Arxiu Municipal

01. Pressupost
L’ Ajuntament ha destinat en el pressupost
de 2014 a despeses de gestió de l’AMP la
quantitat de 16.985’73 euros.
DESCRIPCIÓ
DESPESES
FUNCIONAMENT
ARXIU
DESPESES PER AVALUACIÓ
DOCUMENTAL MUNICIPAL
NETEJA ARXIU MUNICIPAL

IMPORT
11.207’84
1.089’00
4.688’89

02. Descripció de les activitats
02.01 Gestió de documentació i de la informació
Sistema de gestió de documents
L’AMP, les àrees d’Administració electrònica i Informàtica han continuat treballant en els
aspectes tècnics de l’adaptació del programa Pandora per a la gestió de les imatges digitals
i audiovisuals de l’Ajuntament.
S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al web, en
col·laboració amb l’Àrea d’Administració electrònica.
S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal, utilitzat a
l’Ajuntament.

Gestió de la informació
S’ha col·laborat en el disseny i reelaboració de l’inventari de béns (Secretaria).
S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web institucional (nomenclàtor,
arxiu digital, etc…).
S’ha enllestit l’entrada de dades al catàleg Llicències d’obres 1960-2001 (18.465 registres).
S’ha passat una còpia a l’àrea d’Urbanisme i a la d’Intervenció junt amb les consideracions
necessàries per a la seva consulta i un pdf de la base de dades de nomenclàtor, i s’ha
realitzat la formació necessària al personal que en farà ús, d’acord amb les indicacions dels
caps d’àrea.
S’ha digitalitzat documentació referent a plusvàlues dels anys 1988-1992 on es relacionen
els números de rebut amb els de l’expedient de plusvàlua per tal de facilitar la seva cerca.

Transferències de documents administratius
S’han traslladat del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c. de la Vall d’Aran):
El dia 9 de juliol, 20 unitats d’instal·lació de recull de premsa.
El dia 13 de novembre, 12 carpetes de gran format de treballs guanyadors del Premi Mestre
Sagrera, 1998-2011.
El dia 27 de novembre, 63 unitats d’instal·lació d’expedients d’Intervenció.
S’han transferit 275 ui. (38,5 ml.) de les oficines de l’Ajuntament als dipòsits de l’Arxiu Municipal
a can Rosés:
01-2014 Transferència de Prevenció de Riscos Laborals, 1 unitats d’instal·lació.
02-2014 Transferència de l’Alcaldia, 9 u.i.
03-2014 Transferència de Secretaria, 11 u.i.
04-2014 Transferència de Recaptació, 28 u.i.
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05-2014 Transferència de Prevenció de Riscos Laborals, 2 u.i.
06-2014 Transferència de Joventut, 7 u.i.
07-2014 Transferència d’Intervenció, 58 u.i.
08-2014 Transferència d’Urbanisme, 2 u.i.
09-2014 Transferència de l’IPEP, 18 u.i.
10-2014 Transferència d’Assessoria Jurídica, 2 u.i.
11-2014 Transferència d’Urbanisme, 1 u.i.
12-2014 Transferència de Secretaria, 15 u.i.
13-2014 Transferència d'Intervenció, 2 u.i.
14-2014 Transferència d'Urbanisme, 52 u.i.
15-2014 Transferència d’Assessoria Jurídica, 37 u.i.
16-2014 Transferència de l’Alcaldia, 2 u.i.
17-2014 Transferència de Secretaria, 15 u.i.
18-2014 Transferència d'Intervenció, 14 u.i.
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Accés a la documentació
Serveis d’atenció als usuaris: detall
D’ordre intern:
Consultes personal Ajuntament
Préstecs personal Ajuntament
Total
D’ordre extern:
Presencials
Ateses per carta, fax i instàncies
Ateses per correu electrònic
Ateses per telèfon
Reproduccions de documents
Total

2014

2013

268
385

288
395

653 (1.959 consultes)

683 (1.708 consultes)

721
0
361
57
217

686
2
273
43
195

1.356 (5.424 consultes)

1.199 (4.796 consultes)
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Pel que fa a l’estadística de les consultes per internet, les pàgines vistes a la secció Arxiu del
web municipal són un total de 21.609.
Visites al web municipal, secció Arxiu Municipal
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Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització dels instruments de descripció en
les base de dades
Inventari del fons de l’Ajuntament
Catàleg d’Imatges (APC Imatge + XN View)
Catàleg de pel·lícules i vídeos
Catàleg de la biblioteca auxiliar
Catàleg de documents sonors
Catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica

Registres a
31-12-2014
17.035
36.714
534
3.462
223
497

Registres entrats al
llarg del 2014
994
11.457
97
105
6
21

Nous instruments de descripció
Catàleg de la sèrie Correspondència del fons de l’Ajuntament de Palafrugell (1936-1939).
Inventari del fons personal Engràcia Ferrer Mascort (1911-2003).
Inventari del fons patrimonial Família Avellí (1893-1962).
Incorporació de documents al fons de l’hotel Llevant (1955-2011).
Inventari del fons Josep M. Vives (1939-2007).
S’han revisat les descripcions de fons per adaptar-les a la nova estructura del web municipal
(fons de l’administració local, d’associacions, d’institucions i patrimonials) i s’han relacionat
els que estan pendents de descripció.

