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L’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 Antònia Carbonell Surroca 
la responsable política. 
 
 
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.  
 
 
 
 

Personal  
 
Marisa Roig Simon.  Directora Arxiu Municipal  
Meritxell Fernandez Domènech. Auxiliar tècnica administrativa. Està adscrita a l’arxiu des del 
novembre 2011.  
Ariadna Comas Leria.  Becària. Estudiant de 3r. d’història a la UdG. Conveni de pràctiques (16 
de juliol a 20 d’agost de 2012).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Gestió de la documentació i la informació 
 
L’arxiu conserva documents de procedència diversa i amb diferents suports i formats. A 
banda del fons de l’administració municipal – Ajuntament de Castelló d’Empúries -, gestiona i 
preserva fons i col·leccions cedides per particulars, empreses i associacions, com també 
documents judicials, notarials i diverses col·leccions d’imatges, plànols i cartells.  Aquests 
documents  els trobem classificats en un Quadre d’organització dels fons i col·leccions. 
 
 

1.1. Moviments  de fons  
 
1.1.1.Ingressos nous. Donacions  
 
 

Data Donant/titular Fons Tipologia cronologia 

22 /12/2011 Maite Mulet Dominguez Pasqual Ribas 
Cartells i còpies de 

documents 
1989-2008 

20/02/2012 Jaume Palau Massot 
Família Palau 

Massot 
Biblioteca particular i 

documents 
1857,1946-1990 

12/07/2012 
Oriol Casadevall Crespo. 

Comissió Castelló 
Decideix 

Castelló Decideix 
Documents electorals i 

impresos 
2009-2010 

6/11/2012 Matilde Arnau Escuder Matilde Arnau Cartells  i impresos 1920-1934 

11/02/2013 
Constantí Turró 

Fontclara 
Josep Riera Bolasell 

Llibres de comptes, 
imatges 

1911-1931 

10/03/2014 M. Antònia March 
Esteve  Ripoll 

Cornell 

Memòries polítiques, 
documentació particular i 

d’associacions locals, 
biblioteca 

1882-2011 

14/04/2014 
Montserrat Sanz i 
Salvador Pujadas 

Miquel  Pujol 
Canelles 

Documents, imatges i 
biblioteca particular 

1317-2007 

2014 _ 
Família Boher 

Guanter 
Documentació familiar i 

biblioteca 
1914-1986 

01/02/2015 
Constantí Turró 

Fontclara 
Hemeroteca 

Revista “La Dona 
Catalana” 

1927,1931-1932, 
1937 

01/04/2015 Germanes Nadal Arnau Pau Guanter 
Biblioteca particular i 

partitures 
1887-1941 
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Volum de documentació cedida: 

 

Fons/Col·lecció 
Documents 

textuals 
Imatges Impresos Biblioteca Metres 

lineals 

55. Pasqual Ribas Documents   64 cartells  0,03 

Família Palau 
Massot 

  
42 paper-
moneda 

28 unitats 0,45 

54. Castelló 
Decideix 

2 capses  1 pancarta  0,24 

31. Matilde Arnau   
2 reglaments  

1 cartell 
 0,05 

Constantí Turró 
Josep Riera Bolasell 

Llibre comptes  3 imatges 
1 segell de 

fusta 
 0,04 

24. Esteve  Ripoll 
Cornell 

38 capses 
documentació 

3.400 
imatges 

430 cartells, 
707 programes, 

9 goigs 
117 unitats 8,67 

53. Miquel  Pujol 
Canelles 

54 capses 
notes, estudis 

293 
imatges 

6 goigs 
29 unitats 

 
6,5 

46. Família Boher 
Guanter 

2 capses 
documents 

familiars 

291 
imatges 

145 programes 21 unitats 0,36 

Constantí Turró 
“La dona 
catalana” 

  33 revistes   0,03 

40. Pau Guanter   partitures 8 unitats 0,12 

 TOTAL METRES LINEALS   16,49 
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1.1.2.Ingressos nous. Transferències 
 
Relació de transferències per unitats administratives i anys: 

 

 

Data 
Unitat 

administrativa 
Sèrie documental Anys Capses 

Núm. unitats 
documentals 

2012 

14/02/2012 Recursos humans Concursos i oposicions 2008-2010 16 27 expedients 

13/03/2012 Recursos humans Expedients de personal 2003-2010 8 120 expedients 

13/03/2012 Recursos humans Expedients disciplinaris 1982,2002,2010 1 8 expedients 

