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1. Gestió de la documentació i la informació
1.1 Sistema de gestió de documents
 S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal,
utilitzat a l’Ajuntament.
 S’ha participat en l’aplicació del quadre de classificació al programa FIRMADOC.
 S’ha continuat la incorporació al web municipal d’imatges fotogràfiques de l’Institut de
Promoció Econòmica i s’ha iniciat les de Premsa i Protocol.
 S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al
web.
1.2 Gestió de la informació
 S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió Municipal
Permanent i Junta de Govern Local de l’Ajuntament; aquest any s’ha incorporat al
web municipal les actes i índexs de 1951 a 1954 (1 llibre).
 S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web municipal (històric
d’alcaldes, nomenclàtor, edicions municipals, etc.).
 S’ha col·laborat amb Benestar Social i Espai Dona en el projecte sobre visibilitat de
les dones de Palafrugell.
 S’ha continuat la participació en el portal d’Arxius de la Generalitat, amb la utilització
del programa GIAC i la tramesa de 2 fons (Fons Josep Martinell i Fons Gallart Museu del Suro). En total hi ha 84 fons descrits, dels quals 60 fons amb inventaris.
1.3 Transferències de documents administratius
S’han transferit 182 fotografies en suport digital (4.671 mb) de les àrees de Premsa i
protocol i de l’IPEP i 834 unitats d’instal·lació de documentació administrativa de
diferents àrees (116,76 ml.).
1.4 Avaluació, tria i eliminació
No s’ha portat a terme cap actuació durant l’any 2019.
1.5 Accés a la documentació
 Consulta i préstec d’ordre intern: 319 consultes (207 correu electrònic + 44
presencials + 68 ateses per telèfon) + 340 préstecs. Total: 659 serveis d’ordre intern,
amb 1.977 documents consultats.
 Consulta d’ordre extern:
 503 consultes presencials + 339 ateses per correu electrònic + 99 ateses per
telèfon.
 Reproduccions de documents, 123 peticions de reproducció de documents
ateses.
Total: 1.067 serveis d’ordre extern, amb 4.268 documents consultats.

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit d’Administració General
Arxiu Municipal i Gestió Documental

Memòria 2019

Visites
Pàgines vistes

Ag
os
t
Se
te
m
br
e
O
ct
ub
re
No
ve
m
br
De
e
se
m
br
e

Ju
lio
l

Ju
ny

ai
g

M

Ab
ri l

ar
ç

M

br
er

Fe

G

en
er

Pel que fa a l’estadística de les
Consultes de documents de l'AMP
consultes per internet, les
al web municipal
pàgines vistes a la secció
7000
Arxiu del web municipal han
6000
estat 25.902 (117.334 pàgines
5000
vistes). Als portals de la
4000
Generalitat de Catalunya s’han
comptabilitzat 7.165 visites
3000
(50.273 pàgines vistes) a
2000
documentació de l’AMP: a
1000
XAC premsa 3.012 visites
0
(45.997 pàgines vistes) i a
Arxius en línia 4.153 visites
(4.276 pàgines vistes). En
total, les dades de la consulta
per internet són 33.067 visites i
167.607 pàgines vistes.
Només es comptabilitzen els accessos als apartats principals.

1.6 Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització d’instruments de descripció en bases de dades generals
Inventari del fons Ajuntament, catàleg d’imatges, catàleg de pel·lícules i vídeos, catàleg
de documents sonors i catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica: s’han afegit 1.972
registres en total.
Nous instruments de descripció
 Inventari i descripció dels fons personals Pere Mulà Gaus i Família Gich.
 Inventari i descripció del fons patrimonial Família Matas.
 Incorporació de documents i/o informació als fons Félix Freixas Gich, Jutjat de Pau,
Josep M. Vives, família Bassa Rocas, Joan Pericot, Lluís Medir, Paco Boera, Paco
Dalmau.
 Adaptació al portal d’arxius de la Generalitat dels fons: Josep Martinell i Fons GallartMuseu del Suro.
 Elaboració dels índexs dels llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent dels
anys 1951-1954.
Biblioteca
S’ha incorporat 29 publicacions (registres 4747
a 4776) i els estudis inèdits guanyadors del
Premi Escolar Mestre Sagrera del curs 20182019 a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu, i s’ha
completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.
S’ha incorporat una nova capçalera: Esdevé
(1977).

