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Microfilmació

Darrers ingressos
La da rrera relació d'ingresso s, pub licada al butl leti

pedag 6gica de 1960 a 1977 i 328 publicacions),

núm ero 7, acaba va amb els q ue es van realitzar

ced it per M. Teresa Juvé; el d 'Arcad i Gili (nou

duran t el mes de maig de 2000. Des d'aleshores,

pell ícules de la Costa Brava entre 1954 i 1965),

s'han rebut a l'Arxiu 85 nou s ingressos de doc u-

cedit per Eulalia Renom ; i el de la fam ilia Suñer

ments , els quals tot seguit relaci onem de man era

(1699-1958), el qua l inclou documentació microfil-

ben sumaria:

mada conservada per Frederic Suñer i Joaq uim
Suñer i documentació cedida per Frederic Suñer.
També s'ha reproduit el fon s de la familia Jonam a
(1788-1902).
Cartells

í

proqrarnes : Jo sep Puig i Claussell ha

cedi t catorze carte lls de les Festes de Primavera
(1964-1990) deis qua ls n'és autor. Altres docu ments
referents a act ivitats locals des de 1915 a 2000, han
estat cedits per Enric Marqués Vilalta , Sebastia
Figueras

Turias,

L1 uís

Brugu era,

Agrup aci ó

Excurs ionista de Palafrugell, Frederic Marti, Jordi
Oriol Frigolé i M. Dolor s Bofill ColIs.

g

g

, t'!
I ~
.<{

""=

-"-

--'-_ J

M. Teresa Juvé rep I'inventari del fans Jasep Pallach,
el 25 de gener de 2003

Imatges: S'han incorporat a la co l·lecc ió d'imatge s
les cedides per Jos ep Fernánd ez Sola , Maria
Nog uer, Santi Massaguer, Emilio Juárez, Pere
Cortey, Joan Busquets, Montserrat Niell, Enric
Marqués Vilalta, L1u is Mol inas, Pere Siq ués Reig,
Carme Casadevall , Mont serrat Pericot , Joan Badia
Homs , M. Gracia Pi Parals, Carme Morató, L1uis
Barrios Brandaris , Albert Girbal , la familia Esteba, la

Fons: El fons de la familia Bassa Rocas ha incorpo-

famil ia Granés Llenas, Carme Geronés Marqués ,

Documentació de personatges i temes locals:
Santiago Martí l.lurna, L1uis Negra Escuder, Didac
Ortiz , Anse lm Quixal, Frederic Sirés, Joan Frigola
.Jorda, Enric Marqu és Vilalta ,CEIP Torres Jonama ,
Frederic Marti , la familia Esteba, la famílía Granés
Llenas , M. Pilar Mol ina, Joan Dalmau i M. Dolors
Bofill ColIs han faci litat do cumen ts relatius a personatges i temes palafru gellencs .
Estudis inedits
S'han incorporat a aquesta secció els treballs premiats a les ed icions XVI i XVII del prem i esco lar
Josep Sagrera i Corom inas i els estudis següents ,
cedits pels seus autors:
- Turró, Jord i. Viatge d 'anada i tornada . El fenom en
migrato ri de Palafrugel/ a Ame rice al segle XIX.
Universitat de Girona, curs 2000-2001 (4t d'Hist6ria).
- Solana, Anto nio Miguel. Trebal/, mob ilitat i assentament de la p obla ció. Un cas comarcal: el Baix
Emparda . Universitat Aut ónoma de Barcelona,
setembre 2000 . (Tesi doctoral).
- Hereu, Carm ina. Evolució del cinema a Palafrugel/.
Institut Maristes. Girona ,1999 (2n de Batxillerat) .
Premi de recerca CIRIT-2000 .
- Regincós Isern, Imma . L'edu cació de la jo ventut al
Frente de Juventudes i a la Sección Femenina de
Palafrugel/. Universitat de Giron a, curs 2001-2002
(5é de Pedagogia).
- Ribas Prats , Francesc. Els Liris. Palafrugell , gener
de 2002 .

L'11 d 'octubre passat se signava el conveni entre
l'Ajuntament i la Societat Geneal6gica d 'Utah per
reproduir per mitja de mic rofilmació part de la documentac ió hist órica del fons de l'Ajuntament considerada d 'int eres per a I'estud i de la genealog ia.

La Soc iedad Geneal6gica d 'Utah va cornencar a
microfilmar registres d 'interes genea l6gic I'any 1938 ,
amb la fina litat de gara ntir-ne la co nservac ió i con sulta, i continua encara avui aquesta activitat en
diferents paises . A Catalun ya, ha mic rofilmat els
registres deis arxius parroqu ials i actu alment treballa
en la do cu mentació munic ipal; desp rés deis ajunta ments de Barcelona , Bad alona i Girona, ha continuat
la seva tasca a Palafrug ell.