25/10/2012 Urbanisme Llicències d’obres 2002-2005 2 17 expedients 

31/12/2012 Urbanisme Infraccions urbanístiques 2003 1 16 expedients 

2013 

01/02/2013 Alcaldia Cartells i programes 2011-2012 1 40 unitats 

01/03/2013 Urbanisme Infraccions urbanístiques 2000-2002 1 13 expedients 

08/03/2013 Tresoreria Bancs. Extractes bancàries 2008-2011 4  

30/09/2013 Urbanisme Infraccions urbanístiques 2004-2005 1 40 expedients 

29/10/2013 Policia local Atestats 1990-2004 19  

29/10/2013 Policia local Informes policia  2001-2003 3  

29/10/2013 Policia local Denúncies i altres 2001-2003 5  

29/10/2013 Policia local Partes d’accident 2003-2004 2  

04/12/2013 Urbanisme Llicències d’obres 2006 60 617 expedients 

13/12/2013 Registre civil Inscripcions de naixements 2004-2011 8  

13/12/2013 Registre civil Matrimonis 1995-2011 12  

13/12/2013 Registre civil Divorcis 2003-2011 4  

13/12/2013 Registre civil Defuncions 2004-2011 2  

13/12/2013 Registre civil 
Inscripció nacionalitat 

espanyola 
2004-2011 2  

13/12/2013 Registre civil Correspondència entrada 2004-2007 3  

13/12/2013 Registre civil 
Esmenes, canvis de nom, 

duplicats llibre família 
1994-2005 2  

13/12/2013 Registre civil 
Emancipacions, 

reconeixements paternitat 
2000-2011 1  

2014 

24/04/2014 Serveis a la ciutadania 
Col·laboracions i ajuts a entitats 

socials 
2008 1 8 expedients 

06/05/2014 Urbanisme Llicències de parcel·lacions 2006-2009 3 73 expedients 

04/06/2014 Secretaria Juntes de govern, llibres 2010-2012 3 19 llibres 

04/06/2014 Secretaria Resolucions d’alcaldia, llibres 2009-2011 9 51 llibres 

05/06/2014 Activitats Activitats reglamentades 2007-2010 56 297 expedients 

05/06/2014 Activitats Activitats innòcues 2008-2009 7 102 expedients 

04/07/2014 OMAC Correspondència entrades 2011-2012 34  

04/07/2014 OMAC Correspondència sortides 2011-2012 46  

05/07/2014 Gestió tributària Plusvàlues  2006-2011 118  

01/08/2014 Recursos humans Contractació temporal 2011-2012 1 4 expedients 

17/09/2014 Urbanisme Llicència d’obres 2007 58 599 expedients 

17/09/2014 Urbanisme Rehabilitacions façanes 2996-2008 2 61 expedients 

24/09/2014 Urbanisme Legalitat urbanística 2006 1 35 expedients 

24/09/2014 Urbanisme Infraccions urbanístiques 2006 1 35 expedients 

22/10/2014 Tresoreria Manaments d’ingrés  2010-2013 9  

22/10/2014 Tresoreria 
Manaments d’ingrés de 

recaptació 
2010-2013 19  

22/10/2014 Tresoreria Fiances i avals 2008-2013 3  

22/10/2014 Tresoreria Traspassos bancaris 2008-2013 3  

22/10/2014 Tresoreria Drets reconeguts i anul·lats 2007-2013 19  
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2015 

16/01/2015 Gestió tributària Plusvàlues 2012 22 
1.277 

expedients 

16/01/2015 Recaptació executiva  
Notificacions de provisions de 

constrenyiment 
 

2012 11  

16/01/2015 Recaptació executiva  Expedient d’extinció de deute 2009-2012 47  

16/01/2015 Recaptació executiva  
Providències d’apressament 

 
2008-2012 5  

04/02/2015 Recaptació executiva Contribucions especials 2007 31  

17/02/2015 OMAC Altes padró d’habitants 2008-2014 35  

17/02/2015 OMAC Baixes padró d’habitants 2008-2014 8  

17/02/2015 OMAC Canvis de domicili  2007-2014 15  

17/02/2015 OMAC 
Modificacions padró 

d’habitants 
2008-2014 4  

17/02/2015 OMAC 
Rectificacions padró 

d’habitants 
2007-2014 6  

19/03/2015 Llar d’infants 
Dietari de la Llar d’infants 

Passeig de les Oques 
1983-2006 4  

19/03/2015 Llar d’infants 
Preinscripcions a la Llar 

d’infants 
2008 1  

24/03/2015 Tresoreria Comptes de Recaptació 1997-2010 3  

08/04/2015 Intervenció Manaments de pagament 2010 22  

08/04/2015 Tresoreria 
Comptabilitat de l’Escola 

municipal infantil Passeig de les 
oques 

2006-2012 15  

 
 
Relació de transferències de documentació administrativa:  

 

 
Núm.  unitats 
documentals 

Núm. capses Metres lineals 

2012 188 28 3,5 

2013 710 131 16 

2014 1.284 393 48 

2015 1.277 229 27,5 

TOTAL 3.459 unitats 781 capses 95 ml 
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1.1.3.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  

(TAD*) 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. 
 
 
Documentació avaluada i eliminada , any 2013: 
 
 
 

Data Sèrie documental TAD* 
Anys 

eliminats 
Metres 
lineals 

Número 
capses 

Agost 2013 
Caixa diària. Recaptació 

executiva 
264 1997-2002 2,64 22 

Setembre 
2013 

Esborranys ple municipal 62 1952-2007 2,76 23 

Setembre 
2013 

Convocatòria sessions 
ple municipal 

448 1998-2007 2,28 19 

Setembre 
2013 

Esborranys actes 
comissió municipal 

permanent 
60 1953-1985 0,6 5 

Setembre 
2013 

Esborranys actes 
comissió de govern 

57 1985-2003 3,12 26 

29 octubre 
2013 

Expedients sancionadors 
de trànsit 

29 2001-2003 3,72 31 

29 octubre 
2013 

Partes diaris de servei. 
Policia 

34 2001-2004 2,28 19 

29 octubre 
2013 

Retirada vehicles de la 
via pública 

387 1998-2000 2,4 20 

29 octubre 
2013 

Entrada gossos al dipòsit  - 2000-2005 1,32 11 

29 octubre 
2013 

Padrons tributs locals 
(duplicats) 

- 1986-1998 1 27  padrons 

TOTAL     22,12 Ml 192 capses 
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1.1.4. Externalització de la custòdia d’una part de la documentació 
administrativa  
 

La Junta de govern de 22 de juliol de 2013 acordà contractar a l’empresa Severiano 
Servicio Móvil S.A. per a l’externalització del servei de custòdia  i dipòsit d’una part de la 
documentació de l’arxiu municipal.   
A final d’octubre del 2013  Severiano Servicio Móvil va recollir i transportar des de l’Arxiu 
Municipal fins al Centre de Custòdia de documentació de l’empresa situada a Mollet del 
Vallès, 2.114 caixes  i un inventari de tota la documentació traslladada que constava de 151 
pàgines.  
L’externalització ha permès alliberar 253,92 metres lineals de prestatge de l’arxiu municipal. 
 
 
 
Relació de sèries documentals que actualment es troben al Centre de custòdia 
externalitzada: 
 

SÈRIE DOCUMENTAL 
ABAST 

CRONOLÒGIC 
NÚM. DE CAPSES 

Correspondència entrada 1974-2010 381 

Correspondència sortida 1974-2010 505 

Manaments de pagament 1970-2009 628 

Manaments d’ingrés 1970-2009 185 

Recursos i bonificacions 1995-2006 208 

Mercat municipal. Sol·licituds 1979-2006 82 

Correspondència entrada. Policia local 1983-2000 21 

Correspondència sortida. Policia local 1986-2004 27 

Certificacions 1970-2006 19 

Subvencions 1972-2008 58 

 
 
 
 
El servei de consultes de Severiano Servicio Móvil està subjecte a un cost de:  
 

CONSULTA (totes) TRAMESA DIGITAL ENVIAMENT CAIXES 

6 € 0,10 € 5 € 

 
 
Els enviaments per correu electrònic s’envien al correu electrònic de 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 d’enviaments de capses, el termini d’entrega és de 24 hores des del moment de la 
sol·licitud.  
 
