Inventari del fons Biblioteca Pública de Palafrugell
Dates
extremes

Unitat
d’instal·lació

1947-1974,
1995

P-787

1944
1965-1971
1948-1954,
1957-1961
1947-1961

P-787
P-787
P-787

1. Gestió de la biblioteca
1.1. Administració
- Memòries i estadístiques
- Estadístiques anuals: ingressos per compra i per
donatiu, llibres existents a la biblioteca i
estadístiques de fitxes intercalades en catàlegs
d’autors, matèries, conceptes, etc.
- Resums estadístics de 1944 amb notes
- Estadístiques anuals: lectors absoluts
- Comparativa de les estadístiques anuals

- Memòries i resums estadístics anuals d’entre 1947 i
1961. (Falten les memòries de 1948 i 1949. Inclou
resum d’activitats 1959)
- Memòries i resums estadístics anuals entre 1962 i
1962/1987
1973 (alguns de repetits). Inclou resums estadístics
de 1978, 1982, 1985 i 1987. També hi ha la memòria
de 1980 de la biblioteca d’Olot
- Llibretes i fulls amb resums estadístics anuals
1947/1977
(esborranys)
- Resums estadístics mensuals: préstecs i consultes a 1938-1942,
la biblioteca. Falten alguns mesos (els anys 1938 a
1944-1978
1941, 1967, 1972 i 1977 no són complets). Inclou
algunes estadístiques trimestrals (1944, 1947, 1948,
1949) i notes i esborranys de 1951. També falta
juliol, agost i setembre de 1967
- Estadístiques mensuals: lectors (amb indicació de la 1965-1967
professió) que han utilitzat el préstec
- Estadístiques anuals en llibretes del Servei Nacional 1956-1958,
de Lectura
1960-1977
- Estadístiques anys 90: estadística anual de la
Anys 90

P-787

P-787

P-787
P-788, P-789 i P790

P-790
P-790
P-872

biblioteca, publicacions i comparativa de la
Biblioteca de Palafrugell i altres biblioteques
gironines (1998)
- Resums estadístics mensuals 1998-1999 (falta el
desembre 1999) amb préstecs, fons biblioteca i
resum mensual. Inclou fulls d’estadística mensual en
blanc, notes sobre el full de fons i correspondència
referent als fulls d’estadística (1996/2000)

1998/1999,
1996/2000

P-872

1937-1977

P-784 i P-785
Digitalització

1947

P-797

1964

Incorporats a la
col·lecció de
cartells i
programes (AMP)

1945/1967

P-786 i P-787

1940-1954

P-792

1938
s/d
1944/1981

P-786
P-787
P-787

1945/1982
1950-1956
s/d
1997-1999

P-787
P-787
P-872
P-872

1944-1981
1968-1986

P-786
P-786

1938-1968,
2001
1986-1991

P-786

- Dietaris de les bibliotecàries
- Dietaris de les bibliotecàries (9 volums)
- Pautes d’organització
- Llibret mecanoscrit Organització i funcionament
d’una biblioteca pública
- Dos pòsters sobre la ubicació dels llibres de la
biblioteca

- Adquisicions i baixes de llibres, revistes i vídeos
- Llibres nous (noves adquisicions). Inclou peticions
dels usuaris d’adquisició de llibres (1948-1949), notes
i esborranys respecte les adquisicions de llibres i
llistes de llibres nous (1945/1967)
- Talonaris de registre de peticions dels usuaris
d’adquisició de llibres
- Llista de llibres deixats a la biblioteca de Llofriu
- Llistes de llibres de Josep Pla
- Biblioteca de Figueres: llistes de llibres i noves
adquisicions
- Biblioteca d’Olot: llistes de llibres i noves adquisicions
- Llibres donats de baixa
- Llibreta amb registre de publicacions
- Llibreta amb registre de vídeos (de març 1997 a
desembre 1999). Una part de la llibreta conté el
registre d’adquisició de material d’abril de 1986 a juny
de 1991
1.2. Comptabilitat
- Llibretes de comptes
- Bloc amb esborranys de comptes. Inclou factures i
tiquets
- Despeses: liquidacions i rebuts. “Justificación
consignación y liquidaciones trimestrales”
- Libreta amb registre d’adquisició de material (d’abril
1986 a juny 1991). Una part de la llibreta conté el

P-872

registre de vídeos de març 1997 a desembre 1999
- Factures de llibres i materials, albarans d’entrega,
pressupostos, relació de factures pendents de
conformitat i informacions sobre llibres

