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MEMÒRIA ARXIU MUNICIPAL 
 
 
 
L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) és un arxiu públic de titularitat 
municipal adscrit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i integrat al Sistema d’Arxius 
de Catalunya  (SAC).  Depèn orgànicament de l’àrea de Patrimoni Històric, essent la 
sra. Antònia Carbonell la responsable política. 
Actualment, està ubicat a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament i  ocupa una 
superfície de 112,41 m2 repartits en tres estances. La documentació dels diferents 
fons que es conserven ocupen aproximadament 1Km lineal i abasten un període 
cronològic que va del segle X al XXI. 
 
L’Arxiu Municipal és, del conjunt de serveis municipals, l’òrgan especialitzat en 
organitzar la gestió i el tractament de la documentació, en la seva custòdia i en la 
seva divulgació. Per les seves competències, doncs, les funcions de l’Arxiu abracen 
tant l’àmbit de la gestió administrativa com el de l’actuació cultural. És un servei amb 
incidència sobre totes les unitats administratives i la participació del qual esdevé 
necessària per a qualsevol acció de tractament de la documentació endegada per 
l’Administració. 
 
L’arxiu compta amb un Reglament de funcionament que regula i defineix les 
seves competències i els seus àmbits d’actuació. Va ser aprovat en la sessió plenària 
de 24 de setembre de 2009 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 214 de 9 
de novembre de 2009.  
 
 
 
SERVEIS  I FUNCIONS DE L’ARXIU 
 
1.Atenció personalitzada de dilluns a divendres de 8.30h a 15h, amb cita prèvia. 
2.Assessorament a iniciatives d’investigació i informació documental i bibliogràfica de 
temes locals. 
3.Assessorament en el tractament dels documents de caràcter privat. 
4.Sala de consulta amb dos punts de consulta amb ordinador. 
5.Reprografia d’aquells documents que no requereixin una conservació especial. 
6.Garantir l’accés i la consulta de la documentació a totes les persones interessades.  
7.Col·laborar amb altres organismes en la organització d’exposicions i projectes 
culturals. 
8.Servei de préstec i consulta a la pròpia administració, elaborar registres de tots els 
documents prestats i establir criteris i normatives sobre les condicions de préstec. 
9.Elaborar el quadre dels fons documentals que es conserven a l’arxiu, així com 
elaborar i mantenir el quadre de classificació de la documentació administrativa 
d’acord amb les oficines. El quadre de classificació és el instrument principal en un 
sistema de gestió de documents. 
10.Proposar calendaris de transferència, de conservació i eliminació de documentació 
seguint la normativa de la CNAATD. 
11. Coordinar el tractament dels fons audiovisuals sobretot en la  seva autoria, 
descripció i ús. 
12. Descriure la documentació que es troba dipositada a l’arxiu municipal, 
independentment del seu suport i de la  seva fase vital (activa, semiactiva i històrica) 
i posar-la a disposició pública amb les condicions que es determinin. 
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 PERSONAL  
 
Marisa Roig Simon. Arxivera Municipal 
Jordi Iglesias Faixó. Es troba de baixa laboral. 
Meritxell Fernandez Domènech. S’incorporà a l’arxiu el novembre 2011  
procedent de l’Ecomuseu Farinera.  
Meritxell Coma Mont. Estudiant de segon curs de Biblioteconomia i Documentació 
a la UB. Pràctiques a l’Arxiu Municipal (8 juliol a 31 d’agost de 2010) 
Ariadna Comas Leria. Estudiant de 3r. d’història a la UdG. Conveni de pràctiques 
amb l’Arxiu Municipal  (16 de juliol a 20 d’agost de 2012).  
 
 
 
FORMACIÓ (2012) 
 
 
Assistència al 7è Laboratori d’arxius municipals. Els arxius municipals a la 
xarx@. Barcelona 19 d’abril de 2012  
Marisa Roig i Meritxell Fernández. 
 
Curs sobre l’aplicació de la NODAC. Del 28 de maig al 17 de juny. 
Curs en línia. Meritxell Fernández. 
 
Preinscripció al postgrau de fotografia de la UAB. 

 
Preinscripció curs Gestió documental i Arxiu. Octubre 2012 
Meritxell Fernández 
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1.ELS FONS DOCUMENTALS. QUE CONSERVA L’ARXIU? 
 