El procés de microfilmac ió s'ha realitzat a les insta l·lacions de l'Arxiu des del 12 de novembre de
2002 al 17 de gene r de 2003 , i en total s'han obtin gut 29.728 fotogrames. Les series microfilmades
són: padrons d 'habitants (1717- 1935), censos de
població (1857 -1897), cedules perso nals (18541927), quintes, allistaments i lleves (1742-1926),
em igració (1887" 1917) i registr e civil munic ipa l

rat dos dietaris més d 'lre ne Rocas (1921-1927 i

Rosa Laviña, Carme Bonal, Mo niqu e Riché, Ju lia

1928-1930) ced its per Irene Henkel; el fons L1uis

Osuna Buendia , Carme Vila L1 onch, Nuri Parés,

lIiurat a l'Arxiu una copia de is microf ilms realitzats, la

Medir, cinc dibuixos orig inals i una reproducció

Imma Busqu ets, Josep Cofan Nicolau, Xavier Col l

cedits per Montserrat Med ir; i el fons Emili Juanals ,

qua l permet millorar les condicions de conser vació

Rovira, la fami lia Royán l Albert Joanola Boera. De

quaranta-tres noves sardanes i una glossa. S'han

tema local, estan datades ent re 1910 i 1970.

de les series reprodufdes, una 'documentació única
que presenta una elevada dem anda de consulta per

rebut nous fons: el del Jutjat de Pau de Palafrugell
el del Gremi de Pescadors de Sant

Hemeroteca : S'ha completat la col·lecció de la

Pere de Calella (1868-1987); el de Josep Pallach

revista Club Vela Calel/a, qr ácies als exemp lars

(documents referents a la seva act ivitat política i

ced its per aquesta ent itat.

(1874- 1999);

(1838-1927). D'acord amb el conveni signat, s'ha

part deis usuaris de l'Arxiu Municipal.

Fot og rama d e la pel·lícula
Marinada (1954), d 'Arca d i Gili, proje ctada
el 10 de sete mb re d e 200 2 a la p laca de l' Esg lésia
de Calella per l'A ssociació de Veins i Am ics de Calella

Els Premis Mestre Sagrera, ara també a la
Biblioteca
Els treballs presentats al Premi escolar Josep
Sagrera i Corominas són una bona tont d'intormació
sobre personatges i temes locals. Des de la tercera
edició, el curs 1987-1988, els treballs premiats es
conserven a l'Arxiu Municipal. Ara els podeu consultar també a la Biblioteca Pública, on hi trobareu una
copia deis treballs de Secundaria i de Batxillerat.

Els representants d e l'Ajuntament i de la Socie tat
Genealógica d'U tah van sig nar el conven i de microf ilmació
en p reséncia de l secret ari de la Co rporac ió

Activitats i projectes
Noves funcions

Biblioteca auxiliar

Genealogia

El tractament de les imatges

La biblioteca de l'Arxiu , especialitzada en per-

Des d 'octubre de 2000 , Jord i Cama Rivas ,

El gener de 2001 , l'Arxiu Municipal passava a
de pendre de la regidoria de Regim Inter ior, i tot

El departament d ' Inforrnatica de l'Ajuntament

sona tg es i ternes locals, com pta amb 2.325

col ·laborador de l'Ar xiu, treballa en una base

ha

seguit es cornencava a treballar en un nou
reglament , aprovat inicialment en el Pie de 29

volums registrats. Actualment , en col·l abora ció

de dades en access on ha introdurt els registres

l'Ajuntament de Girona per ta l de poder tra ctar

amb la Bibl iot eca Pública de Palafrugell, s'esta

de baptismes (de 1764 a 1800), matrimonis (de

treballant en la catalogació d 'aquestes publica-

1585 a 1614) i defuncions (de 1453 a 1800) de

cions; la base de dades result ant es podr á con-

la parroquia de Sant Martí de Palafrugell. Una

sultar tant a l'Ar xiu com a la Bibliote ca Pública.

vegada s'hag in compl etat tat es les dad es, i

de marc i def initivament en el de 28 de jun y del
mateix any. El Reglament de l'Arxiu Municipal
de Palafrugell definei x aquest servei com a l'organ muni cipal especialitzat en I'o rgan ització de
la gestió i tractament de la do cumentació, i en
la seva c ustodia i div ulgac ió ; les seves com-

qracies a un sistema de codis dissenyat pel
Departam ent d 'lnform atica de l'Aju ntam ent , es

Les cartes de les famílies Roger i Rosés

petenc ies se situen tant en l'arnbit de la gestió
administrat iva co m en el de I'actuació cult ural.

