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Presentació de la regidora
Aquest any 2011 hem avançat en l’adaptació del servei a les
necessitats creixents dels seus usuaris i als canvis tecnològics,
tant pel que fa a infraestructura com al treball realitzat. En aquest
sentit , cal destacar el treball en les noves línies:
la normalització d’inventaris de fons i la seva difusió al
web de l’Ajuntament
la producció d’audiovisuals vinculats a esdeveniments i fons de l’Arxiu,
que permeten la recollida de la història oral local
la formació als escolars sobre l’accés a la informació en els propis
centres
la comunicació via facebook.
L’Arxiu digital ha incrementat les seccions i el volum d’informació: actes del Ple,
Padrons i altres recomptes de població, treballs guanyadors del Premi Mestre
Sagrera, nous exemplars de premsa local... S’ha fet un pas important per posar els
documents d’arxiu a l’abast de tothom.
S’ha continuat oferint els serveis propis de l’Arxiu, participant en la Comissió de
gestió de la documentació i la informació i en la Unitat de Publicacions, i col·laborant
amb diferents àrees i entitats (l’IPEP, la Biblioteca, la Fundació Ernest Morató, la
Xarxa de Municipis Indians, etc.).
Pel que fa als recursos, s’ha comptat amb un pressupost molt ajustat i amb el reforç
que ha suposat per al personal de l’arxiu el treball temporal de tres persones del
projecte Impuls-Treball de la Generalitat i de dues noves col·laboradores voluntàries,
a les quals agraïm la seva tasca.
Cal destacar d’aquest any 2011 la celebració dels 25 anys de l’arxiu i la valoració
realment positiva d’aquest període de l’arxiu en tots els sentits.
Les perspectives de futur pel 2012 són les de continuar treballant en les línies
iniciades i d’afrontar els nous reptes de la gestió de la documentació i la informació:
afrontar l’arxiu de l’expedient digital suposa un gran repte.

Judit Zaragoza
Regidora de Règim Interior
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01. Ubicació i horaris
L’Arxiu Municipal està ubicat a la Plaça de l’Església, 8, primer pis (edifici Can Rosés).
Telèfon:
972307854
Correu electrònic: arxiu@palafrugell.cat
Web:
www.palafrugell.cat/arxiu-municipal
Horari d’atenció als usuaris:
de dimarts a dissabte de 9 a 14 h.
de 15 de setembre a 15 de juny, també divendres tarda de16 a 19h.

02. Funcions
L'Arxiu municipal de Palafrugell (AMP) gestiona la documentació de l'Ajuntament de
Palafrugell i els fons que conserva, participa en la protecció i recuperació del patrimoni
documental del municipi, i ofereix aquests serveis:






Consulta dels documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció
legal)
Informació documental i bibliogràfica de temes locals
Assessorament sobre tractament de la documentació
Atenció de visites col·lectives concertades
Col·laboració en activitats en els àmbits educatius i culturals que contribueixin
a la divulgació del patrimoni documental del municipi

03. Infraestructura i organigrama
La seu de l’AMP és a can Rosés.
Des del mes de febrer és un dels 17
punts Wifi gratuïts del terme municipal
“Ajuntament.Palafrugell.Wifi”. El dia 1
d’abril el servei d’informàtica ha
proporcionat una copiadora digital
Canon IRC 2380-I per atendre les
necessitats de digitalització de
documentació. El 2 de novembre es
substitueix l’aparell d’aire condicionat
del dipòsit 1, per averia. El desembre
s’aprova per Junta de Govern Local la
compra d’un servidor i discos de còpia
per emmagatzemar documentació
digital a l’AMP.

A més de can Rosés el servei compta amb una nau al carrer de la Vall d’Aran
preparada com a dipòsit i espai de tractament de documentació. Des del mes d’abril
s’adjudica a l’empresa Emte Fire & Security el manteniment de les instal·lacions
contraincendis.
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Lidia González, tècnica en gestió de documentació, està adscrita orgànicament a
Secretaria i funcionalment a l’AMP.
L’AMP ha comptat temporalment amb la col·laboració de quatre persones voluntàries,
i amb tres participants del projecte Impuls-Treball de la Generalitat 2011.

