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L’any que en fem 25: arxiu administratiu, arxiu històric
Quines són les funcions de l’Arxiu Municipal de Palafrugell?
Doncs les determinades per la legislació actual, la qual preveu
un equilibri entre els dos vessants de l’arxiu, l’administratiu i
l’històric.
L’AMP és, avui, el servei que gestiona la documentació de
l’Ajuntament de Palafrugell i els fons que conserva, i participa
en la protecció i recuperació del patrimoni documental del
municipi. Un acord recent, del Ple de l’Ajuntament de 31 de
març de 2011, adscriu el servei a l’àrea de Secretaria, Règim
interior i Administració
general; aquesta adscripció és necessària per treballar en les polítiques
de gestió de la documentació i la informació de
l’Ajuntament, polítiques
que tenen per finalitat
atendre l’exercici i la
protecció de drets personals i col•lectius i millorar els serveis de
l’administració.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Galeria de personatges:
Josep Bastons
♦

♦

♦
♦

♦

Josep Bastons. Taller de
l’Havanera, de Teresa Bonal i Oriol Oller, el setè
llibre de la col•lecció coeditada per l’Ajuntament
de Palafrugell i la Revista
de Palafrugell, s’ha presentat durant els actes
de Sant Jordi. Hi trobem
la biografia de Bastons, la
valoració de la seva contribució a la música i a
l’havanera, la relació de
les seves cançons i de la
discografia amb el grup
Peix Fregit, una selecció
de fotografies i la reproducció d’algunes partitures.
L’AMP forma part de la
Unitat de Publicacions
de l’Ajuntament de Palafrugell i ha participat en
aquesta edició.

♦

Albert, Esteve. L’Empordà al temps visigòtic i l’Alta Edat Mitjana. Barcelona, Rafael Dalmau editor, 1970.
Bonet-Coll, Jordi. “Interiors. Grafits de fa cent anys. La casa
pairal dels Bassa-Rocas a Llofriu”. Revista de Girona. Núm.
265. Març-Abril 2011. Diputació de Girona.
Borràs, M. Lluïsa. Floreal. Barcelona, Ed. Polígrafa, 2003.
Campillo, Xavier; López-Monné, Rafael. El llibre dels camins.
Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets. Barcelona, Arola editors, 2010.
Congost, Rosa. Dels Capbreus al Registre de la Propietat. Biblioteca d’Història Rural. 2008.
Cremats, Els. Què ens està passant! Edición Musical ForteMusic. 2010.
Fotografia portada: collage a
partir d’una imatge del fons
Jaume Ferrer Massanet, de
l’AMP.

♦

♦

♦

♦
♦

♦

Fosses comunes: un passat no oblidat. Memorial
Democràtic. Generalitat de Catalunya. 2010.
Izquierdo Ballester,
Santiago. El republicanisme nacional a Catalunya.
La gestació de la Unió federal Nacionalista Republicana. Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2010.
Quadern didàctic del Conjunt Monumental de Sant Sebastià de
la Guarda. Museu del Suro de Palafrugell. 2010.
Quadern d’havaneres. Figueres, Dasa Edicions, S.A. 1983.
Ros Massana, Rosa (ed.). Els capítols matrimonials. Una font
per a la història social. Biblioteca d’Història Rural. 2010.
Zamora i Escala, Jaume Enric. El carboneig. Quaderns de la
Revista de Girona núm. 149. 2010.

Nous ingressos de fons i documents
Ha ingressat a l’AMP el fons del Futbol Club Palafrugell (1 ml., de 1913 al 2002), cedit pel Club. S’ha
incorporat nous documents al fons de La Previsió
Obrera (0'26 ml., de 1910 a 1974) cedits per Paco
Dalmau. S’ha incorporat a la secció d’hemeroteca
una col•lecció de la revista Nou Palafrugell (19932011) i un recull de notícies sobre Palafrugell i el
seu entorn de diferents mitjans de comunicació
(1913-2007), continguda en 23 caixes, del mateix cedent.
A més s’ha ingressat documentació de la col•laboració amb Unicef per part de Montserrat Presas Girbal i Josep Granés Presas (1985-2010); 4 programes d’activitats culturals i
turístiques (1966-1969) cedits per Lluís Molinas Falgueras, 1 (dècada 1960) cedit per Núria García Ribot, 15 (anys 1985-1995) cedits per Eduard Bofill Blanch, 5 (1969-1979) cedits per Josep Sala Pérez; el documental El guardián de un buen cava d’Armstrong Trefinos
cedit per Lluís Romero Bonany; 2 fotografies d’un personatge desconegut (1902) cedides
per Xavier Oller, 3 de Francesc Mercader Grassot en establiments penitenciaris (19421951) cedides per Olga Mercader Bofill, 1 del Col•legi Mercantil Hispano-Francès (1926)
cedida per Joan Nadal Puig. I han cedit reproduccions de documents Lluís Molinas, Josep
Bastons, Elena Bastons, Jaume Isern Regincós, Teresa Oller Felip i Antònia Ferrer Serras.
Com cercar entre més de 1.200 actes?
Aquest és el títol de la jornada de formació que s’ha realitzat el 28 d’abril a l’Ajuntament
de Palafrugell, adreçada al personal de l’Ajuntament que necessita cercar, mitjançant internet, acords i informació a l’Arxiu Digital. La jornada està inclosa en l’Aula de
Formació Municipal dins el Pla de Formació 2011. La formació ha estat impartida a 26 treballadors per personal
d’Administració Oberta, atenció i participació ciutadana.
A l’Arxiu Digital es pot consultar actualment premsa local (Premsa), els treballs
guanyadors del Premi Mestre Sagrera
(Recerca local) i les Actes del Ple i les
Memòries de les Àrees (Documentació
de l’Ajuntament).

Ruta dels americanos de Palafrugell
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Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h.
divendres tarda, de 15 de setembre a 15 de juny, de 16 a
19h.

Visites
Primers dissabtes de mes de
10 a 11h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web municipal.

La Ruta dels americanos, promoguda per l’Ajuntament de Palafrugell i
inclosa a la Guia de rutes indianes a
Catalunya, de Tate Cabré i Mireia
Olivé, s’ha
presentat el 14
d’abril al Centre Social i Cultural
Bassa Rocas de Llofriu, en el decurs d’una jornada de treball de la
Xarxa de Municipis Indians.
La casa pairal dels Bassa Rocas és
el punt d’inici de la ruta de Palafrugell i seu d’una exposició permanent sobre aquesta família, inaugurada el passat 21 de gener i ara
complementada amb una gravació
sonora amb la lectura de cartes
enviades des de Cuba, l’Argentina i Llofriu (del fons familiar
conservat a l’AMP), amb les veus d’Isabel Aymerich, Sandra
Bisbe, Olga Cercós, Rafel Corbí, Carles Martí, Vicenç Rodríguez i Joan Vilardell.
A partir d’ara, les persones interessades en la Ruta dels americanos poden adreçar-se a l’Oficina de Turisme de Palafrugell
(972300228).
Podeu seguir la ruta a través d'un audiovisual i escoltar l'arxiu
sonor de
les cartes
de la família Bassa Rocas
al
web
municipal.