 
Cost mensual  i anual  (amb IVA inclòs) del servei de custòdia de la documentació: 
 

CUSTÒDIA  (mensual) CUSTÒDIA  (anual) 

255,31 € 3.063,72 € 
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Cost de les consultes realitzades entre 2013 i 2015: 
 

 CONSULTA. COST 

DATA 
PETICIÓ 

UNITAT 
ADMIN. 

RESPONSABLE SÈRIE 
NÚM. 

DOCUMENTS 
/ CAPSES 

DIGITAL CAPSA 
ENVIA
MENT 

COST 
TOTAL 

08/11/2013 
Medi 

ambient 
Ramon Fortià 

Manaments de 
pagament 

14 capses 0€ 84 € 5€ 107,68  

16/01/2014 
Gestió 

tributària 
Pili Rodríguez 

Recursos i 
bonificacions 

1 capsa 0€ 6€ 5€ 13,31 

05/03/2014 Intervenció Marta Lleonart 
Correspondència 

entrada 
1 document 0,1€ 6€ 0€ 7,38 

04/04/2014 Intervenció Elisabet Reitg 
Correspondència 

sortida 
2 documents 0,2€ 12€ 0€ 14,76 

08/09/2014 Recaptació 
Raquel 

Dominguez 
Correspondència 

entrada 
1 document 0,1€ 6€ 0€ 7,38 

17/09/2014 
Obres i 

urbanisme 
Dolors del Fresno Subvencions 1 capsa 0€ 6€ 5€ 13,31 

13/10/2014 
Serveis 
Jurídics 

Mercè Vallmajor 
Correspondència 

entrada 
2 documents 0,2€ 12€ 0€ 14,76 

30/10/2014 
Obres i 

urbanisme 
Pere Bassols 

Correspondència 
entrada i  sortides 

4 documents 0,4€ 12€ 0€ 15 

26/02/2015 
Serveis 

informàtics 
Margarita Planas 

Correspondència 
entrada 

2 documents 0,2€ 12€ 0€ 14,76 

27/03/2015 Intervenció Josep Roca 
Manaments de 

pagament 
9 capses 0€ 54€ 5€ 71,39 

    COST TOTAL CONSULTES 279,73 € 
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1.2. Tractaments del fons 
 

1.2.1. Descripció i programari 
 
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.  Els fons de documentació històrica, 
excepte el del comtat d’Empúries, estan inventariats en el processador de textos word. 
 
Per tal de millorar el servei de cerca i recuperació de la informació, s’han confeccionat bases 
de dades en Microsoft Acces i en Excel:  
 
Relació de bases de dades elaborada des de l’arxiu municipal: 
 
 
 

Nom Base de dades Tipus BD Registres actuals 

DOCUMENTACIÓ NO TEXTUAL 

AMCE 38 Jaume Canet Caussa . Catàleg.  
mdb 

ACCESS 352 registres 

AMCE 39. Col·lecció imatges. accdb ACCESS 7.298 registres 

AMCE 40. Cartells.xls EXCEL 1.511 registres 

AMCE 41. Impresos menors i programes. xls EXCEL 2.139 registres 

Inventari vídeos i pel·lícules. xls EXCEL 95 registres 

Fons Empordà TV. Xls EXCEL 185 registres 

Produccions impreses. accdb ACCESS 28 registres 

Produccions artístiques. accdb ACCESS 17 registres 

DOCUMENTACIÓ TEXTUAL ADMINISTRATIVA 

A100 Acció i òrgans de govern. mdb ACCESS 532 registres 

Contractacions. accdb ACCESS 291 registres 

2.2.4.Subvencions.accdb ACCESS 684 registres 

D100 Gestió de la informació i de les 
relacions públiques 

ACCESS 217 registres 

G100 Gestió de béns patrimonial. mdb ACCESS 773 registres 

H100 Gestió dels recursos humans ACCESS 1.246 registres 

BD 8 Obres i urbanisme ACCESS 935 registres 

8.4.2. Activitats innòcues. mdb ACCESS 748 registres 

DOCUMENTACIÓ TEXTUAL HISTÒRICA 

Actes del Consell 1695-1715. accdb ACCESS 401 registres 

Medinaceli2.  mdb ACCESS 101.203 registres  

AMCE 9 Escriptures notarials soltes.  mdb ACCESS 217 registres 

AMCE 43 Hemeroteca. Catàleg.  mdb ACCESS 6.954 registres 
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AMCE 44. Catàleg biblioteca auxiliar. mdb ACCESS 2.237 registres 

AMCE 49. Impresos Grup cultural. mdb ACCESS 501 registres 

BASES DE DADES DE FUNCIONAMENT 

Préstecs. mdb ACCESS 21.907 registres 

Registre de consultes. mdb ACCESS 459 registres 

 

 
 

• Programari GIAC (Gestor Integral d’Arxius Comarcals)  de la Generalitat per 
a ús de l’arxiu municipal. 
Conveni signat 3 de març 2015 

 
L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) ha entrat dins un Pla pilot de la Subdirecció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a 
poder utilitzar el seu programari GIAC (Gestor Integral d’Arxius Comarcals) de forma gratuïta.  
 
Aquest programa, desenvolupat per la Generalitat, ens ha de permetre registrar, descriure i 
difondre el patrimoni documental que es conserva a l’Arxiu Municipal de la mateixa manera 
que ho fan els arxius comarcals i històrics de tot Catalunya així com l’Arxiu Nacional.  
 
El projecte també preveu la visualització i la difusió de la documentació a la xarxa a través del 
portal Arxius en línia. Aquest portal facilitarà la cerca d’informació dels documents que es 
conserven a l’arxiu de Castelló i aquells que estiguin digitalitzats es podran veure des de 
qualsevol ordinador i usuari.  
El personal de l’arxiu s’ha format en dos cursos aprendre a treballar amb el nou programa, 
que inclou un mòdul textual per  i un mòdul per a la gestió dels arxius fotogràfics. 
 
