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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
 
Codi referència:     
CAT.AMCE. 49 
 
Nivell de descripció: 
Col·lecció 
 
Títol:     
Associació Grup Cultural Comtat Empúries 
 
Dates: 
Data de creació: 1430-1434, 1618-1975  
Data d’agregació: 1993 - 2009  
 
Volum i suport:         
30 fotografies, 43 registres bibliogràfics, 12 registres hemerogràfics, 3 plànols i 15 
unitats d’instal·lació, prop de 1.300 unitats documentals en suport paper que sumen 
1,55 ml. 
 
 
ÀREA DE CONTEXT 
 
Nom productor:         
Associació Grup Cultural Comtat d’Empúries  
 
Història del productor:  
L’Associació Grup Cultural Comtat d’Empúries inicia la seva activitat el dia 12 de febrer 
de 1993 amb l’objectiu principal de fomentar les investigacions històriques i 
arqueològiques al municipi de Castelló d’Empúries, la restauració de monuments, la 
recuperació i la difusió del patrimoni local per a la seva conservació, així com 
col·laborar amb els organismes municipals i amb altres entitats locals per a la 
salvaguarda del patrimoni cultural. 
La primera junta de l’associació estava formada per Maria José Canellas Alba, Juli 
Ferran Aulí, Constantí Fontclara Genís, Joan Güibas Soler, Josep Maria Padrosa 
Gorgot, Jordi Planella Ribera, Anna Maria Puig Griessenberger, Dolors Maria Pujol 
Caussa, Marisa Roig Simon, Joaquim Soler Rues, Mireia Teixidor Murlà, Guillem Turró 
Ortega i Miquel Teixidor Fa, aquest últim com a president de l’associació. 
El Grup Cultural Comtat d’Empúries va començar la seva activitat amb la realització de 
dues exposicions: “La força dels predicadors” (agost, 1993) i “Les creatifs catalans” 
(octubre-novembre, 1993). Posteriorment intervingué en altres accions culturals com  
la salvaguarda de restes arquitectòniques aparegudes en diferents enderrocs de cases 
castellonines, o la campanya de recuperació de la Presó que va incloure una exposició 
sobre l’edifici.  
La primera Junta general oberta a tots els socis es va celebrar el dia 4 d’abril de 1995, 
i s’hi va presentar el número 0 de la revista El Salner. Aquesta publicació anual de 
divulgació cultural i històrica va ser editada per la mateixa associació fins a l’any 2007. 
En van sortir un total de tretze números i va comptar amb nombrosos col·laboradors. 
Any rere any l’entitat continuà realitzant exposicions, conferències, sortides culturals, 
activitats i col·laboracions amb altres organismes i associacions culturals que 
quedaven plasmades a El Salner. 
L’any 2007 el president, Miquel Teixidor Fa,  va manifestar la seva voluntat de deixar el 
càrrec. Al cap d’un any l’associació es dissolgué. 
 



 2 

 
Història arxivística:  
Des de la seva constitució, el Grup Cultural Comtat d’Empúries ha recuperat molta 
documentació gràcies a donacions de particulars i adquisicions. Les primeres 
incorporacions es produïren l’any 1994 i es succeeïren fins que l’associació es 
dissolgué l’any 2008.Totes les donacions es publicaven a la revista El Salner, on feien 
constar el nom del donant i una breu descripció de la documentació cedida.  
L’any 1994 un antiquari de Peralada va cedir al Grup Cultural Comtat d’Empúries una 
col·lecció de documents històrics procedent dels convents de Sant Domènec i Santa 
Clara de Castelló d’Empúries, dos fons patrimonials, els Avinyó de Peralada i els 
Gorgot de Figueres, així com una col·lecció d’impresos antics. Quan l’entitat es va 
dissoldre, una part d’aquesta documentació va tornar al seu propietari i la resta va 
ingressar a l’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries. 
Altres donants van ser l’escriptora Maria Àngels Anglada, l’antiquari Josep Vidal, el 
col·leccionista Constantí Turró i la família Mundet, entre altres. 
 
