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Arxiu Municipal
i Servei de Gestió
Documental

Què fem?

Responsable
polític

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:
Judit Zaragoza


Consulta dels documents (amb excepció dels que estan
subjectes a restricció legal)



Informació documental i bibliogràfica de temes locals

Responsable
tècnic



Assessorament sobre tractament de la documentació

M.Concepció
Saurí



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

Ens podeu trobar a

jzaragoza@palafrugell.cat

Personal
 1 administratiu
 1 auxiliar administratiu
 1 conserge
(50%)

Pressupost
total

Plaça de l’Esglèsia, 8
16.638 euros

Horari d’atenció al públic

Pressupost
Executat

de dimarts a dissabte de 9 a 14h
15 de setembre a 15 de juny, també divendres a la tarda de 16 a 19h

15.162,62 euros

Arxiu Municipal

01. Pressupost
L’ Ajuntament ha destinat en el pressupost
de 2013 a despeses de gestió de l’AMP la
quantitat de 15.162,62 euros.
DESCRIPCIÓ
DESPESES
DIGITALITZACIÓ
DOCUMENTS
DESPESES
FUNCIONAMENT
ARXIU
DESPESES PER AVALUACIÓ
DOCUMENTAL MUNICIPAL
NEJA ARXIU MUNICIPAL

IMPORT
2.622,80
8.548,28
3.991,54

02. Descripció de les activitats
02.01 Gestió de documentació i de la informació
Sistema de gestió de documents




L’AMP, les àrees d’Administració electrònica i Informàtica han continuat treballant en els
aspectes tècnics de l’adaptació del programa Pandora per a la gestió de les imatges digitals
i audiovisuals de l’Ajuntament.
S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al web, en
col·laboració amb l’Àrea d’Administració electrònica.
S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’elaboració d’un quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal, que s’ha
començat a aplicar a les àrees de Secretaria i Medi Ambient i al Museu del Suro.

Gestió de la informació




L’AMP col·labora en diferents projectes de gestió de la informació en el web institucional
(nomenclàtor, avisos legals, arxiu digital, etc…) i en la memòria de l’Ajuntament.
S’ha continuat treballant en l’entrada del catàleg de llicències d’obres, en fitxes, en una base
de dades.
S’han transcrit els índexs de les actes del Ple de l’Ajuntament manuscrits i mecanografiats.

Transferències de documents administratius
S’han traslladat del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c. de la Vall d’Aran):




El dia 19 de febrer, 123 unitats d’instal·lació d’expedients d’Intervenció (u.i. A/0438 a 0560):
17’22 ml.
El dia 3 d’octubre, 13 ml. de documentació de la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües, i de
la Mancomunitat Intermunicipal Baix Empordà disminuïts psíquics; i 2 ml. de recull de
premsa de 2003-2004 i 2007.
El dia 29 d’octubre, 139 unitats d’instal·lació d’expedients d’Intervenció i de Recaptació:
19’46 ml.

S’han transferit 379 ui. (53,06 ml.) de les oficines de l’Ajuntament als dipòsits de l’Arxiu Municipal
a can Rosés:
 01-2013 Transferència d’Assessoria Jurídica, 37 unitats d’instal·lació.
 02-2013 Transferència d’Intervenció, 2 u.i.
 03-2013 Transferència de l’Alcaldia, 1 u.i.
 04-2013 Transferència de Secretaria, 47 u.i.
 05-2013 Transferència de Secretaria, 20 u.i.
 06-2013 Transferència de Secretaria, 33 u.i.
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07-2013 Transferència de Secretaria, 35 u.i.
08-2013 Transferència de Serveis, 28 u.i.
09-2013 Transferència de Recaptació, 35 u.i.
10-2013 Transferència de Prevenció de Riscos Laborals, 1 u.i.
11-2013 Transferència de l’Arxiu Municipal, 5 u.i.
12-2013 Transferència d’Intervenció, 4 u.i.
13-2013 Transferència de Secretaria, 29 u.i.
14-2013 Transferència d'Urbanisme, 84 u.i.
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S’han transferit de les oficines de l’Ajuntament al servidor de l’Arxiu Municipal a can Rosés:


15-2013 Transferència de Secretaria, 6.059 fitxers en suport digital (8.438 MB).

