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1. Gestió de la documentació i la informació
1.1 Sistema de gestió de documents
S’ha col·laborat amb els arxivers del Baix Empordà en l’actualització del quadre de
classificació i avaluació estàndard de la documentació administrativa municipal,
utilitzat a l’Ajuntament.
S’ha assessorat a Administració electrònica en l’aplicació del quadre de classificació
al programa FIRMADOC.
S’ha continuat la incorporació al web municipal d’imatges fotogràfiques de l’Institut de
Promoció Econòmica.
S’ha continuat la digitalització de documentació de l’Ajuntament i la incorporació al
web.
1.2 Gestió de la informació
S’ha participat en el projecte d’indexació de les actes de la Comissió Municipal
Permanent i Junta de Govern Local de l’Ajuntament; aquest any s’ha incorporat al
web municipal les actes i índexs de 1924 a 1939 (10 llibres, des de 23-03-2018) i de
1949 a 1951 (1 llibre, des de 14-12-2018).
S’ha col·laborat en projectes de gestió de la informació en el web municipal (històric
d’alcaldes, nomenclàtor, arxiu en línia, etc.).
S’ha col·laborat en la gestió de documents i d’informació per a la celebració de les
Festes de Primavera (Àrea de Cultura).
S’ha col·laborat en la gestió de documents i d’informació per a la celebració del
festival Flors i Violes (IPEP).
S’ha col·laborat amb Benestar Social i Espai Dona en el projecte sobre visibilitat de
les dones de Palafrugell.
S’ha continuat la participació en el portal d’Arxius de la Generalitat, amb la utilització
del programa GIAC i la tramesa de 6 fons (en total hi ha 82 fons descrits, dels quals
58 fons amb inventaris).
1.3 Transferències de documents administratius
S’han traslladat, el 8 d’agost, del dipòsit núm. 2 de can Rosés al núm. 4 (nau al c. de la
Vall d’Aran): 257 caixes de documentació en paper (35,98 ml) del fons de l’Ajuntament
de Palafrugell.
S’han transferit 474 caixes de documentació en paper (66,36 ml.), 60 fotografies en
suport digital (3.655 mb), 4 vídeos vhs i 491 cintes d’audio de les oficines de
l’Ajuntament als dipòsits de l’Arxiu Municipal.
1.4 Avaluació, tria i eliminació
No s’ha portat a terme cap actuació durant l’any 2018.
1.5 Accés a la documentació
Consulta i préstec d’ordre intern: 268 consultes (162 correu electrònic + 57
presencials + 49 ateses per telèfon) + 233 préstecs. Total: 501 serveis d’ordre intern,
amb 1.503 documents consultats.
Consulta d’ordre extern:
601 consultes presencials + 311 ateses per correu electrònic + 79 ateses per
telèfon.
Reproduccions de documents, 213 peticions de reproducció de documents
ateses.
Total: 1.204 serveis d’ordre extern, amb 4.816 documents consultats.
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Pel que fa a l’estadística de les
Consultes de documents de l'AMP
consultes per internet, les visites a
al web municipal
18000
la secció Arxiu del web municipal
16000
han estat 25.143 (132.984 pàgines
14000
vistes).
Als
portals
de
la
12000
10000
Generalitat de Catalunya s’han
8000
comptabilitzat
3.646
visites
6000
4000
(53.047
pàgines
vistes)
a
2000
documentació de l’AMP: a XAC
0
premsa 3.205 visites (52.074
pàgines vistes) i a Arxius en línia
441 visites (973 pàgines vistes).
Visites
Planes
En total, les dades de la consulta
per internet són 28.789 visites i
186.031 pàgines vistes.
Només es comptabilitzen els accessos als apartats principals.

