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L’Empordà 1940-1960. Arcadi Gili, de Sabadell a Calella
de Palafrugell
L’audiovisual L’Empordà 1940-1960.
Arcadi Gili, de Sabadell a Calella de Palafrugell, és una coproducció de
l’Ajuntament de Palafrugell i Video Play
Serveis. Inclou un documental d’Antoni
Martí sobre el cineasta Arcadi Gili
(Sabadell 1915-1991), i les
seves
pel·lícules De Ampurias (1943), Marinada (1954), La pesca de la gamba (1956),
El Fluvià i el mar (1958) i La pesca de les
batudes (1959). A més Antoni Martí ha
seleccionat fragments de les pel·lícules
familiars, recollides sota el títol Vacances 1955-1965. Les pel·lícules van ser
cedides per Eulàlia Renom, viuda Gili, a
l’Ajuntament de Palafrugell i es conserven a l’Arxiu Municipal. La producció
de l’audiovisual ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, dels
consells comarcals del Baix Empordà i
de l’Alt Empordà,
i dels instituts
d’estudis del Baix Empordà i de l’Alt
Empordà. L’audiovisual, de 90 minuts
de durada, es va presentar a Palafrugell
per Sant Jordi i es va distribuir en el
número de primavera de la revista Vèlit;

s’ha projectat dins el programa
d’activitats del Museu del Cinema de
Girona al mes de juny i es preveu presentar a Figueres i a Palamós durant la
tardor. S’ha distribuït, en format DVD,
en els punts habituals de venda de Video Play: a Palafrugell es pot trobar a
Fotoplay (fotografia Salabert), i a les
llibreries L’Esquitx, Mediterrània i Polèmica.

Nova època del butlletí de l’arxiu
Reprenem el butlletí, ara en format electrònic, amb la voluntat d’informar-vos de les
darreres notícies. Per conèixer les diferents activitats de l’Arxiu Municipal podeu
consultar la Memòria del 2004 a www.palafrugell.net.
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Llibre de privilegis de Palafrugell
En el Ple del mes de desembre de 2004, l’Ajuntament de Palafrugell va
acordar per unanimitat reclamar a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura i a la Biblioteca Nacional de Catalunya, la restitució de la propietat del Llibre de privilegis a l’Ajuntament de Palafrugell.
La Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya va resoldre
negativament la petició el 24 de maig de 2005. L’Ajuntament de Palafrugell continua la reclamació mitjançant un recurs contenciós administratiu, actualment en curs.

El Palafrugell medieval
S’ha incorporat a la secció d’estudis inèdits de l’AMP un exemplar
de La senyoria del Priorat de Santa Anna de Barcelona a Palafrugell:
estudi del Capbreu de 1333, cedit per Mercè Espert Moreno. Es
tracta de la seva tesina de doctorat en història medieval presentada el setembre de 2004 a la Universitat de Barcelona. A partir del
capbreu conservat a l’Arxiu Històric de Girona, dins el fons notarial i a la secció de Palafrugell, Mercè Espert obté un gran volum
d’informació sobre el Palafrugell medieval (onomàstica, toponímia,
economia, relacions senyorials...), l’analitza i ens facilita la interpretació d’un període poc conegut de la història local.

Quaderns de Palafrugell

Nou dipòsit d’arxiu

Dins la col·lecció Quaderns de Palafrugell,
coeditada per l’Ajuntament de Palafrugell i la
Diputació de Girona, s’ha iniciat l’edició
d’un nou volum –el número 15- que ve a
cobrir un nou aspecte de la investigació
sobre el nostre entorn més immediat.
L’Àrea de Cultura i l’Arxiu Municipal treballen en el llibre Una visió artística de l'Empordanet . La pintura del segles XIX i XX a Palafrugell, de Mariona Seguranyes, previst per
Sant Jordi 2006.

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palafrugell està preparant el projecte per convertir la nau de l’actual Aula-taller en un
dipòsit d’arxiu. Amb aquest equipament
quedaran cobertes les necessitats d’espai
per a conservar documentació del municipi
de Palafrugell. L’atenció de consultes es
continuarà realitzant a la seu de l’Arxiu Municipal a Can Rosés.
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L’arquitectura escolar pública
La Revista de Girona dedica el número de setembre-octubre a l’evolució
de l’arquitectura escolar
pública a les comarques
gironines al llarg del segle
XX.
Les escoles de Palafrugell,
tant les construïdes com
les que no varen passar
de projecte, i l’obra del
filantrop Josep Torres
Jonama hi són incloses.

El col·legi Torres Jonama acabat de construir, l’any 1925,
Col·lecció Enric Marquès. AMP

Restauració de 35 pergamins manuscrits del fons Plaja

Dos dels pergamins abans de la restauració

El taller de conservació i restauració Dolors Velasco, de
Girona, ha restaurat els 35 pergamins datats entre els segles
XIV i XVII que van ser cedits per Carme Plaja Asensi a
l’Ajuntament de Palafrugell. Els pergamins han sigut netejats
i aplanats i s’han reintegrat els estrips; estan ara a punt de
confeccionar el catàleg corresponent .
Els documents fan referència a la gestió del patrimoni dels
Plaja, una família de propietaris rurals de Fitor i Palafrugell,
vinculats posteriorment a la indústria del suro. Els arxius
patrimonials permeten investigar la història de les famílies i
diferents aspectes de l’economia i de la història local. A
l’AMP es conserven actualment set fons patrimonials, amb
documentació des del segle XI fins al XX.

Avaluació de la documentació
administrativa
Al mes d’octubre s’inicia un projecte d’avaluació de
la documentació administrativa de l’Ajuntament de
Palafrugell. Es tracta d’un projecte conjunt de les
àrees de Secretaria, Informàtica i l’Arxiu Municipal i
el portarà a terme l’arxivera Nuri Faig i Vila.
L’objectiu és l’establiment de les pautes de conservació o eliminació de la documentació administrativa d’acord amb la normativa vigent.

Foto Àlex Cebollero. Dipòsit de documents a Can Rosés
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La història del col·legi Vedruna

Arxiu Municipal de
Palafrugell
Servei de Gestió
Documental i Arxiu

Pl. de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell

Telèfon 972 30 78 54
arxiu@palafrugell.net
www.palafrugell.net

Alumnes dels cursos 1948-1950

La presència de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna a Palafrugell
està ben documentada a l’Arxiu Municipal. El motiu és la cessió per part de les
Germanes de bibliografia, un resum cronològic de les seves activitats, que abasta
de 1859 a 2003, i un recull de fotografies.

Els Casanovas al canal 33
Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González
Correcció
Oficina de Català
de Palafrugell

Retrat de
finals del
segle XIX.
Col·lecció
Enric
Bruguera.
AMP

El taper Lluís Casanovas i Marquès va aprendre l’ofici de retratista a París a la segona meitat del segle XIX i va ser el fundador de la nissaga de fotògrafs, en la que
cal incloure Ling Casanovas i Lallement, Lluís Casanovas i Sierra i Lluís Casanovas i
Martínez, i la col·laboració d’Aura Casanovas i Lallement. Els Casanovas són els
protagonistes del documental programat el 23 d’octubre per Tarasca, al canal 33,
el qual inclou imatges de l’arxiu. Podeu consultar el web www.tvcatalunya.com.