1997/2000,
s/d

P-872

1938/1951
1937/1981

1998/2001

P-792
P-792, P-793 i P798
P-795, P-796 i P797
P-872

1997/2001

P-872

1998

P-872

1980/1999

P-872

1938/1945

P-797

1944-1967
s/d
s/d

P-797
P-797
P-797

s/d

P-797

s/d

P-797

s/d
s. XX

P-20085 i
P-20086
P-872

1940-1943
1959/1999

P-785
P-784

1.3. Correspondència
- Correspondència rebuda entre 1938 i 1951
- Correspondència rebuda entre 1937 i 1981 ordenada
alfabèticament
- Correspondència enviada entre 1938 i 1981 ordenada
alfabèticament (inclou inventaris i enquestes)
- Correspondència amb l’Ajuntament entre 1998 i 2001.
Inclou sol·licituds d’ús de la Sala d’Actes de la
Biblioteca, correspondència referent a l’ampliació
d’horari, cartes d’agraïment per la donació de llibres
(sr. Antoni Paricio) i informe de les pèrdues per la
inundació del 2001
- Correspondència amb la Central de Biblioteques entre
1997 i 2001
- Correspondència general de 1998

1938/1981

1.4. Instal·lacions, equipaments i material
- Plànols de la Biblioteca de 1980 i 1999 (hi ha una
fotocòpia del de 1980). Inclou el rebut dels arquitectes
Top-Art (1980) i notes i càlculs de metres i m2 de la
Biblioteca i lleixes
- Inventaris i enquestes (n’hi ha més amb la
correspondència enviada)
- Llibreta de registre d’entrades i sortides de material
- Punt de llibre de la biblioteca en blanc
- Targeta de la biblioteca d’inscripció d’usuaris en blanc,
utilitzada per fer un esborrany de carta
- Fitxes d’actes a celebrar a la Casa de Cultura (per part
d’entitats), anteriors a 1975. Han estat utilitzades per a
notes sobre topogràfics
- Materials usats per a la classificació original dels
documents
- Arxivadors i carpetes utilitzades per a la classificació
original dels documents
- Manuals d’instruccions d’equipaments: fotocopiadora,
magnetòfon, projector, termòstat
2. Usuaris dels serveis
- Llibreta amb registre d’usuaris de la biblioteca
- Carnets de lector per donar de baixa o canviar de
número (eren dins les llibretes d’inscripcions de
préstecs)

3. Activitats de la biblioteca
- Llibreta de registre de préstecs en blanc
- Talonaris de registre de préstecs de llibres. Inclou un
talonari en blanc
- Talonaris de registre de préstecs de llibres infantils.
Els registres de novembre a desembre de 1942
(números 834-849) són dins del talonari número 17 de
llibres d’adults
- Tres llibretes d’inscripcions de préstecs (núm. 1-8232)
de juliol 1938 a juny 2001

s/d
1940-1970

P-785
P-791 i P-792

1940-1943

P-792

1938-2001

P-784

s/d
s/d
1934

P-797
P-797
P-797

1966, 1967

P-797

1939/1941
1963
1966
1966

P-797
P-797
P-797
P-797

4. Col·lecció de cartells, programes i impresos
- Impresos solts:
· Font d’en Xecu
· 50è aniversari de la Biblioteca d’Olot
· Pressupost ordinari d’ingressos i despeses per
l’exercici de 1934, Ajuntament de Palamós
(procedència Ramir Medir)
· Llibret de propaganda del llibre Aires i records del
Empordà i la Garrotxa de Teodor Planes
· Caja de Ahorros
· Balanç de l’any 1962 del Centro Español
· Club de Futbol de Palafrugell
· Informacions sobre l’escola Garbí-Prats de la
Carrera
· Recordatori mort de Lluís Medir Jofra
· Imprès sobre l’orgue de l’església de Palafrugell
· oracions d’Anna Maria Quintana (bibliotecària)
· Imprès amb membret de Josep Torres Jonama
sol·licitant contribució econòmica per a la
construcció de l’escola pública (Torres Jonama) i
documents relacionats amb la construcció i
inauguració de l’escola
· Imprès amb la llista dels que han contribuït
econòmicament en la subscripció per a la
construcció de l’escola pública (Torres Jonama) i
llista amb els que han refusat participar-hi
- Dos pòsters amb fotografies de Palafrugell, titulades
«Palafrugell, ahir» i «Palafrugell, avui» on apareix el
carrer Major i Plaça Nova (Caixa d’Estalvis Provincial
de Girona, 1977)
- Cartells de les Festes de Primavera dels anys 19721974, 1976, 1978, 1983, 1986 i 1993

