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1. PRESENTACIÓ 

 

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.  
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2. SERVEIS  I FUNCIONS DE L’ARXIU 
 

 Atenció personalitzada de dilluns a divendres de 8.30h a 15h, amb cita prèvia. 

 Assessorament a iniciatives d’investigació i informació documental i bibliogràfica de temes locals. 

 Assessorament en el tractament dels documents de caràcter privat. 

 Sala de consulta amb dos punts de consulta amb ordinador. 

 Reprografia d’aquells documents que no requereixin una conservació especial. 

 Garantir l’accés i la consulta de la documentació a totes les persones interessades.  

 Col·laborar amb altres organismes en la organització d’exposicions i projectes culturals. 

 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. 

 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. 

 Proposar calendaris de transferència, de conservació i eliminació de documentació seguint la 

normativa de la CNAATD. 

 Coordinar el tractament dels fons audiovisuals sobretot en la  seva autoria, descripció i ús. 

 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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3. ORGANIGRAMA ARXIU MUNICIPAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Xavier  Manuel Sanllehí i 
Brunet (Alcalde-president) 

Sra. Antònia Carbonell Surroca 
(Regidora d'activitats, canals, 

ports i patrimoni històric) 

Sra. Lourdes Casadevall 
Fontclara 

Secretària accidental i directora 
tècnica de l'àrea de Patrimoni 

històric 

Sra. Marisa Roig  Simon  

(Arxivera municipal) 

Sr. Jordi Iglesias Faixó 

(Auxiliar administratiu. 
Actualmentd e baixa laboral) 

Sra. Meritxell Fernández 
Domènech 

(Auxiliar administratiu) 
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4. FORMACIÓ 
 

 Postgrau en gestió, conservació i difusió d’arxius fotogràfics (primer curs) 

Universitat autònoma de Barcelona (curs en línia) 

Meritxell Fernández Domènech 

 

 Curs de Word office 2003 avançat. (Octubre de 2013) 

CESI (Curs presencial de 15 hores) 

Meritxell Fernández Domènech 

5. ELS FONS DOCUMENTALS 
 

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   
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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 

AMCE 30 Societat de Socors Mutus 

 

Fons patrimonials i familiars 

AMCE 21 Família Bosch i Aymerich     1630- 1866  

AMCE 22 Família Vera  

AMCE 23 Família Garrigoles      1603-1860  

AMCE 25 Família Castanyé      1906-1973  

AMCE 29 Josep Fayet       1827-1947 

AMCE 34 Família Mayor Fina      1769-1959 

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 

AMCE 56 Hospital de Santa Llúcia     1900-1975 

 

Fons personals 

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 37 Punt Diari       1979-1988  

AMCE 47 Empordà TV       1999-2000 / 2005-  

Col·leccions   

AMCE 39 Col·lecció Imatges       [ XIX-XXI]  

AMCE 40  Col·lecció cartells      1926-2010  
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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 Audiovisuals       1991- 

AMCE 55 Pasqual Ribas (arxiu de complement)     

AMCE 36 Constantí Turró 

 

6. MOVIMENTS DELS FONS 
 

a. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS 
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. 
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Enguany i vista la manca d’espai de l’arxiu municipal, s’ha decidit fer una 

avaluació, tria i eliminació d’un volum considerable de documentació. Per 

a les tasques d’eliminació es van requerir els serveis d’una empresa de 

destrucció de paper, Tècniques i recuperacions del gironès, S.L. (TIRGI). 

Aquesta empresa està dotada d’un camió que destrueix el paper in situ i 

garanteixen la seva feina amb un certificat de destrucció. 

