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El fons de la Cooperativa
Es diu que del repartiment d’un sac d’arròs entre famílies de
treballadors del suro l’any 1864 en va néixer la Cooperativa
de consum L’Econòmica Palafrugellenca, una entitat fruit de
l’associacionisme i de la col·laboració que va tenir un pes
important en l’economia i la societat locals dels segles XIX i
XX. La seva botiga, un edifici obra de l’arquitecte Rafael Masó i
Valentí, va tancar l’any 1993 i des de l’any 2001 és la seu de la
Biblioteca.
El fons de la cooperativa es conserva a l’AMP i podem
consultar el seu contingut en línia.
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Publicacions en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP

El volum núm. 25 de la
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
col·lecció Quaderns de
procedents de l’AMP:
Palafrugell ja es pot
consultar al web municipal. ♦ Abellan, Joan Anton; Casadevall,
El llibre ens ofereix un
Ramon. Qui té roba per rentar?
recorregut físic i històric
Rentadors, safareigs i vivers del
pel municipi, des dels seus
Pla de l’Estany. 2016.
orígens al s. XXI. Les
♦ Carandell,
Juan. El Bajo
fotografies són de Paco
Ampurdan. Ensayo geográfico.
Dalmau, complementades
1945.
amb algunes d’entitats
locals i de l’AMP. Amb ♦ Costa Brava. Guía internacional de
Gerona y su província. IV edición
aquest volum s’acaba una
[anys 60].
segona etapa de la
col·lecció.
♦ Mallorquí, Elvis. El delme. 2017.
També s’han digitalitzat ♦ Moré, David. El sublim i el
exemplars de les revistes
quotidià dels fars de Catalunya.
Quitxalla (abril 1989) i
Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de
Retalls d'escola (febrer i
visites. 2017.
juny 2010), del col·legi
Vedruna, i s’han afegit a la ♦ Ros, Rosa. “Notes de viatge d’un comerciant de taps de
Palafrugell a la vigília de la Primera Guerra Mundial. Eduard
premsa local en línia, a
Genís a Copenhagen i Istanbul. 1904-1909”. Mestall,
més d’exemplars recents
núm. 41. Juny 2017.
de diferents publicacions.
♦ Vayreda, Montserrat. La màgia
del Baix Empordà. 1990.
♦

Hemeroteca: La Torre Ferrera
núm. 19; Revista de Girona, “Els
primers fotògrafs de les
comarques gironines”,
setembre-octubre 2017; Revista
del Baix Empordà, “Pioners de la
fotografia a la Costa Brava”,
núm. 58; revistes de les escoles
Barceló Matas i Prats de la
Carrera, i Festa Major de Llofriu.

Fotografies i rutes
La imatge de la font
de la Teula als anys
50, de Joan Regí
Boix (AMP) és una
de les que s’han
utilitzat a la ruta
Pels volts de Llofriu,
una App de Natura
local. També hi ha
una fotografia de
Josep
Granés
Hostench (AMP), dels anys 50-60, a la ruta dels miradors de
Sant Sebastià, que trobem a Palafrugell al mòbil.

Pa tr i mo ni
festiu
Des del passat mes
de juny, la Cantada
d'Havaneres
de
Calella està inclosa
en el Catàleg del
Patrimoni Festiu
de
Catalunya,
que
podem
consultar al web de la Generalitat. A la galeria d’imatges de
la Cantada, en trobem de procedents de l’AMP.

Exposició Històries de vida
L’exposició Històries de vida de La Sauleda i el
carrer Ample s’ha traslladat des de l'AMP al
local social de La Sauleda. El divendres 22 de
setembre es va inaugurar la reforma i
ampliació del local, i l'exposició es podrà veure
allà a partir d'ara. També s’hi projectarà
l’audiovisual amb les entrevistes realitzades.

La documentació indiana

A la jornada d’Arxius a
Begur es va parlar dels
i n g re s s o s d e f o n s
personals i patrimonials
relacionats amb els
americanos, de la recerca
genealògica i de les eines
que hi ha als arxius
catalans i cubans per
facilitar la cerca presencial
i a través d'internet. Per
Palafrugell hi va participar
l’arxivera municipal i els
usuaris de l’AMP Josep
Castelló i Jordi Cama.
Ràdio
Capital va
entrevistar els Castelló
catalans i cubans.

Nous ingressos de fons i documents
♦

Noves incorporacions
de documents als fons
Far de Sant Sebastià
(Llibre de visites 19552017), Paco Dalmau
(publicacions, cartells i
programes) i Lluís
Medir (audiovisuals).

♦

Manuscrits i documents
solts (segle XX):
Esteve Salabert Xicars,
sobre la seva trajectòria
com a fotògraf; Albert
Juanola, sobre el tren
petit; Josep M. Soler,
sobre el Casal.

♦

Fotografies i audiovisuals: Joaquim Villaronga, Carme Bonal.

♦

Cartells i programes: Lluís Gich, Josep Castelló.

Coordinació:
M. Concepció Saurí
Realització: Xavier Pareras
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 !

Reproducció d’imatges i
altres documents (segle XX):
Francesc Cama, Margarita Mir,
Rosa Moret, Anna Camarero,
Lluís Masdeu, Francesc Frigola,
Olga Palahí, Rafael Bermúdez,
Fina Manich, Jordi Amigó, José
Martínez, Marifé Martínez, Josep
Dispès.
♦

Hemeroteca i publicacions:
Rosa Moret, Francesc Villegas,
Marc Puigdomènech, Esperança
Espadaler, Lluís Boix, Frederic
Suñer, Josep Sabrià.
♦