1957
s/d
s/d
1924

P-797
P-797
P-797
Incorporat a la
col·lecció de
cartells
d’activitats (AMP).
2.056.2.00
1924-1925
Incorporat a la
(?)
col·lecció de
cartells
d’activitats (AMP).
2.056.2.00
1977
Incorporats a la
col·lecció de
cartells i
programes (AMP)
1972-1974,
Incorporats a la
1976,
col·lecció de
1978,
cartells i
1983, 1986 programes (AMP)
i 1993

- Col·lecció Costa Brava-Festes. Inclou programes de
Festa Major de les platges
- Col·lecció Costa Brava-Hotels. Inclou hotels de
Palafrugell i altres poblacions de la Costa Brava
- Col·lecció Costa Brava-Documental. Inclou
documentació de promoció turística diversa de
Palafrugell i altres poblacions de la Costa Brava
- Col·lecció Teatre. Inclou cartells i programes del Casal
Popular, del Centre Fraternal i el Cine Teatre Victòria
- Col·lecció Actes religiosos. Inclou programes de la
parròquia de Sant Martí de Palafrugell, del Casal
Popular, de l’església dels Pares Carmelites, del
santuari de Sant Sebastià i de l’escola Vedruna de
Palafrugell
- Col·lecció Actes diversos. Inclou documentació sobre
activitats del Fraternal i el Casal, informació sobre
l’alcalde, horaris de l’empresa de transports SARFA,
propaganda de comerços, professionals i productes.
També inclou programes d’esports, cinema i ball i
programes de mà de la Festa Major del Fraternal i
platges
- Col·lecció Actes diversos. Inclou documentació sobre
Palafrugell relacionada principalment amb exposicions
de pintura i programes de l’Escola d’Arts i Indústries.
També inclou programes d’actes d’altres biblioteques
- Col·lecció Impresos i propagandes. Inclou horaris de
l’empresa de transports SARFA, circs, anuncis
d’orquestres, futbol, propaganda de comerços,
professionals i productes, programes de mà de festes
majors i alguns programes d’activitats del Fraternal i el
Victòria
- Col·lecció Impresos varis. Inclou informació sobre el
col·legi Garbí, l’Institut de Batxillerat i l’alcalde. També
inclou concursos organitzat per altres biblioteques,
propaganda de llibres, reunions de biblioteques i
exposicions de pintura
- Col·lecció Actes diversos. Inclou programes de mà de
les Festes Majors de Calella i Llafranc, concursos
literaris de l’Institut de Batxillerat, Formació
Professional, sardanes, havaneres i actes d’«Acción
Católica»
- Col·lecció Ball. Inclou programes de format gran de
balls a diferents locals: «Centro Español», «Círculo
Mercantil», «Salón Cinema Victòria», «Club
Cavallers», «Night Club Arlequín», «Night Club
Gabriel», «Club Discoteca La Gruta». (Documentació
molt semblant a la Col·lecció Costa Brava- Festes)
- Col·lecció Actes celebrats al local de la Biblioteca.
- Col·lecció «Asociación de Música de Palafrugell»
- Col·lecció Festes de Primavera de Palafrugell. Inclou