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit d’Administració General
Arxiu Municipal i Gestió Documental

Memòria 2019

2. Protecció del patrimoni documental
2.1 Controls de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les
instal·lacions de l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals
(seguretat, incendis) per part de les empreses contractades i els referents a temperatura
i humitat per part del personal de l’AMP.
2.2 Ingressos de documents i de fons
S’ha rebut 80 ingressos de fons i documents, els
quals s’han incorporat als fons i col·leccions de
l’AMP. Cal destacar el fons personal de la
família Gich (1841-1972) i el fons patrimonial de
la família Matas (1704-2002).

Partitures del fons Família Gich.

2.3 Restauració de documents i canvis de suports
 S’ha tractat (desinfecció i/o restauració) una partitura del fons de l’Orquestra
Primavera, un llibre de registre de l’escorxador municipal (fons Ajuntament de
Palafrugell), un llibre de música del fons de la família Gich, dos cartells del fons de la
família Matas i la documentació pendent d’incorporació al fons de la delegació local
de la Sección Femenina (Junta Local del Movimiento).
2.4 Digitalització
 Pel·lícules i vídeos: s’han incorporat 10 documents (16,96 Gigabytes).
 Altres documents digitals (38,45 Gigabytes).

3. Difusió del patrimoni documental
3.1 Accés de documentació al web municipal
 Secció Fons Documentals, actualització: Fons Félix Freixas Gich Josep M. Vives,
família Bassa Rocas, Joan Pericot, Lluís Medir, Paco Boera, Paco Dalmau.
 Secció Fons Documentals, incorporació de nous fons: Família Gich, Pere Mulà Gaus.
 Secció Premsa digitalitzada: Actualització de publicacions en curs i incorporació de
tres noves capçaleres: Paraules de dones (2009-2012), Esdevé (1977) Crònica d’un
any (1983-2016).
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 Secció Audiovisuals: incorporació de fotografies a les àrees de l’IPEP, Premsa i
protocol, i vídeos Biblioteca (Converses de barraca 2019 i conferència sobre
genealogia).
 Secció Documentació: Treballs premiats del curs 2018-2019 del premi Josep Sagrera
i Corominas.

