Abril-juny 2018
número 59, 2a època

butlletí de l’arxiu

publicació periòdica de l’arxiu municipal de palafrugell

Primavera, festes i documents

Primavera, festes i
documents

Fotografies de Joan Isern Amir i cartells i programes dels fons
de la Biblioteca i Paco Dalmau, dels anys 70, es projectaran
durant el sopar popular de les Festes de Primavera.

Audiovisuals en línia

Per Flors i Violes s’han pogut veure documents referents a
l’ensenyament a Palafrugell a l’antiga escola del carrer Torres
Jonama, i pel·lícules de Josep M. Vives sobre les carrosses dels
anys 60 i 70 i la seva construcció al pati de la Biblioteca.
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Audiovisuals en línia

Novetats a la biblioteca de l’AMP
Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions procedents de l’AMP:
♦

♦
♦

♦

S’han incorporat a la
secció Audiovisuals
noves pel·lícules de dos
fons de l’AMP: 11 de Josep
M. Vives referents a les
Festes de Primavera i a la
vida quotidiana, des de
1964 a 1972; i 13 d’Arcadi
Gili i Garcia filmades a
Calella i el seu entorn des
de 1943 a 1965. Fins ara
s’havien editat o projectat
seleccions d’aquestes
pel·lícules, i és la primera
vegada que hi podem
accedir en la seva totalitat.

♦

♦

♦

♦

De Vilà Clara a Vila-Clara. Família de ceramistes. Terracotta
Museu, 2018.
El món d’ahir, núm. 4. 2017.
Koska, Susanna. Mujeres en pie
de guerra. 2018. Inclou el
testimoni de la palafrugellenca
Rosa Laviña.
Martin, Gabriel. Les illes
Formigues i el seu entorn. La
costa que va de Begur a Calonge.
Amics de les Illes Formigues,
2018.
Martin, Gabriel i Miralpeix, Francesc. Del taller a l’escola de
dibuix. Josep Barnoya Viñals i el Llibre de comptes de totes les
feines que tinch ajustadas (1773-1816).
2018. Els Barnoya són escultors,
descendents de palafrugellencs i
varen treballar també a Palafrugell,
per particulars i a l'església
parroquial.
Seguranyes, Mariona. “La fotografia i
la pintura, una relació lluminosa”.
A La història de la fotografia a
l’Empordà. Figueres, 2017.
Soldevilla, Joan Manuel. L’amic de
Praga. 2018. Un dels protagonistes de
la novel·la és el brigadista i metge
Frantisek Kriegel, que va assumir durant uns dies les
funcions d’alcalde de Palafrugell en plena retirada.
Hemeroteca: Gavarres, “De pares a fills” tardor-hivern
2017; La Torre Ferrera, núm. 20; Revista de Girona, “La gran
aventura de les petites editorials” març-abril 2018; Revista
del Baix Empordà, “Estraperlo i contraban”, març 2018.

Dia internacional dels Arxius

Foto Josep Maimí Bonet.
Interior d'un submarí alemany al
port de Barcelona a principis del
segle XX.

Activitats a la Biblioteca

L’exposició en línia d’aquest any,
preparada pels arxius del Baix
Empordà, és 1918. La Gran
Guerra des del Baix Empordà. Es
presentarà a l’Arxiu Comarcal de
la Bisbal el dia 8 de juny a les 19
hores. Els documents de Palafrugell que s’hi inclouen són dels
fons de l’Ajuntament i de
l’Hospital, de la premsa local, de la
col·lecció de cartells i programes i
fotografies de Josep Maimí Bonet.

Documents i meteorologia
La Mònica Herrero i l’Albert Aparicio, del Servei
Meteorològic de Catalunya, han revisat i fotografiat les
targetes originals que es
conserven en el fons
Fàbrega
Josep
Moragas, amb dades
d’observacions meteorològiques de Palafrugell
des de 1949 a 2012.
Aquesta informació serà
útil
per
estudis
relacionats amb el clima de la zona.

Nous fons al web
Ja estan disponibles al web municipal les
descripcions dels fons del cor La Taponera
(1882-1956), de la pintora i gravadora
Maria Ribot Gasull (Palafrugell, 1925-1992)
i del Club Atlètic Palafrugell (1976-2007).
S’ha incorporat nova documentació i s’ha
actualitzat la descripció del fons del doctor
Josep Alsina i Bofill. La informació dels fons
s’ha incorporat també al portal Arxius en
línia de la Generalitat.

El 8 de març es va oferir
la lectura dramatitzada de
textos d’Engràcia
Ferrer Mascort amb
motiu del Dia Internacional de les Dones,
coordinada per Sandra
Bisbe i organitzada per
l'AMP, la Biblioteca de
Palafrugell i l'Espai Dona,
que es va filmar i ara
podem veure en línia.
I el 6 d’abril Enric
Bruguera va comentar
una selecció de pel·lícules
de Josep M. Vives, una
activitat organitzada per
l’AMP i la Biblioteca.
Aquestes pel·lícules
també es poden veure en
línia a la secció
d’audiovisuals de l’AMP.

Nous ingressos de fons i documents
Fons Consell de la Gent Gran
(1992-2015) i fons Pep Bofill i
Miquel (fotografies anys 70 i 80).
♦ Noves
incorporacions de
documents als fons Josep Alsina i
Bofill (família Alsina Dachs), fons
Associació d’Amics de la Unesco de
Palafrugell (Josep Granés) i fons
Paco Dalmau.
♦ Manuscrits i documents solts
(segle XX): Oriol Oller, Susanna
Portada d’un bloc d’acudits de
Garcia, Tatiana Boira, M. Carmen
Ramir Amir Viussà (Remi).
Parra.
♦ Fotografies i audiovisuals: Josep M. Romero, Elena Padrós,
Enric Bruguera.
♦ Cartells i programes: Associació Cultural d’Amics de
Rodolfo Candelaria, Alfred Almeda.
♦ Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX):
Casal Parroquial (Marissa Grassot), Esperança Espadalé,
M. Carmen Parra, M. Carmen Toro, Joan Modolell.
♦ Hemeroteca i publicacions: Carme Plaja, Fundació Carles
Pi i Sunyer, Minoria Absoluta, L’Ateneu, Escola Vedruna,
Parròquia de Sant Martí, Terracotta Museu, escola Pi Verd,
escola Carrilet.
♦
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Horari: de dimarts a
dissabte de 9.00 a 14.00 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de
16.00 a 19.00 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10.00 a 11.00 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

Foto Pep Bofill i
Miquel.
Exhibició
d’aeromodelisme a
l’autovia, 26 de maig
de 1985.