1.6 Descripció i tractament de la documentació i de la informació
Actualització d’instruments de descripció en bases de dades generals
Inventari del fons Ajuntament, catàleg d’imatges, catàleg de pel·lícules i vídeos, catàleg
de documents sonors i catàleg d’estudis inèdits i memòria històrica: s’han afegit 2.617
registres en total.
Nous instruments de descripció
Inventari i descripció dels fons personals Paco Boera i Joan Cama Serra.
Inventari i descripció del fons comercial i d’empresa Acadèmia Planas.
Inventari i descripció dels fons d’institucions: Junta Local de Llibertat Vigilada i
Cambra Agrària.
Inventari i descripció del fons de les associacions Club Atlètic Palafrugell, Consell de
la Gent Gran i Delegación Sindical Comarcal.
Incorporació de documents i/o informació als fons Josep M. Vives, Josep Alsina i
Bofill, Paco Dalmau, Rosa Laviña, Jaume Ferrer Massanet, Joan Pericot Garcia, i
Fina-Rocas.
Adaptació al portal d’arxius de la Generalitat dels fons: Josep M. Vives, Impremta
Ribes, Joan Granés Noguer, Josep Alsina i Bofill, Club Atlètic Palafrugell, Consell de
la Gent Gran.
Elaboració dels índexs dels llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent dels
anys 1924-1939 i 1949-1951.
Biblioteca
S’han incorporat 83 publicacions (registres 4663 a 4746) i els estudis inèdits guanyadors
del Premi Escolar Mestre Sagrera del curs 2017-2018 a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu, i
s’han completat les capçaleres d’hemeroteca en curs.

2. Protecció del patrimoni documental
2.1 Controls de les instal·lacions
S’ha portat a terme els controls preventius de desinsectació bimensuals de les
instal·lacions de l’Arxiu. A més es realitzen els controls habituals dels edificis municipals
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(seguretat, incendis) per part de les empreses contractades i els referents a temperatura
i humitat per part del personal de l’AMP.
2.2 Ingressos de documents i de fons
S’han rebut 152 ingressos
de documents, els quals
s’han incorporat als fons i
col·leccions de l’AMP. Cal
destacar el fons del Consell
de la Gent Gran (19922015), el fons Pep Bofill i
Miquel (fotografies anys 70
i 80) i el fons personal Paco
Boera
Corbera
(19281983).
Foto Pep Bofill i Miquel.
Exhibició d’aeromodelisme a l’autovia, 26 de maig de 1985.

2.3 Restauració de documents i canvis de suports
S’ha realitzat una còpia digital de 100 cintes de vídeo, amb enregistraments de so de
programes de Ràdio Palafrugell dels anys 90.
S’ha realitzat una còpia digital d’una cinta de casset titulada “El noi de a bordo”, on hi
ha enregistrades les converses entre Frederic Martí Gich (1935-2005) i el pescador
de Llafanc Joan Piferrer Fontàs (1924-2014), el juny de l’any 2000.
S’ha realitzat una còpia digital de 13 cintes de casset amb documents sonors
relacionats amb Josep Pallach.
2.4 Digitalització
Pel·lícules i vídeos: s’han incorporat 327 documents (77,90 Gigabytes).
Documents sonors: s’han incorporat 273 documents (332 Gigabytes).
Altres documents digitals (25,08 Gigabytes).

3. Difusió del patrimoni documental
3.1 Accés de documentació al web municipal
Secció Fons Documentals, actualització: Fons personals, Josep M. Vives i Sureda,
Josep Alsina i Bofill, Rosa Laviña, Jaume Ferrer Massanet, Fina-Rocas, Joan Pericot
Garcia
Secció Fons Documentals, incorporació de nous fons: Club Atlètic Palafrugell,
Consell de la Gent Gran, Paco Boera, Acadèmia Planas, Cambra Agrària,
Delegación Sindical Comarcal, Joan Cama Serra,
Secció Premsa digitalitzada: Actualització de publicacions en curs i incorporació de
dues noves capçaleres: Sense Presses (1993-1994, Ràdio Palafrugell) i Dona d’Aquí
(1997-2011, Associació Suport a la Dona).
Secció Audiovisuals: Fons Josep M. Vives i Sureda (11 vídeos), Fons Arcadi Gili i
Garcia (13 vídeos), Pel·lícules de cinema amateur (6 vídeos), Documentals Arxiu
(Lectura Engràcia Ferrer Mascort i vídeos núm. 370, 371, 373, 374 i 723),
Documentals Biblioteca (Converses de barraca 2018 i vídeo 395) i Fotografies IPEP
(12 al gener, 32 al març i 16 al juliol).
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Secció Documentació: Treballs premiats del curs 2017-2018 del premi Josep Sagrera
i Corominas.
Secció Documents sonors: El noi de a bordo (juny 2000).
La incorporació de continguts al web dels fons documentals es realitza des de l’AMP.
Fotogrames de pel·lícules d’Arcadi Gili:

Fotogrames de pel·lícules de Josep M. Vives:

3.2 Accés de documentació al web de la Generalitat
La premsa digitalitzada de Palafrugell (55.954 pàg. des de 1882 a 2017) també es pot
consultar al web de la Generalitat, a la secció XAC premsa.
A partir del juliol de 2016 s’han incorporat les descripcions de fons de l’AMP al portal
d’arxius de la Generalitat. El mes de desembre hi ha 82 fons descrits.
3.3 Visites concertades i tallers
Servei de visites guiades, L’Arxiu Municipal per dins: els documents de la vila del
segle XI al XXI, primers dissabtes de mes de 10 a 11 (excepte gener i juliol). Han
utilitzat aquest servei 31 persones.
Visites escolars concertades: 10 amb un total de 184 persones ateses.
Servei de formació a usuaris en els centres: 4 tallers amb un total de 48 persones
ateses.
Total d’usuaris atesos: 263 persones.
3.4 Servei de documentació
Plaques de carrer: informació per l’elaboració de 10 noves unitats.
Rètols de patrimoni i personatges locals: informació per l’elaboració d’un nou rètol
(Can Bech).
Selecció i preparació de documents per projectar durant el sopar popular de les
Festes de Primavera.
Selecció i preparació de documents sobre l’ensenyament de Palafrugell (antiga
escola del carrer Torres Jonama) i sobre les carrosses dels anys 60 i 70 (Biblioteca)
pel festival Flors i Violes.
3.5 Nomenclàtor
Elaboració, amb la col·laboració de Joan Vilardell, del nomenclàtor dels carrers de
Palafrugell amb la descripció del nom (més exhaustiva en el cas de personatges, llocs i
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temes referits a Palafrugell), la data de la denominació i les variacions al llarg del temps.
El projecte es coordina des de l’AMP i rep el suport de diferents Àrees de l’Ajuntament
(Secretaria, Servei d’Informació Cartogràfica i Administració oberta, participació i atenció
ciutadana) i de l’Oficina de Català. L’any 2018 s’ha incorporat el nom de Núria Rivas i
Mascarós al Centre Municipal d’Educació.
3.6 Edicions
Edicions coordinades per l’AMP
Butlletí de l’arxiu, trimestral. Compta amb 415 subscriptors, d’aquests 80 per correu
postal i 335 per correu electrònic. S’han realitzat quatre edicions. Exemplars: 225 a
cada edició.
Jaume Ferrer Massanet. La memòria de la imatge. Col·lecció Fotografia local núm. 6.
AMP, Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i Institut de Comunicació. 2018. 350
exemplars.
Històries de vida. La Punxa. Col·lecció Històries de vida, núm. 3. AMP i Institut de
Comunicació. 2018. 300 exemplars.
Anglada Lloveras, Núria. El Casal de Palafrugell, un edifici viu. Quaderns de
Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell i Diputació de Girona. Novembre 2018. 500
exemplars.