Accés a la documentació
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
Total

2013

2012

288
395

270
364

683 (1.708 consultes)

634 (1.585 consultes)

686
2
273
43
195

769
3
302
50
211

1.199 (4.796 consultes)

1.335 (5.340 consultes)
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Pel que fa a l’estadística de les consultes per internet, les pàgines vistes a la secció Arxiu del
web municipal són un total de 16.151
Visites al web municipal, secció Arxiu Municipal
18.000
16.000

16.824

14.000

16.151

12.000
10.000
9.726

8.000

9.721

10.531

6.000
4.000
2.000

2.679

0

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

Descripció i tractament de la documentació i de la informació
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
Catàleg de llicències d’obres 1904-1963
Catàleg de llicències d’obres a partir de 1960

Registres a
31-12-2013
16.041
25.257
437
3.357
217
476
4.439
2.479
4.079
18.506

Registres entrats al
llarg del 2013
830
5.621
14
91
21
21
629
3
0
8.637

Nous instruments de descripció














Inventari del fons Cercle Mercantil (1903-1993)
Incorporació de documents al fons Farmàcia Mascort-Llach-Cid (s. XIX-1985)
Inventari del fons personal Félix Freixas Gich (1914-1942)
Inventari dels documents de la família Frigola-Avellí (s. XVIII-XX)
Inventari del fons personal Josep Martinell Bruguera (1835-2000)
Inventari del fons de l’Hotel Llevant (1955-2011)
Inventari del fons personal Josep Martí Clarà “Bepes” (1941-1984)
Inventari dels documents de la família Bech (1779-1959)
Inventari del fons personal Paco Dalmau (1910-2011)
Inventari del fons personal Enric Marquès Vilalta (1788-1997)
Incorporació de documents al fons Josep Alsina i Bofill (1914-2004)
Inventari del fons patrimonial Pascual Mercader (s. XVII-1912)
Inventari del fons de la Fundació Ernest Morató (1869-...)

Biblioteca
S’han incorporat 112 publicacions i estudis inèdits d’àmbit temàtic local a la biblioteca auxiliar de
l’Arxiu, i s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.
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02.02. Protecció del patrimoni documental
Control de les instal·lacions i equipaments
S’ha portat a terme, per l’empresa Stop plagues, els controls preventius de desinsectació
bimensuals de les instal·lacions de l’Arxiu. S’han realitzat 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. Pel que fa a les còpies de seguretat de la
documentació digital es porten a terme per part de l’AMP i l’àrea d’Informàtica.

Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 143 ingressos de documents, els quals s’han incorporat als fons i col·leccions de
l’AMP. Cal destacar les cessions del plànol del campanar de l’església parroquial (s. XVIII) del
mestre de cases Joan Ranté; de dos volums d’exemplars del setmanari Baix Empordà (19091913); de la col·lecció de documents referents a eleccions, referèndums i activitats polítiques i
institucionals de 1975 al 2013 de Paco Dalmau; del fons de l’Hotel Llevant de Llafranc (19552011);
i
del
fons
de
l’escriptora
Engràcia
Ferrer
Mascort
(1911-2003).

Restauració de documents
S’ha restaurat el plànol del campanar de l’església de Palafrugell (s. XVII). S’han netejat i
desinfectat documents del fons de l’Hotel Llevant afectats per la humitat.

Digitalització
Al llarg del 2013 s’ha continuat amb el procés de digitalització de la documentació:
Documentació digitalitzada, quantificada en Mb
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Activitats Arxiu Municipal de Palafrugell
Biblioteca Auxiliar. Dossiers personatges
Biblioteca Auxiliar. Dossiers temàtics
Biblioteca Auxiliar. Estudis inèdits
Biblioteca Auxiliar. Premis Mestre Sagrera
Biblioteca Auxiliar. Publicacions
Biblioteca Auxiliar. Revistes escolars
Col·leccions. Cartells i programes (inclou cartells festes de
primavera i programes festa major)
Col·leccions. Cartografia i plànols
Col·leccions. Documents sonors
Col·leccions. Manuscrits i documents solts
Col·leccions. Pergamins. Fons Ajuntament de Palafrugell
Col·leccions. Pergamins. Fons Fina Rocas
Fons Ajuntament de Palafrugell. Matrícules industrials 1853-1961
Fons Ajuntament de Palafrugell. Memòries municipals AMP i
Esports
Fons Ajuntament de Palafrugell. Resolucions i decrets d'Alcaldia
2010 i 2011
Fons Ajuntament de Palafrugell. Urbanisme
Fons d'associacions i fundacions
Fons patrimonials
Fons personals
Fons personals
TOTAL