 

 

 

Llistat dels documents destruïts  segons els departaments  productors: 

Departaments Metres lineals 
 

Policia local 
Entrada de gossos al dipòsit municipal, (2000-2005) 
Retirada de vehicles  de la via pública, (1988-2000) 
Partes diaris de servei, (2001-2004) 
Denúncies de trànsit, (2001-2003) 
 

 
1,32 metres lineals 
2,40 metres lineals 
2,28 metres lineals 
3,72 metres lineals 

Gestió econòmica 
Padrons d’IBI i padrons de tributs locals, (1986-1998) –còpies- 
Fulls de caixa diaris de la liquidació de la recaptació executiva, (1997-
2002) 
 

 
1 metre lineal 
2,64 metres lineals 
 

Administració general 
Esborranys de les actes dels plens municipals,esborranys actes de les 
comissions de govern, (1952-2007). 
 

 
8,80 metres lineals 
 

TOTAL 22,16 metres lineals 

 

 

b. INGRESSOS NOUS. DONACIONS 
 

Per la política d’intercanvi de publicacions que tenim amb institucions diverses d’arreu de Catalunya, 

enguany hem incrementat la biblioteca  en 61 volums i l’hemeroteca en 156 números de revista. 

Regularment també ingressem  impresos menors i cartells. Durant l’any 2013 s’han ingressat 27 cartells i 140 

fulletons. 

 

Juny de 2013 

Mossèn Miquel Pujol Canelles 

Donació en tràmit. Iniciades les tasques de classificació i inventari de la col·lecció per tal de redactar el 

conveni  de donació amb la família. 

 



 

 

 

10 Memòria d’activitats i funcions de l’Arxiu municipal 

14 d’octubre de 2013  

Constantí Turró Fontclara 

Donació d’un seguit de documents relacionats amb l’activitat professional del senyor Josep Riera Bolasell, 

formada per cinc llibres manuscrits (1912-1958), on hi apareix la relació de despeses de viatges i dietes de 

l’orquestra “Rossinyols”, com també la relació de contractacions de l’orquestra arreu de Catalunya i els 

ingressos professionals de Riera Bolasell en la seva activitat de professor de música. 

 

Desembre de 2013 

Esteve Ripoll Cornell 

Donació en tràmit. Iniciades les tasques de classificació i inventari de la col·lecció per tal de redactar el 

document de donació amb la família. 

c. TRANSFERÈNCIES 
 

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.  

Externalització servei de custodia  

Finalment, l’ajuntament ha decidit  optar per externalitzar el servei de custodia i dipòsit d’una part de l’arxiu 

municipal a través d’una empresa. Es va posar la 

licitació a concurs durant l’estiu i l’empresa 

guanyadora fou Servicio móvil, S.A. amb seu a Mollet 

del Vallès. Entre els dies 30 i 31 d’octubre de 2013 es 

van endur 2.114 capses arxivadores. El personal de 

l’empresa van ser els encarregats de recollir i 

transportar les capses des de l’arxiu municipal fins a 

les dependències del centre de custòdia. La 

documentació seleccionada per aquesta 

externalització és documentació amb un índex de 

consulta molt baix o inexistent.   

 

 

Des de l’arxiu municipal es va elaborar un inventari de la documentació traslladada i correspon a les 

següents sèries documentals: 

- Correspondència d’entrada  (1974- 2010)   381 capses 

- Correspondència de sortida (1974-2010)   505 capses 

- Manaments de pagament (1970- 2009)    628 capses 

- Manaments d’ingrés  (1994-2009)    185 capses 

- Recursos i bonificacions (1995-2006)    209 capses 
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- Mercat  municipal. Sol·licituds (1979-2006)   81 capses 

- Policia local. Correspondència d’entrada  (1983-2003)  21 capses 

- Policia local. Correspondència de sortida (1986-2004)  27 capses 

- Subvencions (1972- 2008)     58 capses 

- Certificacions (1970-2006)     19 capses 

 

L’externalització d’aquesta documentació ha permès alliberar 253,92 metres lineals de prestatge que 

serviran per allotjar la documentació generada des de les oficines, que actualment estan col·lapsades.  

 

 

Transferències  dels departaments a l’arxiu  

 

Departament Codi Sèrie Anys Expedients Uni.inst. 

