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Ja es pot consultar a www.palafrugell.cat el butlletí municipal can Bech
(des del núm. 1, juliol de 1981) i la premsa local des de juliol de 1882
(inici del setmanari El Palafrugellense) a gener-febrer de 1978 (últim número de la primera època de la Revista de Palafrugell).
Els exemplars procedeixen de les col·leccions de l’Arxiu, de la Biblioteca i d’entitats i de particulars: Ajuntament de Blanes, Carme Bonal
Bastons, Javier Brias Estela, Enric Bruguera Martí, Ramir Bruguera Borràs, Francesc Cama Rivas, Teresa Carbó Comas, Mercè Cid Alsius, Família Creixell-Corredor, Impremta Palé, Paco Dalmau Fàbrega, Marie
Jose Durinx Bonany, Isabel Ferrer Galia, Mª Lluïsa Fina Rocas, Joan Frigola Jordà, Assumpció Girbal Corominas, Rosa Granés Noguer, Maria
Grassot Gasull, Jordi Jordi Dalmau, Maria Juriol Simon, Frank Keerl Pla,
Rosa Laviña Carreras, Lluís Maimí Casanovas, Montserrat Medir Costa,
Lluís Molinas Falgueras, Roser Palé Carreras, Enric Ribas Plaja, Francesc Riera Sagrera, Xavier Rocas Gutiérrez, Lluís Sitjas Viñas, Lluís Trilla
Bastons i Lluís Trilla Frigola.
Durant l’any 2008 i 2009 s’han digitalitzat un total de 18.117 pàgines
de 24 capçaleres. La indexació per títol, data i plana, i el tractament
dels fitxers permeten la consulta pàgina a pàgina o bé la recerca per
paraula, facilitant així la localització de la informació.
Tecnodoc és l’empresa que ha digitalitzat els exemplars i el programa
utilitzat per fer-los accessibles al web és Pandora. Ha participat en el
projecte l’Institut de Comunicació.
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L’àlbum Palé, restaurat
L’àlbum de mostres de treballs de la Impremta M.
Palé i Cia, de principis del segle XX, estava deteriorat per l’ús i per les condicions en què s’havia guardat posteriorment. Ha estat el projecte de restauració de l’any 2009 donat l’interès dels documents
que conté. A la impremta Palé, ubicada al carrer de
Cavallers, es feien targetes i impresos per particulars, colles, entitats i empreses de Palafrugell i de
les comarques gironines.
A l’àlbum hi trobem menús d’àpats, carnets de ball, programes de teatre, anuncis
de sastreries, propaganda d’orquestres, paper de carta de fàbriques de suro i molts
documents més. Ha portat a terme la restauració Dolors Velasco.

Memòria del 2008

Imatges digitals

El 15 de juny s’ha presentat la Memòria de l’Ajuntament de Palafrugell
de l’any 2008; la podeu consultar a
wwwpalafrugell.cat. L’AMP hi ha participat com a àrea i també en el projecte tècnic d’elaboració. La memòria aporta indicadors que seran
d’utilitat a l’hora de valorar les línies
d’actuació del govern local.

Aquest trimestre acaba la primera fase
d’intervenció en la gestió de fotografies
digitals de l’Ajuntament de Palafrugell.
Urbanisme, Medi Ambient, Pla de barris,
Premsa i Protocol són les primeres àrees on es realitza la formació necessària a
càrrec d’Enric Bruguera. És un projecte
impulsat per la Comissió de Gestió de la
Informació i de la Documentació.

Gimcana cultural
Durant les Festes de Primavera la Biblioteca ha organitzat una gimcana cultural, i una de les proves consistia en buscar a l’AMP la primera frase on figura el
nom de Palafrugell.
La frase és al pati de Can Rosés, en una placa de ferro; tots els participants varen superar la prova satisfactòriament.
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Incorporacions a la biblioteca auxiliar de l’AMP
Cebollero, Àlex. Costa Sobrepera. La retina i el paisatge. Palafrugell, 2009.
El somni republicà. Girona 2009. Catàleg de l’exposició dedicada al republicanisme a les comarques gironines del 1900 al 1936.
Els noms de la guerra. Relació de totes les víctimes de les comarques gironines i el testimoni de l’última generació que va viure la Guerra Civil. Girona,
Esteba, Miquel. Astérix y compañía. Dolmen editorial, 2009.
Figarola, David (coordinació). Àlbum de records. El Turisme. Palafrugell 2009.
Puig, Evarist. Cent anys de futbol a Palafrugell. Palafrugell, 2009.
Sabater, Bonaventura. Quartilles. Palafrugell 1916. El llibre inclou un proemi de
Carles Rahola i una dedicatòria manuscrita de l’autor a Lluís Duran i Ventosa.

Nous ingressos
Continua l’ingrés de documents a l’AMP per part de persones i entitats. Entre els darrers ingressos cal destacar la
donació del fons de la farmàcia Mascort-Llach-Cid, cedit
per Mercè Cid Alsius (els documents estan datats entre
finals del segle XIX i 1985 i ocupen 4’7 ml), la del llibre
d’administració de l’Hospital de Palafrugell (1683-1804),
cedit per Pilar Plaja Bruguera, i la de 79 llibres de la biblioteca de l’escriptor palafrugellenc Joan Granés Noguer
(1905-1928), quatre articles publicats en la premsa barcelonina que fan referència a la seva trajectòria (1928) i una
fotografia de l’escriptor, cedits per Isabel Llamas Granés.

Estada de formació
Els dies 19 i 20 de maig l’arxiver Salec Iahadi, Director
tècnic de l’Arxiu Nacional Saharaui, va visitar l’AMP i es
va interessar pel treball que es realitza amb les escoles
i pel protocol de transferència de documentació de les
oficines de l’Ajuntament. Aquesta era la última etapa
d’una estada de formació que ha realitzat durant dos
mesos a diferents arxius de l’estat espanyol, organitzada
per Arxivers sense fronteres.
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Quan la sardana era un ball de moda

Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González
Correcció
Oficina de Català
de Palafrugell
Arxiu Municipal de
Palafrugell
Servei de Gestió
Documental i Arxiu
Pl. de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
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

El Museu de l’Empordà, de Figueres, ens ofereix des de l’1 d’agost a l’1 de
novembre una exposició sobre el músic Pep Ventura (1817-1875) amb el
títol “Pep Ventura abans del mite: quan la sardana era un ball de moda:”.
Un dels documents que s’hi pot veure és la partitura Arre Moreu/Idili català a veus solas, amb lletra de Josep Vergés Almar i música de Josep M. Ventura; aquest document porta la signatura del músic i forma part del fons
de la coral La Taponera, de l’AMP. L’exposició és un dels actes de la Capital de la Cultura Catalana 2009.

Visitar l’Arxiu
Del 25 de juliol al 12 de setembre
es pot visitar l’arxiu els dissabtes de
10 a 11 del matí.
Si voleu veure les instal·lacions, conèixer els serveis que s’ofereixen
(informació de temes locals, premsa, fons) o observar de prop pergamins i plaques de vidre truqueu al
972 30 78 54 i feu la reserva.
La visita és gratuïta i per a totes les
edats.