Biblioteca
S’han incorporat 105 publicacions i 21 estudis inèdits d’àmbit temàtic local a la biblioteca auxiliar
de l’Arxiu, i s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.

02.02. Protecció del patrimoni documental
Control de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les instal·lacions de
l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals (seguretat, incendis) per
part de les empreses contractades i els referents a temperatura i humitat per part del personal de
l’AMP.
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Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 107 ingressos de documents, els quals s’han incorporat als fons i col·leccions de
l’AMP. Cal destacar el fons patrimonial Pascual-Mercader (1741-1912), el fons patrimonial Avellí
(1893-1962) i el fons personal Josep M. Vives i Sureda (1939-2007).

El Barça amateur al Casal per la Festa Major de 1953. Di
Stefano va jugar amb el Palafrugell.
Foto Pere Soler. AMP, col·lecció Lluïsa Soler.

Exemplar de la publicació Llibertat (1902-1907).
AMP. Fons patrimonial Avellí.

Restauració de documents
S’ha netejat i desinfectat un exemplar del setmanari El Palafrugellense de 13 d’agost de 1893,
dos volums del setmanari Baix Empordà (ingrés 50/2013), documents del fons Escola Torres
Jonama i del fons de la Junta Local del Movimiento.
S’ha realitzat una còpia digital dels vídeos Cleptómano i Camarada, de Josep M. Vives; Juràssic
Roc (actuació grup Confitura); 53 pel·lícules del fons Josep Granés Hostench; i 28 pel·lícules del
fons Josep M. Vives i Sureda.

Digitalització
Pel·lícules i vídeos: al llarg del 2014 s’han incorporat 94 documents (307.000
Megabytes).
Altres documents digitals:

Documentació digitalitzada, quantificada en Mb
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2014
(Megabytes)
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Actes del Ple
17.500,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Alcaldia
0,15
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Comissió de Govern. Comissió Municipal Permanent
786,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Correspondència
12.200,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Expedients_de_Secretaria
0,43
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Resolucions_i_decrets_d'alcaldia
8.920,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\ADMINISTRACIÓ
GENERAL\Secretaria
9.450,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL\COL·LECCIONS_FACTÍCIES\Pergamins
2.860,00
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\HISENDA\Fiscalitat\Plusvàlues
0,12
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\POBLACIÓ\Població_1939
0,32
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\URBANISME\06.02.01 Pla
8.701,00
General\06.02.01_Pla_General_1961
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL\URBANISME\06.05_Immobles_municipals
37,40
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL\URBANISME\06.07.01
73,60
Llicències d'obres particulars
J:\DIGITALITZACIO\AJUNTAMENT DE
0,20
PALAFRUGELL\URBANISME\06.08_Activitats_classificades_i_obertures_d'establiments
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Dossiers_personatges
283,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Dossiers_temàtics
117,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Estudis inèdits i memòria històrica\Estudis inèdits
336,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Estudis inèdits i memòria històrica\Premis Mestre
Sagrera
6400
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\ES CÒDOL
57,60
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca
Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\BUTLLETÍ_DE_L'ARXIU
31,80
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\GERMANOR
357,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\REVISTA DE
PALAFRUGELL
408,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\CAMPANAR
54,70
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\CAN BECH
65,90
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\EL
PALAFRUGELLENSE
69,60
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\LLIBERTAT
138,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca\LAS ESTISORAS
28,20
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca. Notícies de tema
palafrugellenc
1,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Hemeroteca\Hemeroteca._Revistes_escolars
670,00
J:\DIGITALITZACIO\Biblioteca Auxiliar\Publicacions
1.730,00
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions. Cartells i programes\Cartells i programes
4.013,00
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions. Cartells i programes\Cartells i programes Festes de
Primavera
40,40
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions. Cartografia i plànols
137,00
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions. Manuscrits i documents solts
4.240,00
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions._Dibuixos
19,00
J:\DIGITALITZACIO\Col·leccions._Impresos\Goigs
199,00
J:\DIGITALITZACIO\Fons d'associacions i fundacions\Fons_Fundació_Ernest_Morató
324,00
J:\DIGITALITZACIO\Fons d'associacions i
fundacions\Fons_Gremi_pescadors_Sant_Pere_de_Calella
6,15
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J:\DIGITALITZACIO\Fons personals\Fons_Rosa_Laviña
J:\DIGITALITZACIO\Fons personals\Fons_Engràcia_Ferrer_Mascort
J:\DIGITALITZACIO\Fons personals\Fons_Frederic_Sirés
J:\DIGITALITZACIO\Fons personals\Fons_Josep_Pallach
J:\DIGITALITZACIO\Fons_comercials_i_d'empreses
J:\DIGITALITZACIO\Fons_d'institucions\Biblioteca_Pública_de_Palafrugell
TOTAL