La incorporació de continguts al web dels fons documentals es realitza des de l’AMP.
3.2 Accés de documentació al web de la Generalitat
La premsa digitalitzada de Palafrugell (61.907 pàgines des de 1882 a 2019) també es
pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa (excepte les revistes
escolars).
A partir del juliol de 2016 s’han incorporat les descripcions de fons de l’AMP al portal
d’arxius de la Generalitat. El mes de desembre hi ha 84 fons descrits.
3.3 Visites concertades i tallers
 Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, primers dissabtes de mes de 10 a 11. S’ha portat a terme el mes de
febrer i han utilitzat aquest servei 5 persones.
 Visites escolars concertades: 12 amb un total de 143 persones ateses.
Total d’usuaris atesos: 148 persones.
3.3 Servei de documentació
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 Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 8 noves unitats.
 Rètols de patrimoni: informació per l’actualització del rètol de Can Genís.
 Rètols de patrimoni: informació dels 28 rètols per a la ruta de patrimoni a l’App de
Palafrugell.
 Selecció de la documentació del fons personal de Karl Rosenberg a petició del
Museu de Bielsa, que preveu dedicar un espai a aquest brigadista.
 Selecció d’imatges per a l’elaboració d’un programa sobre Palafrugell de TV2 a Sant
Cugat (sèrie Carrarius) que es preveu emetre durant la temporada.
 A petició de l’IPEP, aportació d’informació per a l’apartat Palafrugell del web
https://www.femturisme.cat/ca/pobles/palafrugell
 Aportació d’informació a la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural
de la Universitat de Girona sobre els llocs de memòria mèdics locals.
 Aportació de dues fotografies i fragments de memòries del fons de Rosa Laviña
Carreras al web del Memorial del camp d’Argelers: https://www.memorialargeles.eu/fr/
3.4 Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de
Palafrugell amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i
temes referits a Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps.
El projecte es coordina des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament
(Secretaria, Servei d’Informació Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció
ciutadana) i de l’Oficina de Català.
3.5 Edicions
Edicions coordinades per l’AMP
 Butlletí de l’arxiu, trimestral. S’ha realitzat una edició (gener-març). Exemplars: 225.
Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast sol
oscil·lar entre 200 i 900 persones i el desembre de 2019 hem arribat a 825 seguidors.
Aquí s’informa de l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i comentaris.
Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
 Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual. Redacció,
documentació i participació amb notícies de l’AMP i en la secció “Sabíeu que ...? “
 Revista de Palafrugell. Edició mensual. Secció “Imatges d’abans, projectes d’ara” (de
gener a abril).
3.6 Difusió en mitjans de comunicació i publicacions de documents i dels serveis de
l’AMP
 De la Fuente, Vicente. “Los mosaicos incrustados al fuego de Angel Anchisi, una
pavimentación moderna olvidada”. Butlletí informatiu de ceràmica, núm. 117-118,
gener-desembre 2018.
 Guia de recursos 2019-2020. Àrea d’Educació. Ajuntament de Palafrugell. 2019.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Calendaris 2019” . Revista de Palafrugell, gener 2019.
 Bisbe i Lluís, Elisa. “Se celebra un any més la festivitat de Santa Llúcia”. Revista de
Palafrugell, gener 2019.
 “Memòria fotogràfica. Casinos de poble”. Gavarres. Tardor-hivern 2018.

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit d’Administració General
Arxiu Municipal i Gestió Documental

