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Històries de vida
El projecte Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample s’ha
presentat durant l’edició de Flors i Violes. Al centre Fraternal
s'ha vist l’audiovisual, que serà accessible al web municipal, i els
plafons, actualment al TMP. El llibre es distribuirà properament.
En el projecte, coordinat pel Pla de Barris i l’AMP, hi han participat 27 persones de la Sauleda i el carrer Ample i professionals de diversos àmbits (fotografia Laura Algué, disseny Marc
Garrido, edició d’audiovisuals Carles Martí, música Emma Pumarola i selecció de textos Antoni Rocha). La seva instal·lació
definitiva serà al local social de la Sauleda. Les entrevistes i els
documents recollits queden dipositats a l’AMP i poden ser
font de futures recerques.
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Nomenclàtor oficial
El Ple municipal de 29
d’abril ha aprovat per
unanimitat el Nomenclàtor oficial, d’acord
amb el treball realitzat
per Joan Vilardell Caixàs des del 2003 i coordinat per l’AMP. Des
del 2008 aquest treball
es pot consultar al web
municipal.
En el nomenclàtor hi
consta el nom que s’ha
donat a cadascun dels
carrers i espais públics,
el perquè d’aquesta denominació, la data de
l’aprovació o en que
consta
documentalment per primera vegada; també els altres
noms que alguns havien
tingut en èpoques anteriors i la seva situació
dins el municipi.
A més de bibliografia,
les fonts d’informació
consultades han estat
els
fons
de
l’Ajuntament i de la
Parròquia de Sant Martí; també s’han fet consultes a persones coneixedores, que han
aportat informacions
orals.

Novetats a la biblioteca de l’AMP
♦

♦

♦

♦

Bussot i Liñón, Gerard. Gent d’un segle. Sant Feliu de Guíxols 1900-2000
(401 apunts biogràfics). 2011. Inclou 4
personatges vinculats amb Palafrugell.
Ettinghausen, Mercè. Ombres sota un
cel radiant. 2009.
Ferrer Alòs, Llorenç. Eines i feines de
pagès. 2013.
Masana Ribas, Rosa M. Dones emprenedores. Palafrugell 1857-1914. 2013.

Flors i violes 2014
El pati de can Rosés ha estat rebatejat com a Pati de llum pel
fotògraf Ricard Martínez durant l'edició de Flors i Violes. Ha
comptat amb la col·laboració de l’AMP, la Fundació Ernest
Morató, Palé Digital i Fusteria Bado. També s'han projectat al
Centre Fraternal el documental Històries de vida de la Sauleda i
el carrer Ample, les pel·lícules L’Empordà 1940-1960 d'Arcadi
Gili, el documental Arcadi
Gili, de Sabadell a Calella
de Palafrugell
d'Antoni Martí i Cuidado
con el reloj, de
Josep Maria
Vives (AMP).

Una protagonista
es reconeix en
una foto

El fons d’un escriptor
El fons Josep
Martí
Clarà
"Bepes" (AMP),
cedit per la seva
família, es va
presentar a la
Fundació Josep
Pla l’11 d’abril, a
les 7 de la tarda.
Al web de la
Fundació podem seguir les
intervencions de Núria Anglada, Xavier Rocas i Xavier Xargay i la lectura de Maite Martí d’una selecció de textos. La
descripció del fons i 32 llibres mecanografiats inèdits es poden consultar al web municipal.

Exposicions
El 6 de juny es presentarà
a l’Arxiu Comarcal de la
Bisbal una exposició virtual, en format blog, dels arxius de la comarca amb
documents referents al
1714, en la qual hi participa l’AMP. L’acte forma part
de la Setmana Internacional dels Arxius.
A més, trobem actualment
documentació procedent
de l’AMP en les exposicions Dones del suro. Treball i
societat (al Museu del Suro) i Vicenç Bou. De la plaça al Paral·lel (al Museu
d’Història de Catalunya).

Correspondència 19361939
El 31 de març Alejandro
Caro Franco, estudiant
del Grau en Història a la
Universitat de Girona, ha
enllestit un catàleg de la
correspondència
d’entrada i sortida de
l’Ajuntament des de 1 de
juliol de 1936 a 30 d’abril
de 1939. El catàleg, realitzat d’acord amb el conveni signat entre la universitat i l’ajuntament,
consta de 2.532 registres.
A cadascun s’indica: remitent,
lloc
d’emissió, data, destinatari, lloc de recepció, descripció
del document i observacions.
Llicències d’obres
S’ha enllestit a
l’AMP el catàleg de
llicències d’obres
de particulars del
municipi des de
1960
a
2001
(18.465 registres) i
s’ha realitzat la
formació necessària al personal de
les oficines municipals que en farà ús.

Nous ingressos de fons i documents
♦

Fons patrimonial Pascual-Mercader (1741-1912), cedit per
M. Carme Mercader Buscarons. Hi ha referències al mas
Blau del carrer de Pals i al transport de mercaderies.
Fons patrimonial
Avellí (1893-1962), cedit per Joan Avellí
Marquès. Relacionat
amb l’activitat teatral.
Inclou premsa local (El
Palafrugellense, 1893;
Las Estisoras , 1900; i
Llibertat 1902-1907)
que permet completar
la premsa editada a la
vila.
♦
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S’ha incorporat documentació als fons
Engràcia Ferrer Mascort (cedida per Glòria Pulido), Associació
d’Amics de la Unesco
(Josep Granés) i de la
família Bassa Rocas
(Lluís Aymerich).
♦

Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat

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.

L’Arxiu al
Facebook !

♦

Manuscrits i documents solts (segle XX): Memòries de
Raimon Miquel (Lluís Medir).

♦

Programes i cartells (segle XX): Eduard Gich.

♦

Publicacions i audiovisuals (segles XX-XXI): Enric Carreras
i Joan Deulofeu.

♦

Reproducció d’imatges i altres documents (segles XIXXX): Elvira Alemany, Juana Parra, Pilar Plaja, Mariano Ruiz,
Emili Cabezuelo, Josep Poch, Paco Dalmau, Martí Sendra,
Dolors Miguel, Anna Janoher, Josep Olivés, Lluís Molinas,
Carles Alsius, Emili Cels.