04. Pressupost
L’Ajuntament ha destinat en el pressupost de 2011 a despeses de gestió de l’AMP la
quantitat de 16.431’59 euros.
DESCRIPCIÓ
DESPESES DIGITALITZACIÓ DOCUMENTS
DESPESES FUNCIONAMENT ARXIU
DESPESES PER AVALUACIÓ DOCUMENTAL MUNICIPAL
NETEJA ARXIU MUNICIPAL

IMPORT
2.077’02
7.514’75
2.900’00
3.939’82

05. Descripció de les activitats
05.01 Gestió de documentació i de la informació
Sistema de gestió de documents
L’AMP, les àrees d’Administració oberta, atenció i participació ciutadana, Informàtica i
el fotògraf Enric Bruguera han treballat en la millora i adequació del programa
informàtic Pandora a les necessitats de gestió de les imatges digitals i els audiovisuals
de l’Ajuntament.
Dins el projecte Impuls-Treball s’ha continuat la digitalització de documentació
administrativa, amb l’Àrea d’Administració oberta, atenció i participació ciutadana.
Gestió de la informació
L’AMP ha col·laborat en diferents projectes de gestió de la informació en el web
institucional (arxiu digital, nomenclàtor, avís legal, etc…) i en la memòria de
l’Ajuntament.
A partir del projecte conjunt, l’Àrea d’Administració oberta ha portat a terme el 28
d’abril la jornada de formació a personal de l’ajuntament "Com cercar entre més de
1200 actes?" per cercar mitjançant Internet, acords i informació de les actes del Ple i
de la Junta de Govern Local entre els anys 1993 i 2011.
S’ha continuat treballant en l’entrada del catàleg de llicències d’obres (1960-2001), en
fitxes, en una base de dades.
Transferències de documents administratius
S’han transferit 919 unitats d’instal·lació (128,66 metres lineals) de les oficines de
l’Ajuntament (Àrees d’Alcaldia, Assessoria Jurídica, Educació, Intervenció, Medi
Ambient, Recaptació, Secretaria, i Urbanisme) als dipòsits de l’Arxiu Municipal a can
Rosés.
El dia 8 de febrer s’han traslladat del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c.
de la Vall d’Aran) 102 unitats d’instal·lació (capses normalitzades) d’expedients
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d’executiva de Recaptació dels anys 2000 i 2001 (A/5290 a 5391) i 153 ui.
d’expedients de manaments d’Intervenció dels anys 2000 a 2002 (A/5440 a 5592).
Percentatge d'unitats documentals transferides per àrees (any 2011)

Assessoria Jurídica
20,1%

Urbanisme
33,5%

Intervenció
26,9%
Alcaldia
0,5%
Secretaria
14,1%

Medi Ambient
0,2%
Recaptació
4,5%

Educació
0,1%

Accés a la documentació
S’han realitzat un total de 647 serveis d’atenció als usuaris d’ordre intern i 1.135
serveis d’atenció als usuaris d’ordre extern, amb un total de 6.157 consultes.
El nombre de consultes al web ha estat de 10.531, concretament: General (4.897),
Arxiu Digital (3.197), Fons documentals (980), Biblioteca Auxiliar (366), Butlletí (304)
Exposicions (146) Llibre de Privilegis (184) Informació (175) Publicacions Arxiu (197) i
Història de l’Arxiu (85). L’any 2010 varen ser 9.721 (+810).
Continua el creixement de l’accés a la documentació i segueixen les línies apuntades
els anys anteriors:
 augment del nombre total, amb un major percentatge pel que fa a l’accés
remot.
 augment del percentatge de consultes de les àrees i serveis municipals.
Serveis d’atenció als usuaris: detall
D’ordre intern:
 Consultes personal Ajuntament
 Préstecs personal Ajuntament
Total
D’ordre extern:
 Presencials
 Ateses per carta, fax i instàncies
 Ateses per correu electrònic
 Ateses per telèfon
 Reproduccions de documents

2011
257
390
647 (1.617consultes)
690
5
202
64
174

Total

1.135 (4.540 consultes)
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Descripció i tractament de la documentació i de la informació
S’ha elaborat l’Inventari del fons Futbol Club Palafrugell (1917-2009), que ocupa 0’70
ml.; l’Inventari del fons Fina Rocas (s.XI-XX), de 3’5 ml. i 438 pergamins; l’actualització
de l’inventari del fons de La Previsió Obrera (1886-1975), incorporant l’ingrés realitzat
per Francesc Dalmau Fàbrega de documents datats entre 1910 i 1974 (0’26 ml.). Així
com la normalització d’inventaris per difondre al web: fons personals Josep Alsina i
Bofill, Josep Pallach, Bassa Rocas i Karl Rosenberg; fons patrimonial Suñer; fons
comercials i d’empresa Farmàcia Mascort-Llach-Cid i Ferreria Puig; fons d’institucions
CEIP Torres Jonama, Escola Unitària Mixta de Calella-Llafranc i Hospital de
Palafrugell; i fons de la Generalitat del Far de Sant Sebastià.
S’han incorporat 206 publicacions i 17 estudis inèdits d’àmbit temàtic local a la
biblioteca auxiliar de l’Arxiu, i s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.
Actualització dels instruments de
descripció en les base de dades
Inventari del fons de l’Ajuntament
Catàleg d’Imatges (APC Imatge + XN View)
Catàleg de pel·lícules i vídeos
Catàleg de la biblioteca auxiliar
Catàleg de documents sonors
Catàleg d'estudis inèdits i memòria històrica
Catàleg de projectes d’urbanisme
Catàleg de llicències d’obres 1861-1945
- A partir de 1960