Mb
2,93
112,00
177,00
123,00
2.680,00
5.673,00
6.320,00
6.910,00
195,00
410,00
27.200,00
2.860,00
8,18
1.710,00
30,90
8.910
11.800,00
700,00
7.060,00
14.529,00
2.130,00
99.541,58

02.03 Difusió del patrimoni documental
Accés de documentació al web








Secció Fons Documentals/Col·leccions/cartografia i plànols: Plànol topogràfic de Palafrugell.
1914.
Secció Fons Documentals/Fons de l’Administració local: Ajuntament de Palafrugell (1115-...) i
Catàleg de la col·lecció de pergamins (segles XII-XVII).
Secció Fons Documentals/Fons d’associacions i fundacions: Círculo Mercantil (1903-1993) i
l’audiovisual El Mercantil, avui, ahir i demà.
Secció Fons Documentals/Fons d’Institucions: Fons de la Biblioteca de Palafrugell (s. XVI2001).
Secció Fons Documentals/Fons personals: Fons Rosa Laviña (1917-2011), Teresa Carbó
Comas (1920-1999), Josep Salvador Puignau (1926-1974), Paco Dalmau (1910-2011) i Félix
Freixas Gich (1914-1942).
Secció Documentació: Treballs premiats en l’edició 28 del premi Josep Sagrera i Corominas.
Secció Premsa digitalitzada: S’han incorporat els llibres de la Festa Major de Llofriu (19822012) i de la Festa Major de Palafrugell (1914-2011). S’ha incorporat un exemplar del núm.
101 del setmanari Baix Empordà i els exemplars de l’any 2012 de la Revista de Palafrugell i
de Es Còdol.
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Visites concertades i tallers
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 27 persones durant el 2013.
A més s’han atès les següents visites concertades:
 15 de gener, visita de 8 alumnes de l’especialitat Guia, informació i assistència turística de
l’IES Baix Empordà amb la professora Anna Vigatà.
 23 de gener, visita de 12 alumnes de 5è i 6è del CEIP Torres Jonama amb la professora
Susanna Pérez.
 7 de febrer, visita de 15 alumnes de l’especialitat Guia, informació i assistència turística de
l’IES Baix Empordà amb la professora Sandra Bisbe.
 17 d’abril, visita de 12 alumnes de 5è i 6è del CEIP Torres Jonama amb la professora
Susanna Pérez.
 13 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO A de l’IES Frederic Martí Carreras, crèdit de
síntesi sobre el Palafrugell medieval. Professora Rosa Pinsac.
 13 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO B de l’IES Frederic Martí Carreras, crèdit de
síntesi sobre el Palafrugell medieval. Professor, Joan Mató.
 15 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO C de l’IES Frederic Martí Carreras, crèdit de
síntesi sobre el Palafrugell medieval. Professor, Joan Mató.
 21 de maig, visita de 26 alumnes de 2on d’ESO D de l’IES Frederic Martí Carreras, crèdit de
síntesi sobre el Palafrugell medieval. Professor, Joan Mató.
 13 d’agost, visita del Casal d’estiu del Col·legi Barceló Matas, 16 alumnes i 4 monitores.
 8 de novembre, visita de 14 alumnes de 4art d’ESO del Col·legi Sant Jordi amb la
professora M. Teresa Mayola.
 15 de novembre, visita de 15 alumnes de 4art d’ESO del Col·legi Sant Jordi amb la
professora M. Teresa Mayola.
 27 de novembre, visita de 12 alumnes de 5è i 6è de Primària del CEIP Torres Jonama amb
el professor Josep Molero.
 12 de desembre, visita de 10 alumnes de Turisme de l’IES Baix Empordà amb la professora
Anna Vigatà.
 19 de desembre, visita de 11 alumnes de Turisme de l’IES Baix Empordà amb la professora
Anna Vigatà.
Total: 213 persones ateses.
Servei de formació a usuaris en els centres:
 22 de gener. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 1er de Batxillerat organitzada per la professora Montse Ordóñez. 45 persones
entre alumnes i professors.
 29 de gener. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 1er de Batxillerat organitzada per la professora Montse Ordóñez. 45 persones
entre alumnes i professors.
 29 de gener. Sessió al CME sobre la cerca d’informació al web municipal a 8 alumnes de
l’especialitat Guia, informació i assistència turística de l’IES Baix Empordà amb la professora
Anna Vigatà.
 16 de setembre. Sessió a l’Escola Carrilet sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 6è. 24 alumnes i professora.
 17 de setembre. Sessió a l’Escola Carrilet sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 6è. 22 alumnes i professora.
 10 d’octubre. Sessió a l’IES Frederic Martí Carreras sobre la cerca d’informació al web
municipal a alumnes de 4art B d’ESO. 21 alumnes i professor.
 17 d’octubre. Sessió a l’IES Frederic Martí Carreras sobre la cerca d’informació al web
municipal a alumnes de 4art C d’ESO. 21 alumnes i professora.
 18 d’octubre. Sessió al Col·legi Sant Jordi sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 4art d’ESO. 29 alumnes i professora.
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22 d’octubre. Sessió al Col·legi Prats de la Carrera sobre la cerca d’informació al web
municipal a alumnes de 4art d’ESO. 30 alumnes i professor.
23 d’octubre. Sessió al Col·legi Prats de la Carrera sobre la cerca d’informació al web
municipal a alumnes de 4art d’ESO. 30 alumnes i professor.
24 d’octubre. Sessió al CEIP Barceló Matas sobre la cerca d’informació al web municipal a
alumnes de 6è de Primària. 31 alumnes i dos professors.
28 de novembre. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 1er de Batxillerat A organitzada per la professora Montse Ordóñez. 34
alumnes.
29 de novembre. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 1er de Batxillerat B organitzada per la professora Montse Ordóñez. 31
alumnes.
10 de desembre. Sessió a l’IES Baix Empordà sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 1er de Batxillerat A amb la professora Cèlia Savalls. 24 alumnes.
13 de desembre. Sessió a l’IES Frederic Martí sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 1er de Batxillerat C organitzada per la professora Montse Ordóñez. 31
alumnes.
18 de desembre. Sessió a l’IES Baix Empordà sobre la cerca d’informació al web municipal
a alumnes de 1er de Batxillerat B amb la professora Maria Català, 24 alumnes i 3 tutors de
treballs.