L’arxiu conserva documents de procedència diversa i amb diferents suports. A banda 
del fons de l’administració municipal –Ajuntament de Castelló d’Empúries-, es poden 
consultar arxius i col·leccions cedides per particulars, empreses i associacions, com 
també documents judicials i notarials, i diverses col·leccions d’imatges, plànols i 
cartells.  Aquests documents  els trobem classificats en el següent Quadre 
d’organització dels fons i col·leccions: 
 

 
Nom del fons        anys extrems 

         
Fons de l’ Administració local 
AMCE 01  Ajuntament de Castelló d’Empúries   1535-2012 
Fons de l’Administració Senyorial    
AMCE 02  Batllia de Castelló d’Empúries     1664-1831   
AMCE 03  Batllia de Pau      1783-1833  
AMCE 04  Batllia de Siurana      1597-1834  
AMCE 05  Comtat d’Empúries. Arxiu  Ducal de Medinaceli.  
Secció Empúries.         949-1760 
Fons judicials 
AMCE 6 Jutjat de Pau de Castelló d'Empúries   1860-1997  
AMCE 7 Jutjat Comarcal de Castelló d'Empúries   1946-1952   
AMCE 8 Tribunal de la Subdelegació de Marina   1756-1855   
Fons notarials 
AMCE 9 Escriptures notarials soltes     [XVII-XIX]   
Fons religiosos  
AMCE 10  Comunitat de Preveres de Santa Maria   1668-1913    
AMCE 11  Convent de Santa Clara     1742-1931 
AMCE 51  Parròquia de Santa Maria     1515-1902  
Fons  d'associacions i fundacions  
AMCE 12  Sindicat d'obrers agrícoles i demes oficis   1932-1937   
AMCE 13  Societat recreativa Aires Nous    1927,1940-1962  
AMCE 14  Associació política FET i JONS    1940-1970        
AMCE 15  Societat de Bombes d'incendis    [1882], 1909-1934  
AMCE 16  Societat recreativa Casino Menestral   1889-1893   
AMCE 17  Grup sindical de colonització de sanejament  
      del rec Sirvent i rec del Molí    1963-1964  
AMCE 18  Comunitat de regants       1947-1950, 1975  
AMCE 19  Societat d’assegurances mútues del bestiar  1947-1958   
AMCE 20  Associació de veïns Tramuntana     1978-2001 
AMCE 54  Comissió Castelló Decideix    2009-2010  
  
Fons patrimonials i familiars 
AMCE 21 Família Bosch i Aymerich     1630- 1866    
AMCE 22 Família Vera  
AMCE 23 Família Garrigoles      1603-1860   
AMCE 24 Famíllia Puig Secret      1876-1913   
AMCE 25 Família Castanyer      1906-1973   
AMCE 34 Família Mayor Fina      1769-1959 
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AMCE 52 Familia Brossa Anglada     1864-1987  

Fons d'institucions 
AMCE 26  Patronat d'Homenatge a la Vellesa   1947-1997   
AMCE 27  Fundació Hospital Asil Toribi Duran   1899-2000  
AMCE 28  Cambra agrària local     1911-1992 
Fons personals 
AMCE 29 Josep Fayet       1827-1947 
AMCE 30  Josep Pujol Verges         
AMCE 38 Jaume Canet Caussa     [1981-1992] 
Fons comercials i d’empreses 
AMCE 32 Fusteria  Sebastià Mundet     1949-1953   
AMCE 33 Fonda Ca l’avi      1963-1994   
AMCE 35 Societat Inversions Muga S.A.    1977-1980   
AMCE 36 Fleca Joan Janer Batlle     1949-1960   
AMCE 37 Punt Diari         
AMCE 47 Empordà TV      1997-00, 2005-12  
Col.leccions   
AMCE 39 Col·lecció Imatges       [ XIX-XXI]   
AMCE 40  Col·lecció cartells      1926-2010   
AMCE 41 Impresos menors  i  programes    1924-2010   
AMCE 42 Documents Cartogràfics     1943-1999  
AMCE 43 Hemeroteca                                                            1968-2010  
AMCE 44 Biblioteca auxiliar        [XX-XXI]   
AMCE 45 Enregistraments sonors     1994-2010  
AMCE 46 Treballs de recerca inèdits                                           1993-2005  
AMCE 49 Associació Grup Cultural Comtat Empúries                    [XVII-XX] 
AMCE 50 Família Pegolo Masini     [ca.1889] 
AMCE 31 Documentació esparsa     [XVIII-XX] 
AMCE 48 Documents audiovisuals     1994-2007 
AMCE 53 Pasqual Ribas.  
AMCE 54 Família Palau Massot 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
2. MOVIMENTS DELS FONS 
 