 
 
 

1.2.2. Conservació dels fons 
 
Adquisició de material de conservació  
 
Progressivament, al llarg d’aquests quatre anys tota la documentació històrica ( imatges, 
documents, llibres, plànols ...) s’ha anat traslladant de les caixes d’arxiu normalitzades a 
contenidors de conservació ( capses, carpetes, fundes i fulls de protecció), adquirits a les 
empreses ARTE Y MEMÒRIA i JCR. Així mateix, s’ha comprat un aspirador destinat 
exclusivament a documents, que permet eliminar i aspirar els fongs de la documentació 
malmesa.  
Darrerament s’ha adquirit un moble metàl·lic de cinc calaixos a Expo Porxas de Figueres per a 
preservar documents de gran format (cartells, goigs i plànols) per un cost de 933,88 € (IVA 
inclòs). 
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1.2.3. Digitalitzacions 
 

Relació de documents digitalitzats (2012-2015): 
 
 

SÈRIE DOCUMENTAL EXECUCIÓ EMPRESA 
NÚMERO DE 

FULLS 
COST 

Llibres d’actes del Ple 
1948-1985, 1995 

2012 DINSER 2.251 fulls 631,39 € 

Impresos històrics  
1792-1840 

2012-2013 
Subvenció 
biblioteca 

302 unitats Gratuït 

Vídeos de la col·lecció municipal 1992-
2002 

2013 
INTERVIDEO 

TV. SL 
55 cintes 
Betamax 

861,52 € 

Llibres del Consell Municipal  
1695-1715, 1724-1799 

 

2014 IMTHE 5.298 fulls 1.416,30 € 

L’Espiga. Revista dels Esplais. 
1934-1936 

2014 
Subvenció 
biblioteca 

482 fulls Gratuït 

Expedients de planejament i urbanització 
1964-1983 

2014 IMTHE 
146 plànols i 

1.169 fulls 
891,62 € 

Plànols Cadastre . 1958 2014 IMTHE 24 plànols 

Cartells. Fons Esteve Ripoll. 1930-1981 2015 
COPISTERIA 

ESTEVE 
14 cartells 143,50 € 

Llibres d’actes del Ple.  
1900-1947 

2015 IMTHE 1.003 fulls 560,48 € 

COST  TOTAL 4.504,81 € 
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1.3. Accés a la informació 
 

1.3.1. Consultes i préstecs 

 
Números absoluts de consultes internes i externes: 

 

 
PERSONAL AJUNTAMENT USUARIS EXTERNS 

Consultes Préstecs Presencials Telemàtiques 

    Correu electrònic Telèfon 

2011 - 1.418 56 6 - 

2012 - 1.833 70 11 8 

2013 801 1.971 135 6 5 

2014 741 1.951 97 11 8 

2015(gener-abril) 229 599 18 12 - 

 
 
 

Números absoluts de reproduccions segons suport de la unitat documental 
 

Any 
REPRODUCCIONS 

Documents 
Fotogrames fons 
comtat Empúries 

Fotografies plànols 

2011 16 - 13 - 

2012 25 56 46 1 

2013 119 74 21 14 

2014 90 20 23 3 

2015 31 - 15 - 

 
 
 
1.3.2. Préstecs de documents de l’arxiu per a exposicions i publicacions  
 

• 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 
 

• Documental programa : De museus de  TV3. 21 de març 2012 
La productora executiva de TV3, Irene Marin Roda, sol·licità autorització d’ús d’un seguit 
d’imatges de la col·lecció Brossa-Barraquer per l’emissió del programa “De museus”. 
 
 

• Documental “Entre el cel i la terra”, dins el programa Sense Ficció de TV3. 
maig 2013 

El guionista David Fernández de Castro Azúa de la productora Lastor Media SL va sol·licitar 
material audiovisual (6 cintes del fons Jaume Canet Caussa), imatges (11 unitats de la 
col·lecció cortals, 9 unitats de la col·lecció Brossa-Barraquer), expedients de planejament 



14 

 

urbanístic i material gràfic del fons famílila Brossa Anglada per l’edició del reportatge sobre 
els aiguamolls de l’Empordà que es va emetre a TV3 dins el Sense ficció. 

 
 

• Construir el paisatge. Arquitectura tradicional catalana i paisatge de 

Catalunya. Exposició i catàleg.  2015 
L’Observatori del Patrimoni Etnològic i immaterial de Catalunya i el Departament  de Cultura 
de la Generalitat a través de l’IRMU (Institut Ramon Muntaner) organitzen l’exposició 
Construir el paisatge. Arquitectura tradicional catalana i paisatge de Catalunya que serà 
comissariada per Fabien Van Geert. Posteriorment es publicarà el catàleg de l’exposició.   
L’Arxiu Municipal de Castelló contribueix al projecte amb la cessió de dues imatges de la 
col·lecció cortals que es troben dipositades en el nostre centre.: 0159. Galliner de can Peret 
de la Gallinera i 0069 Vista del patí del cortal de can Comas. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

2. Difusió del patrimoni (2011-2015) 
 

2.1. Intervencions en el patrimoni 
 

• Senyalètica patrimonial . Octubre 2013 
 
L’octubre de 2013 s’adjudicà a l’empresa Culturania SC el subministrament de la senyalètica 
patrimonial informativa del centre històric de Castelló d’Empúries mitjançant procediment 
negociat pel preu de 30.250 € (25.000 € + 2.250 € IVA). 
Es van senyalitzar 23 espais i/o edificis del municipi amb 5 tòtems, 5 plaques de paret, 10 
faristols i 3 panells.  
 
 

Nº.  de  les plaques Nom de l'element patrimonial 

0 Plafó general .Resum història Castelló - comtat, i comunitat jueva 

1 Rentador 

2 Ecomuseu -farinera + rec del molí 

3 Sinagoga antiga 

4 Els dos calls 

5 sinagoga nova 

6 Curia-presó + sitges plaça 

7 convent de Sant Agustí 

8 convent de Sant Domènec o Palau comtal 

9 llotja de mar o Casa del consell municipal 

10 convent sta. Clara 

11 Basílica 

12 Creu de terme 

13 sala de contractació, duana. Llotja 

14 cementiri jueus conversos 

15 Les muralles de Castelló (portal de la Gallarda) 

16 casa gran 

17 fossar dels jueus 

18 convent  de la Mercè 

19 Asil Toribi Duran 

20 Pont vell 

21 Torre Carlina 
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2.2. Accions culturals  
 

• Acte d’homenatge  a Pasqual Ribas Torres.  21 d’abril de 2012 
 

Acte d’homenatge amb una taula rodona on hi participaren els historiadors Salvador Vega, 
David Moré, el professor Guillem Ortega i l’alcalde de Castelló. S’edità el llibre: Campanes i 

campaners de Castelló d’Empúries.  L’acció fou coordinada per la Biblioteca Municipal Ramon 
Bordas, l’Ecomuseu-Farinera i  l’Arxiu Municipal  

  
 

• Ferrand Mathieu de Charroux als Stalags. Correspondència  d’un presoner 

francès a la II Guerra Mundial . 14 juliol 2012- 19 d’agost 2012. 
 