Xarxes socials
L’agost de 2011 es va obrir el perfil de facebook de l’AMP. L’estadística de l’abast sol
oscil·lar entre 200 i 900 persones i el desembre de 2018 hem arribat a 684 seguidors.
Aquí s’informa de l’actualitat de l’arxiu i es reben aportacions, preguntes i comentaris.
Edicions en les quals hi ha participat l’AMP
Can Bech. Butlletí d’informació municipal. Edició bimensual. Redacció,
documentació i participació en la secció “Sabíeu que ...? “
Revista de Palafrugell. Edició mensual. Secció “Imatges d’abans, projectes d’ara”.
3.7 Difusió en mitjans de comunicació i publicacions de documents i dels serveis de
l’AMP
Guia de recursos 2018-2019. Àrea d’Educació. Ajuntament de Palafrugell. 2018.
Saurí i Ros, M. Concepció. “Llibres. El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya.
Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites”. A Mestall. Núm.
42, desembre 2017.
Bech, Roser; Pujol, David. El món del pa. 2017.
Roda, Juanjo. La cuina de la gent de mar. Els ranxos a la barca. 2017.
Saurí Ros, M. Concepció. “Aprenentatges i projectes”. Revista de Palafrugell, gener
2018.
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“L’entrevista”. Ràdio Palafrugell. Notícies de l’AMP. 6-02-2018.
Bisbe, Elisa. “Plega l’Associació Suport a la Dona”. Revista de Palafrugell, febrer.
“Els envelats i els carrilets de la comarca, al nou volum de l’IEBE”. Revista de
Palafrugell, febrer.
Serra, Joan. “Oficis perduts”. Revista de Palafrugell, febrer.
Saurí, M. Concepció. “Notícies de l’any 1771”. Revista de Palafrugell, febrer.
Rocas Gutiérrez, Xavier. De Vilà Clara a Vilà-Clara. Família de ceramistes.
Terracotta Museu, 2018.
Koska, Susanna. Mujeres en pie de guerra. 2018.
Serra Coll, Joan. “L’Orquestra Primavera”. Revista de Palafrugell, març.
Saurí, M. Concepció. “Llegir la Gracieta evangelista”. Revista de Palafrugell, març.
Masana Ribas, Rosa M. “Diferents menús de principis del segle XX al Baix
Empordà”. Revista del Baix Empordà núm. 60. Març 2018.
Adarnius Blanch, Ariadna. “Anys de gana”. Revista del Baix Empordà núm. 60. Març
2018.
Saurí, M. Concepció. “El Palafrugell dels anys 60”. Revista de Palafrugell, abril.
Serra Coll, Joan. “Flors i Violes”. Revista de Palafrugell, maig.
Saurí, M. Concepció. “Les Festes de primavera dels anys 70”. Revista de Palafrugell,
maig.
Puig, Evarist. “Es compleixen 200 anys de l’enderroc de sis torres de la muralla”.
Revista de Palafrugell, juny.
Saurí, M. Concepció. “1918. La Gran Guerra des del Baix Empordà”. Revista de
Palafrugell, juny.
Calendari Palafrugell 2019. Editorial Efadós.
Martin, Gabriel. Les illes Formigues i el seu entorn. La costa que va de Begur a
Calonge. 2018.
Puig, Evarist. “Torres de Palafrugell i de Mont-ras”. Revista del Baix Empordà. Juny
2018.
“Memòria fotogràfica. Carnaval”. Gavarres. Primavera-estiu 2018.
Masana Ribas, Rosa M. “Es va enriquir fent l’estraperlo”. Revista del Baix Empordà
núm. 60. Març 2018.
Fàbrega, jaume. La cuina més exquisida de la Costa Brava. Els tapers. 2018.
“Rodolfo Candelaria i Antoni Vila Casas, Diploma al Mèrit Ciutadà”. Revista de
Palafrugell, juliol 2018.
“Especial festa Major. Una mirada retrospectiva”. Revista de Palafrugell, juliol 2018.
Puig, Evarist. “Vuitanta anys de Biblioteca”. Revista de Palafrugell, juliol 2018.
Saurí, M. Concepció. “Plaça Nova, Festa Major i Jaume Ferrer Massanet”. Revista de
Palafrugell, juliol 2018.
Lacasa, Ramir. Palafrugell. Racons i raons amb història. 2018.
Seguranyes, mariona. “La fotografia i la pintura, una relació lluminosa”. La història de
la fotografia a l’Empordà. 2017.
“Imatges i records d’un altre temps. De l’estiueig al turisme”. Revista de Palafrugell,
agost 2018.
Saurí, M. Concepció. “Històries del barri de la Punxa”. Revista de Palafrugell, agost
2018.
“Onze de setembre: evolució d’una commemoració”. Revista de Palafrugell,
setembre 2018.
Saurí, M. Concepció. “L’exili del 1936”. Revista de Palafrugell, setembre 2018.
Nonell i Juncosa, Jaume. “Miquel Gich i Coll (1819-1896). El primer gran flabiolaire
de la cobla moderna”. Torroella de Montgrí. Festa Major 2018.
Masana Ribas, Rosa M. “Pors i supersticions dels humans”. Revista del Baix
