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Quaderns de Palafrugell
La presentació a Llofriu el 19 de gener del darrer volum dels
Quaderns de Palafrugell va ser una ocasió per trobar-se les
persones que han fet possible l’edició del llibre i els seus protagonistes. L’acte, senzill i emotiu, va tenir lloc a l’església, i va
ser una de les activitats de la festa petita de Llofriu, dedicada a
Sant Fruitós.
Ja s’està enllestint el proper volum de la col·lecció, editada per
l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona,
que tractarà sobre els noms dels carrers i espais públics del
terme; el text és a càrrec de Joan Vilardell i les fotografies són
de Lluís Maimí. L’AMP hi col·labora, amb l’Àrea de Cultura i
l’Institut de Comunicació.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Jordi Cama i la
genealogia
J o r d i
C a m a ,
col·laborador de l’AMP,
va rebre el 15 de desembre passat el reconeixement com a
“Palafrugellenc de l’any”
pel treball realitzat per
facilitar la recerca de la
genealogia local.
La base de dades que ha
confeccionat, consultable al web municipal,
ha rebut l’any 2013 un
total de 5001 consultes.
Actualment continua
treballant en la feina
pendent: els registres de
Palafrugell des de 1800 a
1900 i els de Mont-ras,
Llofriu i Esclanyà
(consultables a l’AMP).

♦

Carbonell, Natàlia. “Les escriptures populars, una font per a
la història de la llengua: el cas de Ramir Bruguera de Palafrugell”. Estudis del Baix Empordà, núm. 32, 2013.

♦

Càrdaba, M. "L'anarcosindicalisme a l'Empordà (18701936)". Annals IEE, vol 44. Figueres,
2013.

♦

Masana, Rosa M. “Les dones palafrugellenques i l’amnistia (1930)”.
Revista del Baix Empordà, desembre 2013.

♦

Juanola, Albert. “Institut d’Estudis
del Baix Empordà. 35 anys de la
seva història”. Estudis del Baix Empordà, núm. 32, 2013.

♦

Rocas, Xavier. “El paviment del
presbiteri de l'església de Sant Sebastià de la Guarda”. DABA, núm.
8, La Bisbal 2013.

♦

Turró, Jordi. "Primera escala cap a Amèrica", Revista de Girona, gener-febrer 2014.
Ja es pot consultar al web de
la Fundació Noguera
l’edició del Llibre de privilegis de
Palafrugell (1250-1724) de Joan
Villar (2007).

Foto Paco Dalmau

I també recomanem Què es
recordarà de nosaltres?, al web
de l'Arxiu Municipal de Girona, amb instruccions per
tractar els documents personals i familiars antics, moderns,
en paper, digitals, fotografies,
pel·lícules i vídeos.

Quadre de classificació
El grup de
treball dels
arxivers del
Baix Empordà hem acabat una proposta de quadre de classificació de la
documentació municipal.
A DABA (La Bisbal, 2013) es publica un article del grup on
s’expliquen els criteris d’elaboració i la utilitat del quadre
per a la gestió documental dels ajuntaments. A l’Ajuntament
de Palafrugell s’ha començat el treball d’aplicació i adaptació
del quadre a la gestió de l’àrea de Secretaria.

Premsa digitalitzada
La premsa digitalitzada de Palafrugell (37.376 pàgines des de
1882 a 2012) es pot consultar al web municipal (Arxiu/
Consultes en línia) i, des de febrer, al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa. Aquí hi podem trobar la
premsa digitalitzada per l’Arxiu Nacional, els arxius comarcals i —recentment— arxius municipals, amb un total de
728.464 pàgines consultables. Al Baix Empordà
es comptarà ara amb la
premsa de la Bisbal, de
Palafrugell i de Sant Feliu
d e
G u í x o l s .
XAC premsa forma part
del cercador Eureca, que
facilita l’accés a la informació digitalitzada als
arxius i biblioteques.

Premi escolar Josep Sagrera i Corominas
Podem consultar al web
municipal
(Arxiu/
Co nsu lt e s e n líni a /
Documentació) els treballs
premiats en l’edició núm.
28 del premi de recerca
local. Els temes són la música, els arbres, el clavegueram, els habitatges ecològics, el Centre Fraternal, les
torres de guaita i defensa,
el Museu del Suro, les aigües del subsòl, la Fundació
Vila Casas, la Fundació Josep Pla, La Palma, la sanitat,
les rajoles de mitgeria, Les
Torretes, el far, el Teatre
municipal i els jocs.
Segona Viquimarató
El 15 de març celebrarem a
l’Arxiu la segona viquimarató per incorporar
continguts a la Viquipèdia
sobre dones de Palafrugell,
ampliant la informació sobre
Palafrugell
a
l ’ e n c i c l o p è d i a
col·laborativa i visualitzant
les aportacions de les dones a la col·lectivitat. És
una activitat gratuïta amb
places limitades; cal
inscriure’s a l’AMP per telèfon o e-mail.

Nous ingressos de fons i documents
♦

Publicacions i audiovisuals:
◊ Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de Ciències Historicoeclesiàstiques, vol. 86 (2013) de la Biblioteca Balmes de
Barcelona. Inclou el capítol "Cançons a la Catalunya de
la tercera Guerra Carlina", de Cecília Vives, referent a
Miquel Torroella y Plaja. (Biblioteca Balmes).
◊ La batalla naval de les illes Formigues. 1285, de J.O. Granés (donació de l’autor).
◊ Ponència sobre assistència sanitària que presenta Frederic
Suñer Casadevall en el 3er. Congrés del Partit Socialista de
Catalunya - Reagrupament (PSC-R). Barcelona, 1977.
(Llibre Viu)
◊ Col·lecció
diplomàtica
de Sant Pere de Galligants
(911-1300). Vol. I i II. Barcelona, 2013, d’Elvis Mallorquí (donació de
l’autor).
◊ L'estrany cas de la sureda misteriosa, de Joan Aliu
i Pau Bassolí. Retecork,
2013. (Retecortk).
◊ La Guitarra 50 anys.
D'un matí a l'altre. Dvd.
editat l’any 2012, amb
motiu dels cinquanta anys
de la inauguració del Jazzclub La Guitarra. Realitzador Jean Luc Mage. (Jazzclub La Guitarra, J. M.
García).

♦

Fotografies (segle XX): Eva Martínez, Paulí Martí, Rosa M.
Masana, Enric Bruguera, Elena Esteva.
Programes d’activitats i cartells (s. XX): Lluís Pareras.
Libres escolars (segle XX): Eduard Bofill.
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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 !

♦
♦