Registres a
31-12-2011
14.208
17.391
386
3.125
194
441
3.658
2.476
7.204

Registres entrats
al llarg del 2011
1.009
4.122
35
206
3
17
221
0
2.527

05.02. Protecció del patrimoni documental
Desinfecció preventiva
S’ha portat a terme, per l’empresa Gestior Químics, una desinfecció preventiva de les
instal·lacions de l’Arxiu el 10-11-2010.
Ingressos de documents i de fons
S’ha rebut 100 ingressos de documents, els quals s’han
incorporat als fons i col·leccions de l’AMP. Cal destacar
la cessió dels fons de l’activista social i política Teresa
Carbó Comas (1918-1998), del Futbol Club Palafrugell
(1913-2002), i de documents referents al Convent dels
Carmelites i als americanos de Palafrugell.
Celebració de la Mare de Déu del
Carme de l’any 1932.
Restauració de documents
S’ha restaurat per part de Dolors Velasco un document del fons de Joan Rocas
Romaguera, un títol de 1872 afectat per l’humitat i els fongs vinculat amb l’estada de
Rocas a Cuba.
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Digitalització
Amb el projecte Impuls-treball s’ha portat a
terme la digitalització de Llibres d’actes del
Ple (1961-1966, 1982-1992) i llibres d’Acords
de la Comissió de Govern (1969-1992).
Han treballat en aquest projecte Núria García
Ribot, Carles Martí Bosacoma i Kameliya
Nikolova Boyanova.