Exposició comissariada pel col·leccionista ganxó Josep Murlà, propietari de la documentació i 
material que s’hi exposava. L’exposició es mostrà a les sales de l’Ecomuseu Farinera.  

 
 
 

• Un viatge per les biblioteques particulars conservades a l’ajuntament de 

Castelló d’Empúries.   14 desembre 2012 
 
La Biblioteca Ramon Bordas i Estragués i l’Arxiu municipal vam organitzar 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 família Mayor. La xerrada anà a càrrec de Pep Vila Medinyà, filòleg, 
investigador i estudiós de la literatura popular, el qual mostrarà in situ diversos exemplars.  
Es prestaren 31 llibres (s. XVI- XIX) del fons de les biblioteques particulars antigues per la 
xerrada. 
 

• Les col·laboracions de l’Arxiu municipal a la revista La Muga. 2013-2015 

 

Número i data Títol Documents utilitzats 

Núm. 1,  
Gener 2013 

“Castelló d’Empúries ja forma part de la Red de 

Juderías” 

El Carnaval de 1985 

Vídeo Jaume Canet  
Cartell Carnaval (1985) 

Núm. 2,  
Març 2013 

Les festes de primavera 

Vídeo de Jaume Canet  
Programa homenatge a la 
vellesa, fotografia del Ram 

Núm. 3,  
Juny 2013 

Els gegants de Castelló d’Empúries 

Vídeo de Jaume Canet,  
Fotografia gegants i programa 

Festa Major  (1985) 

Núm. 4,  
Setembre 

2013 
El futbol a Castelló d’Empúries 

Vídeo de Jaume Canet.  
Imatge revista l’Espiga 

Núm. 5,  
Desembre 

2013 
Els reis mags de l’orient a Castelló d’Empúries 

Vídeo de Jaume Canet. 
Fotografies reis mags (1987) 

Núm. 6,  
Març 2014 

La llar de jubilats de Castelló d’Empúries 

Vídeo de Jaume Canet  
 Programa d’homenatge a la 

vellesa (1983) 
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Núm. 7,  
Juny 2014 

El mercat d’Empuriabrava 

Vídeo de Jaume Canet 
fotografies del mercat antigues i 

del mercat d’Empuriabrava. 

Núm. 8,  
Setembre 

2014 
Festival Terra de Trobadors 

Vídeo del TdT (1994) 
 programa TdT (1994), 

fotografies anys 1992-1994. 

Núm. 9,  
Desembre 

2014 
Els pastorets de Castelló d’Empúries 

Vídeo de Jaume Canet i 
fotografies 

Núm. 10,  
Abril 2015 

Playback Vídeo de Jaume Canet i cartells. 

 
 
 
 

• Elaboració pàgina WEB de l’arxiu municipal. Final de 2013 
 

Al darrer trimestre de l’any 2013 l’àrea de noves tecnologies va configurar una nova web per 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Arxiu Municipal hi té reservada una secció.  
 
Des de l’arxiu es van pensar els continguts de la web i es van organitzar de manera que  la 
informació està repartida en sis grans blocs:  
 
1. Informació general de l’Arxiu: funcions, contacte i horaris, història de l’arxiu i memòries  
2. La normativa  
3. Quadres de fons i de classificació  
4. La biblioteca i l’hemeroteca  
5. Les accions de difusió del patrimoni 
6. Patrimoni jueu del municipi. 
 

 
• Projecte de recerca i difusió del patrimoni i el paisatge alt empordanesos. 

Paisatge latent: terres, closes, cortals i cortalers.  (2012-2013) 
 
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 va culminar amb una exposició i un 
catàleg.  
 
 
 

• Passejades per la història dels cortals.   26 abril 2014 i 10 maig 2014 

L’Ecomuseu-Farinera va programar un cicle d’activitats entorn l’exposició dels cortals. Una de 
les seves propostes van ser les passejades per la història dels cortals. Consistia en un itinerari 
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comentat per diferents cortals. Es van fer dues passejades, una pel terme de Castelló 
d’Empúries que fou guiada per l’historiador Josep Colls el dia 26 d’abril, i l’altra pels masos de 
Sant Pere Pescador, conduïda per la Marisa Roig, arxivera municipal de Castelló d’Empúries el 
dia 10 de maig. 

 
 

• Jornada d’estudis en homenatge a Albert Compte i Freixanet. “Els cortals 

empordanesos a l’edat mitjana. De la baixa edat mitjana al segle XXI”.   
22 setembre 2014 

 
La jornada, organitzada per l’Associació d’història rural i l’Institut de recerca històrica de la 

UdG,  amb la col·laboració de l’Ecomuseu-Farinera i l’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries, 

es va celebrar el dia 20 de setembre de 2014 a la sala polivalent de l’Ecomuseu-Farinera de 

Castelló d’Empúries. Durant tot el dia nou investigadors van repassar la història dels cortals 

de la zona al·luvial Muga-Fluvià així com la transformació d’aquest territori.  Els ponents són 
un grup d'investigadors vinculats a la Universitat de Girona, al Centre de Recerca d’Història 
Rural, i a altres institucions que estant estudiant aquest tipus d'explotacions agropecuàries. 
Fruit d’aquesta jornada s’està començant a treballar en l’edició d’un llibre que reculli i ampliï 
els estudis presentats. 

 
 

• Constitució grup de treball  arxius de l’Alt Empordà. ARXIVAE.  
Novembre 2014 

 
El dia 28 de novembre de 2014 es va constituir el Grup de Treball dels arxius de l’Alt Empordà 
–ARXIVAE-, amb l’objectiu  d’unir esforços per tal de millorar la difusió i la comunicació que 
tenen actualment els arxius i donar a conèixer l’important patrimoni documental que 
conserven.  
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 i la Biblioteca-Arxiu del castell de Peralada. 
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. 
El grup ARXIVAE hem creat un blog  http://arxivae.blogspot.com.es/ Així mateix i dins el blog 
s’ha creat una secció que anomenem “Document del mes”, on  mensualment cada arxiu 
publica i descriu un document significatiu conservat en el seu centre. 
 
Documents del mes publicats per l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries: 
 

Data 
publicació 

Títol del document Tipus document publicat 

Juliol 2014 El periodista i polític Claudi Ametlla juntament amb 

altres intel·lectuals visita la ciutat de Reims durant la 

I Guerra Mundial. 

