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Quan el capità de les Brigades Internacionals Karl Rosenberg va marxar de Palafrugell, va deixar una maleta amb documentació i llibres a la
casa on s’allotjava. La casa era la de la família Català, al carrer Pi i Margall, i el contingut de la maleta ha estat cedit per Maria Català a
l’ajuntament el febrer del 2009, setanta anys després.
La documentació ens informa que Karl Rosenberg, nascut el 27 de setembre de 1911 i membre de les Joventuts Unificades de Letònia, havia
passat per diferents destins a Albacete, València i Barcelona. A més de
la documentació militar la maleta contenia correspondència (de les
nou cartes, tres son en castellà), sis plànols de l’est d’Europa i vint-itres llibres, dels quals n’hi ha nou en castellà. El fons personal de Karl
Rosenberg es conserva ara i es pot consultar a l’AMP.
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L’ASD, la investigació i la difusió
L’Associació Suport a la Dona de Palafrugell
va iniciar el març de 2005 la col·lecció de
llibres “Dones amb nom propi” amb L’escollit,
de M. Assumpció Soler i Font, obra fins al
moment inèdita que havia estat premiada a
l’exili l’any 1959. Han seguit Llevadores de
Palafrugell, de Rosa M. Masana i Ribas ( 2006)
i M. Assumpció Soler i Font (1913-2004), de
Carme Ramilo i Martínez (2007).
Foto Alex Cebollero

El passat 11 de desembre representants de la junta de l’ASD varen lliurar dotze
exemplars de cadascun dels llibres a la unitat de publicacions de l’Ajuntament per
tal que siguin distribuïts a centres d’investigació i consulta. L’acte es va realitzar a
l’Arxiu Municipal i hi va assistir la regidora de Patrimoni i Publicacions Carme Bonal i l’autora Rosa M. Masana.

Consultes a l’arxiu
Tot elaborant la memòria de l’any 2008, constatem que el total de consultes ha estat de 1310 (248 de serveis de l’ajuntament i 1062 d’usuaris externs) i s’ha incrementat en un 2’26% respecte a l’any anterior. Cal destacar l’augment de consultes
per correu electrònic (d’un 10’73 % a un 21’85 % del total).
Per altra banda, durant l’any 2008 la pàgina de l’AMP en el web municipal ha rebut
2679 visites, el butlletí electrònic de l’arxiu ha rebut una mitjana de 819 visites per
exemplar i algunes de les seccions del web en les quals ha col·laborat el servei
(nomenclàtor de carrers, símbols municipals, etc.) han figurat en les estadístiques
mensuals de pàgines més visitades.

Transferències de documentació
Durant el mes de gener s’ha gestionat la transferència a l’AMP
de la documentació administrativa de l’Ajuntament ubicada en
un dipòsit a Can Genís; aquest local es projecta condicionar
properament com a buc d’assaig musical.
La documentació, que ocupa 179 metres lineals de prestatgeria
continguda en 1284 capses, ha estat transferida als dipòsits de
can Rosés i a la nau del carrer de la Vall d’Aran d’acord amb el
seu calendari de conservació i les necessitats de consulta.
Foto Xavier Pareras
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Incorporacions a la biblioteca auxiliar de l’AMP
Contes del món al Carrilet. CEIP Carrilet 2008.
Documents de Constantí. 1. 2008. El reportatge realitzat al front l’any 1936 pel
palafrugellenc Francesc Torres Parals hi és reproduït i citat com a part significativa del patrimoni documental local.
Ferran, Àngel. Big Jack, el sanguinari. A Contra Vent editors, 2008. Recull de
contes d’Àngel Ferran, un dels palafrugellencs que a principis de segle XX es
varen fer un lloc en la primera línia del periodisme català.
González Moreno-Navarro, Antoni. El camp d’en Grassot. Família i territori. Barcelona 2008. La història d’una part de l’Eixample de Barcelona que té les seves arrels en els Grassot, una família documentada a Palafrugell des del segle
XV.
Hvass Pujol, Lars. Les fonts manuscrites com a base documental: estudi d’un cas
jurídic tardomedieval. Aula Escola Europea 2008. Estudi sobre un document
on es recull el destí dels sis mil florins d’or que va rebre el rei Joan de Bernat Margarit per la venda del castell i vila de Palafrugell el 1472.
Imatges 1936-1939. La Guerra Civil a les comarques tarragonines. El Punt, 2008.
Inclou imatges de milicians palafrugellencs.
Jardins de Cap Roig. Fundació Caixa Girona. 2008.
La Torre Ferrera. Revista cultural de Mont-ras. Núm. 2, desembre 2008. Número
dedicat als cent cinquanta anys d’independència municipal.
Pla, l’Hermós i companyia. Figures literàries II. Fundació Josep Pla, 2008.
Pujol i Fabrelles, David. “L’agricultura a l’escola primària rural: Tomàs Vicens i
el camp escolar agrícola de Peralada”. La formació inicial i permanent dels
mestres. Actes de les XIII Jornades d’Història de l’educació als Països Catalans”.
Vic, Eumo editorial, 1997. El mestre Vicens era nascut a Palafrugell i havia
estat alumne de Josep Barceló Matas.
Veus del Carrilet. Sant Jordi 2008.
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Història popular i memòria oral

Foto Lluís Maimi

El treball sobre la memòria històrica de
la pesca realitzat l’any 2007 per encàrrec
de l’ajuntament, gestionat per l’AMP i
portat a terme per Marta Vergonyós,
Adrià Roca i Àlex Moliner, és un dels
projectes que s’han considerat d’interès
per part de l’associació d’Arxivers de

Catalunya i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya. Per aquest motiu personal de l’AMP ha estat convidat a participar en la jornada Història i memòria: les fonts orals a les biblioteques i els
arxius, el 23 de febrer a la Biblioteca Can Fabra de Barcelona.

Remeis tradicionals

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

El catàleg dels remeis tradicionals als pobles pescadors de la Costa Brava és un projecte de recerca que s’integra dins l’inventari del patrimoni
etnològic de Catalunya i en el qual hi treballen diferents entitats. El seu
objectiu és recollir el coneixement de la medicina tradicional, transmesa de pares a fills i d’avis a néts fins als nostres dies, als pobles pescadors des de Blanes fins a Port Bou.
Per a identificar i documentar el tema d’estudi es preveu la realització
d’entrevistes amb testimonis orals i l’estudi de les fonts existents.
Agrairem als descendents de famílies vinculades amb la pesca que tinguin informació sobre aquest tema que es posin en contacte amb
l’AMP.

