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Històries de vida
El projecte sobre el passat i el present dels barris de Palafrugell a partir de records, anècdotes i fotografies personals,
continua amb els barris de Vila-seca i el Bruguerol. Amb el
suport de la seva associació de veïns i el treball de dos dels
seus residents i col·laboradors de l’AMP, Joan Vilardell
(coordinació i realització de les entrevistes) i Lluís Maimí
(fotografia), a més de professionals de diferents àmbits, s’han
fet un llibre i un DVD, amb 25 entrevistes. La presentació s’ha
inclòs en els actes de Flors i Violes, amb la projecció de
l’audiovisual al Centre Fraternal.
Històries de vida és una iniciativa conjunta del Pla de Barris
la Sauleda-carrer Ample i l’AMP, continuada ara amb la
col·laboració de l’Institut de Comunicació.
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Collita de blat de moro de 1954 a Can Monestrell (Vila-seca). Autor desconegut, col·lecció Lluís Brias Darnaculleta.

Edicions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

S’han afegit a la premsa Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions procelocal digitalitzada els dents de l’AMP:
exemplars de la Revista
♦ Bisbe, Sandra. Quan a totes
de Palafrugell de l’any
les cases es treballava el
2014 i els de la revista
suro. Palafrugell, Mont-ras i
Fem pinya de l’escola Pi
Begur (1940-1990).
Verd (2009 - 2014).
Palafrugell, 2016.
Pel que fa a llibres, ja es ♦ Ensesa, Anna. S’Agaró, el
somni de Josep Ensesa.
poden consultar al web
2015.
municipal Coses de
Calella de Palafrugell, ♦ Febrés, Xavier. Elogi i
refutació de la tramuntana.
d’Ernest Morató (1984),
2015.
una edició preparada per
♦ Pallach, Josep. La democràla seva filla Carme, que
cia per fer què? 2016.
recull les antigues
històries de Calella ♦ Puigvert, Joaquim M. i
Figueras, Narcís (coord).
publicades a la premsa
La Mancomunitat. 2016.
local; i quatre volums més
dels Quaderns de Pala- ♦ Revista del Baix Empordà.
Basses, fonts, rieres i ponts. Març 2016.
frugell, editats entre
♦ Revista de Girona. L’esperanto a les comarques gironines.
1997 i 1999 i dedicats a la
Novembre-desembre 2015.
fotografia i el cinema
amateur, a la defensa ♦ Revista de Girona. Camins de ronda, un tresor arran de mar.
Març-abril 2016.
contra pirates i corsaris,
als escriptors i a la ♦ Societat d’en Nyoca. 40 anys d’història (1971-2011). Això és
mitja vida... Palafrugell, 2011.
política local.

Galeria de personatges
El número 12 de la col·lecció
es dedica a la poeta,
periodista i traductora
Gràcia Bassa (Llofriu 1883Buenos Aires 1961), membre
de la família Bassa Rocas
(el seu fons es conserva a
l’AMP). Gràcia Bassa va
emigrar l’any 1907 a
l’Argentina, on va publicar la
majoria de la seva obra.
L’autora és Montserrat
Bacardí, professora de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, que ha investigat a
l’Argentina sobre Gràcia
Bassa i altres escriptors catalans. El llibre inclou una
col·laboració de Núria Anglada sobre el text inèdit
Els camins de la Pampa argentina.

L’AMP l’any 2015
L’any 2015 hem atès 1.888

consultes, i s’han consultat
6.887 documents. S’han
comptabilitzat 589 usuaris del
servei de visites concertades
i tallers als centres escolars.
S’ha rebut 85,68 m lineals de
documentació de les oficines
municipals i 127
ingressos de fons i
documents externs.
Les seccions de l’AMP
al web municipal i al
web de la Generalitat
(XAC Premsa) han
rebut un total de
21.090 visites.

Un minut abans de la
Guerra Civil

Als arxius del Baix Empordà estem preparant una
mostra de documents
de la segona república
que oferirem en línia a
partir del 9 de juny, amb
motiu del Dia Internacional
dels Arxius i en ocasió dels
80 anys de l’inici de la
guerra. Un dels documents
de Palafrugell serà el programa que s’havia preparat
per a la Festa Major, que ja
no es va poder celebrar.

Nous ingressos de fons i documents
♦
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Horari: de dimarts a
dissabte de 9 a 14 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de 16
a 19 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10 a 11 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

♦

♦

♦

♦

S’ha incorporat
documentació al
fons Amics de la
Unesco de Palafrugell, cessió de Josep
Granés. Al fons
Rodolfo Candelaria,
c e s s i ó
d e
l’Associació Cultural d’Amics de Rodolfo Candelaria. Al fons Construcciones
mecánicas F. Dellonder, cessió de Jordi Boy. I als fons Costa
Sobrepera i Paco Dalmau, amb cessions dels seus titulars.
Manuscrits i documents solts (segle XX): cessió de Maria
Agustí.
Programes i cartells (segles XX-XXI): Josep Salvatella,
Lluís Medir.
Fotografies i audiovisuals (segles XX-XXI): Jordi Rocas,
Montserrat Presas.
Reproducció d’imatges i altres documents (segles XXXXI): Isabel Castelló, Jordi Cané, Quim Casellas, Jordi
Massoni, Teresa Pons, Joan Borrell, Montserrat Bacardí,
Francesc Cardona, Enric Carreras, Lola Figueras, Francesc
Cama, Antònia Peláez, Miquel Esteba, Joaquim Mir, Joan
Modolell.
♦ Hemeroteca i
publicacions:
Joan Mató, Biblioteca Pública
Arús,
Enric
Serra, Rosa M.
Masana, Maria
Agustí, Escola
Barceló i Matas,
Francesc Cama.

Procés d’elaboració del cartell de la Garoinada. Foto Jordi Rocas Cantenys.

