abril-juny 2010
número 27, 2a època

butlletí de l’arxiu
publicació periòdica de l’arxiu municipal de palafrugell

Temps de flors, violes i exposicions
El pati de can Rosés és un dels vuit espais de Palafrugell
que han acollit música, arts plàstiques, instal·lacions florals
i degustacions des del 30 d’abril al 2 de maig. La benvinguda a la primavera amb Flors i Violes ha estat una iniciativa
ben acollida i es pretén que tingui continuïtat.
Altres activitats primaverals han comptat amb la participació de l’AMP, en aquest cas exposant documents dels
seus fons. Fins el 5 de juny podem visitar a la casa de Cultura de Girona l’exposició Espais florals a les comarques de
Girona, amb fotografies seleccionades pel fotògraf Jordi S.
Carrera sobre les mostres de flors de 16 municipis gironins. Fins el 30 de maig podem veure l’exposició Fosses
comunes: un passat no oblidat, a l’Espai Memorial Democràtic, a Barcelona (Via Layetana núm. 69); la historiadora
Queralt Solé i l’antropòloga Assumpció Malgosa han seleccionat fotografies, objectes personals, documentació
original i entrevistes per mostrar quan, com i on varen
sorgir les fosses comunes a Catalunya. Finalment, el 24
d’abril s’ha inaugurat a Phoenix (Arizona, EEUU) un museu d’instruments musicals, The World’s First Global Musical Instrument Museum. Un dels documents que inclou
és una fotografia dels músics de l’Empordanesa de l’any
1924 que acompanya els instruments de cobla exposats.
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Galeria d’ alcaldes
El suro vist pel cineasta
Arcadi Gili
El cineasta sabadellenc
Arcadi Gili, estiuejant habitual a Calella, va realitzar l’any 1957 Corcho, un
documental sobre el
món del suro en 16 mm
i de 23’30 minuts de durada. La pel·lícula forma
part del fons cedit per la
família a l’Ajuntament de
Palafrugell i conservat a
l’AMP, on ara es pot consultar en format DVD.
Corcho s’ha projectat en
diferents ocasions, i el 30
de maig el documental
es veurà a la Fira Montes
de Toledo de Navahermosa,
un
municipi
de tradició surera que ha
organitzat una primera
fira amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial de la comarca i
dinamitzar els pobles
que la composen. En
aquest marc,RETECORK
es presentarà en format
de conferència, durà a
terme un taller sensorial
sobre el suro (amb el
suport de l’institut Català del Suro) i projectarà
Corcho per mostrar el
que ha suposat la industrialització del sector surer.

Imatges de Mont-ras
L’Associació Cultural Montras al cor està buscant fotografies de l’església de
Mont-ras i/o d’actes religiosos, anteriors a 1970, per
publicar a la revista La Torre
Ferrera. Qui en disposi i hi
vulgui col·laborar es pot
adreçar al telèfon
690114971 o al correu
latorreferrera@montras.org

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Alsina Campllonch, Joan. Mi historia de la Guerra Civil
1936-1939. Edició de l’autor, 2010. Relat en primera persona de les vivències d’un jove mecànic
palafrugellenc en el front d’Aragó i, després de ser
ferit, a França.
Balil Forgas d’Estrabau, M. Esperança. N’Estrabau. Edició de l’autora, 2009. Reconstrucció de la història
dels Estrabau, originaris de Cruïlles, des del segle
XVII, amb personatges significatius de Palafrugell.
Documents i fonts orals avalen una obra escrita
amb un to novel·lat.
El meu poble Palafrugell. Escola Josep Barceló i Matas.
Ed. Planeta, 2009. Recull de dibuixos i receptes culinàries elaborat pels nens i les nenes del centre
amb la col·laboració dels seus mestres.
La màgia a la Costa Brava. Cartells de la col·lecció d’en
Xevi. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 2010. El
catàleg inclou cartells d’actuacions a Palafrugell.