Total: 453 persones.
Total: 27+213+453 = 693 usuaris del servei de visites concertades i tallers.

Servei de documentació









Elaboració de 6 dossiers sobre temes locals per alumnes del CEIP Carrilet (6è. B de
primària, professor Benet Amat) que participen en el premi escolar Josep Sagrera i
Corominas.
Col·laboració en la documentació del llibre sobre Sant Sebastià editat per l’Institut
Català de Patrimoni.
Col·laboració en la documentació de l’audiovisual dedicat a la gastronomia de la nova
Oficina de Turisme de Palafrugell (juny 2013).
Festa d’homenatge a la vellesa de Palafrugell. 2 de juny 2013. Ajuntament de
Palafrugell. Documentació per preparar material audiovisual per utilitzar durant la
jornada.
Col·laboració en la preparació de l’exposició sobre el 75è aniversari de la Biblioteca.
Col·laboració en la recerca de documents per a l’exposició de la Fundació Ernest
Morató “A ritme de 2x4. Una aproximació al món de l’Havanera”.
Col·laboració en la selecció de documents pel fulletó El llegat dels indians de la Xarxa
de Municipis Indians.
Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 22 noves plaques.

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. També s’han realitzat
col·laboracions sobre aquest tema pel butlletí municipal Can Bech. 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. Les
consultes al web han estat 2.197.

Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 394 subscriptors, d’aquests 80 per correu postal i 314
per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.
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Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast sol oscil·lar
entre 200 i 900 persones i el desembre de 2013 hem arribat a 235 “m’agrada”. 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. Edició bimensual. Redacció i documentació.

