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El llibre i la festa del far
La commemoració dels 150 anys
del far de Sant Sebastià va incloure
pastís, espelmes, investigació, records i projectes. A la fotografia veiem, d’esquerra a dreta, Àngel Casariego, l’últim faroner resident al
far (1986-2000); Rosina Lozano, vídua d’Antonio Aguirre, que va viure
al far amb el seu marit del 1949 a
1987; Carme Bonal, regidora delegada de Patrimoni; l’alcalde Lluís
Medir; Jordi Valls, president de
l’Autoritat Portuària de Barcelona;
Sergi Sabrià, primer tinent d’alcalde;
David Moré i David Figarola, historiadors. Al darrere hi ha el pastisser
Joan Duran.
El llibre El far de Sant Sebastià. 150
anys de vida (1857-2007), coordinat
per l’Arxiu i del qual us informàvem en el butlletí anterior, va tenir
una bona acollida per part de la
gent que es va desplaçar al far el
29 de setembre passat. La seixantena d’exemplars posats a la venda es
varen acabar!

Fotos Àlex Cebollero.

Cessió d’exemplars del setmanari Baix Empordà
Lluís Trilla Frigola ha cedit a l’Arxiu seixanta-tres exemplars del setmanari Baix Empordà, editats a Palafrugell entre el 10 de maig de 1928
i el 27 d’agost de 1932. Completar les col·leccions de capçaleres locals és el primer pas per poder oferir la informació del dia a dia de
Palafrugell des de finals del segle XIX fins a l’actualitat.
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Un treball inèdit: l’edifici de L’Econòmica Palafrugellenca, de
cooperativa a biblioteca
Ara que ens trobem a les acaballes de l’any Masó, potser encara hi ha algú que no
sap ben bé qui va ser aquest arquitecte gironí. Altres, el coneixeran per les obres més
emblemàtiques com la Farinera Teixidor o la Casa Güell La Punxa de Girona o per la
urbanització de La Gavina de S’Agaró. Però segurament, pocs, per ser l’arquitecte de
la cooperativa “L’Econòmica Palafrugellenca”, la coneguda Societat, avui seu de la Biblioteca Municipal.
Pels estudis universitaris que realitzo a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (etsaB), se’m va presentar la possibilitat d’estudiar el procés de restauració i rehabilitació d’un edifici, i no vaig dubtar d’escollir la Societat. A través de l’assignatura
Tècniques i Arts Aplicades de l’arquitecte Fernando Ramos, vaig començar a fer
l’estudi de l’edifici. Per portar-lo a terme he consultat, entre altres fonts, el fons de la
cooperativa L’Econòmica Palafrugellenca a l’AMP. El treball consta de diferents parts:
La Cooperativa. Un recull de la història de la Societat com a cooperativa, els seus
diferents locals i una breu biografia sobre la figura de l’arquitecte Rafael Masó.
• L’edifici de La Cooperativa. Una explicació sobre el projecte realitzat per Masó recopilant plànols i fotografies de l’època, amb un anàlisi sobre l’evolució de l’edifici
acompanyat per fotografies de diverses èpoques.
• La Biblioteca a “La Cooperativa”. On s’explica el projecte d’adequació a biblioteca
fet per l’arquitecte Jordi Casadevall amb els plànols i fotografies corresponents.
• Operacions de restauració. Bàsicament es centra en les patologies existents i els
diferents elements a restaurar, juntament amb es necessitats tècniques per a la nova
funció de l’edifici.
Així doncs, el treball fa un repàs des
de la història de la cooperativa
L’Econòmica Palafrugellenca” des dels
inicis com a societat fins a l’adquisició
del local del carrer Sant Martí cantonada amb el carrer Botines. Des dels
primers esbossos i idees de Rafael
Masó sobre el nou local (on destaquen tres propostes prèvies, poc conegudes) passant per les transformacions i canvis i acabant amb les obres
de restauració i adequació de l’edifici
com a biblioteca municipal.
Les façanes de la cooperativa als carrers Sant Martí i Boti•

nes dibuixades per Rafel Masó.

Eduard Trias i Salabert
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Publicacions incorporades a la biblioteca auxiliar de l’AMP
El patrimoni documental: Catalunya-Cuba. Actes del II Fòrum de Municipis Indians. 2007. Obra col·lectiva editada per Lluís Costa, arxiver de Begur, que recull experiències sobre fons documentals utilitzats per a la recerca de les vinculacions entre Catalunya i Cuba.
Inclou la col·laboració de Teresa Pérez i Jordi Turró, “L’havanera
en els fons documentals”.
Forja. Publicació periòdica de l’arxiu municipal de Begur. Núm. 1, agost
2007. Una nova revista que té per objectiu la transmissió de coneixements de la nostra història més propera. Inclou un conjunt
d’articles en homenatge al mestre Lluís Esteva Cruañas i una miscel·lània amb altres temes d’interès, des de les prospeccions arqueològiques subaquàtiques a la cala d’Aiguablava fins a la història
de Rosendo Català Barnés, un ciutadà d’Esclanyà víctima del franquisme.
Geografia de Masó. L’arquitecte i les comarques gironines. Catàleg de
l’exposició del mateix nom, produïda per la Diputació de Girona i
comissariada per Rosa M. Gil Tort, que es pot visitar al Museu del
Suro del 5 al 28 d’octubre de 2007. Hi trobem la Cooperativa La
Econòmica (l’actual biblioteca), la casa Plaja a Llafranc i la remodelació del xalet La Musclera a Tamariu (inclosos el jardins).
Martí, Carolina i Fraguell, Rosa M. La Costa Brava. Quaderns de la
revista de Girona. Núm. 129. 2007.
Dues geògrafes i professores de la Universitat de Girona recullen
els diferents aspectes que caracteritzen la Costa Brava, un sector
del litoral que l’any 2008 celebrarà el centenari del seu bateig per
part de Ferran Agulló.
Moré Aguirre, David. Fars i senyals marítims. Quaderns de la revista
de Girona. Núm. 128. 2007.
Monografia que pretén donar a conèixer el món dels fars des
d’una perspectiva global, divulgativa i documentada. El far de Sant
Sebastià, retratat a la coberta, té un especial protagonisme en diferents capítols.
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El turisme a Catalunya
Una exposició i un cicle de conferències, organitzades pel Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, expliquen l’evolució històrica del turisme. Les conferències són a càrrec de
professors de les Universitats de Barcelona i de Girona. L’exposició s’ha
pogut visitar al Palau Robert del 20 de setembre al 3 d’octubre, i posteriorment viatjarà a diferents ciutats i viles fins al 20 de gener del 2008. El
seu títol és “Passat i present. 75è aniversari de l’Oficina de Turisme de Catalunya” .
En la mostra es
poden veure dos
documents conservats a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell: un fulletó
dels anys trenta
del segle XX titulat La Catalogne,
accueille, charme,
retient, editat per
la Generalitat de
Catalunya, i un fu-
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Horari
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lletó de Ribot, Font i Artigas S.A. Visiteu la Costa Brava, de l’any 1932, cedit
per Lluís Molinas a l’AMP.

Les memòries de les àrees de l’Ajuntament
Les memòries anuals permeten valorar la gestió i les actuacions de l'àrea
durant un any, aporten dades a la informació sobre el municipi i faciliten la gestió de la documentació possibilitant l'eliminació de documents
secundaris. La Memòria de l'Oficina Municipal d'Habitatge 2006 és la darrera que s'ha incorporat al web de l'Ajuntament de Palafrugell.