1.570,00
1.610,00
44,00
6,07
49,70
3.190,00
86.816,34

02.03 Difusió del patrimoni documental
Accés de documentació al web municipal
Secció Fons Documentals/Fons personals: Josep Martí i Clarà “Bepes” (1941-1984),
descripció i 32 llibres inèdits.
Secció Fons Documentals/Fons personals: Engràcia Ferrer Mascort (1911-2003), descripció
i 4 llibres inèdits.
Secció Premsa digitalitzada: S’han incorporat les revistes dels centres escolars de
Palafrugell (un projecte de les regidories d’Arxiu i d’Educació), s’ha completat la premsa
històrica i s’ha afegit els exemplars de les publicacions en curs.
Secció Documentació: Actes del Ple 1752-1981, amb els corresponents índexs transcrits a
word per poder fer cerca per paraula. Treballs premiats en l’edició 29 del premi Josep
Sagrera i Corominas.

Accés de documentació al web de la Generalitat
Des del mes de febrer la premsa digitalitzada de Palafrugell (37.376 pàg. des de 1882 a 2012)
es pot consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa. L’any 2014 la premsa del Baix
Empordà (La Bisbal, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols) ha rebut 2.890 visites i s’han consultat
183.501 pàgines.

Visites concertades i tallers
Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del segle XI al XXI,
els primers dissabtes de mes 10 a 11. Han utilitzat aquest servei 30 persones durant el 2014.
A més s’han atès les següents visites concertades:
20 de gener, visita de 14 alumnes de 6è de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors per tal de preparar els treballs del premi Mestre Sagrera.
21 de gener, visita de 21 alumnes de 6è de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors per tal de preparar els treballs del premi Mestre Sagrera.
24 de gener, visita de 13 alumnes del curs Promoció turística local i informació al visitant,
organitzat per l’IPEP de Palafrugell. Professora, Sandra Bisbe.
26 de febrer, visita de 10 alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Torres Jonama amb el
professor Josep Molero.
21 de març, visita de 24 alumnes de 5è de primària de l’Escola Carrilet amb dues
professores.
24 de març, visita de 15 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb una
professora (Palafrugell medieval).
24 de març, visita de 24 alumnes de 5è de primària de l’Escola Carrilet amb dues
professores.
27 de març, visita de 30 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb
dues professores (Palafrugell medieval).
31 de març, visita de 30 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb
dues professores (Palafrugell medieval).
2 d’abril, visita de 22 alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Frederic Martí Carreras amb dos
professors (Palafrugell medieval).
14 de maig, visita d’11 alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Torres Jonama amb un
professor.
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16 de maig, visita de 15 alumnes de 4art de primària de l’Escola Barceló Matas amb dues
professores.
23 de maig, visita de 21 alumnes de 4art de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors.
8 d’octubre, visita de 24 alumnes de 4art de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors.
24 d’octubre, visita de 18 alumnes de 6è A de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors.
29 d’octubre, visita de 19 alumnes de 6è B de primària de l’Escola Barceló Matas amb dos
professors.
12 de novembre, visita de 12 alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Torres Jonama
amb un professor.
Total: 323 persones ateses.
Servei de formació a usuaris en els centres.
23 de gener. Sessió al CME a 15 alumnes del curs Promoció turística local i informació al
visitant, organitzat per l’IPEP de Palafrugell. Professora, Sandra Bisbe.
20 de maig. Sessió al Institut Baix Empordà: el funcionament de l’AMP i la informació al web
municipal. 35 alumnes i dues professores del 1er curs del cicle formatiu de grau mitjà de
Gestió Administrativa.
3 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’escola Pi Verd a 27 alumnes
de 6è. Professor Josep Piferrer.
16 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 29 alumnes de 4art B ESO. Professora Marissa Corredor.
17 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal al Col·legi Prats de la Carrera.
29 alumnes de 4art A ESO. Professor Vicens Rigau.
20 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal al Col·legi Prats de la Carrera.
25 alumnes de 4art B ESO. Professor Vicens Rigau.
28 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 26 alumnes de 4art C ESO amb el seu professor.
31 d’octubre. Sessió de recerca d’informació al web municipal al Col·legi St. Jordi. 30
alumnes de 4art ESO amb la seva professora.
5 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 30 alumnes de 4art A ESO amb el seu professor.
5 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 18 alumnes de 6è A de
primària de l’Escola Barceló Matas amb dos professors.
7 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a 19 alumnes de 6è B de
primària de l’Escola Barceló Matas amb dos professors.
10 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà.
28 alumnes de 4art A ESO amb la seva professora.
11 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà.
20 alumnes de 4art C ESO amb la seva professora.
13 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 28 alumnes de 1er de batxillerat B amb la seva professora.
14 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 31 alumnes de 1er de batxillerat A amb la seva professora.
17 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Baix Empordà.
28 alumnes de 4art B ESO amb el seu professor.
21 de novembre. Sessió de recerca d’informació al web municipal a l’Institut Frederic Martí
Carreras. 33 alumnes de 1er de batxillerat C amb la seva professora.
Total: 453 persones.
Total d’usuaris atesos del servei de visites concertades i tallers: 30+323+453= 806 persones.
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Servei de documentació
Col·laboració en la realització d’una publicació de difusió del fons de la Fundació Ernest
Morató.
Cerca d’informació per la celebració del 30è aniversari de la Nit de l’Esport, juny de 2014.
Exposició al TMP, 13-06-2014.
Festa d’homenatge a la vellesa de Palafrugell 2014. Ajuntament de Palafrugell.
Documentació per preparar material audiovisual per utilitzar durant la jornada.
Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 19 noves plaques.

Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de Palafrugell
amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i temes referits a
Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps. El projecte es coordina
des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament (Secretaria, Servei d’Informació
Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció ciutadana) i de l’Oficina de Català. El
2014 s’ha presentat la proposta de Nomenclàtor oficial, aprovat en el Ple municipal de
29/04/2014.

Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 405 subscriptors, d’aquests 79 per correu postal i 326
per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions.

Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual. Redacció i documentació.

Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast sol oscil·lar
entre 200 i 900 persones i el desembre de 2014 hem arribat a 340 “m’agrada”. Aquí s’informa de
l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i comentaris.

Difusió en publicacions de documents de l’AMP
Saurí Ros, M. Concepció. “Llofriu”. Revista de Palafrugell, gener.
Suñer, Frederic. “Els americans”. Revista de Palafrugell, gener.
Ferrer Alòs, Llorenç. Eines i feines de pagès. Brau edicions. 2013.
Saurí Ros, M. Concepció. “Premi escolar Josep Sagrera i Corominas”. Revista de Palafrugell,
febrer.
Saurí Ros, M. Concepció. “Patrimoni literari”. Revista de Palafrugell, març.
“Inundacions i aiguats”. Revista del Baix Empordà. Març 2014.
Molinas, Lluís. “Petit dietari dels darrers dies d’una guerra”. Revista del Baix Empordà. Març
2014.
“Masana Ribas, Rosa M. “Gironins morts a la Guerra de Cuba (1895-1898). Revista del Baix
Empordà. Març 2014.
Carbonell, Natàlia. “El llegat dels exiliats de Palafrugell: les escriptures populars”. Revista de
Palafrugell. Abril 2014.
Saurí Ros, M. Concepció. “Escoles”. Revista de Palafrugell. Abril 2014.
Martí, Caterina. “Rosa Granés, la bibliotecària del front”. Revista de Palafrugell. Maig 2014.
Saurí Ros, M. Concepció. “Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample”. Revista de
Palafrugell. Maig 2014.
Saurí Ros, M. Concepció. “Engràcia Ferrer Mascort”. Revista de Palafrugell. Juny 2014.
“Pla torna a Nova York”. El País. Quadern. 19 de juny de 2014.
Saurí Ros, M. Concepció. “Josep Pla al Tabarín”. Revista de Palafrugell. Juliol 2014.
“Memòria fotogràfica. El Corpus”. Gavarres. Primavera-estiu 2014.
Turró, Jordi. “La Maria Ribot i els gravats”. Gavarres. Primavera-estiu 2014.
Puig, Evarist. “Alfredo Di Stéfano a Palafrugell (1)”. Revista de Palafrugell. Agost 2014.
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Negra Escuder, Josep. “Els anys que visquérem al Mercantil”. Revista de Palafrugell. Agost
2014.
Castelló, Josep. “Arxiu Municipal de Palafrugell: un servei inesperat”. Revista de Palafrugell.
Agost 2014.
Suñer, Frederic. “De Pi i Margall a Pallach”. Revista de Palafrugell. Agost 2014.
Saurí, M. Concepció. “Joan Regí a la Biennal Miserachs”. Revista de Palafrugell. Agost 2014.
Martí, Paulí. “Festa Major de Llafranc”. Baix Empordà digital. Agost 2014.
Turró, Jordi. La Guerra de Successió i la introducció del règim borbònic a Palafrugell. Una
lectura històrica. Separata del volum 33 dels Estudis del Baix Empordà. Institut d’estudis del
Baix Empordà i Ajuntament de Palafrugell.
Saurí, M. Concepció. “Documents de la Guerra de Successió”. Revista de Palafrugell,
setembre 2014.
Borrego i Moreno, Sofía. “Joan Regí i Boix”. Emporion, Torroella de Montgrí, octubre 2014.
Revista digital http://www.emporion.org/index.php/item/2460-regi.
Roig, Pau. “La fotografia és un pont a la memòria”. Baix Empordà Digital, octubre 2014.
Saurí, M. Concepció. “1914”. Revista de Palafrugell, octubre 2014.
Salvatella, Josep. “Es desperta l’interès per Joanet Mario”. Revista de Palafrugell, novembre
2014.
Saurí, M. Concepció. “Els noms dels carrers”. Revista de Palafrugell, novembre 2014.
Iribarren, Concep. “Joan Vilardell Caixàs, expert en el nomenclàtor de Palafrugell”. Revista