Memòria 2019

 Saurí i Ros, M. Concepció. “Dones: record i reconeixement” . Revista de Palafrugell,
febrer 2019.
 Puig, Evarist. “Fa 80 anys va acabar la guerra”. Revista de Palafrugell, febrer 2019.
 Saurí Ros, M. Concepció. “Ruta de patrimoni a l’App de Palafrugell”. Revista de
Palafrugell, març 2019.
 Anglada Lloveras, Núria. “Bepes, una obra singular”. Revista de Palafrugell, març
2019.
 Poch, Lluís. “Reivindicant Bepes”. Revista de Palafrugell, març 2019.
 Puig, Evarist. “Xavier Cugat i la seva vinculació amb el Baix Empordà”. Revista del
Baix Empordà. Març 2019.
 “El Casal de Palafrugell, un edifici viu”. Gavarres. Primavera-estiu 2019.
 “Memòria fotogràfica. Esglésies dels massissos”. Gavarres . Primavera-estiu 2019.
 Puig, Evarist. “Xavier Cugat i Palafrugell”. Revista de Palafrugell, abril 2019.
 Saurí, M. Concepció. “Sociedad La Mariposa. Hi reconeixeu algú?”. Revista de
Palafrugell, abril 2019.
 Medir, Lluís. Quan tot estava per fer. Palafrugell. Escrits des de l’alcaldia. Girona.
Maig 2019.
 Febrés, Xavier. Josep Pla: sis amics i una amant. Ed. Empúries. Maig 2019.
 Serra Coll, Joan. “La vaga de la Canadenca a Barcelona i el Locaut a Palafrugell”.
Revista de Palafrugell, maig 2019.
 Pagès i Cassú, David. “Josep Pagès Martí en el record”. Es Còdol. Juny 2019.
 Falgàs, Jordi. “El primer artista que vaig conèixer”. Joan B. Coromina i Josep Pla.
Catàleg de l’exposició. 2019.
 Cartes d’un polemista (1907-1973). Quaderns Crema. 2019.(Cartes d’Eugeni
Xammar, seleccionades per Xavier Pla. Inclou correspondència del fons Ramir
Bruguera de l’AMP).
 Puig, Evarist. “La Festa Major de Palafrugell d’anys enrere”. Revista de Palafrugell,
juliol 2019.
 Serra Coll, Joan. “Ja tornem a ser a l’estiu”. Revista de Palafrugell, juliol 2019.
 Maimí Casanovas, Lluís. Primers
records dels estius. Calella de
Palafrugell 1945-1955. Juliol 2019.
 Palahí, Olga. “Martí Jordi i Frigola, la
memòria de l’oblit.
Revista de
Palafrugell, agost 2019.
 Serra Coll, Joan. “Tamariu, antic
poble de pescadors”. Revista de
Palafrugell, setembre 2019.
 Palahí, Olga. Martí Jordi i Frigola.
Alcalde republicà de Palafrugell.
Fundació Josep Irla i Diputació de
Girona. 2019.
 Juanola Boera, Albert. “Paco Boera: El diari d’un milicià republicà a la presó de
Santander (1941-1943)”. Estudis del Baix Empordà. Núm. 38. 2019.
 Bruguera Martí, Maria. “Els exvots mariners de l’ermita de Sant Sebastià de la
Guarda”. Estudis del Baix Empordà. Núm. 38. 2019.
 Puig, Evarist. “Un mercat amb molta història”. Revista de Palafrugell, desembre
2019.
 Nonell, Jaume. “El fons Gich a l’Arxiu Municipal”. Revista de Palafrugell, desembre
2019.
 Pagès i Cassú, David. “Eulàlia Gili Renom”. Es Còdol, desembre 2019.
 Esteba, Miquel. “La senyora Monegal”. Es Còdol, desembre 2019.
 “Memòria fotogràfica. Roques i pedres singulars”. Gavarres, tardor-hivern 2019.
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 Corominola, Isabel. “Un tren al pla de Maria”. La Torre Ferrera. Desembre 2019.
3.8 Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació


Autoritzats per a sortir. L’éxode de 1936
MUME, La Jonquera
Producció: MUME, La Jonquera
Des de 1 de desembre de 2018 a 3 de febrer de 2019
5 fotografies i dos documents del fons Joan Cama Serra.
Estimació visitants: 1.882



Les cooperatives de consum en territori surer
Museu del Suro
Producció: Museu del Suro
Des de 1 de desembre de 2018 a 3 de març de 2019
Documents originals i reproduccions del fons de la Cooperativa de consum La
Económica Palafrugellense, del fons Ajuntament de Palafrugell i les col·leccions
família Bruguera Martí, família Solés Plaja, família Vigas Bonany i Josefina Manich
Llaona.
Estimació visitants: 3.153



Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra
Palau Robert . Barcelona
Producció: Fundació Josep Pla i UdG
Des del 4 de febrer al 31 de març
Documents. Hemeroteca, Col·lecció de cartells i programes, fons Ajuntament de
Palafrugell i fons Centre Fraternal.
Estimació visitants: 12.892



Fotografies del castell de Begur en commemoració del mil·lenari de la primera
referència documental.
Escoles Velles. Sala d’exposicions municipal. Begur
Producció: Ajuntament de Begur
Des del 4 al 11 de maig
Documents: Fotografies núm. 19 i 48 del fons Jaume Ferrer Massanet.
Estimació visitants: 170.



Dones del Suro: treball i societat.
Can Trinxeria. Cassà de la Selva
Producció: Museu del Suro
Maig 2019-Maig 2020
Documents: selecció del material utilitzat en l’exposició a Palafrugell.
Estimació visitants: Exposició en curs.