2.1. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS (2012) 
 
L’Arxiu Municipal realitza les propostes de conservació i d’eliminació de documentació 
d’acord amb el marc legal i normatiu contemplat a les resolucions de les Taules 
d’avaluació de la Comissió Nacional d’avaluació, tria i eliminació de documentació de 
la Generalitat de Catalunya. L’avaluació és un procés que determina el valor dels 
documents (administratiu, jurídic, fiscal, informatiu o històric) i d’acord amb aquest 
valor s’estableixen els terminis de conservació o bé de destrucció. 
 
 
 

DEPARTAMENTS METRES LINEALS 

Gestió econòmica 0 m/l 
Tresoreria 0 m/l 
Personal 0 m/l 
Urbanisme 0 m/l 
Policia 0 m/l 
Arxiu (hemeroteca) 0 m/l 

   TOTAL 0 m/l 
 
 
 
 
 
2.2.  INGRESSOS NOUS. DONACIONS (2012) 
 
Fons Associacions i fundacions 
 
Oriol Casadevall Crespo, com a representant de Castelló Decideix ha fet donació 
de la documentació relacionada amb la coordinació de la Consulta sobre la 
Independència celebrada el 25 d’abril de 2010. 
*Junta de govern del 23 de juliol de 2012 
 
 
 
Col·lecció documents esparsos     
 
Matilde Arnau Escuder. Donació d’impresos antics: Reglamento de la Hermandad 
de Socorros mutuos del Sindicato Centre Agrícola y social. Figueres 1920;  programa 
de teatre: La puntaire de la costa. Castelló d’Empúries 1930; Reglament societat de 
socors mutus L’Empordanesa de Castelló, La Bisbal 1934.  
*Junta de govern del 6 de novembre de 2012 
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2.3. TRANSFERÈNCIES (2012) 

 
Les unitats administratives de l’ajuntament, així com els organismes autònoms i les 
empreses que hi estan vinculades han de transferir periòdicament la seva 
documentació a l’arxiu municipal.  
Des de fa uns anys, i arran del constant volum de documentació que es genera als 
diferents departaments de l’ajuntament, els dipòsits de l’Arxiu Municipal van quedar 
completament saturats. La prohibició de transferir documents a l’arxiu va comportar 
que a l’any 2008, i per voluntat política, s’habilités un espai a les golfes de 
l’ajuntament per a dipositar-hi tota la documentació en fase activa.  En el nou espai, 
que no compleix les mesures de seguretat bàsiques (prevenció contra incendis, 
instal·lació elèctrica precària...), ni assegura la integritat de la documentació, ni la 
seva conservació i tampoc garanteix l’aplicació de la llei de protecció de dades,  hi 
han col·locat les capses i expedients de totes les àrees.   
En aquest sentit, les úniques transferències ingressades a l’arxiu municipal, al llarg 
del 2012, han estat els documents generats pel departament de Recursos humans. La 
decisió ha estat motivada bàsicament per la informació que contenen aquests 
expedients:  
 
 
 
Expedients de personal (4.2.):  120 expedients. Anys: 2010-2011. (10 unitats 
instal·lació) 
Expedients de concursos i oposicions (4.1.3.): 31 expedients. Anys 2007-2010. 
(15 unitats d’instal·lació) 
Expedients sancionadors (4.6.1.): 8 expedients. Anys 1982, 2002, 2010 
Expedients  de  conveni en pràctiques (4.1.4.): 5 expedients. Anys 2011-2012.  
 
 
 
 
 
3. TRACTAMENTS DEL FONS 
 
3.1. DESCRIPCIÓ 
 
Per  a contribuir a una millor eficàcia i funcionament de l’administració municipal , és 
necessària l’elaboració d’inventaris, catàlegs, índexs, repertoris, bases de dades i 
altres instruments de descripció documental que facilitin, d’una manera ràpida, la 
recuperació de la documentació i la resolució d’un tràmit administratiu. 
 