05.03 Difusió del patrimoni documental
Accés de documentació al web
La secció de l’AMP al web de l’Ajuntament s’ha remodelat, per fer més accessibles els
seus continguts i les consultes en línia, i s’hi ha incorporat informació:
Inventaris de fons: inventaris dels fons personals Josep Alsina i Bofill, Josep
Pallach, Bassa Rocas i Karl Rosenberg; del fons patrimonial Fina Rocas; del fons
comercials i d’empresa Farmàcia Mascort-Llach-Cid i Ferreria Puig; i dels fons
d’associacions Centre Fraternal, Futbol Club Palafrugell i La Previsió Obrera.
També documents audiovisuals relacionats amb el fons.
Arxiu digital: incorporació dels Premis Mestre Sagrera 2010, Actes del Ple (19932010) i les memòries de les àrees de l’Ajuntament (2008-2009).
Publicacions: s’ha iniciat l’accés al contingut de publicacions amb Esplais de la
meva llarga vida, els dietaris d’Irene Rocas (1861-1947), editat en CD-Rom per
l’Ajuntament de Palafrugell l’any 2009.
Visites concertades
Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal de Palafrugell per dins: els documents de
la vila del segle XI al XXI, els primers dissabtes de mes 10 a 11. A l’estiu s’ofereix la
visita tots els dissabtes del mes d’agost, i a partir de setembre els primers dissabtes
de mes. Han utilitzat aquest servei 32 persones durant el 2011.
A més s’han atès 11 visites concertades (CEIP Torres Jonama, CEIP Carrilet, IES
Baix Empordà, IES Frederic Martí Carreras, Col·legi Sant Jordi, Casal Creu Roja) amb
un total de 261 persones ateses.
Com a nou servei, s’ha fet formació a usuaris en els centres (Col·legi Sant Jordi, i el
Col·legi Prats de la Carrera) amb un total de 90 persones ateses.
L’AMP ha estat convidat a explicar la seva experiència en el curs Deixeu-vos seduir
per les biblioteques organitzat per l’institut de Ciències de l’educació Josep Pallach de
la Universitat de Girona (4-8 de juliol 2011).
Servei de documentació
Recerca:
Recerca d’informació i imatges per a l’elaboració de l’inventari de fonts del
Consorci de les Gavarres. Febrer 2011.
Recerca d’informació i imatges per a l’elaboració d’una memòria de les Festes de
Primavera de Palafrugell per a la tramitació de la declaració del Carroussel Costa
Brava com a patrimoni cultural de Catalunya.
Vares d’alcaldia: recerca d’informació. Can Bech, març-maig 2011.
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Recerca de documentació relativa a expedients de sol·licitud d’informació de temps
d’estada a presó a conseqüència de la Guerra Civil tramitats per la DG de
Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Durant aquest any s’ha tramès documentació d’un expedient.
Recerca de documentació relativa a expedients de sol·licitud d’informació de
persones desaparegudes a conseqüència de la Guerra Civil tramitats per la DG de
Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. Durant aquest any s’ha tramès documentació d’un expedient.
Recerca d’elements del patrimoni local relacionats amb Amèrica en col·laboració
amb personal de la Xarxa de Municipis Indians.
La pesca i el turisme a Tamariu. Recerca d’informació i documentació per a
l’activitat Converses de barraca a la biblioplatja de Tamariu, el 14 de juliol i el 18
d’agost, organitzades per la Biblioteca de Palafrugell.
Plaques de carrers i espais públics: 35 (agost). Recerca toponímia i biografia
personatges.
Elaboració de 40 dossiers sobre temes locals per alumnes que participen en el
premi escolar Josep Sagrera i Corominas.
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. El 2011 s’han realitzat 13 noves fitxes.
Audiovisual projecte Retalls: S’ha participat en la recerca de documentació i
en l’assessorament d’aquest projecte, vinculat als audiovisuals i a la història
oral, realitzat conjuntament amb la Biblioteca en el marc del projecte ImpulsTreball: documentals sobre els 25 anys de l’Arxiu Municipal, La ruta dels
americanos, La casa i la família Bassa Rocas, el projecte Arteca, la història del