Empordà. Setembre 2018.
Mancebo, Sílvia. La crònica d’Antic Brugarol Codina del saqueig de Palamós de
1543, els documents com a testimoni. Palamós, 2018.
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Saurí, M. Concepció. “Accés on line a tots els números de la Revista fins al 2016”.
Revista de Palafrugell, octubre 2018.
Alvarado, Joaquim. “Repercussions de la Primera Guerra Mundial en la indústria
surera del Baix Empordà”. Estudis del Baix Empordà, 2018.
Dalmau, Marc. Iconografia cooperativista obrera a Barcelona (1875-1939). Marge
Books. 2018.
“Les tapes dels tapers, nova iniciativa cultural i gastronòmica”. Revista de Palafrugell,
novembre 2018.
Anglada, Núria. “El Casal, un espai emblemàtic amb moltes històries per explicar”.
Revista de Palafrugell, novembre 2018.
Entrevista a Núria Anglada, autora del llibre El Casal, un edifici viu. Ràdio Palafrugell.
8-11-2018.
Entrevista a Núria Anglada, autora del llibre El Casal, un edifici viu. Ràdio Capital de
l’Empordà. 19-11-2018
Puig, Evarist. “De la pineda d’en Gori a Cap Roig”. Revista de Palafrugell, novembre
2018.
Saurí, Conxa. “Nou volum dels Estudis del Baix Empordà”. Revista de Palafrugell,
novembre 2018.
Iribarren, Concepció. Josep Pella i Forgas i la seva època. Begur, 2018.
Saurí, M. Concepció. “Homenatge a Pella i Forgas”. Revista de Palafrugell,
desembre 2018.
Masana, Rosa M. “La primera benzinera de Palafrugell”. Revista de Palafrugell,
desembre 2018.
Bisbe, Elisa. “L’arbre de Nadal”. Revista de Palafrugell, desembre 2018.
Muntada Artiles, Ramon. Presencia de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén en la Diócesis de Girona. 2018.
3.8 Exposicions: producció i préstec i/o reproducció de documentació
Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra
Fundació Josep Pla
Producció: Fundació Josep Pla i UdG
Des del 16 de juny 2017 al 6 de maig 2018
Documents. Hemeroteca, Col·lecció de cartells i programes, fons Ajuntament de
Palafrugell i fons Centre Fraternal.
Estimació visitants: 868.
L’antiga escola del carrer del Sol (Festival Flors i Violes)
Local de l’antiga escola al carrer Torres Jonama, de 27 d’abril a 1 de maig de 2018
Producció: Institut de Promoció Econòmica
Reproducció de l’exposició Anar a estudi abans dels anys seixanta al Baix Empordà
(secció Palafrugell) amb documents de diverses col·leccions i fons.
Estimació visitants: no comptabilitzats.
Flors i Violes al pati de la Biblioteca (Festival Flors i Violes)
Local polivalent de la Biblioteca, de 27 d’abril a 1 de maig de 2018
Producció: Institut de Promoció Econòmica
Reproducció de pel·lícules de Josep M. Vives sobre la construcció i desfilada de
carrosses de les Festes de Primavera.
Estimació visitants: no comptabilitzats.
Un Palafrugell de cine
Museu del Suro
Producció: Museu del Suro amb la col·laboració de l’AMP i del Cine-Club Garbí
Des del 27 de maig al 29 de juliol 2018
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Documents: pel·lícules Cuidado con el reloj (1967) de Josep M. Vives; El Camarada
(1969), de Josep M. Vives; Contamos Contigo (1969) de Frederic Martí Gich i Dansa
Macabre (1968) d’Eduard Nicolau.
Estimació visitants: 2.208.
1918. la Gran Guerra des del Baix Empordà
Exposició en línia al blog dels Arxivers del Baix Empordà
Producció: Arxivers del Baix Empordà
Des del 9 de juny de 2018, Dia Internacional dels Arxius
Documents 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, cedides per
Lluís Maimí Casanovas.
Estimació visitants: 330.
Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra
Producció: Museu d’Història de Catalunya
Des del 29 de juny al 18 de novembre
2 documents del fons de l’Ajuntament de Palafrugell (Correspondència).
Estimació visitants: 8.201.
Josep Pla al Tabarín
Vestíbul del TMP
Producció: Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura i Arxiu Municipal) i
Fundació Josep Pla
Des del 15 de juliol al 31 d’agost
Reproducció d’una fotografia del fons Fotografia Jaume Ferrer Masssanet.
Estimació visitants: 1.200.
Fotografies de Jaume Ferrer Massanet
Teatre Municipal de Palafrugell
Producció: Associació Cultural L’Eixam
Des del 4 d’agost al 14 d’octubre de 2018, dins la Biennal Xavier Miserachs