Fotografia. Desembre 1917 

Febrer 2015 90 anys de la “Dona Catalana” una de les primeres 

revistes catalanes de modes i decoració 

Revista. 22 de febrer 1935 
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• Viquipèdia. Entrada Albert Compte Freixanet. 2014 
 
Al llarg del primer trimestre de 2014, la Biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués ha 
engegat un projecte de revisió i ampliació dels continguts de la Wikipèdia que fan referència 
a Castelló d’Empúries (història, patrimoni i biografies). L’Arxiu municipal és col·laborador 
d’aquest projecte juntament amb altres persones i organismes del municipi. Entre els mesos 
d’abril i maig de 2014 es va crear una entrada biogràfica del geògraf i professor castelloní 
Albert Compte i Freixanet. L’Arxiu ha col·laborat en els continguts i també en la recerca 
d’imatges 
 

• Commemoració del Tricentenari 1714-2014.  Maig- desembre 2014 

 
Actes organitzats conjuntament per l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Ramon Bordas.  
 
Conferència “El significat històric de la Guerra de successió: 300 anys després”. 30 de maig 
2014 
La conferència va ser impartida per Pere Gifre, professor i historiador especialitzat en història 
moderna. La xerrada va tenir lloc a la Capella del Convent de Santa Clara i hi van assistir una 
desena de persones. 
 
Visita al Centre Cultural”El Born”, 5 d’octubre 2014 
 
Organitzat per la Biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués en col·laboració amb l’Arxiu 
municipal de Castelló d’Empúries. Una trentena de persones van participar d’aquesta 
activitat que incloïa la visita a l’exposició permanent, a les exposicions temporals, al jaciment 
i una visita guiada pels exteriors del centre cultural. 
 
Panells “Tricentenari. La guerra de Successió” . Durant tot l’any 
 
Es van dissenyar quatre Panells expositius sobre l’esclat, la història i l’evolució de la Guerra 
de Successió a Catalunya, a l’Empordà i especialment a la vila de Castelló d’Empúries. El text 
informatiu es podia llegir en uns suports  en forma de “roll up”. Aquests quatre panells eren 
iguals i es van ubicar a les entrades de l’ajuntament, de la biblioteca municipal, del jutjat de 
Pau i de l’oficina de turisme. El contingut es va traduir al castellà, francès i anglès.  
El cost dels quatre panells, la impressió i els suports van costar 580,80 €. 
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RED DE JUDERÍAS. CAMINOS DE SEFARAD 
 

Incorporació i funcions 
 
El gener del 2012 Castelló d’Empúries va entrar a formar part de l’associació Red de Juderías 
de España y Caminos de Sefarad, associació pública que vetlla per la salvaguarda i la difusió 
del patrimoni jueu. Els municipis que en formen part es promouen conjuntament amb 
activitats culturals i turístiques, adreçades a un  turisme cultural especialitzat.  
 
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” 
 

Accions culturals entorn a la cultura jueva 
 
Relació d’activitats organitzades per centres i entitats locals sobre cultura jueva, coordinats 
per l’arxiu municipal: 
 

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 i 05/02/2012 

Visita temàtica: "Luces de la Edad 
Media". 

OIT CE  La Candelera. 04/02/2012 

Conferència: Cafarnaüm, la ciutat de 
Jesús. 

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

  30/03/2012 

Visita guiada amb trenet. PNAE - Call - 
PNAE. 

OIT CE Setmana Santa. 07/04/2012 

Casament jueu. Serfs de la Gleva i Alma Cubrae   28 i 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. Descobreix 
la joia del museu 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó/ Ecomuseu-Farinera. 

 Dia Internacional 
dels museus. 

19/05/2012 

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 

Girona visita el call de Castelló: Visita 
guiada. 

Patronat del Call/ OIT CE 
Jornades europees 
de cultura jueva 

01/09/2012 
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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 

TdT 06/09/2012 

Conferència de Pere Casanelles "Els 

jueus catalans i les tradicions de la 

Bíblia" 

Centre d'estudis trobadorescos / 
UdG 

TdT 07/09/2012 

Visita Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

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

Representació: El secret del rabí Serfs de la Gleva TdT 
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 

TdT 08/09/2012 

Magister Petrus (Concert) Festes i Cultura TdT 08/09/2012 

Dictant nunc Hebrei (Conferència) 
Centre d'estudis trobadorescos / 
UdG 

TdT 08/09/2012 

Mercat jueu Festes i Cultura TdT 
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  Jornades Europees 
de Patrimoni 

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 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

La Candelera. 02/02/2013 

Visita temàtica: "Seguint les passes 

del Rabí de Castelló". 
OIT CE Setmana Santa. 29/03/2013 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

DIM 18/05/2013 

Visita guiada nocturna Nit europea 
dels museus 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

DIM 18/05/2013 

Descobreix la joia del museu 
Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

DIM 
del 18/05/2013 al 

26/05/2013 

Pa sagrat i pa de vida 
Ecomuseu-Farinera/ Oficina de 
turisme 

Fira del pa, la farina 
i el blat 

19/05/2013 

Presentació llibre de Dolors Bramon: 
“Moros, jueus i catalans en terra 

catalana” 

Arxiu municipal/ Biblioteca 
municipal  

  07/06/2013 

Tselim, un passeig per la mitologia 
hebrea 

Serfs de la gleva   15/06/2013 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Sant Joan 23/06/2013 

Tselim, un passeig per la mitologia 
hebrea 

Serfs de la gleva   03/08/2013 

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

Museu d'història medieval Cúria-
Presó 

Festa major 10/08/2013 

Presentació revista Mot so Razo amb 
dossier central sobre història dels 
jueus 

Centre d'Estudis Trobadorescos/ 
UdG 

TdT 05/09/2013 

Casament jueu Serfs de la gleva TdT 07 i 08/09/2013 

Conferència: Jueus catalans en temps 

d'heretges 
Centre d'Estudis Trobadorescos/ 
UdG 

TdT 07/09/2013 
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Instagram el llegat jueu 
Patronat de turisme Costa Brava JECJ 

08/09/2013 
29/09/2013 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

JECJ 27,28 i 29/09/2013 

Conferència: Valoració i abast del 

patrimoni jueu a càrrec de Jordi 
Casanovas 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

