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Biennal Miserachs

Fins al dia 19
d’octubre es pot
veure al TMP
l’exposició “Fa 50
El fons patrianys a Calella...”
monial
amb fotografies
Mascort
d’Arcadi
Gili,
procedents del
Avaluació de la
seu fons conservat a l’AMP. És
documentació
una de les mostres de la V BienPatrimoni de
nal de Fotografia
l’aigua
Xavier Miserachs,
i n’ha estat coUna classe
missariada
per
a l’arxiu
Enric Bruguera.
Amb motiu de
L’Arxiu
l’exposició s’ha
Municipal per
editat un catàleg,
dins
el núm. 1 de la
Col·lecció de FoNovetats en la
tografia
Local,
difusió del fons
editat
per
Bassa Rocas
l’Ajuntament de
Palafrugell i la Biennal, a proposta
Foto Arcadi Gili
de la regidoria de
Patrimoni.
Per altra banda, Can Rosés ha estat un dels edificis escollits per donar
a conèixer l’obra de Miserachs, en el desè aniversari de la seva mort.
Una fotografia seva, de grans dimensions, aporta un toc d’il·lusió a la
façana de la seu de l’AMP.
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La Revista de Girona des de 1955
La Revista de Girona ja és a Internet. El número 250, de setembreoctubre de 2008, anuncia la versió digital de la revista. La trobarem
a www.revistadegirona.cat on hi ha, a més, els continguts de la
col·lecció històrica fins l’any 1955; tenim així a la xarxa una nova
eina per a la consulta i la recerca .

El fons patrimonial Mascort
Des de gener de 2008 s’han registrat cinquanta-un nous ingressos de fons i documents a l’AMP, entre els quals destaquem
el fons patrimonial Mascort, cedit per
Carles Llach i Cadenet. Aquest fons, datat
entre els segles XVII i XIX, ocupa 0’23 ml.
i inclou nomenaments com a procuradors del Prior de Santa Anna a membres
de la família Mascort (1778-1827), comptes (1790-1826), correspondència (18201826), un llevador de censos de diner (s. XVII-XVIII) i un capbreu a favor del monestir de Santa Anna (datat entre 1728-1769, conté informació des de l’any 1529
sobre les persones que vivien en aquest terme i les seves propietats). Aquesta documentació té un gran interès per al coneixement del Palafrugell dels segles XVI
al XIX i aporta noves informacions en aspectes molt diversos: l’ urbanisme,
l’economia, la toponímia, la genealogia de les famílies i en general la història local
d’aquests segles.

Avaluació de la documentació
Actualment l’AMP i les àrees de Secretaria i Informàtica estan treballant en el calendari d’avaluació de la documentació generada per l’Àrea d’Educació i en la gestió de les imatges digitals vinculades a documentació administrativa de
l’Ajuntament. Participen en aquests projectes l’arxivera Núria Casellas i el fotògraf Enric Bruguera .
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Patrimoni de l’aigua

Pou municipal d’aigua. 1928.
Col.lecció Joan Frigola

L’Ajuntament de Palafrugell està treballant en
l’inventari del patrimoni del terme directament relacionat amb l’aigua, un recurs històricament difícil
d’obtenir i a la vegada fonamental en les activitats
de les persones. Hi ha un important patrimoni vinculat als usos de l’aigua (pous, cisternes, safareigs,
dipòsits, canalitzacions, fonts, molins, bullidors...)
que cal conèixer per poder valoritzar els elements
i més representatius i afavorir-ne la conservació.
La documentació conservada als arxius, el treball
de camp i els testimonis orals són essencials per
poder realitzar aquest inventari. L’equip tècnic
agrairà que, si conserveu algun element o teniu informació que hi estigui relacionada, ho feu saber a
l’AMP o al Museu del Suro.

Incorporacions a la biblioteca auxiliar de l’AMP
El número 13 de la revista Gavarres, de primavera-estiu 2008, inclou l’article
“El carrador: un esperit lliure” de Pitu Basart i Eloi Madrià sobre el darrer
carrador de Palafrugell, Narcís Gasull Deulofeu; i, en el dossier Tavernes i
Hostals, els articles de Teresa Bonal i Núria Sàbat “L’Estrella i can Plaja”, de
títol ben explícit, i “Estar-se a Barcelona”, sobre l’Hotel Falcón regentat pels
Fina de Palafrugell .
Celebració del Centenari de la Costa Brava 1908-2008. Unió d’Hostaleria i
Turisme Costa Brava Centre. Núm. 1 i 2, maig-juny 2008
Ding, Delphine, Roca, Adrià; Turró, Jordi i Ulloa, J.A. “Les barraques de pescadors de la Costa Brava”. Argo. Revista del Patrimoni i la Cultura marítima. Núm.
1, juny 2008.
“Els camins de ronda de la Costa Brava”. La Punxa. Col·legi d’aparelladors i
arquitectes tècnics de Girona. Núm. 47, 2008.
Regàs, M. Assumpció. La Tula. Palafrugell 2008.
Havaneres i cançons cubanes. Els cremats. Barcelona,Vale Music, 2008.
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Una classe a l’arxiu
Torna a començar el curs! L’AMP ofereix al
professorat dels centres educatius l’ús de les
seves dependències i recursos per a treballar
un tema concret: preparar el Premi Mestre
Sagrera, analitzar els diferents suports de la
informació, descobrir la història del Llibre de
Privilegis de Palafrugell, estudiar una època
Foto Rosa Espí
amb documentació local o conèixer el
el funcionament d’un arxiu. Les classes duren una hora i els grups han de
ser de 12 alumnes com a màxim. Per concertar la classe cal trucar al
972 30 78 54.

L’Arxiu Municipal per dins
Si voleu conèixer les instal·lacions, el funcionament i la
documentació de l’Arxiu Municipal de Palafrugell, us
podeu inscriure a la visita guiada que s’ofereix cada
primer dissabte de mes de 10 a 11 hores. Cal que us
adreceu a les oficines de Turisme de Palafrugell o
truqueu al 972300228.

Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González
Correcció
Oficina de Català
de Palafrugell
Arxiu Municipal de
Palafrugell
Servei de Gestió
Documental i Arxiu

Foto Paqui Téllez

Novetats en la difusió del fons Bassa Rocas

Pl. de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.net
www.palafrugell.net/
la ciutat/serveis/arxiu
municipal
Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h
divendres tarda, de
15 de setembre a 15
de juny, de 16 a 19h

Foto Xavier Pareras

En el marc de la quarta reunió de la Xarxa
d’Arxius i Investigadors de l’Escriptura Popular (Red AIEP), del 6 al 8 de novembre a
Santiago de Compostela, Jordi Curbet
Hereu presenta la ponència Un proyecto de
recuperación de la memoria escrita en Cataluña: los dietarios de Irene Rocas (1861-1947),

dins de la secció "La recuperació de la memòria escrita: experiències
locals". Actualment Jordi Curbet i M. Pilar Perea estan enllestint l’edició
de tots els dietaris d’Irene Rocas en CD-Rom, un projecte de
l’Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració de la Diputació de Girona i l’Associació d’Amics i Veïns de Llofriu.