25 documents del fons Fotografia Jaume Ferrer Masssanet i productes del seu
laboratori.
Estimació visitants: 1.050.
L'aventura indiana. Un relat en femení
Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Begur
Producció: Ajuntament de Begur
Des del 24 d’agost al 9 de setembre de 2018, dins la Fira d’Indians
Fotografies de les col·leccions Església de Calella, Joan Frigola, Montserrat Pericot
Colomer i 2 del fons Família Bassa Rocas.
Estimació visitants: 4.000.
Autoritzats per a sortir. L’éxode de 1936
MUME, La Jonquera
Producció: MUME, La Jonquera
Des de 1 de desembre de 2018 a 3 de febrer de 2019
5 fotografies i dos documents del fons Joan Cama Serra.
Estimació visitants: Exposició en curs.
Les cooperatives de consum en territori surer
Museu del Suro
Producció: Museu del Suro
Des de 1 de desembre de 2018 a 3 de març de 2019
Documents originals i reproduccions del fons de la Cooperativa de consum La
Económica Palafrugellense, del fons Ajuntament de Palafrugell i les col·leccions
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família Bruguera Martí, família Solés Plaja, família Vigas Bonany i Josefina Manich
Llaona.
Estimació visitants: Exposició en curs.
3.9 Conferències i comunicacions
“La Gracieta evangelista, una treballadora de fàbrica lletraferida”. Conferència amb
lectures dramatitzades coordinades per Sandra Bisbe. Organització: AMP, Biblioteca
i Espai Dona. Amb l’assistència de 47 persones.
“L’Arxiu Municipal de Palafrugell” a càrrec de M. Concepció Saurí. Dins la sessió del
4-06-2018 del Consell dels Infants. Ajuntament de Palafrugell, sala de Plens.
“La gestió documental d’imatges digitals. Un exemple de protocol d’actuació”. Enric
Bruguera i M. Concepció Saurí. IV Jornada Tècnica La digitalització i la gestió de les
imatges digitals. Girona, 20 de setembre de 2018. Organització: Diputació de Girona
(INSPAI).
“Un patrimoni líquid. Recuperació d'una col·lecció de productes químics procedents
del laboratori fotogràfic de Jaume Ferrer Massanet (Palafrugell)“. Lourdes Berdié,
Susanna Muriel i Ricard Martínez. Tribuna d’experiències a les jornades Imatge i
Recerca. Girona, 21 a 24 de novembre de 2018. Organització: Ajuntament de Girona.
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_properes.php
3.10 Comunicació i difusió audiovisual
Producció
Projecte Històries de vida del barri de la Punxa. Produït per l’Ajuntament de
Palafrugell i coordinat per l’AMP i l’Institut de Comunicació. Filmació de 20
entrevistes. Agost 2018.
Difusió
Projecció de pel·lícules del fons Josep M. Vives a la Biblioteca: Josep M. Vives a
la captura de la quotidianitat. Projecció de documents cinematogràfics del
Palafrugell dels anys 60. Presentació d’Enric Bruguera Martí. 6 d’abril, amb
l’assistència de 80 persones.
Projecció de l’audiovisual Històries de vida del barri de la Punxa el 4 d’agost al
local social del barri, amb l’assistència de 50 persones.
Reproduccions de documents en productes audiovisuals
Frederic Sirés i Puig. DVD de la Cobla Ciutat de Girona de la col·lecció "Fonoteca
de Cobla. Compositors Gironins", volum VI. 2018. Fotografies de Sirés procedents
de fons i col·leccions de l’AMP.
Programa de televisió “Horari d’estiu” de la xarxa de Comunicació Local, el dijous
5 de juliol de 18 a 20 hores. 7 fotografies de Calella dels anys 60 del fons Arcadi
Gili i Garcia.
Àlex Cebollero, una vida de cine. Documental de Pol Àlvaro Puig (treball de
recerca 2on de Batxillerat Institut Frederic Martí Carreras) amb informació
procedent de l’AMP. Projecció al TMP el 21-12-2018 a les 8 del vespre.
Reproduccions de documents en materials de promoció
Reproducció d’una fotografia (Foto Jordi Massoni) en el programa del cicle de
conferències L’havanera, ahir i avui. Biblioteca de Palafrugell, 9 de març a 27 de
juliol. Organització: Fundació Ernest Morató.
Reproducció d’una fotografia (Foto Jaume Ferrer Massanet) en el cartell de la
Festa Major. Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.
Reproducció d’una fotografia (Foto Jaume Ferrer Massanet) en un plafó de rutes
històriques de Torredembarra. Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra.