1913/1972

P-553 a P-555

1949-1965

P-555

1945/1999

P-555

1895/1999

P-556

1898/1986

P-557

1951/1988

P-558

1922/1961

P-559

1936/1968,
anys 90,
2000

P-559

1957-1966,
1977

P-559

1970-1980

P-559

1939,
1944-1972

P-560 i P-561

1938-1986
1924-1927
1963/1998

P-561
P-562
P-562

programes de mà i tipus cartell amb tota la
programació de les festes i altres amb actes puntuals
- Col·lecció Sales d’Art
- Col·lecció Cultura. Inclou programes d’actes del
«Patronato de la Escuela de Artes i Oficios»
relacionats amb fotografia i cinema amateur, concerts,
Casal Estiu i colònies, exposicions, conferències,
concursos literaris, Col·legis i instituts, Diades de
Tardor, cursets, Centre d’Esplai de Palafrugell i sobre
la Casa de Cultura de Girona i altres biblioteques
- Col·lecció Casa de Cultura Josep Pla de Palafrugell.
Inclou actes organitzats pel «Patronato de la Biblioteca
Popular y Casa de Cultura Josep Pla de Palafrugell»
(exposicions de pintura, presentacions de llibres,
conferències...)
- Col·lecció Casa de Cultura de Girona
- Col·lecció Concerts. Inclou programes de les Joventuts
Musicals de Palafrugell
- Col·lecció Agenda cultural d’activitats-Àrea de Cultura
- Col·lecció Bans de l’Ajuntament de Palafrugell
- Col·lecció Programes i activitats. Inclou programes de
Palafrugell i tres d’altres poblacions
- Col·lecció Museu-Arxiu de Palafrugell i Museu del Suro
- Col·lecció Escola d’Adults i altres ensenyaments
- Col·lecció Racó Poètic de Palafrugell
- Col·lecció Any Pla
- Col·lecció Actes organitzats per l’Ajuntament
- Col·lecció Publicacions i cartells electorals
- Col·lecció Activitats juvenils «Cirkula», l’agenda jove
- Col·lecció Publicacions i impresos relatius a
Biblioteques
- Col·lecció Invitacions i felicitacions
- Col·lecció Felicitacions
- Col·lecció Activitats infantils i juvenils
- Col·lecció Rialles
- Col·lecció Plànols de Palafrugell. Inclou guies de
circulació de la Polícia Local
- Col·lecció Plànols de Palafrugell. Inclou guies
municipals i mapes de Palafrugell, Calella, Llafranc,
Tamariu, Llofriu, Ermedàs, Santa Margarida, Sant
Sebastià, Cap Roig i Aigua Xelida. També inclou un
mapa de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
- Col·lecció Cinema
- Col·lecció Futbol
- Col·lecció Esports diversos
- Col·lecció de programes de Festa Major

1976-1991
1962-1970,
1980-1986,
anys 90

P-563
P-563

1972-1981

P-563

1970-1981
1981-1990,
1995-1999
1995-1999
1995-1998
1994-1999

P-564
P-564
P-565
P-565
P-565

1980/1999
1996-2000
1996-1999
1997
1980-1993
1991-1999
1995-1998
1956/1990

P-565
P-565
P-565
P-565
P-565
P-565
P-566
P-566

1993-1999
1951-1966
1996-1999
1982-1991
1990,
1996-1997
Anys 6070, anys
1990-2000

P-566
P-566
P-566
P-566
P-566

1912/1974
1944-1975,
1977
1948/1999
1918/1997

P-567 i P-568
P-569 a P-572

P-872

P-572
Col·lecció de
programes de
Festa Major

1909/1965

(AMP)
P-562

1905/1919

P-562

- Cròniques de la història de Palafrugell radiades per
1956
«La Voz de la Costa Brava» (Ràdio Palamós) originals
de Josep Ganiguer Ros
- Partitures i explicacions de balls
s/d
- Textos literaris de Mercedes Viñas, Maria Ribot i Lauro 1952/1957,
Cama (poema sobre les Festes de Primavera del
2000
2000)
- Informe de J. Badia al sergent de la Policia Local sr.
1987
Blanco referent a l’escut de Palafrugell
- Estadístiques de població del municipi
1990/1999
- Informe sobre Palafrugell. Congrés cívic pel futur de
1994
Palafrugell
- Informe de gestió de l’Àrea de Cultura
1988

P-797

- Col·lecció Actes, festes i activitats culturals i
esportives. Inclou cartells de premis de l’Institut
d’Estudis Catalans, invitacions i inauguracions, balls de
carnaval i activitats al Camp de l’esport de l’Ateneu
Palafrugellenc
- Col·lecció Cartells i programes d’activitats d’altres
poblacions
5. Relats, escrits, partitures i informacions locals

P-797
P-797

P-797
P-872
P-872
P-872

6. Paper moneda
-

Paper moneda procedent
l’Econòmica Palafrugellenca

de

la

Cooperativa

s/d

P-797

- Fotografies de Cap Roig (3), litoral (1), Sant Sebastià
(1), retaule barroc església de Sant Martí de
Palafrugell (1) i Biblioteca (edifici Escola d’Arts i Oficis,
4)
- Vídeo VHS Gàbies. Un documental de Cristina
Jiménez sobre les gàbies de Fitor

s/d

R-06466 a 06475

s/d

VD-248

- Mapa de Port de la Selva (de la Dirección de
Hidrografía, Madrid 1889)

1889

- Mapa de Catalunya dividit en 4 parts (Generalitat de
Catalunya)