En aquests moments, l’arxiu no disposa de cap programari per descriure i inventariar 
de manera unitària i integral la documentació. No obstant això, i per tal de millorar el 
servei de cerca i recuperació de la informació, aquest darrer semestre s’han 
confeccionat bases de dades simples  (en acces) i fulles de càlcul (excel) que ens 
permeten anar substituint les fitxes manuals que encara són els únics sistemes que 
disposem per a recuperar la documentació. 
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Noves bases de dades (Acces) 2012 
 
1.Gestió del patrimoni municipal.  
S’han descrit 710 unitats documentals (expedients) de diferents tipologies: adquisicions, 
permutes, expropiacions, cessions...  (anys 1859- 2009) 
 
2.Gestió Recursos humans. 
-Expedients de personal. S’han descrit  982 unitats documentals  (anys 1901-2011) 
-Expedients de Concursos i oposicions. S’han descrit 163 unitats documentals  (anys 
1943-2009) 
 
3.Activitats innòcues 
S’han renumerat i descrit 748 unitats documentals (anys 1970-1986) 
 
4.Relacions institucionals i de protocol  (en execució) 
S’han descrit 185  unitats documentals  (anys 1939-2011) de diferents tipologies: actes 
protocol·laris, intercanvis culturals, relacions externes, relacions mitjans de 
comunicació...  
 
5.Òrgans de govern  (en execució) 
-Llibres d’actes del Ple municipal. S’han descrit 125 llibres (anys 1535-2010) 
 
6.Associació Grup Cultural comtat Empúries. Col·lecció impresos antics   
S’han descrit  470  unitats documentals   (anys 1779-1844)    
 
7. Biblioteca auxiliar de l’arxiu 
S’han catalogat 1.285 registres diferents  i de temàtiques variades  
 
8. Hemeroteca (en execució) 
S’han catalogat 85 títols de revistes diferents de temàtiques variades i relacionades 
amb la comarca i el municipi. De les quals s’han buidat 596 articles relacionats amb 
Castelló i el terme municipal. 
 
9. Fons personal de Jaume Canet Caussa (en execució) 
 
 
10. Fons notarial. Testaments ( en execució) 
S’han descrit 140  unitats documentals  (anys 1585-1950). 
 
 
3. Catàleg Empordà TV. Notícies. 
 
El fons consta de 24 cintes VHS (anys 1997-2000) i 103 DVD (anys 2005-2012). 
S’han catalogat 29 DVD (maig 2007- desembre 2008) on hi consta el títol de la 
notícia, la temàtica i la durada de cadascuna.  
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3.2. DIGITALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS FONS 
 
Adquisició de material de conservació:  
 
Carpetes, capses, fundes i fulls de conservació proporcionats per l’empresa ARTE Y 
MEMÒRIA i destinats a la preservació de la documentació històrica.  
 
Digitalització 2012 
 
Llibres actes del Ple municipal. 16 llibres (1948-1985, 1995). 2.251 pàgines a 
càrrec de l’empresa DINSER. 
Llibre de Conclusions de la Universitat i Consell Municipal (1525-1545). 481 
pàgines. La digitalització del llibre la va fer gratuïtament l’empresa IMTHE 
Consultores. 

 
 
 

3.3. SUBVENCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA  DESTINADA A 
L’ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE 
CATALUNYA.  
 
El projecte, coordinat per la Biblioteca Ramon Bordas i l’Arxiu Municipal, va estar 
subvencionat al 100% i va permetre la contractació d’una tècnica externa especialista 
en la catalogació de fons d’antiquària. El projecte va consistir  en la descripció 
bibliogràfica, segons les normatives internacionals, dels llibres de les biblioteques de 
tres fons documentals conservats a l’Arxiu Municipal. 
  
1.  Fons de la Cambra Agrària es van catalogar 222 registres bibliogràfics 
(anys 1537- 1916).  
2. Fons patrimonial Bosch Aymerich es van catalogar 127 registres 
bibliogràfics (anys 1636-1907).  
3.   Fons família Mayor es van catalogar 94 registres bibliogràfics (anys 1844-
1926). 
 
L’execució del projecte es va desenvolupar a la Biblioteca Ramon Bordes, on totes les 
obres van ser integrades en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de 
Catalunya (CCPBC), en el Catalogo del Patrimonio Bibliogràfico Espanyol (CCPBE) i en 
el Catàleg de les Biblioteques Públiques (Argus).  
 