Urbanisme 8.1.1. Llicències obres 2006 807 exp. 60 u. 

Urbanisme 8.2.1. 
Obres menors via 

pública 
2006 72 exp. 1 u. 

Urbanisme 8.1.2.1. 
Infraccions 

urbanístiques 
2004-2005 12 ex. 8 exp. 1 u. 

Urbanisme 8.1.2.2. 
Legalitat 

urbanística 
2004-2005 9 exp. 11 exp 1 u. 

Urbanisme 8.1.3. 
Llicències primera 

ocupació 
2006-2007 

57 exp.37 

exp. 
2 u 

Gestió econòmica 2.2.1.7. Bancs. caixes 2008-2011 - 4 u. 

Registre civil  Naixements 2004-2011 - 7 u. 

Registre civil J124 Matrimonis civil 1995-2011 - 12 u. 

Registre civil  Divorcis 2003-2011 - 4 u. 

Registre civil  Defuncions 2004-2011 - 2 u. 

Registre civil  Correspondència 2004-2007 - 3 u. 

Registre civil  
Adquisició 
nacionalitat 

2003-2011 - 4 u. 

Registre civil  
Inscripcions 

registre 
1994-2011 - 4 u. 

Policia local P132 Atestats 1990-2004 - 19 u. 

Policia local P116 Incidències mossos 2003-2004 - 1 u. 

Policia local P112 Informes interns 2001-2003 - 3 

Policia local P122 Partes d’accident 2003-2004 - 
2 

 

Policia local P121 
Informes 

d’accidents 
2004 - 1 

Policia local P115 
Incidències policia 

verda 
1999-2003 - 1 

Policia local P133 
Recuperació 

documents 
2004-2005 - 1 
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Policia local P124 Denúncies trànsit 2003 - 1 

Recursos humans 4.1.4. 
Convenis 

pràctiques 
2012 4 exp.  

 

 

 

 

7. TRACTAMENTS DELS FONS 

 

a. 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 Access) 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. 

 

Noves bases de dades en Microsoft Access  

Arxiu d’imatges  Creació d’un model de fitxa actualitzat i complert, basat en la normativa vigent. 

Queda pendent de traspassar i actualitzar les dades de les fitxes manuals. 

Subvencions S’han informatitzat les dades d’identificació dels expedients de subvenció dipositats 

a l’arxiu (actualment externalitzats). Comptem amb un total de 684 registres. 

Contractacions S’han informatitzat les dades d’identificació dels expedients de contractació d’obres, 

de serveis públics, de subministrament, de consultoria, els contractes menors i els 

llibres de registres de pliques. Comptem amb un total de 282 registres. 

Patrimoni S’han incorporat les dades d’identificació dels expedients d’assegurances a la base 

de dades ja existent sobre Patrimoni municipal. Hem afegit 44 registres. 
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b. DIGITALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS FONS 
 

Adquisició de material de conservació:  

Vint-i-cinc carpetes, un paquet de 125 unitats de paper de conservació de gran format i vint fundes de 

poliester a l’empresa Arte & Memoria, S.L. per valor de 159,22€. 

Una capsa de gran format per plànols, sis capses per plaques de vidre, deu fundes de polièster, trenta 

carpetes de conservació i vint capses automuntables de conservació, a l’empresa JCR per valor de 254,71€. 

Un higròmetre per la sala de consulta i una escala a l’empresa Jomar, S.A. per valor de 66,74€. 

Una màquina destructora de paper a l’empresa Emilianna, S.A. per valor de 195,42€. 

 

Digitalització 2013 

 

 Digitalització audiovisuals : 

Digitalització de 55 cintes de vídeo en format Betamax/VHS (1992-2002) relacionades amb activitats 

culturals, festives i polítiques de Castelló i Empuriabrava. L’objectiu és passar la informació de les cintes a un 

format digital per tal de poder llegir-ne el contingut amb el maquinari que disposem actualment. L’empresa 

encarregada de realitzar aquesta tasca és Intervideo TV, S.L. de Girona, per un preu de 861,52€. 