Difusió en publicacions de documents de l’AMP




































Massana Ribas, Rosa M. “propietàries de finques i solars”. Revista de Palafrugell, gener.
Saurí, M. Concepció. “Corals, trens i senyes”. Revista de Palafrugell, gener.
Casinos, cafè i cultura. Dossier de la Revista de Girona, núm. 276, gener-febrer.
Bonal, Carme. “El castell de Santa Margarida a Palafrugell. Els masos Borrull i Espanyol.
Revista del Baix Empordà, núm. 39, desembre 2012-març 2013.
Masana, Rosa M. “Dones emprenedores”. Revista de Palafrugell, febrer.
Saurí, M. Concepció. “Viquimarató Dones amb carrer”. Revista de Palafrugell, febrer.
Masana, Rosa M. “Dones emprenedores”. Revista de Palafrugell, març.
Saurí, M. Concepció. “L’Orquestrina Ràdio”. Revista de Palafrugell, març.
Iribarren, Concep. “Jordi Boy Dellonder, memòria viva de la Vila”. Revista de Palafrugell,
març.
Saurí,M. Concepció. “Aigua en cistella? Engràcia Ferrer Mascort, escriptora de
Palafrugell”. Revista del Baix Empordà. Núm. 40, març-juny 2013.
Puig, Evarist. “La música de jazz a Palafrugell”. Revista del Baix Empordà. Núm. 40,
març-juny 2013.
Saurí, M. Concepció. “Engràcia Ferrer Mascort”. Revista de Palafrugell. Abril 2013.
Masana Ribas, Rosa M. “Societats de socors i dones”. Revista de Palafrugell. Abril 2013.
Reynés López, Jordi. Guerra a Sant Feliu de Guíxols i a la Vall d’Aro de l’época moderna.
IV Beca d’Investigació Lluís Esteva. Abril 2013.
Turró, Jordi. Les barraques de pescadors a la Costa Brava. Fundació Ernest Morató.
2013.
“125 anys del Centre Fraternal de Palafrugell vistos des de l’Arxiu”. La revista de l’Ateneu
Popular de Calonge. Primer trimestre 2013.
Arbonés, Jordi (NIF). “Voluntariat cultural. Una mostra de dinamisme social”. Revista de
Girona. Maig-juny 2013.
Saurí, M. Concepció. “Passat i futur del Mercantil”. Revista de Palafrugell. Maig 2013.
Saurí, M. Concepció. “Havaneres”. Revista de Palafrugell, juny 2013.
Masana Ribas, Rosa M. “Gestora de funerària”. Revista de Palafrugell, juny 2013.
Bisbe, Elisa i Iribarren, Concep. “La llengua catalana a través dels segles”. Revista de
Palafrugell, juny 2013.
“Havaneres i cançó de taverna”. Revista del Baix Empordà. Núm. 41, juny-setembre.
Masana Ribas, Rosa M. “Heroïnes que curaven ferits al Foc de la Bisbal (6 d’octubre del
1869)”. Revista del Baix Empordà. Núm. 41, juny-setembre.
Unland, Annie. 50 anys Club Nàutic Llafranc 1963-2013. Club Nàutic Llafranc 2013.
“Mestre Sagrera 2013”. Garbí. Revista del Centre Prats de la Carrera. Juny 2013.
Saurí, M. Concepció. “Programes de festa”. Revista de Palafrugell. Juliol 2013.
Turró, Jordi. “El Mercantil. Ahir, avui i demà”. Revista de Palafrugell. Juliol 2013.
Bofill Blanc, Josep. “Referents festius”. La Torre Ferrera. Mont-ras. Juliol 2013.
Saurí, M. Concepció. “Programes de Festa Major”. L’Esplai de La Caixa. Palafrugell. Juny
2013.
“Memòria fotogràfica”. Gavarres. Primavera-estiu 2013.
Turró, Jordi. “El trompetista Miquel Bravo”. Gavarres. Primavera-estiu 2013.
Planas, Jordi. “Homenot Pla, la senzillesa del més gran”. Es Còdol, juny 2013.
Olivé, Eulàlia. “El Canadell històric, el gran desconegut”. Es Còdol, juny 2013.
Saurí, M. Concepció. “Refrescar-se”. Revista de Palafrugell. Agost 2013.
Miró, Ivan. “En ruta per la Catalunya cooperativa”. Coop. Revista anual d’anàlisi i reflexió
sobre el món cooperatiu. 2013.
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Palafrugell. Guia de recursos. Educació 3-16 anys. Ajuntament de Palafrugell. Educació.
Curs 2013-2014.
Saurí, M. Concepció. “Havaneres a Tamariu”. Revista de Palafrugell, setembre 2013.
Saurí, M. Concepció. “Lluís Marquès Carbó”. Revista de Palafrugell, octubre 2013.
Rocas, Xavier. “El paviment del presbiteri de l’església de Sant Sebastià de la Guarda”.
Daba, núm. 8. La Bisbal, octubre 2013.
Petit, Alfons. “La casa del mariscal Tito a Palafrugell”. Diari de Girona. Dominical. 10 de
novembre de 2013.
Vives Brescó, Cecília. “Cançons a la Catalunya de la Tercera Guerra Carlina”. Analecta
Sacra Tarraconensia. Volum 86. Balmesiana (Biblioteca Balmes). Barcelona 2013.
Saurí Ros, M. Concepció. “El Dr. Josep Alsina i Bofill”. Revista de Palafrugell, novembre
2013.
Carbonell, Natàlia. “Les escriptures populars, una font per a la història de la llengua: el
cas de Ramir Bruguera de Palafrugell”. Estudis del Baix Empordà. Volum 32, IEBE,
20013.
Juanola i Boera, Albert. “Institut d’Estudis del Baix Empordà. 35 anys de la seva història”.
Estudis del Baix Empordà. Volum 32, IEBE, 20013.
Vila, Pep. “Josep Pella i Forgas, poeta i prosista en català”. Estudis del Baix Empordà.
Volum 32, IEBE, 20013.
Saurí Ros, M. Concepció. “Sant Sebastià de la Guarda”. Revista de Palafrugell,
desembre 2013.