Posteriorment el Ministeri de Cultura i la Diputació de Girona destinaren 10.833 € per 
la digitalització d’una part del fons de la biblioteca de la Cambra Agrària. L’empresa 
IMTHE Consultores de Barcelona fou l’encarregada de la digitalització de les 
43.700 pàgines. Els llibres es podran consultar a un seguit de portals on es 
reuneixen les col·leccions digitals d’arxius i biblioteques i permetran la consulta de 
tots tipus de material del patrimoni bibliogràfic català, espanyol i europeu: 
(eureca.cultura.gencat.cat), el recol·lector Hispania del Ministeri de Cultura 
(roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd) i Europeana (europeana.eu).  
 
 
 
 



 

 
4. ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ. 

 
L’Arxiu Municipal posa la documentació a disposició de les di
productores, les quals poden consultar
bé poden sol·licitar-les en préstec
comptabilitzen també els 
(telèfon o correu electrònic
De cada consulta es registra el dia, el fons consultat i el número de documents 
consultats. 
L’AMCE compta amb un horari de consulta per tots els usuaris
investigar i consultar els fons documentals que es conserven en aquest centre.
 

 
4.1. CONSULTES INTERN
 
Són les consultes dels treballadors de l’Ajuntament. Representen el 
consultes totals de l’arxiu. 
treballadors de l’ajuntament

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1513

1131

2007 2008

Número d'expedients i documents prestats. 

ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ. CONSULTES I PRÈSTECS

L’Arxiu Municipal posa la documentació a disposició de les di
oductores, les quals poden consultar-les a les mateixes dependències de l’Arxiu, 

les en préstec, sota la responsabilitat de cada
els investigadors i usuaris externs, i les consultes telemàtiques 

telèfon o correu electrònic). 
De cada consulta es registra el dia, el fons consultat i el número de documents 

L’AMCE compta amb un horari de consulta per tots els usuaris
investigar i consultar els fons documentals que es conserven en aquest centre.

INTERNES. PRÉSTECS 

Són les consultes dels treballadors de l’Ajuntament. Representen el 
consultes totals de l’arxiu. A l’any 2012 s’han efectuat un total de 797

de l’ajuntament i s’han deixat en préstec 2.066 expedients

1230
1065

1418

2009 2010 2011

Número d'expedients i documents prestats. 

Anys 2007-2012

11 

I PRÈSTECS 

L’Arxiu Municipal posa la documentació a disposició de les diferents unitats 
pendències de l’Arxiu, o 

sota la responsabilitat de cada unitat. Es 
les consultes telemàtiques 

De cada consulta es registra el dia, el fons consultat i el número de documents 

L’AMCE compta amb un horari de consulta per tots els usuaris interessats en 
investigar i consultar els fons documentals que es conserven en aquest centre. 

Són les consultes dels treballadors de l’Ajuntament. Representen el 91 % de les 
797 consultes de 

expedients.  

 

2.066

2012

Número d'expedients i documents prestats. 
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Percentatge de les consultes realitzades a l’arxiu pels diferents departaments de l’ajuntament  

 
 

 
 
 
4.2. CONSULTES EXTERNES 
 
Actualment, tenim registrats 239 investigadors diferents que provenen d’àmbits 
professionals ben diversos (universitat, professions liberals, estudiants,...). En el 
registre d’investigadors hi consten les dades personals, la formació, la professió i la 
documentació consultada. D’altra banda, se’ls fa omplir una enquesta de valoració de 
l’arxiu. 
 
Al llarg del 2012, el nombre de consultes externes presencials  han estat de 54.  
 
Els fons més consultats pels investigador externs són els del comtat d’Empúries (Arxiu 
Ducal Medinaceli), el fons de la parròquia de Santa Maria ( llibres sacramentals),el 
fons de l’administració municipal, el fons Mayor Fina i per últim l’hemeroteca i 
biblioteca històriques. 
 