Memòria 2018

Àmbit d’Administració General
Arxiu Municipal i Gestió Documental

Ajuntament de Palafrugell

Reproducció d’una fotografia (Autor desconegut. AMP, fons Ramir Medir) en el
cartell de les Converses de Barraca del 25 de juliol: Arquitectura. Grans Cases de
Palafrugell i el seu Entorn. Biblioteca de Palafrugell.
Reproducció d’una imatge (portada Revista de Palafrugell) en el cartell de les
Converses de Barraca del 8 d’agost: La premsa local a Palafrugell. Biblioteca de
Palafrugell.
Reproducció d’una imatge del fons Arcadi Gili i Garcia al cartell de la cantada
d’Havaneres de Tamariu d’1 de setembre (R-2233). IPEP.
Reproducció d’una imatge de la col·lecció Heribert Feliu en la promoció de la
campanya Les tapes dels tapers . Museu del Suro i restaurant la Sala Gran de
Llofriu. Tardor 2018.
Reproducció de la signatura del notari Antic Brugarol (pergamí núm. 152, fons
Ajuntament de Palafrugell) en el material editat en la commemoració de l’atac
corsari que va patir Palamós l’octubre de 1543.
Reproducció d’imatges del fons Jaume Ferrer Massanet i de la col·lecció família
Pareras Agustí en el calendari de 2019 editat per l’Ajuntament de Begur.
Difusió en actes públics
Projecció de fotografies de Joan Isern Amir de les Festes de Primavera dels anys
1971 a 1980 en el sopar popular de les festes davant de l’ajuntament.
Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en les Rutes Josep Pla,
organitzades per la Fundació Josep Pla.
Reproducció de fotografies de fons i col·leccions de l’AMP en l’espectacle musical
Mundu, diumenge 27 de maig al TMP, dels alumnes de l’Escola de Música i
L’Energia CAEAP de Palafrugell.
3.11 Activitats realitzades en col·laboració amb entitats
Col·laboració amb l’Àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla: Instal·lació Josep Pla
al Tabarín (Festa Major).
Col·laboració amb Palafrugell Gent Gran: des de l’octubre s’ha instal·lat en el seu
espai expositiu l’exposició de fotografia que l’escola Carrilet va preparar el curs
2016-2017 en el seu projecte “La gent gran de Palafrugell”, amb imatges de fons i
col·leccions de l’AMP. També s’utilitzarà en activitats dels usuaris del centre.
Viquimarató Dones i política a l’AMP, 10 de març, amb Espai Dona i Amical
Wiquimedia. Participació de 13 persones i elaboració o millora de 13 articles.

Col·laboració amb l’Oficina de Català: pràctiques lingüístiques dels alumnes del
curs Bàsic 3.
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Col·laboració amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: difusió
d’elements patrimonials. Promoció Ruta dels americanos de Palafrugell i
promoció de Sa Perola.
Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya: Xac_Premsa i Arxius en línia.

4. Publicacions (Institut de Comunicació, Alcaldia i AMP)
4.1 Edicions
Edició, en col·laboració amb la Biennal Xavier Miserachs i l’Institut de Comunicació,
del llibre Jaume Ferrer Massanet, núm. 6 de la col·lecció Fotografia Local.
Edició, en col·laboració amb l’Institut de Comunicació, del volum Històries de vida. La
Punxa, núm. 3 de la col·lecció “Històries de vida”.
Edició, en col·laboració amb l’Institut de Comunicació, del volum El Casal de
Palafrugell. Un edifici viu, núm. 26 de la col·lecció Quaderns de Palafrugell.
Preparació d’una nova etapa de la col·lecció Galeria de personatges.
4.2 Edicions en línia
S’han digitalitzat i s’han portat a terme les gestions necessàries per oferir al web
municipal:
Col·lecció Històries de vida. La Punxa. 2018.
Col·lecció Fotografia local. Jaume Ferrer Massanet. 2018.
4.3 Distribució
L’AMP participa en la distribució als centres d’ensenyament i de recerca de les edicions
municipals i de les publicacions considerades d’interès per a la difusió del patrimoni de
la vila.
4.4 Gestió de l’estoc
Control de l’estoc de les edicions municipals i coordinació amb l’Institut de Comunicació
i les distribuïdores a llibreries. El 2018 s’ha rebut l’estoc que gestionava Edicions Baix
Empordà i 248 llibres de la col·lecció Dones amb nom propi de l’Associació Suport a la
Dona.