Préstec de documentació per a exposicions


Escodriny de Cuixart, Palafrugell 1974, declaració de principis.
Museu d’Art de Girona
1 de desembre 2012 a 1 d’abril 2013
Cartells d’activitats locals amb obres de Cuixart.



La pesca a la costa palafrugellenca
Escola Carrilet de Palafrugell
Desembre 2012-Gener 2013
Préstec d’imatges i audiovisuals, i xerrada a l’escola.



Vicenç Bou. De la plaça al Paral·lel.
Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí
Des del 12 de març
Reproducció de dues imatges referents a Vicenç Bou i l’Orquestrina Ràdio.



Josep Maria Corredor. 1912-1981. De casa a Europa.
Museu d’Història de Girona
9 d’abril a 3 de novembre
Préstec d’un exemplar del setmanari Ara (núm. 84, 14-07-1932).



La terracotta del pati dels fruiters
Col·legi Torres Jonama
Abril-juny 2013
Reproducció de dues imatges de la font de l’escola.



Flors i Violes
Sant Jordi-Flors i violes. Àrea de Cultura-Fundació Josep Pla
TMP
Abril 2013
Reproducció d’un exemplar del setmanari Baix Empordà.



Josep Pla al Tabarin
Fundació Josep Pla, Àrea de Cultura i AMP
TMP- Palafrugell
Juliol 2013
Reproducció d’una imatge cedida per Joan Isern.
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Aigua de mar
Fundació Josep Pla- Biennal de Fotografia Xavier Miserachs
Festival de Cap Roig 2013
20 de juliol al 16 d’agost
Reproducció de tres fotografies del fons Arcadi Gili i Garcia.



75è Aniversari de la Biblioteca Popular de Palafrugell
Biblioteca de Palafrugell
Juliol 2013
Reproducció de documents del fons de la Biblioteca a l’AMP i cedits per particulars.



Els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana (1913-2013)
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
4 de novembre 2013-10 de gener de 2014
Reproducció de documents del fons Josep Alsina i Bofill a l’AMP.



Josep Maria Corredor. 1912-1981. De casa a Europa.
Museu Memorial de l’Exili
19 de novembre de 2013 a 15 de gener de 2014
Préstec d’un exemplar del setmanari Ara (núm. 84, 14-07-1932).

Comunicació i difusió audiovisual
Producció


Audiovisual El Mercantil. Avui, ahir i demà. Produït per l’Ajuntament de Palafrugell i
coordinat per l’AMP. Realització: Jordi Turró i Carles Martí. El fons del Cercle
Mercantil es conserva a l’AMP. Es pot veure al canal de l’Ajuntament a Youtube i al
web municipal.

Difusió




Reportatge audiovisual sobre l’edició de l’11 de juliol de les Converses de Barraca a
Tamariu, La transformació del paisatge. Inclou fragments de pel·lícules d’Arcadi Gili
del seu fons a l’AMP.
Projecció dels audiovisuals sobre la Ruta dels americanos i les Cartes dels Bassa
Rocas a les fires turístiques on s’ha promocionat la Xarxa de Municipis Indians.
Programa "(S)avis" dedicat a la senyora Teresa Juvé, escriptora, vídua de Josep
Pallach i Presidenta d'Honor de la Fundació que porta el nom del seu marit. Emès al
Canal 33 de TV3, a les 22,30 h del 20 de novembre s'hi utilitza informació i imatges
procedents del fons Josep Pallach a l'AMP.