de Palafrugell, desembre 2014.
Curbet, Jordi. “Carnissers, pirates i mestres de Gramàtica. La vida diària de la Vila segons
els llibres d’actes municipals (s. XVIII-XXI)”. Revista de Palafrugell, desembre 2014.
Esteba, Josep. “Puntualitzacions sobre l’últim partit de Di Stéfano”. Revista de Palafrugell,
desembre 2014.
Saurí, M. Concepció. “100 anys de pessebrisme”. Revista de Palafrugell, desembre 2014.
“Des d’un mateix punt de vista”. Es Còdol. Desembre 2014.
Brugada, Martirià. “Els carmelites descalços a Palafrugell (1917-2011)”. Revista del Baix
Empordà. Desembre 2014.
Puig, Evarist. “Frederic Sirés i Puig, autor de La gavina”. Revista del Baix Empordà.
Desembre 2014.
Masana, Rosa M. “Visites escolars que feien els palafrugellencs al segle XIX”. Revista del
Baix Empordà. Desembre 2014.
Turró, Jordi. “La Guerra de Successió i la introducció del règim borbònic a Palafrugell. Una
lectura històrica”. Estudis del Baix Empordà. Volum 33. 2014.
Trepat Céspedes, Anna. “Els esgrafiats de Palafrugell. Can Pouplana i altres exemples del
segle XVIII”. Estudis del Baix Empordà. Volum 33. 2014.
Barrassa Pinedo, Josep-Lluís. “Quan les nenes ja pogueren anar a l’escola. Les primeres
escoles i mestres de nenes de Palafrugell”. Estudis del Baix Empordà. Volum 33. 2014.
Colomé, Montserrat i altres. “El fogar de la cultura palafrugellenca. 75 anys de la biblioteca
de Palafrugell a través dels dietaris de les seves bibliotecàries”. Estudis del Baix Empordà.
Volum 33. 2014.

Préstec de documentació per a exposicions
Els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana (1913-2013)
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
4 de novembre 2013-10 de gener de 2014
Reproducció de documents del fons Josep Alsina i Bofill a l’AMP
La renovació de l’escola pública. De l’Empordà a tot Catalunya 1900-1939
Fundació Josep Pallach
Teatre Municipal de Palafrugell
21 de febrer a 9 de març de 2014
Documents del fons del CEIP Torres Jonama i del Fons Josep Pallach
Parfois Palafrugell
Fondation Bemberg, Toulouse
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IPEP. Realització: Cyril Torres, Jordi Cané i Xavi Bové
10 d’abril de 2014
Cartells d’activitats culturals de Palafrugell (2009-2013)
Pati de llum
Can Rosés
Realització: Ricard Martínez
Flors i Violes, 1 a 4 de maig de 2014
Fotografies de l’AMP (col·leccions família Regí-Agustí, Lluís Molinas, família
Solés Plaja, Guillem Frigola Plaja, Lluís negra Escuder i fons Rodríguez Joanola)
Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample
TMP
Ajuntament de Palafrugell (Pla de Barris i AMP)
Flors i Violes, 1 a 4 de maig de 2014
Fotografies cedides pels participants en el projecte
Dones del suro: treball i societat
Museu del Suro
3 de maig a 23 de juliol de 2014
Fotografies de l’AMP de diverses col·leccions i fons Engràcia Ferrer Mascort
Vicenç Bou. De la plaça al Paral·lel.
Museu d’Història de Catalunya. Barcelona
Producció: Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí
Des del 8 de maig
Reproducció de dues imatges referents a Vicenç Bou i l’Orquestrina Ràdio
1714. Testimonis de la Guerra de Successió als arxius del Baix Empordà
Blog Arxivers del Baix Empordà
Producció: Arxiu Comarcal de la Bisbal i arxius municipals de la comarca
Des del 13 de juny
Reproducció de dos documents del fons de l’Ajuntament de Palafrugell (correspondència) i
d’un volum de la Biblioteca antiga (AMP)
Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des del 17 de juliol al 31 d’agost
Reproducció d’una fotografia del fons Francesc Alsius (AMP)
Joan Regí Boix
Vestíbul del TMP
Producció: Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb la col·laboració de l’AMP.
Des del 12 de setembre al 12 d’octubre
Reproducció de 32 fotografies de la col·lecció Regí-Agustí (AMP)
La Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona
Exposició itinerant
Producció: Diputació de Girona
Des d’octubre 2014
Reproducció de dues fotografies del fons de la família Bassa-Rocas