Una vegada ingressades i custodiades per l’entitat, les unitats documentals eren 
físicament agrupades segons el donant, és a dir mantenint el principi de procedència. 
El tractament que van aplicar va ser el d’encapsar els documents en caixes, alguns 
d’ells protegits en fundes de plàstic. Introduïen boles de naftalina a les capses per 
prevenir la degradació i la contaminació del paper. Totes les unitats documentals 
apareixen visiblement marcades amb un segell de tinta vermell amb el nom de 
l’associació.  
 
El conjunt estava custodiat a la casa particular del president de l’entitat, Miquel 
Teixidor,  juntament amb diversos objectes de col·leccionista propietat del  mateix 
president. 
Existeixen dos inventaris, un correspon a la documentació del convent de Sant 
Domènec (1798-1865) i l’altra  a la del  convent de Santa Clara (1827-1866) que van 
ser elaborats per Miquel Teixidor a final dels anys noranta i posteriorment publicats a  
la revista El Salner. 
 
 
Dades sobre l’ingrés:   
El fons fou cedit per Miquel Teixidor Fa en representació de l’Associació Grup Cultural 
Comtat d’Empúries amb l’objectiu que s’hi apliquessin mesures de conservació, 
s’elaboressin els instruments de descripció i catalogació, i es poses tot el conjunt 
documental a l’abast dels investigadors i de la societat en general.  
 
El dia 25 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local de Castelló d’Empúries va 
acceptar la cessió en règim de comodat de la col·lecció de documents reunits i recollits 
per l’esmentada associació al llarg dels seus anys d’existència.  
El 4 d’abril de 2011 es va signar el conveni per a la cessió en règim de comodat, que 
s’estipulà per dos anys, renovable tàcitament per períodes successius de cinc anys si 
cap de les parts no comunica a l’altra la seva voluntat de posar-hi fi.  
 
 
 
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut:  
El fons aplega sis conjunts documentals  i dues col·leccions, una d’impresos antics i 
l’altra de documents cartogràfics. Aquest conjunt documental havia estat donat a 
l’esmentada associació en diverses etapes. Es tracta de documentació relacionada 
amb diferents aspectes del municipi de Castelló d’Empúries dels segle XVII fins a 
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finals del segle XX. Així trobem informació referent a dos dels convents de la vila, 
convent de Sant Domènec (1798-1865) amb 170 unitats documentals i convent de 
Santa Clara (1827-1866) amb 73 unitats documentals; tres plecs relatius a la família 
Sala ([1618], 1670-1932), a la família Mundet (1920-1953) i a la família Anglada (1872-
1876, Arxiu de complement); un fons personal de l’alcalde castelloní Salvador Serra 
Amiel (1892-1975) i una col·lecció d’impresos antics de gran format (1795-1843). 
D’aquesta col·lecció d’impresos en destacaríem especialment els documents que fan 
referència al Trienni Liberal (1820-1823), a la I guerra carlina (1833-1840)  i a la 
Guerra del Francès (1808-1814). La tipologia  és molt variada, hi predominen anuncis, 
bans, edictes, circulars, pregons, comunicats de guerra, avisos i reials ordres, entre 
moltes altres, i són especialment interessants, no només pel seu contingut sinó perquè 
contenen l’anotació manuscrita de la lectura pública de l’ordre. La major part dels 
documents són de gran format. Tres documents cartogràfics que inclou dos plànols de 
distribució de la seu de la Societat Aires Nous i un plànol del districte de Figueres del 
Servicio filoxérico (s. XIX-XX). 
El darrer ingrés correspon a quatre plecs de documents, un procés seguit a la Cúria 
del batlle de Castelló (1817-1826 ) i un plec de documents fragmentats corresponents 
a l’escrivania senyorial del Peralada (1430-1434), entre altres. 
  
Sistema d’organització: 
La documentació ha estat agrupada segons el productor i classificada seguint les 
pautes que s’apliquen als fons patrimonials i familiars. Pel que fa a la col·lecció  
d’impresos s’han catalogat segons la seva tipologia. El quadre de classificació és: 
 
.  