Troba reu una tria de les ca rtes de is Roger i deis

Inic iant així una nov a Iínia de treball , tec nic s de
l'Arxiu participen en la Comissió t écni ca de

tecaris en el lIibre Les cartes de les famílies

adquiri t

el

programa

APClmatg e

a

adequadament les imat ges conservad es a
l'Arxiu -actualment unes deu mil. El programa
perrnetra consultar directament les imatges en
la pantalla de I'o rdinado r i ac cedir fac ilment a la
seva loca lització i descripció. Per tal d 'escane-

podr á acc ed ir tacílrnent, amb exac tit ud i rapi -

jar les imatg es i introduir les dades l'Arxiu

desa, a la informació necessaria per a la co n-

comp ta amb la col ·laboració de Frederic Martí

fecc ió d 'arbres qe nea lóq ics ,

Gich.

Rosés i I'estudi sob re aquestes famílies d'apo-

Roger i Rosés. Notícies de Palafruge ll deis

gest ió de la documentació i de la informac ió de
l'Ajuntament, des de la seva creació I'octu bre

segles XVIII i XIX , i en I'exposició Carta de

de 2002.

Palafruge ll!

a l'adreca www.pa lafruge ll.netl

arees/arxiu/ index.html

Quaderns

Sant Sebastiá a la web
El Consell Mun ic ipa l de
Sant Sebastia de la Guarda
ha utilitzat el servei de documentació de l'Arxiu en I'ela-

El numero 12 de la co l·lecc ió Quaderns de

boració d 'una plana web de

Palafrugell , porta per títol La gent de Palafrugell.
Població i migració del segle XV al segle XX, i es
presentara pels volts de Sant Jordi. El lIibre analitza els princ ipals trets de I'evo lució de la població palafrugellenca i la seva relació amb les
trans formacions econórniques i laborals. L'autor
és Miguel Solana (Barcelona, 1968), professor
de Geograf ia i Demog rafia al Departament de
Geografia de la Universitat A utó noma de

Sant Sebastia que trobareu a
l'adreca www.palafrugell.netl
santsebastia/ index.html
La plana web s'ha estructurat
en els apartats següe nts: presentac ió de l Consell, natura i
paisatge , arq uitec tura i patrimon i, histo ria i tradició, act ivi-

Barcelona, el qua l ha analitzat en la seva tesi
docto ral la pob lació , les migracio ns i els canv is
eco nornics i laborals de la comarca del Baix

tats i co m arribar-hi.

Carnaval de Carnavals, 1997 . Les curses d e karts e ren un
dei s at rac t ius de le s Festes d e Primave ra d eis se ixan ta

Emp arda des de la sego na meitat del segle XX.

Un vol sobre la costa, 1960
Durant les Festes de Primavera es pod rá vis itar
a ca n Rosés I'exposició Un vol sob re la costa,
prod uida per l'Arxiu Historie de Girona a part ir
de 120 fot ografies aeries del lito ral gironí realitzades per encarrec d el Mini st eri d 'O bres
Públiqu es, I'any 1960 , per estudiar els accessos a la cos ta. La presentació del territori s'a-

L'edició de l Ili b re ha anat a cu ra
Josep Matas, Enric Prat i Pep Vila
Aquesta imatg e d'una família a Sant Sebastia ha estat
esco llida pe r a la contraportada de La gent de Pa/afrugell

companya amb textos de Josep Pla i imatges
Pagina inicial de la web de Sant Sebastia

de gent i paisatges d'aquells anys .