Reproduccions de documents en materials de promoció






Reproducció d’una imatge del fons Fina-Rocas al cartell de la 47 Cantada
d’havaneres de Calella, 2013. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Reproducció d’una imatge de la col·lecció Júlia Casanovas Xifró al cartell de
Converses de barraca: La transformació del paisatge. 11 de juliol. Biblioteca de
Palafrugell.
Reproducció d’una imatge de Moisés Dalmau de la col·lecció Xavier Coll Rovira al
cartell de Converses de barraca: La cuina dels tapers. 22 d’agost. Biblioteca de
Palafrugell.
Reproducció d’una imatge de Tamariu al cartell de la 18ena cantada d’havaneres de
Tamariu. 7 de setembre. IPEP.
Reproducció de fragments dels dietaris de les bibliotecàries (1938) al programa de
l’obra de teatre L’abanderat. El bibliobús al front. Representació a la Biblioteca de
palafrugell el 23 de novembre.

Difusió en actes públics i conferències:


Participació en el programa de ràdio Bibsons del 19 d’abril dedicat als lectors de les
fàbriques de suro, amb mostres de les lectures que s’hi podia escoltar. Activitat que
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ha format part de la programació de Sant Jordi, organitzada per la Biblioteca, l’AMP i
el Museu del Suro. Es pot escoltar al web de l’institut de Comunicació.
Participació en la Festa de l’Homenot de Llofriu. Difusió de la incorporació al web
municipal dels llibres de la Festa Major de Llofriu.
Participació en la Festa d’Homenatge a la Vellesa de Palafrugell, el 2 de juny,
aportant imatges i documentació (projecció).
Presentació el 8 de juny, en la Setmana Internacional dels Arxius, de l’audiovisual El
Mercantil, avui, ahir i demà, coordinat per l’AMP i realitzat per Jordi Turró i Carles
Martí. Àrea de Cultura i AMP. S’ha fet difusió de l’activitat també per part del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Col·laboració en el Cicle de conferències d’història de Catalunya (setembre 2013març 2014) organitzat per ANC Palafrugell amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Palafrugell, l’IEBE i el Museu del Suro.

02.04 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.

Participació en la Comissió de Nomenclàtor
Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Palafrugell.

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, identitat-història oral i patrimoni.

Participació en l’elaboració del Pla de desenvolupament econòmic i cohesió social
de l’Ajuntament
Assistència de l’arxivera a les reunions de treball dels caps d’Àrea de l’Ajuntament.

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.

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.

02.05 Unitat de Publicacions (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal)
Edicions




Lluís Molinas. Je ne regrette rien...
de David Galceran. Col·lecció
Galeria de personatges núm. 9.
Institut de Mitjans de Comunicació
Pública de Palafrugell i Associació
Cultural El Pou d’en Bonet. Edició
del volum i presentació el 18 de juliol
al Centre Fraternal.
Col·lecció Quaderns de Palafrugell.
Llofriu, de Joan Badia, Sandra
Bisbe, Jordi Curbet i Maria Piferrer.
Fotografies de Núria Torra. Edició
del volum.
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Convocatòria i bases del Concurs de narrativa Festa Major de Palafrugell
Quarta edició del premi, organitzat per l’Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració de la
Revista de Palafrugell i la Fundació Josep Pla. Veredicte al TMP, el 17 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.

Participació Sant Jordi 2013
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les edicions
municipals.

03. Col·laboracions i convenis








Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.
Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tasques internes: 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.
Activitats: S’ha col·laborat en les Converses de barraca (juliol i agost) organitzades per la
Biblioteca, aportant documentació i fent difusió als subscriptors d’informació de l’Arxiu.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i entitats locals en el Viquiprojecte Palafrugell:
Viquimarató Dones amb carrer a l’AMP, dia 9 de març, amb Espai Dona i Associació Suport
a la Dona.
Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió d’elements
patrimonials. Promoció de la Ruta dels americanos de Palafrugell i de Sa Perola.
Conveni amb la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques dels estudiants de
grau en Història a l’AMP. 8-05-2013 (JGL 7-05-2013).
Conveni amb l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu: digitalització i difusió al web municipal
del llibre de la festa major de Llofriu (1982-2012). 24-05-2013 (JGL 5-03-2013).

04. 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: està pendent l’aportació corresponent a l’any 2013.