Comunicació i difusió audiovisual
Producció
Audiovisual Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample. Produït per l’Ajuntament
de Palafrugell i coordinat pel Pla de Barris i l’AMP. Realització: Carles Martí. Presentat
l’1 de maig al Centre Fraternal (Flors i Violes 2014). Es pot veure al web municipal.
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S’inicia el projecte Històries de vida de Vila-seca i el Bruguerol. Produït per
l’Ajuntament de Palafrugell i coordinat pel Pla de Barris i l’AMP. Realització: Joan
Vilardell, Lluís Maimí, Carles Martí. Cinc entrevistes i imatges de recurs.

Difusió
Projecció dels audiovisuals sobre la Ruta dels americanos i les Cartes dels Bassa
Rocas a les fires turístiques on s’ha promocionat la Xarxa de Municipis Indians.
Participació en el programa dedicat a l’Arxiu Municipal (Lluís Molinas, Tot recordant)
realitzat per Televisió Costa Brava el mes d’abril.
Participació en el programa dedicat a l’obra de la Mancomunitat al Baix Empordà, La
Mancomunitat de Catalunya: imaginació i tenacitat per construir país . L’informatiu
Costa Brava, 14-05-2014. Televisió Costa Brava.
Utilització de 8 fotografies del reportatge de Josep Granés del rodatge de la pel·lícula
Sombras acusadoras en el programa Divendres de TV3 emès des de Begur del 26 al
30 de maig.

Reproduccions de documents en materials de promoció
Reproducció d’una imatge de la col·lecció Amado Torroella al cartell de la Setmana
Cultural (17 al 21 de març) del Centre Municipal d’Educació.
Reproducció d’una imatge del fotògraf Casanovas al cartell de la presentació del llibre
Dones emprenedores. Palafrugell 1857-1914 de Rosa M. Masana el 22 de març.
Biblioteca de Palafrugell.
Reproducció d’una imatge del fons Fina-Rocas al cartell de la 48 Cantada d’havaneres
de Calella, 2014. Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Reproducció de cartells de les edicions anteriors de les Festes de Primavera en el
cartell i programa del 2014 (edició 52). Grup Festes de Primavera.
Reproducció d’una fotografia cedida per M. Gràcia Sabater en el cartell de les
Converses de barraca (Biblioteca de Palafrugell) del mes de juliol.
Reproducció d’una fotografia del fons Jaume Ferrer Massanet en el cartell de les
Converses de barraca del mes d’agost. També en un punt de llibre.
Reproducció d’una imatge de Tamariu al cartell de la cantada d’havaneres de Tamariu.
Setembre. IPEP.

