions:
 Portar a terme amb Espai Dona i l’Associació Suport a la Dona la Viquimarató sobre
dones i esport dedicada a incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de
Palafrugell el dia 11 de març, dins la programació dels actes del 8 de març.
 Participar en les activitats culturals que ofereix la Biblioteca. Es preveu una xerrada
sobre el fons del fotògraf Jaume Ferrer Massanet el 17 de març, una sobre el fons
del Far de Sant Sebastià el 31 de març i la sessió d’agost de les converses de
barraca sobre fotografia de la Costa Brava.
 Participar en l’edició del volum núm. 13 de la col·lecció Galeria de Personatges,
dedicat a Eulàlia Hortal.
 Participar en el disseny d’una tercera etapa de la col·lecció Quaderns de Palafrugell
per continuar la difusió de la recerca local, que inclogui d’inici l’edició en línia.
 Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb
l’elaboració de l’audiovisual i la publicació sobre els barri de La Punxa.
 Participar en l’exposició comarcal virtual Anar a estudi abans dels anys 60
coordinada per l’Arxiu Comarcal de la Bisbal, en el marc de la Setmana Internacional
dels Arxius.
 Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al
Tabarin.
 Col·laborar amb Palafrugell Gent Gran en l’organització d’activitats.