JECJ 28/09/2013 

Visita guiada: Simbologia jueva a 

Castelló d'Empúries 
Oficina municipal de turisme JECJ 28/09/2013 

Presentació de la festivitat dels 
tabernacles o Sukot 

Serfs de la gleva JECJ 28/09/2013 

Itinerari literari teatralitzat: Dels 

estanys al fossar. Una passejada pels 

Aiguamolls de l'Empordà 

Arxiu municipal/ Biblioteca Ramon 
Bordas Estragues  

JECJ 29/09/2013 

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

Festa de la 
Hanukkà 

06/12/2013 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Festa de la 
Candelera 

01/02/2014 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Festa de la 
Candelera 

02/02/2014 

Conferència: Què és la Càbala Jueva? 
Conferència a càrrec de Manuel 
Forcano 

Gosa Pensar (Rosa Costabella)  20/03/2014 

Visita guiada de la Nit dels Museus 
Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Dia Internacional 
dels Museus 

17/05/2014 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Dia Internacional 
dels Museus 

18/05/2014 

Fam trip II Programa FT OFAKIM Leah 
Netzer. 

Patronat de turisme Costa Brava 
Pirineu de Girona 

 13/06/2014 

Promoció entrada museus 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó / Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d'Empúries 

Benvinguda a 
l'estiu. 

23/06/2014 i 
24/06/2014 

Vifam: Viatge de periodistes de Los 
Àngeles. 

Red de juderías  05/07/2014 

Les nits jueves a Castelló d'Empúries. Serfs de la Gleva  18/07/2014 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Festa Major 10/08/2014 

Les nits jueves a Castelló d'Empúries. Serfs de la Gleva  15/08/2014 

Les nits jueves a Castelló d'Empúries. Serfs de la Gleva  05/09/2014 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Terra de trobadors 
12/09/2014-
14/09/2014 

Exposició: Els jueus del comte 
d'Empúries. 

Serfs de la Gleva Terra de trobadors 
12/09/2014-
14/09/2014 

Presentació de la revista Mot so Razo, 
amb un article sobre cultura jueva. 

Universitat de Girona / Museu 
d'història medieval de la Cúria-Presó 

Terra de trobadors 12/09/2014 

Presentació de llibre: "Els amors de 
Na Loba i Hug d'Empúries". 
Presentació de llibre a càrrec del seu 
autor, Josep Torrent. 

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Terra de trobadors 14/09/2014 

Conferència : Ser dona i jueva a l'edat 
mitjana a Catalunya, conferència a 
càrrec d'Irene Llop. 

Arxiu municipal de Castelló 
d'Empúries 

Terra de trobadors 
/ Jornada europea 
de la cultura jueva 

14/09/2014 

Hora del conte. Conte sobre jueus 
Biblioteca municipal Ramon Bordas i 
Estragués 

 24/09/2014 

Presentació del llibre en  Homenatge 
Miquel Pujol: "Jueus del rei i del 
comte" a càrrec de Dolors Bramon. 
Signatura conveni de recepció fons 
documental de Miquel Pujol. 

Arxiu municipal de Castelló 
d'Empúries 

 19/09/2014 

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 

26/09/2014-
28/09/2014 
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Exposició de fotografies dels jueus 
polonesos «I continuo veient les 
seves cares» 

Ruta de l'Art Ruta de l'Art 11/10/2014 

Xerrada alumnes 2n ESO Institut de 
Castelló: "La història del call jueu de 
Castelló d'Empúries" 

Red de Juderias.  Projecte Benjamin 
de Sefarad 

 23/10/2014 

Conferència: "El paper de la dona 
jueva als calls catalans" a càrrec de F. 
Andreu Lascorz 

Biblioteca municipal Ramon Bordas i 
Estragués i associació Serfs de la 
Gleva 

 24/10/2014 

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

Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

Festa de la 
Candelera 

01/02/2015 

Presentació de llibre: Els jueus 

catalans de Manel Forcano 
Museu d'història medieval de la 
Cúria-Presó 

 06/03/2015 

Visita Guiada Benjamí de Sefarad Arxiu municipal de Castelló 
d'Empúries 

Projecte Benjamí 
de Sefarad 

13/03/2015 

Jornada intercanvi Benjamí de 
Sefarad 

Arxiu municipal de Castelló 
d'Empúries 

Projecte Benjamí 
de Sefarad 

20/04/2015 

    

 
Número d’activitats relacionades amb cultura jueva  

(2012-2015) 
Usuaris participants 

74 13.748 

 
 

• Projecte Benjamí de Sefarad . Novembre 2014-abril 2015 
 
La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad està portant a terme, a iniciativa de la 
ciutat andalusa de Lucena, el projecte pedagògic «Benjamí de Sefarad» adreçat a l’alumnat 
de segon d’ESO. Entre els principals objectius hi ha la promoció d’activitats didàctiques de 
contingut històric i patrimonial per tal de conscienciar als nois i noies en la defensa del llegat 
cultural jueu. Al llarg d’aquests darrers mesos, els alumnes han elaborat treballs que tenen el 
patrimoni jueu de les seves ciutats com a punt de partida. Els treballs tracten temes diversos 
(història, patrimoni, música, teatre, llengua, literatura, gastronomia, etc.) i s’han presentat en 
diferents formats, com ara aplicacions informàtiques, blogs, representacions teatrals, 
produccions artístiques, etc. 
 
El passat 14 d’abril, l’alumnat de segon d’ESO de Girona, Besalú i Castelló d’Empúries van 
intercanviar i compartir les seves experiències a la ciutat de Girona on els alumnes de 
l’Institut Jaume Vicens Vives els van guiar pel call jueu.  
 
El dia 20 d’abril  els alumnes de  l’INS de Castelló, coordinats per la professora Olga Mundo, 
van rebre els de Girona. A la trobada d’intercanvi a Castelló d’Empúries hi van assistit una 
cinquantena d’alumnes de l’INS Jaume Vicens Vives de Girona acompanyats dels seus 
professors, la secretaria de la Red de Juderias, sra. Assumpció Hosta, el regidor de la ciutat de 
Lucena, sr. Manuel Lara, i un  membre de la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 
Cooperació de la Universitat de Girona 
 
Entre les activitats preparades per l’alumnat castelloní, hi hagueren visites guiades pel call 
dirigides pels propis alumnes i la presentació dels treballs realitzats en els diversos tallers, 
com ara l’elaboració de dues maquetes, una de la sinagoga i una altra del fossar, la confecció 
de vestits jueus, una representació teatral d’un casament jueu i també  un taller de 
gastronomia i un altre de música.  
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Edicions i publicacions de temàtica jueva 
 

• Coordinació per a l’edició d’un vídeo promocional sobre el call de Castelló.  
Maig 2013 
 

La Red de Juderias encarregà a l’empresa VIDICAM l’edició d’un reportatge promocional de 
les ciutats que formen part de la xarxa de calls de tot l’estat espanyol.  Els continguts 
històrics d’aquest vídeo van ser aportats per l’arxiu municipal de Castelló d’Empúries. Els 
treballs de gravació del documentals es van realitzat el 31 de maig de 2013. 