El primer artista que vaig conèixer: Joan B. Coromina – Josep Pla
Fundació Josep Pla/ Fundació Rafael Masó. Girona.
Producció: Fundació Josep Pla i Fundació Rafael Masó
Des del 15 de juny 2019 al 3 de maig de 2020 a la Fundació Josep Pla i de Juny de
2020 a gener de 2021 a la Fundació Rafael Masó.
Documents. Publicació (Adoració, 1913. Fons Joan Granés Noguer) i
Hemeroteca (Baix Empordà, 1-01-1916. Col·lecció Maria Juriol).
Estimació visitants: Exposició en curs.



Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des del 15 de juliol al 31 d’agost
Ajuntament de Palafrugell

Àmbit d’Administració General
Arxiu Municipal i Gestió Documental

Memòria 2019

Reproducció d’una fotografia de la col·lecció de Carme Petit Deulofeu..
Estimació visitants: 1.400.


Parant la taula
Terracotta Museu. La Bisbal.
Producció: Terracotta Museu, marca Ceràmica de la Bisbal i Associació de
Ceramistes de la Bisbal.
Des del 11 d’octubre de 2019 al 26 de gener de 2020.
Reproducció d’una fotografia (F.7094, 2.2) d’Eustorgi Padrós, de la col·lecció Ponç
Resplandis.
Estimació visitants: Exposició en curs.

3.9 Conferències i comunicacions
 “Vida i obra de Josep Martí Clarà, Bepes”. Conferència a càrrec de Núria Anglada.
Organització: AMP i Biblioteca. 1 de març. Amb l’assistència de 38 persones.
 “La Genealogia de Palafrugell, nom i cognoms de la nostra vila”. Conferència a
càrrec de Jordi Cama. Organització: AMP i Biblioteca. 22 de març. Amb
l’assistència de 50 persones.
3.10 Comunicació i difusió audiovisual
Producció
 Projecte Històries de vida del barri del Pi Verd. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació. En curs.
Reproduccions de documents en productes audiovisuals
 L’immaterial Gavarres. La pela del suro. Audiovisual editat pel Consorci de les
Gavarres. Utilització d’imatges del fons Jaume Ferrer Massanet.
 Frederic Sirés Puig. Compositors gironins. Volum VI. Edició de 2 CD. 2019.
Reproduccions de documents en materials de promoció
 Reproducció d’una fotografia (Autor Joan Isern) en el cartell de les Converses de
Barraca del 24 de juliol: Cellers, vins i vinyes de l’Empordà. Biblioteca de
Palafrugell.
 Reproducció d’una imatge del fons Arcadi Gili i Garcia al cartell de la cantada
d’Havaneres de Tamariu de 5 de setembre (R-2233). IPEP.
 Reproducció d’una fotografia d’Irene Rocas (R-00991) en el cartell de la Ruta
literària Begur-Llofriu del 24 de novembre, organitzada pel patronat de Turisme
Costa Brava Girona.
 Reproducció d’una fotografia de Frederic Sirés en el cartell del concert d’homenatge
al Teatre Municipal de Palafrugell el 9 de novembre de 2019.
Difusió en actes públics
 Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en les Rutes Josep Pla,
organitzades per la Fundació Josep Pla.
 Reproducció de fotografies de Frederic Sirés en el concert d’homenatge al TMP el 9
de novembre de 2019.
3.11 Activitats realitzades en col·laboració amb entitats
 Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.
 Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tasques internes: la
Biblioteca incorpora els llibres de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu al Catàleg col·lectiu
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de lectura pública de Catalunya i l’Arxiu digitalitza les notícies que fan referència a
les activitats de la Biblioteca.
 Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla
al Tabarín (Festa Major).
 Viquimarató Dones del teixit comercial i empresarial de Palafrugell a l’AMP, 9 de
març, amb Espai Dona i Amical Wiquimedia. Participació de 14 persones i
elaboració o millora de 14 articles.

 Col·laboració amb l’Oficina de Català: pràctiques lingüístiques dels alumnes del
curs Bàsic 3.
 Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió
d’elements patrimonials. Promoció Ruta dels americanos de Palafrugell i promoció
de Sa Perola.
 Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: Xac_Premsa i Arxius en línia.