5. Difusió

5.1. Mitjans habituals d’informació
A més del butlletí propi del servei, les activitats de l’AMP es difonen habitualment en
l’Agenda de Palafrugell (de caràcter mensual), en els informatius de Ràdio Palafrugell,
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en el butlletí municipal Can Bech i en el web institucional. La informació arriba a altres
mitjans de comunicació a través d’aquests mitjans i per les notes de premsa de
l’Ajuntament. També es recullen les novetats en l’edició anual del Crònica d’un any
d’Edicions Baix Empordà.
5.2. Algunes notícies en mitjans de comunicació referents a fons, documents i
activitats que han comptat amb la participació de l’AMP
1) Notícia a Ràdio Palafrugell sobre la cessió i la intervenció en el laboratori del
fotògraf Jaume Ferrer Massanet. 10-01-2018.
2) “L’arxiu de Palafrugell rep un laboratori”. El Punt Avui, 10-01-2018.
3) Petit, Alfons. “Els gourmets ocults de la Costa Brava”. Diari de Girona. 22-042018.
4) Agulló, Emili. “Palafrugell restaura la seva talaia”. El Punt Avui. 22-04-2018.
5) “Una exposició repassa la història del cinema a la Vila”. Revista de Palafrugell,
juny 2018.
6) “Es recuperen noves dades climàtiques de Veciana i Palafrugell”. A Butlletí Àrea
de Climatologia - SMC - 2n trimestre de 2018.
7) “Palafrugell entrega els Diplomes al Mèrit Ciutadà a dos negocis centenaris”. Diari
de Girona 14-07-2018.
8) “La Biblioteca Popular de Palafrugell, creada l’any1938, compleix avui 80 anys”.
Diari de Girona. 25-07-2018.
9) “80 anys de la biblioteca popular de Palafrugell”. Nou Palafrugell. Agost 2018.
10) “Les exposicions de la Biennal de Fotografia de Palafrugell”. Dominical. Diari de
Girona. 12-08-2018.
11) “El Palafrugell de fa un segle”. Diari de Girona. 23-08-2018.
12) “El bressol de l’havanera”. El Punt Avui. 30-12-2018.

6. Indicadors
2018
M2 de superfície de l’arxiu per cada 1.000 hab.

38,50

Metres lineals de documentació per cada 1.000 hab.

120,87

% de fons eliminat (en metres lineals) s/total de fons a finals de l’any
d’estudi

7,63%

% d’ocupació dels arxius municipals

89,19%

Número d’usuaris externs per cada 1.000 hab.

52,67

Número de préstecs i/o consultes per cada 1.000 hab.

74,58

Número de visites web a documents de l’AMP per cada 1.000 hab.

1.259,36

% de consultes internes s/ total

29,44%

% de consultes externes s/ total

70,74%
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7. Projectes de futur
El 2019 es preveu continuar treballant en les línies que es recullen en la present
memòria, i portar a terme les següents actuacions:
Participar en les activitats formatives adreçades al personal de l’Ajuntament amb un
curs sobre gestió de les imatges digitals (21 de gener).
Participar amb Alcaldia en nous continguts de l’aplicació de l’Ajuntament (informació
sobre elements patrimonials).
Participar en dues activitats a la Biblioteca municipal, el mes de març: sobre
l’escriptor Josep Martí Clarà Bepes i sobre genealogia.
Participar amb Espai Dona, l’Associació Suport a la Dona i Amical Wiquimèdia en
una Viquimarató (9 de març) dedicada a incrementar la informació a la Viquipèdia
sobre dones de Palafrugell, en la programació dels actes entorn del 8 de març.
Participar en l’edició del volum núm. 13 de la col·lecció Galeria de Personatges.
Participar en la preparació de l’edició del volum núm. 27 de la col·lecció Quaderns de
Palafrugell.
Continuar el projecte iniciat amb el Pla de Barris referent a la identitat veïnal amb
l’elaboració d’un l’audiovisual i una publicació sobre el barri Pi Verd.
Participar en l’elaboració d’un audiovisual sobre els palafrugellencs deportats, dins el
projecte Stolpersteine.
Participar en una exposició comarcal virtual coordinada per l’Arxiu Comarcal de la
Bisbal, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius.
Participar dins la programació de la Festa Major en la instal·lació Josep Pla al
Tabarin.
Informar als centres escolars de Palafrugell de la documentació que al transferir a
l’AMP i dels procediments d’eliminació de la documentació.
Palafrugell, gener de 2019.
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