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Tercera Viquimarató Dones
El 7 de març, de 10 a 12’30, a l’AMP es portarà a terme la tercera viquimarató adreçada a homes i dones que vulguin incorporar continguts a la Viquipèdia sobre dones de Palafrugell.
Amical Wikimedia, Espai Dona, Associació Suport a la Dona i
l’AMP organitzen la viquimarató dins dels actes del 8 de març.
Treballarem a partir de les dones que tenen dedicat un carrer
i les que mereixen un carrer (escollides per la ciutadania l’any
2011). Durant l'activitat (gratuïta i amb places limitades) es
comptarà amb l’assessorament de viquipedistes i la informació
de l’AMP. Cal inscriure’s trucant al 972307854 o enviant un
correu a arxiu@palafrugell.cat.
Excursió d’esperantistes a Empúries l’any 1910.
Foto L. Casanovas, AMP, col·lecció Enric Bruguera.
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Exposició Josep Narro

Novetats a la biblioteca de l’AMP
♦

El passat 15 de novembre es va inaugurar l'exposició de dibuixos
de
Josep
Narro
(Barcelona 1902- Guadalajara/Mèxic 1994)
fets als camps de refugiats del Rosselló (19391941), que es podrà
veure fins el 12 d’abril al
Museu de l'Exili. Hi ha
cartes i un dibuix de Josep Narro conservats al
fons Rosa Laviña a
l'AMP, que han estat utilitzades en l'exposició.

♦

Carreras Vigorós,
Enric. Joan Vigorós
del carrer dels Horts,
pescador del Port de
l’Escala. La seva família i els seus descendents (16692014). 345 anys-12
generacions. 2014.
Colomer Cruz,
Núria (coord.). Recull de 100 anys de
pessebrisme del Baix
Empordà. (2014).
Amb motiu dels 10
anys dels Amics del Pessebre del Baix Empordà.
♦ Domènech i Moner. Domènec Fita. L’home de
l’art integral. (2014). L’artista té obres a Palafrugell.
♦ Estudis del Baix Empordà. Volum 33 Institut
d’Estudis del Baix Empordà (2014).
♦ Gascón Ricao, Antonio. La bolsa de Bielsa. (2005). Inclou informació sobre el
brigadista Karl Rosemberg (fons personal a l’AMP).
♦ Juanola,
Albert.
Noces. Associació catalana en Pro de la
Justícia (2014).
♦ Manent, Albert i
altres. Els noms populars de núvols, boires i
vents del Baix Empordà. Ed. Sidillà (2014).

Històries de vida
S’ha
instal•lat a la
sala de consulta
de
l ’ A M P
l’exposició
“Històries
de vida. La
Sauledacarrer Ample”, on es
podrà veure
fins el seu trasllat definitiu al local social de la Sauleda, actualment pendent de remodelació. El projecte sobre els veïns
i els barris, portat a terme pel Pla de Barris i l’AMP, inclou
també una publicació i un audiovisual, i es va presentar el
passat mes d’abril. La publicació es pot adquirir a les llibreries i l’audiovisual es pot veure en línia.
Actualment estem treballant en les històries de vida dels
veïns de Vilaseca-Brugarol.

Els llibres publicats de Bepes
Palafrugell, parada i fonda (1959), Una volta a la muralla (1984) i
Som com som (1990) són tres llibres de l’escriptor Josep Martí
i Clarà “Bepes” que ara podem consultar en línia gràcies als
convenis signats amb els
editors i a l’autorització
de la família. S’ha completat així l’apartat dedicat a
aquest fons, on hi ha disponibles tots els llibres (3
publicats i 32 inèdits), a
més d’informació sobre
l’autor i la seva obra i enllaços d’interès.

Edicions en línia
♦

Hem digitalitzat i afegit
al web municipal les
matrícules industrials
de Palafrugell (els registres d’establiments comercials, indústries i
professionals en exercici) del anys 1954 a
1961. Ara podem consultar des de 1856 a
1961, més de cent anys.

♦

Ja es pot accedir al quadre de classificació de
la documentació municipal elaborat pel grup
Arxivers del Baix Empordà, una eina que s'ha
començat a utilitzar en
diferents àrees de l'Ajuntament de Palafrugell. El podem consultar
al bloc dels Arxivers
del Baix Empordà.

Converses de raca

Nous ingressos de fons i documents
♦
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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.

Visites
Primers dissabtes de mes de
10 a 11h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web municipal.

L’Arxiu al
Facebook !

♦

Fons Josep M. Vives i Sureda (Nuri
Vives Parés): 0’65 m.l. de documents entre 1939 i 2007 (3 capses,
1419 fotografies, 118 negatius i 24
pel•lícules). Destaquen les fotografies i documentals sobre Palafrugell
i les aficions de Vives (fotografia,
cinema, carrosses, atletisme), els
curtmetratges, els guions de les
pel•lícules de ficció i la informació
sobre els concursos de cinema
Josep M. Vives.
amateur de Palafrugell i altres poblacions.
S’han incorporat documents als fons Frederic Sirés (Félix
Pérez i Margarita Mir), Futbol Club Palafrugell (Jordi Tauler
i Marià Júdez), Ajuntament de Palafrugell (Pere Pagès) i Associació Amics de la Unesco de Palafrugell (Josep Granés).
Manuscrits i documents solts (s. XVIII-XX): Joan Gispert,
Xavier Gabarró i Enric Bruguera.
Programes i cartells (segle XX): Amics de l’Òpera de Palafrugell, Lluís Medir, Jordi Boy, Josep Poch.
Fotografies i audiovisuals (s. XX): Carles Roqué, Lluís Medir, Jordi Boy.
Reproducció d’imatges i altres documents (segle XX): Lluïsa Soler, Martí Sendra, Miguel Antonio García, Lluís Molinas,
Josep M. Soler, Joan Paguina, Lluís Brias.
♦ Edicions: Parròquia de Sant Martí.
♦ Estudis inèdits:
◊ Caro, Àlex. Comitès locals a les comarques gironines durant la Guerra Civil Espanyola (UdG, treball final de Grau en Història, 2014).
◊ Ventura, Adrià. L’agricultura a Palafrugell
(Inst. Frederic Martí Carreras, 2on de
Batxillerat, 2014).
Fitxa de jugador del Futbol Club Palafrugell per a les temporades
1926-1927 i 1927-1928, de Josep Martí i Clarà.
Donació Jordi Tauler. AMP, fons Futbol Club Palafrugell.