 Digitalització impresos antics: 

Digitalització de 422  impresos antics  de gran format (1792-1840)  procedents de  la Col·lecció Associació 

Grup cultural comtat Empúries. El projecte, que es dugué a terme conjuntament amb la Biblioteca Ramon 

Bordas Estragués, es realitzà  en el Centre del Servei de biblioteques de la Diputació de Girona. 
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8. ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ. CONSULTES I PRÈSTECS 
 

L’Arxiu Municipal posa la documentació a disposició de les diferents unitats productores, les quals poden 

consultar-les a les mateixes dependències de l’Arxiu, o bé poden sol·licitar-les en préstec, sota la 

responsabilitat de cada unitat. Es comptabilitzen també els investigadors i usuaris externs, i les consultes 

telemàtiques (telèfon o correu electrònic). 

Cada dia es registren les consultes, els fons consultat i el número de documents consultats. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultes internes Consultes externes Consultes 
telemàtiques 

801 

91 
9 

Consultes totals 2013 
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Número de documents de l’arxiu consultats 

 

A la sala de consulta 1.865 unitats documentals 

Remotament. Postal 2 unitats documentals 

Remotament. Telemàtic 15 unitats documentals 

Préstec  1.971 unitats documentals 

 

 

 

Servei de reprografia 

 

Fotocòpies 119 documents 

Reproducció fotogrames .Comtat Empúries 74 fotogrames 

Fotografies. Digital 21 imatges 

 Plànols  14 plànols 

 

 

 

 

 

a. CONSULTES INTERNES. PRÉSTECS 
 

Correspon a les consultes realitzades pels diferents departaments de l’Ajuntament. Representen el 

91 % de les consultes totals de l’arxiu. A l’any 2013 s’han efectuat un total de 801 consultes de 

treballadors de l’ajuntament i s’han deixat en préstec 1.971 expedients.  
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Número de consultes internes per seccions 

AMCE 01. CONSULTES INTERNES PER SECCIONS, ANY 2013 
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b. CONSULTES EXTERNES 
 

Actualment, tenim registrats 417 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 2013, el nombre de consultes externes presencials  han estat de 91.  

Els fons més consultats pels investigador externs són els del comtat d’Empúries (Arxiu Ducal 

Medinaceli), el fons de l’administració municipal, la biblioteca i l’hemeroteca i per últim el 

fons parroquial (llibres sacramentals).  
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AMCE. CONSULTES EXTERNES. 
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Publicacions fetes pels investigadors de l’arxiu amb el material 

consultat.  

 

Antoni Egea Codina 

El sr. Antoni Egea ha vingut a l’Arxiu municipal cinc vegades al llarg de l’any per 

consultar l’Arxiu ducal de Medinaceli. Casa Sogorb-Cardona. Secció Empúries. 

Comtat d'Empúries. Ha publicat un llibre i un article: 

EGEA CODINA, Antoni. El Far d’Empordà. Quaderns de la revista de Girona. 

Diputació de Girona, 2013. 

EGEA CODINA, Antoni. “Vilaüt, un veïnat de Pau”. Revista Alberes, núm. 10.  

David Fernández de Castro Azúa. Lastor Media 

El sr. David Fernández de Castro en representació de la productora Lastor Media 

van consultar l’arxiu municipal dues vegades amb l’objectiu de cercar informació 

per a l’elaboració d’un documental pel programa de TV “Sense ficció”. El 

documental porta per títol “Entre el cel i la terra. 30 anys d’Aiguamolls de 

l’Empordà” i es va estrenar el mes de novembre de 2013. Per elaborar-lo van 

consultar expedients de planejament urbanístic del projecte Port Llevant, el fons 

de la família Brossa Anglada, el fons de cartells i impresos menors, la col·lecció 

d’imatges i el fons audiovisual de Jaume Canet. 

