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Palafrugell i l’aigua
Podem saber més de l’aqüeducte d’en Caixa i de molts altres
elements del patrimoni palafrugellenc vinculat a l’aigua si
consultem Palafrugell i l’aigua, dels biòlegs i educadors
ambientals Núria Arbat i Robles i Josep Oriol Granés i Cortey.
En el llibre trobem també apartats dedicats al registre de les
dades, als desastres, a les llegendes i al vocabulari local
relacionat amb l’aigua, i una col·laboració del geògraf Marc
Heras Bofill sobre el medi físic. Amb Palafrugell i l’aigua la
col·lecció Quaderns de Palafrugell, editada per l’Ajuntament
de Palafrugell i la Diputació de Girona, arriba al núm. 24. La
presentació, el 6 de novembre a les 8 del vespre al Museu del
Suro, anirà a càrrec del geòleg i professor de la UdG Carles
Roqué.
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L'aqüeducte sencer, abans de l’obertura de l’avinguda d'Espanya (AMP. Col·lecció Família Turró Pelegrí).

Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

S’ha afegit al web Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
municipal tres nous procedents de l’AMP:
llibres: Les cartes de les
famílies Roger i Rosés. ♦ A b a rc a , P u r i . U l l a s t r e t .
Quaderns de la Revista de
Notícies de Palafrugell
Girona, 2015.
dels segles XVIII i XIX,
de
Josep Matas, Enric
Prat i Pep Vila, editat ♦ Agulló, Ferran. Marines, el text
fundacional de la Costa Brava.
l’any 2002; Refranys i diEdició i notes a cura de Pep
tes populars de Llofriu,
Vila. Curbet edicions, 2014.
recollides per Irene Rocas,
de Rosa Angelats i Pep
Vila, editat l’any 2004; i ♦ Morató Vigorós, Ernest. Coses
de Calella. Edicions Baix
Memòria de la República
Empordà, 1989.
A l’AMP
i la Guerra Civil. El testiconservem l’edició original
moni de Lluís Ros i Medir
mecanografiada de l’any 1984.
(1932-1938), de Jordi
Gaitx, editat l’any 2006.
La col·lecció Quaderns ♦ Revista de Girona. País d’exilis. Setembre-octubre 2015.
de Palafrugell s’ha
començat a digitalitzar a ♦ Revista del Baix Empordà. Plats, platillos i cuina tradicional.
Núm. 50. Setembre 2015.
l’AMP; aquest és el
proper projecte d’edició
♦ Icaro. Boletín informativo de la Asociación de aviadores de la
en línia.
República. Núm.
100. Abril 2010.

Amb aquestes publicacions es completa una
col·lecció d’edicions
coordinades
per
l’Arxiu Municipal que ja
es pot consultar en
línia.

Estudiar el clima

Tallers a les escoles

L'Albert
Aparicio,
estudiant
de Física,
ha retratat aquest
estiu
a
l'AMP les
observac i o n s
meteorològiques
del fons del Far de Sant Sebastià. Les dades s’han lliurat
al Servei Meteorològic de Catalunya i es tractaran per veure com ha evolucionat el clima de Palafrugell. La sèrie va de
1891 a 1960, i és una de les més antigues i completes de la
Mediterrània.

El primer taller de l’AMP
per a escolars del curs
2015-2016 ha estat el de
la classe de 6è de
Primària de l'escola Pi
Verd, el 28 de setembre.

Pràctiques a l’Arxiu
Amb la
presentació d'una
memòria,
el mes de
setembre
han acabat
les
pràctiques de
N ú r i a
Anglada a
l'AMP del
c u r s
d'arxivística de la UNED. La Núria ha treballat 100 hores en
la gestió documental de les oficines de l'Ajuntament,
concretament en l'inventari de béns municipals.

Els alumnes han començat
a preparar els treballs
d’investigació
per
presentar al premi Mestre
Sagrera, i ens hem
desplaçat a l'aula per
explicar els recursos que
hi ha al web municipal. Els
treballs guanyadors dels
cursos anteriors es
conserven a l’AMP i es
poden consultar en línia.
Els tallers a l’aula es
poden complementar
amb una visita a les
instal·lacions de l’AMP,
per conèixer el funcionament de l’arxiu i els
serveis que s’ofereixen.
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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 !

♦

♦

♦

♦

Fons Josep Bastons Fabrega: 54 cançons recollides per
Bastons; la majoria són lletres de Josep Martí Clarà, Bepes,
amb música de Ricard Viladesau.
S’ha incorporat al fons Paco Dalmau cartells i programes
de 1942 a 2015 (3’90 ml); al fons Costa Sobrepera
documents referents a formació, exposicions i crítiques
d’art, biografia i edicions (0’61 ml); al fons Candelària tres
fotografies (1962-1967); al fons Josep Pallach un fulletó de
1977 cedit per la Fundació Josep Pallach i procedent de
Frederic Suñer; i al fons Engràcia Ferrer Mascort Charlas
radiofónicas. 1959-1964 (27 textos 1959-1967 llegits a
Ràdio Palamós) i hemeroteca (1891-1901), cedides per
Glòria Pulido.
S’ha incorporat a la col·lecció de música 3 llibres, 12
impresos i 19 còpies (piano i cançó) de Joaquim Esteva de
Mata i Maria Esteva Girbau (segles XIX-XX), cedides per
Enric Frigola i Montserrat Miró.
Manuscrits i documents solts (1938-1982): cessions de
Dolors Negra, Eduard Bofill, Josep Galceran, Pilar Plaja i
Antoni Bofill.
Programes i cartells (segle XX): Amics de l’Òpera de
Palafrugell.
Fotografies i audiovisuals (s. XX): Eduard Bofill, Antoni
Bofill i Pep Bofill.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Quique Rodríguez, Paco Dalmau, Jordi Tauler, Josep
Galceran, Marta Gallart, Lluís Felip, Margarita Mir, Eduard
Bofill, Anna Feliu i Montserrat Alsina.
Hemeroteca i publicacions (1909-1989): Marta Gallart,
Francisca Rosique, Francesc Villegas i Carme Morató.
Estudis inèdits:
◊ Chàvez Àlvarez. Entidades y publicaciones seriadas de
Cuba (1840-1990). 2013.
◊ Pareras, Anna. El meu avi va anar a Cuba. Treball de
recerca de 2on de Batxillerat. Institut Frederic Martí
Carreras.