05. 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
el butlletí Arxius editat per la Generalitat de Catalunya i en l’edició anual del Crònica d’un any
d’edicions Baix Empordà.
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Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

“La història dels 125 anys del Centre Fraternal recollida en un llibre” El Nou. La guia
del Baix Empordà. Gener.
“Casinos, cafès i ateneus a la revista de Girona”. El Punt. 9 de gener.
“Palafrugell amplia els panells turístics amb codis QR”. 14 de gener.
“Els casinos de la Revista de Girona. El Punt, 14 de gener.
“Retrat dels casinos, ateneus i societats culturals”. Diari de Girona, 14 de gener.
“Palafrugell incorpora codis QR als elements patrimonials locals”. Diari de Girona,
16 de gener.
“Tamariu i la seva gent”. Revista del Baix Empordà, núm. 39. Desembre 2012-març
2013.
“Tamariu i la seva gent”. Revista de Girona, núm. 276, gener-febrer.
“El dietari de Joaquim Fina de Palafrugell (1842-1878). Revista de Girona, núm.
276, gener-febrer.
“Codis QR per a mòbils en plafons informatius en monuments”. Revista de
Palafrugell, gener.
“La visió del món d’un palafrugellenc del segle XIX”. Revista de Palafrugell, gener.
“Els plafons informatius del patrimoni incorporen codis QR”. El Nou. La guia del
Baix Empordà. Febrer.
“El dietari de Joaquim Fina, un hisendat palafrugellenc del segle XIX”. La guia del
Baix Empordà. Febrer.
“El darrer exemplar de la Revista de Girona dedicat als casinos, es presenta al
Fraternal”. Revista de Palafrugell, febrer.
“Donen un plànol del s. XVIII del projecte d’acabament del campanar de
Palafrugell”. Diari de Girona. 26 de febrer.
“Plànol del campanar imaginat”. El Punt. 26 de febrer.
“Donació a l’Arxiu Municipal” El Nou. La guia del Baix Empordà. Abril.
“La Biblioteca de Palafrugell recorda la figura dels lectors”. Diari de Girona, 17
d’abril.
“L’Arxiu Municipal de palafrugell presenta un audiovisual sobre el Cercle Mercantil”.
Revista del Baix Empordà. 7 de juny.
“L’ahir, avui i demà del Centre Mercantil”. Revista de Palafrugell, juny.
“L’Arxiu de Palafrugell rep un plànol del segle XVIII del projecte d’acabament del
campanar”. Revista del Baix Empordà. Juny-setembre.
"Audiovisual sobre el Cercle Mercantil". El Nou. La guia del Baix Empordà. Juliol.
“Tamariu i la seva gent”. Gavarres, primavera-estiu.
“El quadre de classificació de la documentació municipal: un repte assolit”. DABA.
La Bisbal, octubre.
“Nova incorporació al Fons Paco Dalmau”. Revista de Palafrugell, novembre.
“Eulàlia Hortal, nomenada Peix Fregit 2013. Els guardons Palafrugellenc de l’any”.
Revista de Palafrugell, desembre 2013.
“Els premis Peix fregit de Palafrugell, per a Eulàlia Hortal i Santi Massaguer”. El
Punt Avui, 11 de desembre.

06. Indicadors
Unitats d’instal·lació transferides
Ingressos externs
Usuaris
Documents consultats
Visites concertades i tallers

2013
361
143
1.882
6.504
693

2012
379
103
1.969
6.925
468

2011
919
100
1.782
6.157
383

2010
713
87
1.800
6.423
352

Visites web secció AMP

16.151

16.824

10.531

9.721
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07. Actuacions de futur
El 2014 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i
avançar en la gestió dels documents digitals de les oficines de l’Ajuntament, en la descripció i
tractament dels ingressos de fons i documents i en la seva difusió al web municipal.
A més s’han previst algunes actuacions:


Finalitzar el treball de digitalització i indexació de les actes del Ple de l’Ajuntament.



Incorporar al web municipal una secció d’imatges i audiovisuals, en col·laboració amb les
àrees d’Administració Electrònica i d’Informàtica.



Participar en la difusió de documents al web de la Generalitat de Catalunya.



Portar a terme amb Espai Dona i l’Associació Suport a la Dona una Viquimarató dedicada
a incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell el 15 de març, en
la programació dels actes entorn del 8 de març.



Presentar dins la programació de Sant Jordi el fons de l’escriptor Josep Martí Clarà,
Bepes, en col·laboració amb la Fundació Josep Pla i l’Aula de Lletres.



Participar en el projecte del Pla de Barris referent a la identitat de la Sauleda-carrer
Ample (exposició, publicació i audiovisual) que es preveu presentar dins dels actes de
Flors i Violes.



Participar en una exposició comarcal virtual de documents referents al 1714 coordinada
per l’Arxiu Comarcal de la Bisbal, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius.



Participar en l’edició d’un nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell dedicat als
carrers de Palafrugell, i d’un volum de la col·lecció Galeria de personatges dedicat a
Tano Pisano.
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