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Sala de consulta AMP, 1989. Foto Llibert Puignau.

publicació periòdica de l’arxiu municipal de palafrugell

L’any que en fem 25: infrastructura i
equipaments
En els arxius també passa el temps. L’octubre de 1986 un
nou servei obria les portes a Can Genís, al carrer de
Cervantes: un servei municipal d’arxiu. El divendres a la
tarda i el dissabte al matí s’oferia la consulta dels documents de l’ajuntament des del 1115 al 1940, i de fons del
patrimoni documental local procedents del Museu-Arxiu.
Eren temps de màquina d’escriure i de lector de microfilm.
Han passat 25 anys i la infrastructura i els equipaments
s’han anat adaptant a les noves funcions del servei, al volum i les característiques de la documentació i del seu ús.
Només una dada: les installacions actuals de can Rosés a
la plaça de l’Església (des del 2002) i del dipòsit del carrer
de la Vall d’Aran (des del 2008) han permès passar d’una
capacitat inicial de 150 ml. a 3100 ml., ocupada ara en un
65 %. I els reptes de futur? Doncs els tenim a l’i-arxiu, és
clar.
Si voleu veure l’Arxiu Municipal de Palafrugell per dins ho
podeu fer els primers dissabtes de mes de 10 a 11, trucant al 972307854, o podeu visitar-nos virtualment al
web municipal on trobareu el vídeo que us hem preparat. Són altres temps.
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Novetats a la biblioteca de l’AMP

Imatges digitals
El treball en la gestió
d’imatges digitals de
l’Ajuntament de Palafrugell portat a terme per
l’AMP i les àrees
d’informàtica i Administració oberta, atenció i
participació ciutadana,
amb l’assessorament tècnic del fotògraf Enric
Bruguera i l’advocat Josep Matas, ha donat com
a resultat un protocol
amb les pautes per a la
captura i/o ingrés, la incorporació de metadades, la descripció i codificació i la conservació/
eliminació. El protocol
s’ha aprovat per la Junta
de Govern Local en sessió de 26 de novembre
de 2010. El mes de desembre s’han enllestit les
sessions pràctiques
d’Enric Bruguera a les
àrees.
Garoinada 1994. Foto Luís Maimí.
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Argo, núm. 8, novembre 2010. La revista editada pel Museu Marítim de Barcelona inclou articles sobre el patrimoni musical de pescadors i mariners i la ruta dels indians, amb referències a Palafrugell.
Bacardí, Montserrat. Catalans a Buenos Aires. Lleida, Pagès editors,
2009. Entre aquests catalans hi ha els llofriuencs Bassa Rocas; el
llibre també recull una visita de Josep Pla a l’Argentina el 1964.
Barrassa Pinedo, Josep Lluís. “Les mestres del Baix Empordà al segle XX”. XIX Jornades d’Història de l’educació. Dones i educació. Olot
18-20 Novembre 2010. Annals del Patronat d’estudis Històrics
d’Olot i Comarca. 2010.
Crònica d’un any. 2010. Edicions Baix Empordà, 2010.
Gavarres, tardor-hivern 2010. Dedica el seu dossier a les pedreres,
mines, pous i camins, i la memòria fotogràfica a cobles i orquestres, amb informació i documentació de Palafrugell.
Mont-ras. 150 anys de municipi. 1859-2009. Ajuntament de Montras, 2010. Repàs a la història del poble que fins 1859 havia format
part del terme de Palafrugell.
Moré Aguirre, David. La vida en los faros de España. Museu Marítim
de Barcelona i Angle editorial. 2010.
Nash, Mary. Treballadores: Un segle de treball femení a Catalunya
(1900-2000). Generalitat de Catalunya, 2010.
Pujadó, Judit. Vint-i-cinc cementiris i dues tombes de les comarques gironines. Edicions Vitella, 2010. Hi trobem els cementiris de Palafrugell i Llofriu.
Seguranyes, Mariona, ed. Atles paisatgístic de les terres de Girona. Diputació de Girona, 2010. 2 vols.
♦ Suquet, M. Àngels i Auladell, Marc. Costa Brava panoràmica. Editorial Efadós, 2010. Recull un centenar de postals i
una vintena de panoràmiques, de finals del segle XIX i de
principi del segle XX, des de Portbou a Blanes.
♦ Torra, Quim. Viatge involuntari a la Catalunya impossible.
Tres periodistes oblidats i l’espectre d’ Eugeni Xammar. Proa,
2010. En aquest llibre, guardonat amb el Premi Carles Rahola d’assaig 2009, Torra reconstrueix el món de la premsa
catalana d’abans de la Guerra Civil i explica les vides de
tres periodistes: un d’ells és el palafrugellenc Àngel Ferran.