1936

Incorporat a la
col·lecció de
cartografia i
plànols (AMP)
Incorporat a la
col·lecció de
cartografia i
plànols (AMP)
Incorporat a la
col·lecció de

7. Imatges i audiovisuals

8. Cartografia

- Mapa de la Costa Brava (de la Fosca a Sa Riera) amb
correccions a llapis

s/d

- Mapa del Pròxim Orient (dibuixat)

s/d

cartografia i
plànols (AMP)
Incorporat a la
col·lecció de
cartografia i
plànols (AMP)

9. Hemeroteca
- Recull de premsa sobre la Biblioteca de Palafrugell.
Inclou també retalls de premsa sobre altres
biblioteques, llibres i Fires Nacionals del Llibre
- Recull de premsa sobre Palafrugell i l’Empordà. Inclou
dos bolletins d’informació de la Falange Española
Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalistas (agost 1940). També inclou retalls de
premsa sobre l’incendi de l’Armstrong (1945), el futbol
Palafrugell, les pintures de l’església de S. Solés, el
tenis Palafrugell i les defuncions de Torres Joanama,
Pilar Fina Rocas i Mossèn Bosch Arnau
- Recull de premsa sobre literatura. Inclou retalls de
premsa sobre Verdaguer, Manel Brunet, Joaquim Pla
Cargol i Böll
- Recull de premsa sobre Josep Pla
- Recull de premsa sobre temes varis
- Recull de premsa nacional fet per Ramir Medir sobre
la Costa Brava i Palafrugell. Inclou tres articles
internacionals. Inclou retalls sobre turisme a la Costa
Brava, les Festes de Palafrugell, el Club Nàutic
Llafranc, el Cap Roig i Josep Pla
- Fulls parroquials
- Fulls Parroquials (6 capses)
- ANABAD, full informatiu de l’Associación Española de
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas
- Tres articles de la inauguració de l’escola Torres
Jonama: «La Comarca» (La Bisbal, 4/6/1925), «El día
gráfico» (Barcelona, 17/6/1925) i «The New York
herald tribune» (Nova York, 2/8/1925)

- Article de «9PAIS» (2-5/6/1978) sobre la presentació
del llibre Vint-i-cinc artistes empordanesos de Xavier
Amir, el 26/5/1978 a Palafrugell

1938/1964

P-791

1930/1966

P-791

1947/1972

P-791

1966/1976
1927/1965
1951/1967

P-791
P-791
P-791

1931, 1932
i 1941
1921/2001
1988

P-797

1925

1978

P-979 a P-984
P-797

Incorporats a la
col·lecció
d’hemeroteca de
tema
palafrugellenc
(AMP).
2.037.2.08
Incorporat a la
col·lecció
d’hemeroteca de
tema
palafrugellenc
(AMP).
2.037.2.08

- Recull d’articles de la «Rueda del Tiempo» de Josep
Pla al Correo Catalan

1960-1962
(?)

Incorporats a la
col·lecció
d’hemeroteca de
tema
palafrugellenc
(AMP) (original i
suport paper), i a
Digitalització
(suport digital)

s.XVI-XX

Biblioteca auxiliar
(AMP)
Biblioteca antiga
(AMP)

- Carpeta de l’Arxiu Municipal. “Archivo Municipal de
Palafrugell. Ordenes reales, edictos, resoluciones,
oficios”

1970

Incorporada al
fons de
l’Ajuntament de
Palafrugell
20148
(2.036.4.03)

- Carta dirigida al síndic de Palafrugell

1715

- Carta impresa

1780

- Real ordre

1780

- Carta amb l’ordre de fer la relació de despeses de
1780

1781

Incorporada a la
sèrie
correspondència
del fons de
l’Ajuntament de
Palafrugell
A-07991
Incorporat a la
sèrie
correspondència
del fons de
l’Ajuntament de
Palafrugell
A-07991
Incorporat a la
sèrie
correspondència
del fons de
l’Ajuntament de
Palafrugell
A-07991
Incorporat a la
sèrie
correspondència

10. Biblioteca
- 338 volums de llibres (inclou biblioteca antiga s.XVIXIX). Adjunt a l’inventari hi ha el catàleg dels llibres

11. Documents de l’Ajuntament de Palafrugell

del fons de
l’Ajuntament de
Palafrugell
A-07991
12. Documents pendents d’inventari
- Documentació pendent d’inventari

2.45.2.3
2.45.3.3