4. Publicacions (Alcaldia i AMP)
4.1 Edicions
 Gestions per a l’edició de nous volums de les col·leccions Fotografia local, Galeria
de personatges i Quaderns de Palafrugell.
4.2 Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web
municipal:
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 El Casal de Palafrugell, un
edifici viu (núm. 26 de la
col·lecció
Quaderns
de
Palafrugell).
 Crònica d’un any. 19832016. D’acord amb el
conveni
signat
entre
l’Ajuntament i Edicions Baix
Empordà.
 Col·lecció Dones amb nom
propi,
editada
per
l’Associació Suport a la Dona
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Palafrugell i
altres entitats. 5 volums.
4.3 Distribució
L’AMP participa en la distribució als centres d’ensenyament i de recerca de les edicions
municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la difusió del patrimoni de
la vila.
4.4 Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb les distribuïdores a
llibreries.

5. Difusió
5.1. Mitjans habituals d’informació
A més del butlletí propi del servei, les activitats de l’AMP es difonen habitualment en
l’Agenda de Palafrugell (de caràcter mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell,
en el butlletí municipal Can Bech i en el web institucional. La informació arriba a altres
mitjans de comunicació a través d’aquests mitjans i per les notes de premsa de
l’Ajuntament. També es recullen les novetats en l’edició anual del Crònica d’un any
d’Edicions Baix Empordà.
5.2. Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP
1) “Testimonis de l’exili. Rosa Laviña Carreras”. La República. Del 2 al 8 de febrer de
2019.
2) “ L’Arxiu municipal en línia de Palafrugell registra 78 visites diàries durant l’any 2018”.
TV Costa Brava 5 de febrer de 2019.
3) “ L’Arxiu municipal en línia de Palafrugell registra 78 visites diàries durant l’any 2018”.
Revista del Baix Empordà. Edició digital. Febrer 2019.
4) “Palafrugell afegeix el patrimoni a l’aplicació virtual per a mòbils i tauletes”. El Punt
Avui. 13-02-2019.
5) “L’App de Palafrugell incorpora la Ruta de Patrimoni”. TV Costa Brava 13-02-2019.
6) “Palafrugell digitalitza el seu patrimoni”. Diari de Girona. 14-02-2019.
7) “Conferència sobre genealogia”. Revista de Palafrugell, març 2019.
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8) “Tres treballs amb segell vilatà al darrer volum de l’IEBE”. Revista de Palafrugell,
desembre 2019.

6. Indicadors
2019
M2 de superfície de l’arxiu per cada 1.000 hab.

38,09

Metres lineals de documentació per cada 1.000 hab.

125,66

% de fons eliminat (en metres lineals) s/total de fons a finals de l’any
d’estudi

7,31%

% d’ocupació dels arxius municipals

93,19%

Número d’usuaris externs per cada 1.000 hab.

43,44

Número de préstecs i/o consultes per cada 1.000 hab.

75,13

Número de visites web a la secció AMP per cada 1.000 hab.

1.439,32

% de consultes internes s/ total

38,18%

% de consultes externes s/ total

61,82%

7. Projectes de futur
El 2020 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i
portar a terme les següents actuacions:
 Participar en la presentació del volum núm. 38 de l’Institut d’Etudis del Baix Empordà
a la Biblioteca municipal, el 21 de febrer.
 Participar amb Espai Dona i Amical Wiquimèdia en una Viquimarató dedicada a
incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell, en la
programació dels actes entorn del 8 de març.
 Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb
l’elaboració d’un l’audiovisual i una publicació sobre el barri Pi Verd.
 Participar en l’elaboració d’un audiovisual sobre els palafrugellencs deportats, dins el
projecte Stolpersteine.
 Participar en una activitat coordinada per l’Arxiu Comarcal de la Bisbal, en el marc de
la Setmana Internacional dels Arxius.
 Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al
Tabarin.
 Participar en la Biennal Xavier Miserachs, exposició i catàleg de fotografia local.
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