Nous ingressos de fons i documents
Els darrers fons ingressats són els de l’Acadèmia Planas (19361970) cedit per la família Ferrer Planas, de 0’65 metres lineals,
amb documents personals de Joan Planas, documentació administrativa i d’inspecció de l’acadèmia, quaderns i material escolar, una
biblioteca auxiliar i 35 imatges; i el de Teresa Carbó Comas, cedit
per
Heleni
Morell Carbó, amb documents datats
entre
1918 i 1998
que ocupen
0’13 ml. i són
testimoni de
la seva activitat com a activista social i
política.
Donació del fons personal de Teresa Carbó
Comas a l’AMP, 7 de febrer de 2011. Foto Àlex Cebollero.

A més han ingressat a l’AMP 29 plaques de vidre amb imatges de
l’empresa Trefins (1930-1945) cedides per Lluís Romero Bonany;
11 programes de cinema (1972-1980) cedits per Lluís Molinas Falgueras; un programa de la Festa Major de 1925 cedit per Horts i
Kristin Melms; un exemplar del llibre Historia del Gremio Corchero
(1953), cedit per Pedro Manuel Peña Pérez; i la novella TV (2010),
de Jordi Sierra Mayoral, cedida per l’autor.
S’han incorporat nous documents al fons Joan Granés (cedits per
Isabel Llamas Granés) i Josep Costa Sobrepera (cedits pel pintor).
S’ha completat el fons d’imatges amb les cedides per Eduard Bofill
i Blanch, Frederic Suñer Casadevall, Lluís Maimí Casanovas, Lluís
Molinas, Isabel Aymerich Fuster i Basilio Iniesta García. S’ha completat l’hemeroteca amb cessions d’Imma Busquets, Rosa M. Masana i Ribas i David Moré Aguirre. I han cedit reproduccions de documents Mercè Miquel Solà i Lluís Llirós Benet.

Noms de dones
L’Arxiu Municipal ha estat
un dels punts on s’han
proposat noms de dones
pels carrers i espais públics de Palafrugell, una
proposta del Pla d’Igualtat
Municipal coordinada per
l’Espai Dona; la campanya
ha acabat el 31 de gener.
La llista de noms proposats es presentarà el 8 de
març i formarà part dels
recursos de la Comissió
de Nomenclàtor de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Punt wifi
Des del mes de febrer
l’AMP és un dels 17
punts Wifi gratuïts del
terme
municipal.
“Ajuntament.Palafrugell.
Wifi” permet la navegació web i l’ús de correu
electrònic. La connexió
està limitada a dues hores al dia per dispositiu.
La xarxa té un ample de
banda per usuari de 256
Kb de baixada i de 64 Kb
de pujada.

El fons de la família Bassa Rocas
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Horari
dimarts a dissabte
de 9 a 14h
divendres tarda, de 15 de setembre a 15 de juny, de 16 a
19h

Ha finalitzat l’inventari del fons de la família de Llofriu vinculada amb Cuba i protagonista d’interessants aportacions
a les cultures catalana i argentina: 7 metres lineals de documentació de 1728 al 2006 (49 capses, 3 carpetes), 872
fotografies, 494 llibres i una sorpresa: el subfons del Comitè de Premsa de la Unió Catalanista, on treballava Seraf
Bassa. El podeu consultar al web municipal.
Els documents del fons han estat utilitzats en l’exposició
permanent inaugurada el 23 de gener a la casa pairal, actual Centre social i cultural i punt d’inici de la Ruta dels
“Americanos” de Palafrugell. A la planta baixa s’explica la
ruta; al primer pis trobem la història dels membres de la
família, els grafits que havien dibuixat a les parets i un punt
d’informació bibliogràfic; finalment, a les golfes, hi ha una
ambientació del seu ús original i les inscripcions que donen testimoni dels viatges a Amèrica des de principi de
segle i que la mare, Irene, no va permetre que
s’esborressin.