 
Edició de llibres i exposicions amb documentació procedent de 
l’Arxiu Municipal 
 
Marina Esteban Sastre: La Guerra del Francès (1808-1814) a l’Escala i el seu entorn 
(Castelló d’Empúries i Torroella de Montgri) Centre d’Estudis Escalencs. L’Escala 2012 
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CULTURA
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G. TERRITORIAL
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Museu de l’Anxova i la Sal. Exposició 
l’Escala .  L’Escala del 9 d’agost de 2012 al gener de 2013
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enginyers i 
arquitectes; 1

Funcionaris i 
advocats; 2

Bibliotecaris 
Arxiver; 1

Comerç i 
serveis; 2

PROFESSIÓ DELS INVESTIGADORS 2012

Museu de l’Anxova i la Sal. Exposició Dels mercaders d’Empúries als pescadors de 
L’Escala del 9 d’agost de 2012 al gener de 2013 

Estudiants; 5

Professors i 
Mestres; 4

Historiadors i 
Arqueòleg ; 8

Comerç i 
serveis; 2

Filòlegs i 
traductors; 1

Jubilat; 1

PROFESSIÓ DELS INVESTIGADORS 2012

14 

mpúries als pescadors de 

 

Professors i 
Mestres; 4

PROFESSIÓ DELS INVESTIGADORS 2012



 

 
 
 
 
4.3. CONSULTES TELEMÀTIQUES
 
Són les consultes que es realitzen a través de correu electrònic. Al llarg d’aquest 
semestre s’ha atès 19 consultes telemà
 
 

 
 

 
 

Família Bosch 
Aymerich; 1

Eclesiàstics; 2

Arxiu d'imatges; 
4

Hemeroteca; 2

Biblioteca 
auxiliar; 9 Altres; 1

Notarials; 2

CONSULTES EXTERNES. FONS CONSULTATS 

Consultes internes

796

Consultes totals 2012

CONSULTES TELEMÀTIQUES 

Són les consultes que es realitzen a través de correu electrònic. Al llarg d’aquest 
9 consultes telemàtiques.  

Administració 
Municipal, 6

Comtat Empúries; 
22

Família Mayor; 3Família Bosch 
Aymerich; 1

Altres; 1

Notarials; 2 Cambra 
Agrària; 1Tribunal de 

Marina; 1

CONSULTES EXTERNES. FONS CONSULTATS 
2012

Consultes externes Consultes 
telemàtiques

56 19

Consultes totals 2012

15 

 

Són les consultes que es realitzen a través de correu electrònic. Al llarg d’aquest 

 

Administració 
Municipal, 6

Comtat Empúries; 

CONSULTES EXTERNES. FONS CONSULTATS 
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5. CONSERVACIÓ PREVENTIVA. CONTROL AMBIENTAL 
 
Fins l’any 2012 les mesures de control ambiental eren tres aparells deshumidificadors 
que treballaven de forma continuada per treure la humitat de l’aire dels diferents 
espais que conformen l’arxiu.  A partir del gener de 2012 s’han començat a recollir 
dades de la temperatura i de la humitat relativa, tant de dins de l’arxiu com de 
l’exterior.  Les condicions òptimes per la preservació de la documentació no haurien 
de variar massa entre una estació i una altra. La humitat relativa hauria d’oscil·lar 
entre el 40 i el 60%  i la temperatura hauria de ser d’uns 20-22º C per tal de 
preservar de forma idònia la documentació en paper i pergamí, també cal dir que la 
temperatura òptima per la conservació de les imatges en color ha de ser molt inferior. 
 
Les mesures  es recullen diàriament a la mateixa hora i han permès establir que fins 
al mes de juny la humitat està molt més controlada que la temperatura, gràcies als 
aparells deshumidificadors. La temperatura pateix moltes oscil·lacions que van en 
funció de la temperatura exterior. El mes de juny, la temperatura  interna gairebé ha 
coincidit amb l’externa. La manca d’aparells d’aire condicionat és la causa d’aquesta 
variabilitat. 
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6. DIFUSIÓ (2007-2012) 
 
 
Préstecs de documents per exposicions: 
 
A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República. Cinc 
escriptors-periodistes gironins de la República. Claudi Ametlla, Manuel Brunet, Agustí 
Cabruja, Jaume Gascón i Emili Vigo. Projecte coordinat per la Fundació Josep Pla 
La mostra restà exposada des del 3 de febrer al 30 de març a la capella de Santa 
Clara.  
L’arxiu municipal deixà en préstec un volum de la revista L’Espiga. Portantveu dels 
Esplais. Núm. 1-32 anys: 1934-1936 
 
  
Projectes desenvolupats en col·laboració amb altres centres culturals 
del municipi: 
 
Projecte de recerca i difusió del patrimoni i el paisatge altempordanesos. 
Paisatge latent: terres, closes, cortals i cortalers.  
 