Galeria d’ alcaldes

Mariné, Josep. L’arquitectura. Ajuntament de Palafrugell, 2010.
Selecció de setanta edificis del terme, des de l’època medieval fins avui; de cadascun hi ha una informació bàsica i
fotografies d’interiors i exteriors de Maria Geli i Pili Planagumà. El llibre inclou col·laboracions de diferents arquitectes, una presentació de la regidora de Patrimoni Carme Bonal i una introducció de la historiadora Rosa M. Gil.
El disseny és de Jordi Sàbat.
Padrosa Gorgot, Inés. Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. Diputació de Girona, 2009. Inclou personatges vinculats a
Palafrugell com l’industrial Josep Barris Buixó o l’editor de
postals Joan Joanola Comalat.
Pep Ventura abans del mite. Quan la sardana era un ball de moda. Figueres. Museu de l’Empordà, 2009. Llibre editat amb
motiu de l’exposició del mateix nom sobre el músic i
compositor. Inclou articles de diferents especialistes i la
reproducció de documents del fons de La Taponera, conservat a l’AMP.
Sañé, Jaume. Gavarres. Una mirada al patrimoni i a la gent del
massís. Consorci de les Gavarres, 2009. Documental editat
amb l’objectiu de donar a conèixer els valors d’aquest Espai d’Interès Natural des de l’òptica de la gent que hi viu,
que hi treballa i que en gaudeix.
Saura i Mas, Sandra. Usos i cultura popular de les plantes a les
Gavarres. Setè volum de la Biblioteca Lluís Esteva, destinada a publicar els treballs guanyadors de l Premi Joan Xirgo,
organitzat pel Consorci de les Gavarres. 2009.

M. Esperança Balil Forgas
d’Estrabau, resident a Begur, ens ha facilitat una reproducció d’un quadre amb
el retrat de Francesc Estrabau Jubert, conegut popularment
com
“en
Caixa”, alcalde
de
P a l a f r u ge l l
en diferents
ocasions
durant
el
segle XIX.
La imatge s’ha incorporat al
web de l’Ajuntament, a la
secció Els alcaldes de Palafrugell.

Gimcana cultural
El matí del dia 15 de maig,
d’onze a una, les famílies que
ho desitgin –amb nens i nenes
a partir de cinc anys- podran
participar en les proves de la
Gimcana Cultural Festes de
Primavera organitzada per la
Biblioteca.
Cal fer la inscripció prèvia a la
Biblioteca, fins el 14 de maig.
Els grups familiars que completin les proves a l’Arxiu Municipal, la Fundació Josep Pla, can
Genís, la plaça de can Mario,
l’Ajuntament, Empordà Digital,
Centre Fraternal i la Biblioteca, rebran un premi. En cas de
pluja, la gimcana es celebrarà
el primer dissabte de juny.

Visita d’alumnes de català
Alumnes de català del nivell E1
varen
visit ar
l’Arxiu el 18 i el
23 de març, junt
amb la seva professora Marta Padrós.

Coordinació
M. Concepció Saurí
Lídia González

Els objectius de les sessions varen ser fer un recorregut
per les instal·lacions, informar-se dels serveis que
s’ofereixen a l’AMP i comprovar l’ús del llatí i del català
en els documents més antics.

e-administració al Baix Empordà
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 dijous 3 de juny, al Centre Municipal d’Educació, es portarà a
terme la jornada de treball La implantació de l’administració electrònica a les comarques gironines. El cas
del Baix Empordà, adreçada a tècnics i responsables polítics de
l’administració local .
L’objectiu és compartir experiències en el camí de transformació i modernització iniciat pels ajuntaments per complir la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics. En les ponències i la taula rodona final hi
participaran tècnics i responsables polítics del Consell Comarcal del Baix Empordà i dels ajuntaments de Palafrugell,
Calonge i Santa Cristina d’Aro. Podeu trobar més informació a www.emporda-digital.cat