Difusió en actes públics i conferències:
Col·laboració en el Cicle de conferències d’història de Catalunya (setembre 2013-març
2014) organitzat per ANC Palafrugell amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell,
l’IEBE i el Museu del Suro.
Presentació del fons Josep Martí Clarà “Bepes” (AMP) cedit per la seva família.
Fundació Josep Pla, 11 d’abril, amb intervencions de Núria Anglada, Xavier Rocas i
Xavier Xargay i la lectura de textos de Maite Martí.
Col·laboració en la presentació del Blog dels arxivers del Baix Empordà. Arxiu
Comarcal de la Bisbal, 13 de juny de 2014 (Setmana internacional dels Arxius).
Col·laboració en la lectura teatralitzada de la novel·la El pas de les hores, d’Engràcia
Ferrer Mascort (12 de juliol), en el marc de l’exposició Dones del suro: treball i societat.
Museu del Suro.
Col·laboració en les Converses de Barraca (Biblioteca de Palafrugell) a Tamariu, juliol i
agost.
Col·laboració en la presentació del volum 33 dels Estudis del Baix Empordà, editat per
l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. Biblioteca de Palafrugell, 13 de desembre de
2014.
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Difusió en mitjans de comunicació
A més del butlletí propi del servei, les activitats de l’AMP es difonen habitualment en
l’Agenda de Palafrugell (de caràcter mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell, en
el butlletí municipal Can Bech i en el web institucional. La informació arriba a altres
mitjans de comunicació a través d’aquests mitjans i per les notes de premsa de
l’Ajuntament. També es recullen les novetats en l’edició anual del Crònica d’un any
d’Edicions Baix Empordà.
Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i activitats que
han comptat amb la participació de l’AMP:
1) “Llofriu, el nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell”. Bonart, 21/01/2014.
2) “Presentació del nou “Quaderns de Palafrugell” dedicat a Llofriu. Revista de
Palafrugell. Febrer 2014.
3) “Hemeroteques digitalitzades a Palafrugell i a Sant Feliu”. El Punt Avui. 5/03/2014.
4) “Llofriu, des dels temps dels dòlmens fins a l’actualitat”. El Punt Avui. 10/03/2014.
5) “Dia internacional de les dones”. Revista de Palafrugell. Març 2014.
6) “L’AMP incorpora 30 noves capçaleres de premsa històrica digitalitzada a la
plataforma Xac_Premsa de la Generalitat”. Baix Empordà Digital. Març 2014.
7) “Llofriu, el nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell”. Revista del Baix
Empordà. Març 2014.
8) “Dia internacional de les Dones”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Abril 2014.
9) “Dia internacional de la Dona”. Revista de Palafrugell. Abril 2014.
10) “Sant Jordi Flors i Violes”. Revista de Palafrugell. Abril 2014.
11) “Es presenta el fons de l’escriptor Bepes, que es conserva a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell” Baix Empordà digital, 15/04/2016.
12) Parreño, David. “Bepes: quan digitalitzar significa dignificar” Núvol. 1/05/2014.
13) “Nova sala a la Biblioteca i nou fons a l’Arxiu”. Revista de Palafrugell. Maig 2014.
14) “Històries de vida”. El Nou. La guia del Baix Empordà. Juny 2014.
15) “Els arxius comarcals commemoren el 1714”. Revista de Palafrugell. Juliol 2014.
16) “Els arxius difonen fons de la guerra de Successió”. El Punt Avui. 8/07/2014.
17) “Llofriu”. Gavarres. Primavera-estiu 2014.
18) “Mestre Sagrera 2014”. Garbí. Revista del Centre Prats de la Carrera. Juny 2014.
19) “Xerrades, activitats i tallers en el centre”. Punts suspensius... Revista de l’INS
Frederic Martí Carreras. Juny 2014.
20) “Català-Roca i Elvira, protagonistes a la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs”.
Diari de Girona, 12/09/2014.
21) “La 8a Biennal Miserachs recupera la Múrcia dels 60 vista per Català-Roca”. El
Punt Avui, 12/09/2014.
22) “L’obra de Joan Regí, a la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs”. TV3,
Telenotícies
comarques
(Girona),
23/09/2014.
Enllaç:
http://www.tv3.cat/videos/5251835/TN-comarques-Girona
23) “Una experiència comarcal: el col·lectiu d'arxivers del Baix Empordà. Arxivers del
Baix Empordà (ABE)” al Butlletí digital 119 de l’Associació d’Arxivers i gestors de
Documents
de
Catalunya.
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/butlleti-informatiu-de-lassociacio-d-arxivers-1/1333-butlleti-119/file
24) “VIII Edició Biennal de Fotografia Xavier Miserachs”. El Nou. La guia del Baix
Empordà. Octubre 2014.
25) “Quaderns de Palafrugell s’amplia amb el llibre “Els noms dels carrers de
Palafrugell”. Bonart. 12/11/2014.
26) “Presenten “Els noms dels carrers””. El Punt Avui. 18/11/2014.
27) “Els noms dels carrers de Palafrugell, volum 23 de la col·lecció Quaderns de
Palafrugell”. Baix Empordà digital, desembre 2014.
28) “Es presenta el llibre Els noms dels carrers de Palafrugell”. Revista de Palafrugell,
desembre 2014.
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02.04 Assistències i participació en comissions
Participació en la Comissió de Patrimoni
Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de
Palafrugell.

Participació en la Comissió de Nomenclàtor
Assistència de l’arxivera a les reunions de la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Palafrugell.

Participació en la Xarxa de Municipis Indians
Assistència de l’arxivera a les reunions de treball de la xarxa i participació en la Comissió de
Patrimoni de la mateixa en coordinació amb l’IPEP.

Participació en el grup de treball dels arxivers del Baix Empordà
Assistència de l’arxivera a les reunions a l’Arxiu Comarcal de la Bisbal.