Es tracta d’un projecte de recerca interdisciplinar coordinat per l’Ecomuseu-Farinera i 
l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, amb la col·laboració de diversos historiadors 
vinculats a la Universitat de Girona, l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Associació 
d’Història Rural de les Comarques Gironines. També compta amb el suport de 
diverses entitats del municipi: l’Associació de pagesos i cortalers, la Cooperativa 
Agrícola i l’Associació Amics de la Pagesia.  El projecte ha de permetre realitzar un 
inventari exhaustiu dels cortals dels termes municipals de Castelló d’Empúries, de 
Sant Pere Pescador i Peralada. S’han dut a terme 23 entrevistes realitzades a 
propietaris i masovers, s’han recuperat gairebé un miler d’imatges, eines del camp i 
documents. El projecte culminarà en una exposició, un catàleg i un llibre.  
 
 
Acte d’homenatge  a Pasqual Ribas Torres i edició del llibre: Campanes i 
campaners de Castelló d’Empúries. Biblioteca Municipal Ramon Bordas, Ecomuseu 
Farinera i  Premsa i comunicació. 21 d’abril de 2012 

  
 
Ferrand Mathieu de Charroux als Stalags. Correspondència  d’un presoner 
francès a la II Guerra Mundial  de Josep Murlà. En col·laboració amb l’Ecomuseu 
Farinera. 14 juliol 2012- 19 d’agost 2012. 
 
 
Exposició  i xerrada: Un viatge per les biblioteques particulars conservades a 
l’ajuntament de Castelló d’Empúries.  
 
El dia 14 desembre la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués i l’Arxiu municipal una 
xerrada per donar a conèixer els llibres i impresos (segles XVI-XIX) que actualment es 
conserven a l’arxiu municipal i que van ser cedits per: La Cambra Agrària (Centre 
Agrícola i Social) i per les famílies Bosch Aymerich i Mayor. La xerrada anirà a càrrec 
de Pep Vila Medinyà, filòleg, investigador i estudiós de la literatura popular, el qual 
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mostrarà in situ diversos exemplars.  Es prestaren 31 llibres (s. XVI- XIX) del fons de 
les biblioteques particulars antigues. 
 
 
 
Col·laboracions en edicions de llibres 
 
 
Aportació de cinc imatges antigues de Castelló als 4 volums de la col·lecció: Un segle 
d'història de Cataluya en fotografies  coordinats per Manel Risques Corbella i editats 
per l’Enciclopèdia Catalana.  
 
 
 
7. RED DE JUDERÍAS. CAMINOS DE SEFARAD 
 
 
El gener del 2012 Castelló d’Empúries va entrar a formar part de l’associació Red de 
Juderías de España y Caminos de Sefarad. Es tracta d’una associació pública que 
vetlla per la salvaguarda i la difusió del patrimoni jueu.  L’adhesió es va produir en el 
marc de l’Assemblea General celebrada a la ciutat de Toledo. Els municipis que en 
formen part es promouen conjuntament amb activitats culturals i turístiques, 
adreçades a un  turisme cultural especialitzat. La xarxa, molt vinculada als itineraris 
europeus sobre cultura jueva, es promociona també en països com ara Israel i els 
Estats Units.  Un dels productes turístics més interessants que ofereix és el distintiu 
de qualitat RASGO -acrònim de Restaurant, Allotjament, Senyalització, Guies turístics i 
Oferta cultural-. 
  
 
El delegat polític que s’ha assignat per representar Castelló d’Empúries a la Red és la  
regidora d’activitats, canals, ports i patrimoni històric, Antònia Carbonell. Des de 
l’Arxiu Municipal es porta la coordinació tècnica, en aquest sentit s’han dut a terme 
els següents projectes: 
1. Coordinació del dossier per la incorporació de Castelló a la xarxa. 
2. Elaboració i recopilació d’informació, bibliografia i imatges per a omplir de 
continguts el web de la red. 
3. Coordinar l’edició del fulletó de RASGO amb els establiments col·laboradors de 
Castelló d’Empúries. 
4. Coordinació d’activitats  
5. Coordinació per a la senyalització del patrimoni jueu del municipi. 
6. Assistència a reunions a Madrid ( 5 reunions anuals) 
7. Elaboració dels continguts del projecte subvencionat per google: “Caminos de 
Sefarad” 
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Activitats desenvolupades al llarg de l’any 2012: 
 

Títol activitat Organitzador 
Activitat 
marc Data 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó.  

