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Nous fons al web
Ja estan disponibles al web municipal les descripcions dels fons
Família Juanals 1922-2014) i Estanc Rodríguez Joanola
(1877-2004). La família Juanals és una nissaga de músics i el seu
fons conté principalment partitures, imatges i documents
sonors. L’estanc de can Joanola o ca les Paulines està vinculat
amb l’edició de postals i publicacions i amb la venda de llibres i
la promoció de la literatura catalana; obert el 1893 per Joan
Joanola, el va tancar el 1978 la seva néta Teresa Rodríguez
Joanola. En el fons hi ha documentació de la família i de les
seves activitats.
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Edicions i estudis en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

A la secció Hemeroteca
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
s’han incorporat 6
exemplars d’Acción Social procedents de l’AMP:
Obrera (1918) i el progra- ♦ Regàs, M. Assumpció. La Tula
2 (2011).
ma de Festa Major de
1936, a més d’exemplars ♦ B a l i l , R i c a r d . R e c u l l
d’havaneres i cançons de
de la premsa local actual.
taverna de l’Empordà (2017).
A la secció Premi Mestre Sagrera ja es pot ♦ Barrassa Pinedo, Josep Lluís.
Mestres i escoles del Baix
consultar els treballs guaEmpordà al segle XIX. IEBE,
nyadors de l’edició 2017.
2017.
L’estudi Els fons personals
d’actors. Estudi de cas: el ♦ Busquets i Punset. Dos amors.
Joanola i Ribas. Palafrugell
fons Assumpció Casals i Ro1907.
vira (1896-1975), de Rosa
M. Isart, es pot consultar ♦ Costa Brava III. S. Feliu de
Guixols. S’Agaró. Palamós.
al Dipòsit Digital de la
Plages de Palafrugell. Guide
UB. Inclou referències als
Teide. 1950.
fons de l’AMP Josep M. Vives i Sureda, Avellí, Eulàlia ♦ E l s p u n t s d ’ I NS PA I .1 2 .
“Signatures”. Inclou un punt
Hortal i Biblioteca Pública,
de llibre dedicat al fotògraf
i la col•lecció de cartells i
palafrugellenc Jaume Ferrer
programes de Josep Naya.
Massanet (1872-1922). 2017.
♦ Miquel Ros. Històries en tinta.
Crònica d’un any 1983-2015.
(2017).
♦ Recasens, Albert i Alsina,
Josep. La Garrotxa. L’alta
Garrotxa i les valls d’Olot.
(2017).
♦

Hemeroteca: Es Còdol, juny 2017; Gavarres. “Els noms i els
llocs”, primavera-estiu 2017; Revista del Baix Empordà, “La
fauna del Baix Ter i les Gavarres”, núm. 55; Revista de Girona, “Les escoles de belles arts i oficis”, juliol-agost 2017.
Comentem alguns articles al Facebook de l’AMP.

Documents i activitats
Documents
de
l’AMP s’han utilitzat
en rètols senyalitzadors al carrer de
Cavallers i la plaça
de l’Església (casa
Peya, Emili Juanals i la
Sardana de l’alcalde),
al centre d’interpretació de Sant Sebastià, a l’Alfolí de la Sal
de l’Escala, a la instal·lació Josep Pla al Tabarín (TMP), a
l’exposició Mig Europa cau (Fundació Josep Pla), als
documentals El meu avi no va anar a Cuba (TV3) i 50 anys de
l’escola Prats de la Carrera i a la Mostra de cinema etnogràfic
de Palamós. Per la Fira d’indians de Begur es preveu utilitzar
imatges del fons Torras en l’exposició Cercant honra i profit.
Els oficis indians, com aquesta publicitat de l’empresa de
Torres Jonama a Nova York.

Sumaríssims
L’Arxiu Nacional de Catalunya ha publicat la llista de
processos i resolucions dictades pels tribunals militars a
Catalunya des de 1938 a 1978, amb un total de 69.769
registres (17 fan referència a entitats). Es pot consultar
en línia i inclou els noms i altres dades com l’edat, el lloc
de naixement i de residència, que fan més fàcil les cerques.
Hi figuren 131 processos a 121 persones vinculades amb
Palafrugell per naixement o residència.

Galeria d’alcaldes
Hem afegit una nova fotografia a la
Galeria d’alcaldes de Palafrugell: la
de Martí Roig Ferrer, alcalde l’any
1874 i en el període 1876-1877. La
imatge ha estat cedida a l’AMP per
Carme Bonal Bastons. Si algun lector
del butlletí ens pot facilitar alguna de
les fotografies que encara ens falten,
us ho agrairem!

Audiovisuals en línia

Hem incorporat a la
secció d’Audiovisuals
els vídeos de les tres
primeres edicions del
Míting Internacional
d'Atletisme a Palafrugell,
dels anys 1992, 1993 i
1994, amb motiu del 25è
aniversari d’aquesta
prova.
A la mateixa secció es
pot veure els Plens de
l’Ajuntament des de 13
de juny de 2015, la
col·lecció
Històries de
vida sobre els barris de
Palafrugell i una selecció
de fotografies i pel·lícules
del fons Arcadi Gili i
Garcia a l’AMP.

Nous ingressos de fons i documents

Coordinació i redacció:
M. Concepció Saurí
Realització: Xavier Pareras

♦

Noves incorporacions de
documents als fons Rodolfo
Candelaria (Associació
Cultural d’Amics de Rodolfo
Candelaria), Joan Pericot
Garcia (Montserrat Pericot),
Francesc Alsius (família Alsius),
Estanc Rodríguez Joanola (Inés
Ruiz), Paco Dalmau i Eulàlia
Hortal.

♦

Manuscrits i documents solts
( s e g l e X X ) : P a r t i t u re s
procedents d’Enric Padrós
(Elena Padrós).

♦

Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX): José
Gómez i Maria Hernández, Josep M. Capella, Dolores
Urles, José Moreno, Josep Poch, Associació Cultural i
Sardanista.

♦

Hemeroteca i publicacions: Escoles Pi Verd, Sant Jordi i
Vedruna, Institut Baix Empordà, Josep Sabrià, Albert
Juanola, M. Assumpció Regàs, Ricard
Balil.

Arxiu Municipal de Palafrugell
Servei de Gestió Documental
i Arxiu
Plaça de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
Horari: de dimarts a
dissabte de 9 a 14 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de 16
a 19 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10 a 11 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

♦

Estudis inèdits:
◊ Medir, Lluís i Pujol, Pere.
Raimón Miquel i Juscafresa;
Pere Pujol i Jordana: Dos
militants del PSUC al Baix
Empordà. Comunicació al II
Congrés d'Història del
PSUC (2016).
◊ Vahí, Aurelio. Els Bahí: Un
llinatge jueu a l'Empordà?