pas de cooperativa a biblioteca de l’edifici de l’actual Biblioteca i Històries de
vida dins el Pla de Barris.
Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 360 subscriptors, d’aquests 79 per correu
postal i 281 per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions i un suplement
amb motiu dels 25 anys del servei.
Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
Can Bech. Butlletí d’informació municipal.
Edició bimensual. Redacció i
documentació.
XIX Festa d’homenatge a la vellesa de Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell.
Documentació.
Cabré, Tate i Olivé, Mireia. Guia de les rutes indianes de Catalunya. Cossetània
edicions, 2011. Documentació.
Festa Major 2011. Programa d’actes. Revista de Palafrugell. Redacció i
documentació.
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Difusió en publicacions de documents de l’AMP
Saurí, M. Concepció. “La ruta dels americanos”. Revista de Palafrugell, gener. Una
imatge del fons Bassa Rocas.
Unland, Annie. “Santa Margarida i Ermedàs”. Revista de Palafrugell, gener. Dues
imatges, de les col·leccions Guilem Frigola i Plaja i Xavier Coll Rovira (foto Moisès
Dalmau Cornet).
Masana, Rosa M. “Empresàries taperes, fàbriques, comerç de taps i obres de
suro”. Revista de Palafrugell, febrer. Imatge foto L. Casanovas, cessió de Francesc
Torras Agustí, i reproducció del segell de La Feminista, del fons de La Previsió
Obrera.
Saurí, M. Concepció. “Sa Perola al nou volum dels Estudis del Baix Empordà”.
Revista de Palafrugell, febrer. Una imatge cedida per Epifani Daban.
Bonet, Jordi. “Grafits de fa cent anys”. Revista de Girona, març-abril 2011.
Saurí, M. Concepció. “Pedreres i cobles”. Revista de Palafrugell, març. Una imatge
del fons Bassa Rocas.
Bofill, Pep. “Tradicions catalanes”. Guaita!, abril 2011. Una imatge de la col·lecció
Narcís Girbau.
Puig, Evarist. “Propostes populars per donar noms de dones als carrers de la vila”.
Revista de Palafrugell, maig 2011. Una imatge del fons de Rosa Laviña.
Massana Ribas, Rosa M. “Fabricants de teixits i venedores de gorres, carbó i
llenya”. Revista de Palafrugell, maig 2011. Registres de comerç del fons de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Saurí, M. Concepció. “Americanos i rutes”. Revista de Palafrugell, maig 2011. Una
fotografia del fons Fina Rocas.
Bisbe, Sandra. “Gust a mar”. Nou. La guia del Baix Empordà, maig 2011. Llibres de
clavari del fons de l’Ajuntament de Palafrugell.
Saurí, M. Concepció. “Ha mort Rosa Laviña a Tolosa de Llenguadoc”. Revista de
Palafrugell, juny 2011. Fotografia del fons de Rosa Laviña.
Saurí, M. Concepció. “Interpretar un dipòsit, interpretar l’aigua”. Revista de
Palafrugell, juny 2011. Fotografia de la instal·lació del clavegueram a la Plaça
Nova, col·lecció Javier Brías Estela.
Grau, Dolors. “Memòria fotogràfica”. Gavarres. Primavera-estiu 2011. Fotografia de
Joan Bonany de la col·lecció Maria Bonany: noies remant a la sortida de
l’embarcador vell de Llafranc.
Oller, Oriol. “Les orquestres de ball de Palafrugell”. Revista del Baix Empordà,
núm. 33, juny-setembre 2011. Fotografies de l’Empordanesa (col·l. Enric Ribas), de
la Principal de Palafrugell (col·l. Jaume Ferrer) i de la Cobla orquestra Palafrugell
(col·l. Francesca Jofra).
“Festes i jocs de Baix a Mar” Argo. Revista del patrimoni i la cultura marítima. Juny
2011. Fotografies de les col. Antoni Bofill i família Serra i programa del fons de la
Biblioteca Pública.
Juanola i Boera, Albert. “Rosa Laviña Carreras i el seu temps”. Revista de
Palafrugell juliol 2011. Fotografia d’autor desconegut del fons Rosa Laviña.
Figarola Pámpano, David. La guerra del Francès als territoris de parla catalana.
Institut Ramon Muntaner 2011.
Masana Ribas, Rosa M. “Mestres (1853-1914). Revista de Palafrugell juliol 2011.
Fotografia d’autor desconegut cedida per Teresa Bofill Boera.
Saurí Ros, M. Concepció. “Una Viquipedia palafrugellenca”. Revista de Palafrugell,
juliol 2011. Fotografia d’autor desconegut de la col. Júlia Casanovas.