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó La Candelera. 02/02/2012 

Visita temàtica: "Luces 
de la Edad Media". OIT CE  La Candelera. 04/02/2012 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó. 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó  La Candelera. 05/02/2012 

Conferència: Cafarnaüm, 
la ciutat de Jesús. 

Ajuntament de Castelló 
d'Empúries i Parroquia de 
Santa Maria. 

  30/03/2012 

Visita guiada amb trenet. 
PNAE - Call - PNAE. OIT CE Setmana Santa. 07/04/2012 

Visita guiada amb trenet. 
PNAE - Call - PNAE.  OIT CE Setmana Santa. 08/04/2012 

Casament jueu. 
Serfs de la Gleva i Alma 
Cubrae   28/04/2012 

Casament jueu. Serfs de la Gleva i Alma 
Cubrae 

  29/04/2012 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó. Dia 
Internacional dels 
museus. 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Dia 
Internacional 
dels museus. 

18/05/2012 

Nit europea dels museus. 
Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó/ Ecomuseu-
Farinera. 

 Dia 
Internacional 
dels museus. 

19/05/2012 

Descobreix la Joia del 
Museu.  

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Dia 
Internacional 
dels museus. 

18/05/2012-
27/05/2012 

Hora del conte."Lectura 
de diferents contes 
jueus" 

Biblioteca Municipal   23/05/2012 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó. 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó Festa Major 10/08/2012 

Guia de lectura.: "El món 
dels jueus"  Biblioteca Municipal 

Jornades 
europees de 
cultura jueva 

Setembre 
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Exposició temporal: "El 
comtat d'Empúries a 
l'Edat mitjana, 
confluència de cultures" 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Jornades 
europees de 
cultura jueva/ 
Festival Terra 
de Trobadors 

01/09/2012 
09/09/2012 

Girona visita el call de 
Castelló: Visita guiada. Patronat del Call/ OIT CE 

Jornades 
europees de 
cultura jueva 

01/09/2012 

Visita guiada: "Petites 
espurnes de saviesa 
jueva, històries i 
llegendes jueves" 

OIT CE 
Jornades 
europees de 
cultura jueva 

02/09/2012 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Jornades 
europees de 
cultura jueva 

02/09/2012 

Conferència de Manuel 
Forcano "El llegat 
intel·lectual dels jueus 
catalans. Una 
panoràmica" 

Centre d'estudis 
trobadorescos / UdG 

Festival Terra 
de trobadors 

06/09/2012 

Conferència de Pere 
Casanelles "Els jueus 
catalans i les tradicions 
de la Bíblia" 

Centre d'estudis 
trobadorescos / UdG 

Festival Terra 
de trobadors 

07/09/2012 

Visita Museu d'història 
medieval de la Cúria-
Presó 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Festival Terra 
de trobadors 

07/09/2012 
08/09/2012 
10/09/2012 

Representació: El secret 
del rabí 

Serfs de la Gleva Festival Terra 
de trobadors 

08/09/2012 
09/09/2012 

Conferència de Sílvia 
Planas "Els llibres i els 
béns de Goig, la dama 
jueva del segle XIV i XV" 

Centre d'estudis 
trobadorescos / UdG 

Festival Terra 
de trobadors 08/09/2012 

Magister Petrus 
(Concert) Festes i Cultura Festival Terra 

de trobadors 08/09/2012 

Dictant nunc Hebrei 
(Conferència) 

Centre d'estudis 
trobadorescos / UdG 

Festival Terra 
de trobadors 08/09/2012 

Mercat jueu Festes i Cultura Festival Terra 
de trobadors 

08/09/2012 
09/09/2012 

Jornada de portes 
obertes al Museu 
d'història medieval de la 
Cúria-Presó.  

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó 

Jornades 
Europees de 
Patrimoni 

28/09/2012 
29/09/2012 
30/09/2012  

Jornada d'estudis. "Jueus 
de rei i del comte" 

Arxiu Municipal de Castelló i 
Patronat Call de Girona 

Homenatge 
Mn. Pujol 

19/10/2012 

Visita guiada: membres 
de l'AEPJ d'Europa. 

Jornada 

Red de Juderias/ Patronat call   The European 
Day of Jewish 

Culture: 
Present and 

Future 

24/11/2012 

Jornada de portes 
obertes i última encesa 
del canelobre 

Museu d'història medieval de 
la Cúria-Presó Festa de 

Hanukkà 15/12/2012 
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