 
 

• Edició, muntatge i adaptació del vídeo promocional sobre el call de Castelló.  
18 novembre 2013  

 
Es tracta d’un vídeo promocional sobre els calls de les ciutats catalanes que formen part de la 
Red de Juderias que va ser presentat a la ciutat de Jerusalem pel president de la Generalitat, 
Artur Mas.  Va ser una proposta del Patronat Call de Girona i va ser una adaptació del 
reportatge que havia elaborat l’empresa VIDICAM.  El vídeo tingué un cost  de 365,95 €.  

 
• Presentació del llibre “Moros, jueus i catalans en terra catalana. Memòria del 

nostre passat”. 7 juny 2013  
  
Presentació del llibre de Dolors Bramon al convent de Santa Clara, la responsable de l’acció 
va ser Sílvia Planas, directora del Museu dels Jueus i de l’Institut d’estudis Nahmanides. 
L’acte va ser organitzat conjuntament per la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués i l’Arxiu 
Municipal. 
 

• Edició d’un tríptic informatiu sobre el call. Octubre 2013 

 
El mes d’octubre de 2013 la Junta de govern  va aprovar l’edició d’un full informatiu sobre el 
Call jueu de Castelló d’Empúries. Es van encarregar 5.000 exemplars a Impremta Pagès SL per 
un import de 758,67 € (IVA inclòs). 
 
Aquests fulletons es distribueixen als punts de més afluència turística del municipi: Oficines 
de turisme (Castelló i Empuriabrava), Ecomuseu-Farinera i Museu d’Història Medieval de la 
Cúria-Presó. 
 
 

• Jornada d’estudi i edició del llibre: ”Jueus del rei i del comte. A l’entorn de  les 

comunitats jueves de Girona i Castelló d’Empúries”.  
19 octubre 2012 /juny 2014 
 

La Jornada d’estudi va ser un homenatge al medievalista castelloní Miquel Pujol Canelles i   
va estar coordinat per l’Institut d’Estudis Nahmànides (Patronat Call de Girona) i l’Arxiu 
Municipal de Castelló d’Empúries, i va comptar amb el suport del Bisbat de Girona, l’Institut 
d’Estudis Empordanesos i la Red de Juderías de España- Caminos de Sefarad.  
 
A la jornada, celebrada el 19 d’octubre de 2012 a Girona i Castelló d’Empúries, s’hi van 
presentar treballs centrats en la història i la cultura jueves de les àrees de Girona i del comtat 
d’Empúries a l’època medieval. La ponència inaugural fou impartida pel degà de la Facultat 
de Lletres, Joan Ferrer. Entre els comunicants hi hagué la intervenció de les arqueòlogues 
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Maria J. Lloveras i Anna M. Puig,  i dels historiadors Josep M. Gironella, Joel Colomer, Irene 
Llop, Inés Padrosa i Pere Gifre. 
 
El llibre “Jueus del rei i del comte” es va publicar dins la col·lecció Girona Judaica, núm. 7. Les 
despeses es van repartir entre l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
Cada ajuntament va aportar 871,78 € per a la impressió del llibre a Arts Gràfiques Palahí.   
El llibre és el recull de les comunicacions que es van fer en la Jornada d’estudis en homenatge 
a Mn. Miquel Pujol l’any 2012. El llibre es va presentar a Castelló d’Empúries el mes de juny 
de 2014 a la Capella del Convent de Santa Clara. La presentació va anar a càrrec de Dolors 
Bramon.  
Després de la presentació es va formalitzar la signatura del conveni de donació del fons 
personal de Mn. Miquel Pujol a l’arxiu municipal de Castelló d’Empúries. Els assistents van 
poder veure una petita mostra de la documentació que la família Pujol va ingressar a l’arxiu.  

 

 
• Col·laboració amb la revista MOZAIKA. Article història de la comunitat jueva de 

Castelló. 2014 
 
La Plataforma Cultural MOZAIKA es una entitat sense ànim de lucre, des de 2009, Mozaika 
ha produït i compartit accions de cultura jueva local a Barcelona, d'una forma moderna i 
inclusiva sense oblidar les tradicions. 
L’arxiu municipal de Castelló va col·laborar amb el  núm. 7 de la revista MOZAIKA, amb un 
article sobre la història de la comunitat jueva de Castelló a l’època medieval i la coordinació i 
aportació de documents fotogràfics per a il·lustrar el texti.  
 
 
Relació d’imatges trameses a Mozaika amb el número d’identificació:  

 

AMCE 7298.  Làpida funerària de la jove Sara 
AMCE 7299  Làpida funerària d R. Salomó.  
AMCE 7301. Làpida funerària de Hayyim 
AMCE 7302. Làpida funerària del Rabí Hayyim. 
AMCE 7304.  Làpida funerària de Senyora 
AMCE 7305. Làpida funerària del Rabí David de Cotlliure 
AMCE 7309. Làpida funerària de Bonadona 
AMCE 7307. Làpida funerària de la senyora Regina 

AMCE 7311.  Làpida funerària de la Basílica de Santa Maria 
AMCE 7312. Conjunt de làpides funeràries  del Museu d’Història Medieval  Cúria-Presó  
AMCE 7313/ AMCE 7314. Façana Museu d’Història Medieval Cúria-Presó. 
AMCE 7315. Basílica de Santa Maria.  
AMCE 7316. Retaule de l’altar Major. Segle XIV 
AMCE 7317.  Detall de dues figures de rabins esculpits en el retaule de l’altar Major.  
AMCE 7318. Detall del retaule pintat de Sant Miquel. Grup de jueus. 1448 
AMCE 7320. Doble pila baptismal de la basílica .  
 

 
 

       Marisa Roig Simon 
       Directora Arxiu Municipal 
       Abril 2015 