Documents i exposicions

Documents i publicacions

Documents co nservats a l'Arxiu s'han pogut veure
a les següen ts exposicions :
- Imatges del Baix Empordé (1900-1940), produtda
pel Consell Comarcal del Baix Ernporda, TMP, de
1'1 al 31 d 'agost de 2000 .
- Cu@derno. Jo rdi S ábat, TMP, del 6 al 29 d 'octubre de 2000 .
- Commemoració de la declaració de la /1 República .
Producció: seccions loca ls d'ERC i PSC. Muse u
del Suro , del 14 al 27 d 'abr il de 200 1.
- Exposició de treballs escolars . Organi tzació: CEIP
Torres Jo nama . Al CEIP Torres Jonama, el 10 de
juny de 2001.
- El Llaüt Santa Espina a Calella de Palafrugell .
Producció: Associació d 'amics i veln s de Calella,
i Associació deis amics de la vela Ilati na de Calella
de Palafruge ll. Al local de I'AVAC, Calella de
Palafrugell , juny i juliol de 2001 .
- Torres de guaita i defensa al terme de Palafrugell.
Producció: Museu del Suro . A la Torre de gua ita
de Sant Sebastl á, Des de l 29 de setembre de
2001.
- El roda tge de "Sombras Ac usadoras " vist per
Josep Granés . Prod ucció: 11 Biennal de fot ografia
Xavier Miserachs. Al TM P, del 29 de setembre al
14 d'octubre de 2001.
- El carrer est ret , la poetice de la banalitat.
Prod ucció: Fundació Josep Pla. A la seu de la
Fundació Josep Pla, del desembre de 2001 a I'a gost de 2002.
- Josep Pla: "...sóc un iuomen ". Producció: Fundació Josep Pla i Fundació La Caixa. A la Sala d'expos ició Fundació La Caixa a Palma de Mallorca,
de l 13 de rnarc al 12 de maig de 20 02.
- Carta de Pa/afrugell! La correspondencia de les
families Roger i Rosés . Prod ucció: Arx iu Historie
de Girona i Arxiu Mu nic ipa l de Palafrugell. A la
Sala d 'actes de can Rosés , del 23 de maro al 28
d' abril de 2002 .
- Expo sició de fotografies de Josep Granés correspo nents al rodatg e de la pel -lícula Sombras acusadoras, amb motiu de la presentació delllibre La
Costa Brava, un plató per al cinema , del qual és
autor L1uís Molinas. Al TMP, el 21 d 'abril de 2002.
- 120 anys de premsa local: del Palafrugellense a la
Revista de Pa/afrugell . Producció Museu del Suro.
Al Museu del Suro , del 20 d'abril al 9 de juny de
200 2.
- 40 anys de les Festes de Prima vera. Producció
Grup Festes de Prima vera. Als loca ls de
l'Ajuntament al carrer de Cavallers, del 4 de maig
al 16 de juny de 200 2.
- Gent i lIocs de Calella. Prod uccíó Associació de
vems i amics de Calella de Palafrugell. Al loc al de
I'AVAC, del 5 a 1'11 de setembre de 2002.
- El nostre Tren Petit . Producc ió Area de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. A can
Rosés, del 16 al 22 de setembre de 2002.
- Un vol sob re la costa , 1960 . Producc ió: Arxiu
Historie de Girona. Al c laustre de I'AHG, del 15 de
novembre de 2002 al 18 de gener de 2003 .

Aq uestes són les darre res pub licacions que s' han
incorporat a la biblioteca aux iliar, les quals inclo uen
referenc ies i/o reproduccions de documen ts co nser vats a l'Ar xiu:

Breus
- Centres d'e nsenyament a Pa/afrugell . Ajuntame nt
de Palafrugell. 2002.
- Cárda ba , Marciano. Campesinos y revolución en
Cataluña . Madrid, Fund ación Anselmo Lorenzo ,
2002 .

- Sant Sebestie de la Guarda. Palafrugell , 2000.

- Grau , Dolors. Cementiris i sepelis . Ouaderns de la
Revista de Girona núm .103. Girona , 2002 .

- Borras i D ólera, Merce. Refugiatsldes (1936-1939).
Ouaderns de la revista de Girona núm. 87. Girona
2000.

- Padro sa, Inés. Historia gr8.fica de Figueres . 125
anys de ciutat . Figueres 2001.

- Ma llorqu í, Elvi s . Les Gav arres a l 'Eda t Mitj an a .
Girona, 2000.

- En ocasions, els documents viatgen lIuny a la
recerca de I'arxiu adequat q ue els ha de co nse rvar. En I'acte de inaugu raci ó de l Sim posi
Int ern ac io nal d 'Ar xi us Municipals , a Rio de
Janeiro, el 8 de jul iol de 2002 , Ramon Alberch ,
arxiver en Cap de l'Ajuntament de Barcelona i
president de la Secció d 'Ar x ius Mun icipals del
Consell Internacional d'Arxius va lIiurar fotografies de Rio deis anys vint al secret ari de Cul tura
d'aquesta c iutat, en nom del pa lafrugellenc Jordi
Orio l Frigo lé.

- Mo lero, Jos ep . Memoria, tu que m 'has de sobreviure. Raim on Miquel Jusca fresa , el Rei. CC G
Edic ions, 2003.