Arxiu Municipal. Servei de Gestió Documental i Arxiu

Saurí i Ros, M. Concepció. “Els Coromina i Rafael Masó”. Revista de Palafrugell,
agost 2011. Fotografia de la col. Heribert Feliu.
Saurí i Ros, M. Concepció. “Fotografies d’escola”. L’Esplai de La Caixa.
Palafrugell. Núm. 10. Fotografia d’autor desconegut del mestre Marcial Llosent i els
seus alumnes (Palafrugell 1888), cedida per Josefina Manich.
Saurí i Ros, M. Concepció. “Fira d’indians a Begur”. Revista de Palafrugell,
setembre 2011. Fotografia del fons Bassa Rocas.
Vilardell, Joan. Els carrers de Calella de Palafrugell.
AVAC, 2011. Fotografies de persones que han
donat noms a carrers de Calella, procedents de
l’AMP.
Massana, Rosa M. “Cens d’activitats professionals”.
Revista de Palafrugell, octubre 2011. Imatge
coberta Contribució industrial 1875-76, Fons
Ajuntament de Palafrugell.
Saurí i Ros, M. Concepció. “25 anys de consultes a
l’Arxiu Municipal”. Revista de Palafrugell, octubre
2011. Fotografia AMP.
Massana Ribas, Rosa M. “Les germanes carmelites de la Caritat o Vedrunes”.
Revista de Palafrugell, novembre 2011. Fotografia Col. Germanes Carmelites.
Saurí i Ros, M. Concepció. “Recerca a internet”. Revista de Palafrugell, novembre
2011. Fotografia col. Família Suñer.
Barrassa, Josep-Lluís. “La gana dels mestres d’escola”. Revista de Girona,
novembre-desembre 2011. Fot. Col. Família Solés-Plaja i Col. Enric Marquès.
Saurí i Ros, M. Concepció. “Santa Llúcia”. L’Esplai de La Caixa Palafrugell . Núm.
11, desembre 2011. Fotografia fons estanc Rodríguez Joanola.
Massana Ribas, Rosa M. “Les germanes de Sant Josep, vetlladores de malalts”.
Revista de Palafrugell, desembre 2011.
Saurí Ros, M. Concepció. “Fotografies del carrer Ample”. Revista de Palafrugell,
desembre 2011. Fotografia col. Família Solés.
“La històrica anarquista Rosa Laviña mor a Toulouse”. Crònica d’un any, 2011.
Fotografia del fons Rosa Laviña.
Molinas, Lluís. “Can Prats de la Carrera, una història embolcallada de misteri”.
Revista del Baix Empordà, desembre 2011. Fotografia col·lecció Germanes
Carmelites i fotografia fons Fina-Rocas.
Puig, Evarist. “El Crit, anàlisi d’una llegenda”. Revista del Baix Empordà, desembre
2011. Recomptes de població, 1717. Fons de l’Ajuntament de Palafrugell.
Saurí, M. Concepció. “25 anys, ja”. Butlletí informatiu de l’Associació d’Arxiversgestors de Documents de Catalunya. Octubre-desembre 2011.
Exposicions
La casa dels Bassa Rocas, punt d’inici de la Ruta dels Americanos de Palafrugell.
El centre d’interpretació, a Llofriu, s’ha inaugurat el 23 de gener. Es tracta d’un
projecte de l’Ajuntament de Palafrugell que ha comptat amb el col·laboració de la
Xarxa de Municipis Indians i de l’Associació de Veïns i amics de Llofriu, coordinat
per la regidoria de Patrimoni i documentat per l’AMP.
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“Pinaroli y Sàbat, bocetos del
pasado”. Exposició al Museo de
Bellas
Artes
de
Corrientes
(Argentina).
Organitzada
per
l’Instituto de Cultura de Corrientes.
Setembre 2011. L’AMP ha facilitat
informació sobre Manuel Sàbat
Garreta, pintor nascut a Palafrugell
el 30 de març de 1854.
Préstec de documentació per a exposicions
El món agrari a les terres de parla catalana. Exposició itinerant. Institut Ramon
Muntaner, CCEPC i Fundació del Món Rural. Palau Robert, del 2 al 30 de març de
2011. Préstec d’imatges : 18 imatges dels fons Jaume Ferrer Massanet, Bassa
Rocas, Moisès Dalmau Comet i Joan Isern Amir.
Arquitectura i ceràmica. Els Coromina, Rafael Masó i la gènesi de La Gabarra.
Terracotta Museu de la Bisbal. Del 4 de juny al 30 de setembre de 2011. Préstec
d’imatges: 2 imatges de la col·lecció Heribert Feliu.
L’aventura d’Ultramar. Ajuntament de Begur. Centre Cultural Escoles Velles. 1 a 4
de setembre de 2011. Préstec d’imatges: 5 imatges del Fons Bassa-Rocas, 1 de la
col. Antoni Bofill i 2 de la col. de l’AMP.
Difusió en actes públics
Comunicació i difusió audiovisual
Producció:
Audiovisual
25
anys
de
l’Arxiu
Municipal
de
Palafrugell.
A
http://palafrugell.cat/portal/arxiu-municipal.html amb motiu de la celebració del 25è
aniversari. Realització Carles Martí Bosacoma, en el marc del projecte ImpulsTreball.
Audiovisual “La ruta dels americanos de Palafrugell”. Realització Carles Martí
Bosacoma. A http://www.youtube.com/watch?v=ihjuo0-ru8k. En col·laboració amb
la Xarxa de Municipis Indians, IPEP i Captiva’t, i en el marc del projecte ImpulsTreball. Realització Carles Martí Bosacoma.
Audiovisuals de l’exposició permanent Centre Social i Cultural Bassa Rocas de
Llofriu. A http://www.youtube.com/watch?v=Ul_GjLt4VlY (arxiu sonor Cartes dels
Bassa Rocas) i a http://www.youtube.com/watch?v=a6iNWQnv_4Q (fons Bassa
Rocas). Realització Carles Martí Bosacoma, en el marc del projecte Impuls-Treball.
Difusió:
Reportatge sobre la Garoinada de TV3 Girona, febrer 2011. Fotografies
campanyes 1993 i 1994 (Ajuntament, Protocol).
Projecció dels audiovisuals sobre la Ruta dels americanos i les Cartes els
Bassa Rocas a les fires turístiques on s’ha promocionat la Xarxa de
Municipis Indians: Fira Modernisme Terrassa (6, 7 i 8 de maig 2011).
Notícia sobre la ruta dels americanos al telenotícies comarques del 13 de
juny de 2011. http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3574310.
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Reproducció programa de cinema “Los caballeros las prefieren rubias”
Festa Major de Palafrugell 1955, en el programa de cinema de projecció de
la mateixa pel·lícula el 5 d’agost de 2011.
Reproduccions de documents:
Reproducció d’una imatge del Fons Jaume Ferrer Massanet en la coberta
del CD Què ens està passant del Grup Els Cremats (collage). Edición
Musical Forte-Music.
Reproducció d’una imatge de la col. Alfred Almeda en els cartells de
l’activitat Converses de barraca a la biblioplatja de Tamariu, el 14 de juliol i
el 18 d’agost, organitzades per la Biblioteca de Palafrugell.
Difusió en actes públics:
Participació en la Gimcana cultural
organitzada per la Biblioteca durant
les Festes de Primavera. 15 de maig:
prova realitzada a la sala de consulta,
retratar el document més antic on
figura l’escut de Palafrugell (un llibre
de clavariat del fons de l’Ajuntament
de Palafrugell de 1532-33). Han
participat 31 persones.
Participació en la Panera Cultural organitzada per la Biblioteca durant les
festes de Nadal. La persona guanyadora passa a recollir a l’AMP exemplars
de les últimes edicions locals.
Celebració del 25è aniversari de l’AMP:
A més d’activitats incloses en altres seccions de la memòria (suplement del
butlletí octubre-desembre amb un resum de la història del servei,
remodelació de la secció de l’AMP al web municipal i incorporació de nous
continguts, nou canal de comunicació a facebook, vídeo amb una visita
virtual) s’ha organitzat, conjuntament amb la Biblioteca, la taula rodona
“Necessitem biblioteques i arxius, avui?” a la Biblioteca el 27 d’octubre.
L’acte ha format part de la celebració de la Biblioteca dels deu anys en
l’actual seu.
Els experts Ramon Alberch i Ciro Llueca i quatre usuaris dels dos serveis
han analitzat els reptes del present i del futur. Han assistit a l’acte una
quarantena de persones.

