Fons Biblioteca Pública de Palafrugell
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Biblioteca Pública de Palafrugell

Data(es)
Dates: s.XVI-2001
(Nota: fons d’un organisme actiu des de l’any 1937, que incorpora documents
creats des del segle XVI)

Volum i suport
6’61 m.l., 338 volums de llibres, 10 fotografies i 1 audiovisual

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Biblioteca Pública de Palafrugell

Història del productor
El 1930, després d’anys demanant una biblioteca pública a Palafrugell (consta
una primera sol·licitud en el Ple de l’Ajuntament de 10-10-1872), l’alcalde Joan
Miquel Avellí va demanar a la Diputació de Girona una subvenció per tal de poder
llogar un edifici a la Plaça Nova per poder-hi ubicar l’Escola d’Arts i Indústries i
una biblioteca pública. Va ser llavors quan la Diputació va demanar que l’edifici no
fos arrendat, sinó propietat de l’Ajuntament. Joan Miquel Avellí, doncs, va fer
donació de 6000 pessetes per a la compra d’una finca situada a la cantonada
dels carrers de la Tarongeta i de la Garriga.

El 1933 es col·locava la primera pedra de l’edifici que havia de ser Escola d’Arts,
Indústries i Idiomes, Biblioteca Popular i Casa de Cultura. Emili Blanch i Roig va
ser l’arquitecte encarregat de portar a terme aquesta obra. El novembre de 1937
arriben les dues primeres bibliotecàries i, finalment, el 24 de juliol de 1938
s’inaugura la Biblioteca Popular de Palafrugell; seria l’última de la

Xarxa de

Biblioteques Populars de la Generalitat, el sistema bibliotecari públic ideat per la
Mancomunitat de Catalunya.

Acabada la Guerra, el 1939, la Biblioteca passa a ser titularitat de la Diputació de
Girona.

A la primavera de 1967 la Biblioteca es traslladà al nou edifici a l’Avinguda Josep
Pla, on també s’ubicaria la Casa de Cultura Josep Pla, situada vora Can Bech.
Però, amb el temps, l’edifici es va fer petit i es va haver de buscar una nova
ubicació per a la Biblioteca: l’antiga cooperativa l’Econòmica Palafrugellenca. El
20 d’octubre de 2001 es varen inaugurar les noves dependències a l’edifici
dissenyat per Rafel Masó on encara avui trobem la Biblioteca Pública de
Palafrugell.

Història arxivística
Aquest fons està format bàsicament per documentació generada per la Biblioteca
de Palafrugell, quan estava situada al carrer de la Tarongeta i a l’Avinguda Josep
Pla. El trasllat de la Biblioteca va comportar el trasllat del fons. Cal destacar, però,

que el fons va anar incorporant documents anteriors, com és el cas dels llibres de
la biblioteca antiga, des del segle

XVI.

També podríem destacar el fet d’haver

col·leccionat programes i cartells de dates anteriors de la creació de la Biblioteca,
des de 1895.

D’altra banda, cal comentar que el fons documental antic de l’Ajuntament, que
havia estat conservat a l’església parroquial de Sant Martí de Palafrugell, va
ubicar-se durant un temps a la Biblioteca, mentre estava situada al carrer de la
Tarongeta (Escola d’Arts i Oficis).

Dades sobre l’ingrés
Es va fer una primera transferència des del dipòsit de la Biblioteca, a l’Avinguda
Josep Pla, de programes i cartells d’activitats el maig del 2007 i la resta de la
documentació, l’agost del 2007. Pel que fa als llibres de la Biblioteca, s’han fet
diferents trasllats d’acord amb les necessitats d’espai. El vídeo Gàbies s’incorpora
el setembre de 2009. L’agost de 2014 s’incorpora documentació de gestió de la
Biblioteca més recent.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons format per la documentació de la Biblioteca de Palafrugell en l’exercici de
les seves funcions. En el fons destaquen els dietaris de les bibliotecàries, on
s’explica el dia a dia de la biblioteca. També destaca pel seu volum i inicis
reculats la col·lecció de cartells, programes i impresos, i la biblioteca antiga que
conté volums des del s. XVI.

Sistema d’organització
S’han agrupat els documents en diferents blocs:
1. Gestió biblioteca
1.1. Administració
1.1.1. Memòries i estadístiques
1.1.2. Diaris de les bibliotecàries

1.1.3. Pautes d’organització
1.1.4. Adquisicions i baixes de llibres, revistes i vídeos
1.2. Comptabilitat
1.3. Correspondència
1.4. Instal·lacions, equipaments i materials
2. Usuaris dels serveis
3. Activitats de la biblioteca
4. Col·lecció de cartells, programes i impresos
5. Relats, escrits, partitures i informacions locals
6. Paper moneda
7. Imatges i audiovisuals
8. Cartografia
9. Hemeroteca
10. Biblioteca
11. Documents de l’Ajuntament de Palafrugell
12. Documentació pendent d’inventari

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
Actualment la Biblioteca continua la seva activitat i es podrien realitzar nous
ingressos de documentació.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic, excepte els registres d’usuaris i els
carnets de lector, que són d’accés restringit.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del
Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
Les llengües predominants són català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon
estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons realitzat per Núria Anglada amb direcció de M.
Concepció Saurí l’agost del 2013.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons Ajuntament de Palafrugell.
Col·lecció de fotografies de l’AMP i col·leccions de Josep Trias Ferrer, Francesc
Alsius i Maria Salvador Calzada. També fotografies als fons Francesc Alsius i
Estanc Rodríguez Joanola.
Premsa local.
Arxiu Històric de Girona: fons de la Diputació de Girona.
Biblioteca Nacional de Catalunya.