1 Convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries 
1.1. Administració del patrimoni 
1.1.1. Correspondència  
1.1.2. Comptabilitat i rendes 
1.1.3. Àpoques 
1.1.4. Censals 
1.2. Impresos  

2. Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries 

2.1. Administració del patrimoni 
2.1.1. Correspondència 
2.1.2. Comptabilitat i rendes 
2.1.3. Àpoques 
2.1.4. Censals 

3. Família Sala 
3.1. Documentació familiar 
3.1.1. Capítols matrimonials 
3.1.2. Testaments 
3.1.3. Partides de defunció i bateig  
3.1.4. Dots 
3.2. Documentació patrimonial 
3.2.1. Transferències de patrimoni 
3.2.1.1. Compravendes 
3.2.1.2. Permutes 
3.2.1.3. Establiments 
3.2.1.4 Subestabliments 
3.2.1.5. Donacions 
3.2.1.6. Expropiacions 
3.2.1.7. Compra de béns desamortitzats 
3.2.1.8. Agnició de bona fe 
3.2.2. Crèdit i endeutament 
3.2.2.1. Censals 
3.2.2.2. Lluïcions de censals 
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3.2.2.3. Debitori 
3.2.3. Administració del patrimoni 
3.2.3.1. Inventari de béns 
3.2.3.2. Arrendaments 
3.2.3.3. Capbrevacions 
3.2.3.4. Poders 
3.2.3.5. Àpoques  
3.2.3.6. Rebuts 
3.2.3.7. Cartes de pagament 
3.2.3.8. Comptes de collites 
3.3 Documentació judicial 
3.4 Documentació municipal 
3.5 Documentació personal i professional  
4 Família Mundet 
4.1. Activitat personal 
4.2. Activitat professional i pública 
4.1. Impresos i imatges 

5 Salvador Serra Amiel 
5.1. Activitat personal 
5.2. Activitat professional i pública 
5.3. Impresos 

6 Col·lecció impresos antics 
6.1. Avisos 
6.2. Bans 
6.3. Circulars 
6.4. Edictes 
6.5. Anuncis 
6.6. Ordres 
6.7. Altres 

7 Família Anglada (arxiu de complement) 
7.1. Administració del patrimoni 
7.1.1 Correspondència 
  

 
 
Increments: 
Durant el mes d’agost de 2015, van ingressar quatre unitats documentals compostes 
més.  
El febrer de l’any 2016 es van localitzar tres unitats documentals del fons de 
l’Associació Grup Cultural Comtat d’Empúries dins el fons personal de l’Esteve Ripoll 
Cornell. Es tracta d’un programa de festes de Vilamaniscle (1921) i dos impresos, un 
sobre l’uniforme dels mossos d’esquadra (s. XVIII), i l’altre en relació a un intent de cop 
d’estat per part dels generals Luís Lacy i Francisco Milans (1817). 
 
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS 
 
Accés: 
Accés lliure 
 
Condicions de reproducció: 
La documentació pot ser reproduïda sempre i quan no afecti la seva conservació. 
 
Llengües: 
Català, castellà i llatí. 
 
Característiques físiques: 



 5 

Alguns documents estan malmesos i contaminats per fongs. S’han col·locat en unitats 
d’instal·lació independents amb separadors de paper de conservació. 
La resta de les unitats documentals tenen un estat de conservació correcte.   
Actualment el fons es troba en el dipòsit principal condicionat a una temperatura de 
21ºC i a una humitat controlada de 40-45%. 
 
Instruments de descripció: 
Hi ha un inventari en suport paper que es troba a l’arxiu. Pel que fa a la col·lecció 
d’impresos antics s’ha elaborat un catàleg d’unitats documentals simples en una base 
de dades Acces.  
  
 
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
Documentació relacionada: 
El servei de biblioteques de la Diputació de Girona ha digitalitzat la major part dels 
impresos de gran format. Aquestes unitats documentals es podran consultar 
properament on line. 
 
Bibliografia: 
TEIXIDOR FA, Miquel (1996): “El fons documental de l’arxiu del Grup Cultural Comtat 
d’Empúries: Les monges del Convent de Santa Clara de Castelló”.  El Salner, núm. 2; 
pp.101-103. 
TEIXIDOR FA, Miquel (1997): “El fons documental de l’arxiu del Grup Cultural Comtat 
d’Empúries: els pares dominics de Castelló d’Empúries”. El Salner, núm. 3; pp. 136-
145. 
TEIXIDOR FA, Miquel (1998): “El fons documental de l’arxiu del Grup Cultural Comtat 
d’Empúries: els pares dominics de Peralada”. El Salner, núm. 4; pp. 119-122. 
 
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
Autoria i data:  
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (agost 2015) 
 