05.04 Assistències i participació en comissions
Participació en la Comissió de Patrimoni: Assistència de l’arxivera a les reunions
de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Palafrugell. S’ha aportat documentació
sobre els edificis objectes de valoració i informació referent a la revisió i actualització
de les vint primeres fitxes del Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni
Històric de Palafrugell (2007).
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Participació en la Comissió de Nomenclàtor: Assistència de l’arxivera a les
reunions de la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Palafrugell.
S’ha elaborat, juntament amb Secretaria, una proposta de reglament, aprovada en el
Ple de 28-07-2011.
Participació en el Pla de barris La Sauleda-Carrer Ample: Assistència de l’arxivera
a les reunions de treball del Pla on s’han tractat temes referents a toponímia, identitathistòria oral i patrimoni.
Participació en el projecte Retalls, en el marc Impuls-Treball, d’elaboració d’un
audiovisual.
Participació en la Xarxa de Municipis Indians:
Assistència de l’arxivera a les reunions de treball de la xarxa i participació
en la Comissió de Patrimoni de la mateixa. Coordinació amb l’IPEP.
Coorganització (amb la coordinadora de la XMI) de l’assemblea i jornada de
treball al Centre Social i Cultural Bassa Rocas de Llofriu el 14-04-2011.
Col·laboració amb les periodistes Tate Cabré i Mireia Olivé en l’elaboració
de la Ruta dels americanos de Palafrugell.
Coordinació de l’elaboració d’audiovisuals sobre els Bassa Rocas i la Ruta
dels americanos de Palafrugell.
Participació en l’elaboració de l’exposició permanent sobre els americanos
de Palafrugell i la família Bassa Rocas a la casa pairal, avui centre social i
cultural, a Llofriu.
Participació en la Comissió Tècnica de Patrimoni Cultural i Cultura del Consell
Comarcal del Baix Empordà: Assistència de l’arxivera en les reunions de la
comissió, segons els temes previstos en l’ordre del dia; hi assisteixen l’arxivera, el
tècnic de Cultura o el conservador del Museu si es fa referència a les seves àrees.
Participació en el grup de treball dels arxivers del Baix Empordà: Assistència de
l’arxivera en les reunions a l’arxiu Comarcal de la Bisbal, o seguiment del treball
realitzat via web.
Col·laboració en un curs universitari:
Deixeu-vos seduir per les biblioteques, 4-8 juliol 2011. Girona. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials. Universitat de Girona.
Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. 1 hora. Col·laboració. L’experiència
de l’AMP en el treball amb professors i alumnes de primària i secundària.

05.05 Unitat de Publicacions (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal)
Edicions.
Turró, Jordi, Casals, Eva. De Palafrugell a Amèrica. Col·lecció Quaderns de
Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell i Diputació de Girona. 2011.
Calendari 2012 Ajuntament de Palafrugell. Les penúltimes imatges. Can
Mario i la Bòbila. Fotografies de Jordi Cané. Presentació Festa Major.
Col·lecció Galeria de personatges.
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L’any 2011 s’ha editat el volum: Bonal, Teresa i Oller, Oriol. Josep Bastons. Taller
de l’havanera. Col·lecció Galeria de personatges núm. 7. Ajuntament de
Palafrugell i Revista de Palafrugell. Sant Jordi 2011. Presentació al Centre
Fraternal el 14 d’abril.
El gener de 2011 s’ha realitzat un nou conveni amb l’Associació cultural Pou d’en
Bonet, amb noves condicions d’edició i distribució.

Presentació d’edicions.
Els Mascort de Palafrugell. Edició de Miquel Mascort. Presentació a la Biblioteca de
Palafrugell el 2 de desembre a les 19’30 hores.
Convocatòria i bases del Premi de narrativa curta Festa Major de Palafrugell.
Segona edició del premi amb la col·laboració de la Biblioteca de Palafrugell i la
Revista de Palafrugell. Veredicte i presentació del Programa de Festa Major el 13 de
juliol.
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 la distribuïdora
Nordest. L’any 2011 s’han traslladat a la nau del carrer de la Vall d’Aran les
publicacions que es conservaven al TMP.

06. Col·laboracions i convenis
Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.
Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell: la Biblioteca entra els llibres
de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu al Catàleg col·lectiu de lectura pública de Catalunya i
l’Arxiu digitalitza les notícies que fan referència a les activitats de la Biblioteca.
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Col·laboració
amb
l’Institut
de
Promoció Econòmica de Palafrugell:
difusió d’elements patrimonials. Edició
fulletó promoció Ruta dels americanos
de Palafrugell i fulletó de promoció de
Sa Perola.
Centre social i cultural Bassa Rocas, a
Llofriu, punt d’inici de la Ruta dels
“Americanos” de Palafrugell.

07. Subvencions rebudes
Línia d’ajuts econòmics per a la gestió d’arxius de la Generalitat de Catalunya, a
través del Consell Comarcal del Baix Empordà: 1.948’62 euros.