 

c. CONSULTES TELEMÀTIQUES 
Són les consultes que es realitzen a través telèfon o correu electrònic. Al llarg d’aquest any 

s’han atès 9 consultes telemàtiques.  

 

d. CONSULTES A L’EMPRESA D’EXTERNALITZACIÓ SERVICIO 

MÓVIL 
Des del mes de novembre una part de l’Arxiu municipal ha estat externalitzada a través de 

l’empresa Servicio Móvil. El servei de consultes d’aquesta empresa està subjecte a les 

següents condicions: cada consulta té un preu fix de 6,00 € (tant si es tracta d’un enviament 

com d’una digitalització). A aquest preu fix s’hi ha de sumar 5,00€ per cada viatge d’entrega o 

recollida; en el cas de les digitalitzacions, s’ha d’afegir 0,10€ per cada imatge escanejada. 

Aquestes s’envien per correu electrònic a l’arxiu municipal en un fitxer xifrat o FTP en un 

temps no superior a les 24h des del moment de la sol·licitud. En el cas dels enviaments, el 

termini d’entrega és de 24 hores des del moment de la sol·licitud. Tots els preus són sense 

IVA. 
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El dia 8 de novembre de 2013, el sr. Ramon Fortià va encarregar 14 capses de manaments de 

pagament (clau 2.2.1.5.) de l’any 2006, corresponents als mesos de genera a juliol per tal 

d’elaborar el PAES (Pla d’acció d’Energia sostenible). El preu d’aquesta consulta fou de 

107,69€ 

9. 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 19-22º 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 amb la 

reparació del sistema d’aire condicionat i calefacció s’ha pogut mantenir la temperatura 

moderadament estable durant tot l’any tant de la sala de consulta com del dipòsit. La 

temperatura ha oscil·lat entre els 18º i els 23º. fins al mes de juny la humitat està molt més 

controlada que la temperatura, gràcies als dos 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. El mal funcionament dels aparells 

d’aire condicionat és la causa d’aquesta variabilitat. 
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10. DIFUSIÓ  
 

Projectes desenvolupats en col·laboració amb altres centres 

culturals: 

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. 

L’exposició ja es pot visitar des del mes d’octubre de 2013 i fins el 5 d’octubre de 2014 a 

l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. 

 

Col·laboracions en edicions de llibres: 

 Edició del llibre “Jueus del rei i del comte”. Homenatge a Miquel Pujol Canelles 

L’edició del llibre “Jueus del rei i del comte” és el recull de les comunicacions presentades a la 

Jornada d’Estudis en homenatge a Miquel Pujol Canelles (Castelló d’Empúries, 1927- Girona, 

2011) celebrades l’octubre de 2012, en les que hi participaren el professor Joan Ferrer i els 

historiadors M. José Lloveras, Josep M. Gironella, Joel Colomer, Irene Llop, Inés Padrosa, 

Anna M. Puig i Pere Gifre. Es tracta d’un projecte de col·laboració entre el Patronat Call de 

Girona i l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries. El desembre de 2013 el llibre encara estava 

a impremta.   
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11. CONSTITUCIÓ  GRUP DE TREBALL  ARXIUS DE L’ALT 

EMPORDÀ 
 

El passat dia 28 de novembre els  directors dels arxius de la comarca  es van reunir a l’Arxiu 

Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres per tal d’unir esforços per millorar la difusió i la 

comunicació que tenen actualment els arxius.  

El grup de treball està format per l’Arxiu comarcal de l’Alt Empordà, l’Arxiu Municipal de 

Figueres, l’Arxiu municipal de Roses, l’Arxiu municipal de l’Escala, l’Arxiu municipal de Llançà i 

l’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries. L’objectiu fonamental és donar més visibilitat als 

arxius, dissenyar estratègies de difusió conjuntes, promoure actes culturals, fomentar la 

recerca a través de la publicació, intercanviar experiències i aprofundir en l’àmbit de la gestió 

documental. 

 