- To rres , Xavier. Els /libres de familia de peq és,
Girona , 2000.
- Gelabert, Imma i altres. "Josep Barceló i Mat es" .
Gent de Castelló. La seva vida i la seva ob ra (segles
XVI-XX) . Ajuntament de Castelló d'Empúries. 2000.
- Esteba, M iquel. Ca/ella, de la pes ca al turisme .
Ouaderns de Palafruge ll núm . 10. 2001.
- La garoina da . La cuina de Palafrugell. Edicion s Baix
Emporda . 2001 .

- En I'acte de presentació de l Cro nice d 'un any de
2002 , I'eq uip del Cronice i Edicions Baix
Ernpo rda van valorar la inaugu ració del nou Arxiu
com un deis esdeveniments destacats de 2002, i
I'arxivera municipal va ser una de les persones
guardonades com a palafrugellencs de I'an y.

- Turró Angu ila, Jord i. " L'arxiu de la par roquia de
Palafrugell: els regist res sac rament als" . Estudis del
Baix Emparda . Núm . 20 , 2001 .
- Historia de la música Catalana, Valenciana i Balear .
Volum VII . Edic ions 62.
- De la tarongeta al Pla de l'Aubi. 25 anys de la historia de I'IES Baix Emparda . Pa/afrugell 1974-1999.
Palafrugell, lES Baix Emparda , 200 1.

- Des de febrer de 2001 a desem bre de 2002 , estud iant s d ' Historia de la Universi tat de Girona han
realitzat hores de practiq ues a l'Arxiu. Amb la formu la d 'un conveni entre l'Ajunta men t i la UdG
Jordi Turró Anguila, Merce Espert Moreno, Xavier
Martínez Batlle i Miquel Angel Díaz Rodríguez han
co l·laborat en la realització d 'inventaris i cataleqs
i en el tractament i la tra nscripció de documents.

- Reynés i López, Jordi . Guerra al baix Emparda de
I'época moderna (mitjan segle XV/I-inici segle XVIII).
IX Premi Pere L1oberas. La Bisba l, Ajuntament de la
Bisbal d 'Ernporda, 200 1.
- Pla i Bosch, Joan . Pa/afrugell vida i miracles.
Palafrugell 2001 .
- Pa/afrugell i el suro . Feina i gent deis inicis de la
indús tria a la postguerra. Quaderns de Palafrugell
núm . 11. Palafrugell, Aju nta ment de Palafrugell i
Diputació de Girona , 2002 .
- El ciutsde Francesc Alsiu s. El Patron at de I'esco/a
d 'arts i Oficis i la Revista de Palafrugell . Galeria de
personatges núm . 3. RdP i Ajuntament de
Palafrugell, abri l de 2002 .

í
l

- El total de serveis d 'atenció de consultes d 'usuaris ha estat de 875 I'an y 2000 , 868 I'any 2001 i
904 I'any 2002 . Durant els mesos de gener i
feb rer de 2003 s'han ates 362 consultes.

- 120 anys de premsa local a Pa/afrugell. Palafrugell,
abril de 2002 .
- Molinas, L1 uís. La Costa Brava, un pla tó p er al cin ema. Palafrugell , 2002 .
- Turró, Jo rdi. "La justícia municipal a Palafrugell
(segles XIX i XX)". Estudis del Baix Emparda núm.
21.2002.

L1u ís Barrios treba llant en la rev isiá d e les llicencies d'obres

- L'avalu ac ió i tri a de d ocu ment ació, d 'ac ord amb
les normatives establertes , és una de les tasq ues
q ue es porten a terme a l'Arxiu. Durant I'any 2001
i 2002 s'han eliminat 34 '92 met res lineals .

Imatges d'un trasllat

... .
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- Abans de traslladar la documentació ca l
revisar-ne la instal·lació i la descripció . A la
imatge, Nuri Faig i Lídia Gon zález preparen
el fons de l'Ajuntament en els diposits de
can Genís.
2 - El tras llat de documentació als diposits de
can Rosés s'ha realitzat en diferents fases
durant I'any 2001 i 2002, en les q uals hi
han

interv ingut l'Ar ea de

Se rve is de

l'A juntament i empreses especialitzades.
El

volum

traslladat

és:

fons

de

l'Aju ntament , 718 metres lineals ; fons
d'institucions, associacions , comercials i
d'empreses, patrimonials i personals , 160
metres lineals; biblioteca i hemeroteca,
140 metres lineals. En total , 1.018 metres
lineals.
3 - Un cop la documentació és al seu Iloc , cal
donar a conei xer la nova seu . El diumenge
24 de rnarc de 2002, en la jornada de portes obertes amb motiu de la inauguració
de les noves instal ·lacions de can Ros és,
van visitar l'Ar xi u 107 person es de totes
les edats .
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