08. Difusió
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 el butlletí Arxius editat per la
Generalitat de Catalunya i en l’edició anual del Crònica d’un any d’edicions Baix
Empordà.
Des del mes d’agost l’AMP ofereix un nou canal de difusió i comunicació, una pàgina a
facebook.
Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP.
“Pirates i corsaris desembarquen a Palafrugell”. Diari de Girona, 11 de
gener.
“Palafrugell obre un procés participatiu per posar noms de dona als carrers”
Diari de Girona, 13 de gener.
“L’escola Carrilet treballa sobre les torres de guaita”. Revista de Palafrugell,
gener.
“Pirates i corsaris al Carrilet”. Nou Palafrugell, gener.
“Animen a proposar noms de dona als carrers”. El Punt, 13 de gener.
“Una escola de Palafrugell, amb els pirates”. El Punt, 19 de gener.
Martín, Miquel. “El misantrop i el clown. Joan Granés. El mirall inhumà”.
Revista de Girona, gener-febrer 2011.
“La ruta dels Americanos de Palafrugell s’inicia a Llofriu”. Nou Palafrugell,
febrer .
“L’esperantista que va ajudar Andreu Nin” . El Punt, 15 de febrer.
“Es presenta la Ruta dels Americanos durant la Festa petita de Llofriu”.
Revista de Palafrugell, febrer.
“La biografia de Josep Bastons sortirà per Sant Jordi”. Revista de
Palafrugell, febrer.
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“L’Ajuntament col·labora amb cinc entitats culturals”. El Punt, 25 de febrer.
“Donació de documentació de Teresa Carbó Comas”. Nou Palafrugell, març.
“Noms de dones per als carrers de Palafrugell”. Nou Palafrugell, març.
“Sant Jordi a Palafrugell” Nou Palafrugell, març.
“Presenten el llibre sobre Josep Bastons”. Diari de Girona, 14-04-2011.
“Llofriu acull l’assemblea de la Xarxa de Municipis Indians”. Diari de Girona,
14-04-2011.
“Tria de novetats. Música i festa a Palafrugell”. Plecs d’història local. Núm.
141, abril 2011.
“Es presenta el llibre “Josep Bastons. Taller de l’havanera”. Nou. La guia del
Baix Empordà, Maig 2011.
“Els municipis indians fan una trobada a Llofriu”. Revista de Palafrugell,
maig 2011.
“Rosa Laviña Carreras. Militant anarquista i costurera”. El Punt, 1-06-2011.
“L’Ajuntament de Palafrugell publica les memòries del 2010”. Diari de
Girona, 10-06-2011.
Bisbe, Sandra. “Propostes per gaudir i conèixer l’Empordà. La ruta dels
americanos a Palafrugell”. Revista del Baix Empordà, núm. 33, junysetembre 2011.
“Guia de rutes indianes de Catalunya”. Revista del Baix Empordà, núm. 33,
juny- setembre 2011.
“Josep Bastons. Taller de l’havanera”. Revista del Baix Empordà, núm. 33,
setembre 2011.
“Premis de Narrativa Curta Festa Major”. Nou. La guia del Baix Empordà,
agost 2011.
“Palafrugell felicita un veí membre de l’Associació d’Aviadors de la
República”. Diari de Girona, 17 de setembre de 2011.
“Palafrugell reconeix els mèrits de Lluís Negra com a integrant de
l’Associació d’aviadors de la República”. Nou Palafrugell, octubre 2011.
“Amics de la Unesco cedeix una còpia del seu fons documental a
Palafrugell”. Diari de Girona, 12 -10-2011.
“L’Associació Unesco cedeix part del seu fons”, El Punt, 13-10-2011.
“Son necessàries les biblioteques i els arxius?”. Costa Brava digital. 26-102011.
“Fan falta, els arxius?”. El Punt avui. 27-10-2011.
“Acte amb motiu del 25è aniversari de l’arxiu i el 10è de la Biblioteca”.
Revista de Palafrugell, novembre 2011.
“Amics de la Unesco cedeix còpia del seu fons documental”. Revista de
Palafrugell, novembre 2011.
“L’Arxiu de Palafrugell fa els 25 anys i obre nous canals de comunicació”.
Diari de Girona, 10 de desembre 2011.
“Presentació del llibre Els Mascort de Palafrugell a la Biblioteca”. Revista de
Palafrugell, desembre 2011.
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09. Indicadors
Unitats d’instal·lació transferides
Ingressos externs
Usuaris
Consultes
Visites web secció AMP

2011
919
100
1.782
6.157
10.531

2010
713
87
1.800
6.423
9.721

2009
1.284
69
1.485
5.283
9.726

2008
72
72
1.301
4.868
2.679