02.05 Unitat de Publicacions (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal)
Edicions
Tano Pisano. La lírica secreta de les coses petites, de Gerard Prohias. Col·lecció Galeria de
personatges núm. 10. Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell i Associació
Cultural El Pou d’en Bonet. Edició del volum i presentació el 18 de juliol al Museu del Suro.
Joan Regí Boix. Col·lecció Fotografia Local. Núm. 4. Biennal de Fotografia Xavier Miserachs
i Arxiu Municipal de Palafrugell. Setembre 2014. Edició del volum.
Turró, Jordi. La Guerra de Successió i la introducció del règim borbònic a Palafrugell. Una
lectura històrica. Institut d’Estudis del Baix Empordà i Ajuntament de Palafrugell. Setembre
2014. Edició del volum i presentació el 5 de setembre al Museu del Suro.
Col·lecció Quaderns de Palafrugell. Els noms dels carrers, de Joan Vilardell. Fotografies de
Lluís Maimí. Edició del volum i presentació el 15 de novembre al TMP.
Històries de vida de la Sauleda i el carrer Ample. Ajuntament de Palafrugell 2014.

Distribució
L’AMP i l’Àrea de Cultura porten a terme la distribució en els centres d’ensenyament i de recerca
de les edicions municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la difusió del
patrimoni de la vila.
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Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de Comunicació i les
distribuïdores a llibreries.

Participació Sant Jordi 2014
En col·laboració amb l’Institut de Comunicació, parada al carrer de Cavallers amb les edicions
municipals.

03. Col·laboracions i convenis
Col·laboració amb la Fundació Ernest Morató: gestió documental.
Col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Tasques internes: la Biblioteca
entra els llibres de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu al Catàleg col·lectiu de lectura pública de
Catalunya i l’Arxiu digitalitza les notícies que fan referència a les activitats de la Biblioteca.
Activitats: S’ha col·laborat en les Converses de barraca (juliol i agost) organitzades per la
Biblioteca, aportant documentació i fent difusió als subscriptors d’informació de l’Arxiu.
Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió d’elements
patrimonials. Promoció Ruta dels americanos de Palafrugell i promoció de Sa Perola.
Viquimarató Dones a la Viquipèdia a l’AMP, dia 15 de març, amb Espai Dona, Associació
Suport a la Dona i Amical Wiquimedia.
Col·laboració amb la Fundació Josep Pla: Presentació del fons de Josep Martí i Clarà
“Bepes”. 11 d’abril.
Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a la realització de
pràctiques de l’estudiant Núria Anglada Lloveras a l’AMP durant el mes d’agost (JGL 13-052014).
Col·laboració amb el Museu del Suro: lectura teatralitzada de la novel·la El pas de les hores,
d’Engràcia Ferrer Mascort (12 de juliol), en el marc de l’exposició Dones del suro: treball i
societat.
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla al
Tabarín (17 de juliol al 31 d’agost).
Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: Xac_Premsa. Des de febrer es pot consultar
al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa la premsa digitalitzada de Palafrugell
(34.462 pàgines).
Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: cessió del Programa de descripció i gestió
d’arxius (GIAC) desenvolupat pel Departament de Cultura.

Viquimarató, març 2014.

Presentació del fons Josep Martí Clarà "Bepes"
(AMP) a la Fundació Josep Pla, abril 2014.
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04. Subvencions rebudes
No s’han rebut subvencions.

05. Indicadors
Unitats d’instal·lació transferides
Ingressos externs
Usuaris
Documents consultats
Visites concertades i tallers

2014
275
107
2.009
7.383
806

2013
361
143
1.881
6.501
693

2012
379
103
1.969
6.925
468

2011
919
100
1.782
6.157
383

Visites web secció AMP

21.609

16.151

16.824

10.531

06. Actuacions de futur
El 2015 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present memòria, i en
els nous projectes d’incorporació de documents digitals procedents de les oficines municipals a
l’i-arxiu (AOC), d’incorporació al web municipal d’imatges, àudio i vídeo per mitjà del programa
Pandora, i de digitalització i incorporació al web de les edicions municipals exhaurides.
A més s’han previst les següents actuacions:
Continuar el treball de digitalització i indexació de resolucions de l’Ajuntament amb les
actes de la Junta de Govern local.
Portar a terme amb Espai Dona i l’Associació Suport a la Dona una Viquimarató dedicada
a incrementar la informació a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell el 7 de març, en la
programació dels actes entorn del 8 de març.
Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al Tabarin i la
presentació d’una publicació (Galeria de personatges) i exposició sobre Josep Martinell
(a l’AMP es conserva un fons documental de l’artista).
Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb els
barris Vilaseca- Bruguerol (publicació i audiovisual).
Participar en una exposició comarcal virtual coordinada per l’Arxiu Comarcal de la Bisbal,
en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius.
Participar en l’edició d’un nou volum de la col·lecció Quaderns de Palafrugell dedicat al
patrimoni de l’aigua.
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