Bibliografia i fonts d’informació
«Biblioteca

de

Palafrugell»

a

Viquipèdia.

L’enciclopèdia

lliure.

<

http://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Palafrugell> Darrera modificació:
20 de juny del 2013. [consulta feta l’agost del 2013]
«Inauguración de la Biblioteca Pública, imposicón de la Medalla de Oro de la
provincia al escritor José Pla y apartura oficial al tránsito de la Avenida del
Mar» a Revista de Palafrugell (núm. 8, agost 1967). pp.2-5.

«S’aprova el projecte executiu de la Nova Biblioteca Municipal» a Can Bech
(núm.99, maig-juliol 1999). pp.16-19.
«Una inauguració “Mas”. El conseller estrena la Biblioteca» a Revista de
Palafrugell (núm. 97, novembre 2001). pp.3-7.
Ajuntament de Palafrugell, «Cooperativa l’Econòmica Palafrugellenca» a Pla
Especial de Protecció i d'Intervenció en el Patrimoni Històric, consultable en
línia a
<http://www.palafrugell.cat/portal/DOCUMENTS/pepiphp/bens_individuals_p
epiph.pdf > [consulta feta l’agost del 2013]
Ajuntament de Palafrugell, «Museu del Suro, antiga Escola d’Arts i Oficis i
Biblioteca Pública» a Pla Especial de Protecció i d'Intervenció en el
Patrimoni Històric, consultable en línia a
<http://www.palafrugell.cat/portal/DOCUMENTS/pepiphp/bens_individuals_p
epiph.pdf > [consulta feta l’agost del 2013]
Ajuntament de Palafrugell, «Aniversari de la Biblioteca i de l’Arxiu Municipal de
Palafrugell», 2011, consultable en línia a
<http://www.bibgirona.cat/biblioteca/palafrugell/contents/19-video-biblios-i-arxius-avui> [consulta feta l’octubre del 2014]
Ajuntament de Palafrugell, «Cooperativa l’Econòmica de Palafrugell», 2011,
consultable en línia a
<https://www.youtube.com/watch?v=Y1jjmq22LfU&feature=youtu.be> [consulta
feta l’octubre del 2014]
CANES i GARCÍA, Josep M., «La Biblioteca Popular de Palafrugell, recull de
dades per a una història d’aquest Centre» a Palacio Frugelli Miscel·lània.
Ajuntament de Palafrugell: Palafrugell, 1989. pp.19-23.
Exposició sobre la història de la biblioteca, feta l’estiu del 2013 amb motiu del 75è
aniversari (http://www.bibgirona.cat/biblioteca/palafrugell). També a AMP
(digitalització). I audiovisual relacionat (http://youtu.be/t1L2U5_8i38).
FIGAROLA, David, «El foment de la lectura: els llibres dels servites d’Empúries i
la Biblioteca Popular de Palafrugell» a Estudis del Baix Empordà (núm. 24).
Institut d’Estudis del Baix Empordà: Sant Feliu de Guíxols, 2005.
NADAL FARRERAS, Joaquim, «Un grís verdós, clar, si l’ensopeguen, pot fer
bonic. Biblioteques i guerra. Una correspondència de Jordi Rubió i Balaguer

amb Joan Subias i Galter. (1927-1938)» a Butlletí de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics, núm. 28. 2017.
(https://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCEH/article/view/330347/421177)
SALVATELLA, Josep i Montserrat COLOMÉ, «El president Companys inaugurava
la Biblioteca Popular, 1938» a Crònica d’un segle. Palafrugell, 2000. pp.127129.
TURRÓ, Jordi, «La biblioteca pública dels Arts i Oficis a la Casa de Cultura» a
Revista de Palafrugell (núm. 109, novembre 2002). pp.4-6.

ÀREA DE NOTES

Notes
Al final de l’inventari s’ha inclós un apartat referent al fons de l’Ajuntament donat
que hi havia quatre documents de la sèrie de correspondència de 1715 i 1780 de
l’Ajuntament de Palafrugell, en una carpeta de l’Arxiu Municipal (1970). Pel seu
estat (estan afectats pel fum) es dedueix que són alguns dels que havien estat a
l’església parroquial de Palafrugell quan es va cremar durant la Guerra Civil i
després traslladats a la Biblioteca (al carrer de la Tarongeta).
Resta pendent de formalització de transferència i inventari un conjunt de
documentació (localitzada el març de 2015).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Anglada amb direcció de M. Concepció Saurí.
Descripció finalitzada l’agost del 2013. Última actualització el novembre de 2018.

Fonts
Inventari del Fons Biblioteca Pública de Palafrugell

Regles o convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació
d’Arxivers de Catalunya, 2007.

