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AMCE 60. MIQUEL BARCELÓ CANALS 

01. Cooperativa local de la vivienda. El Botxí. 

 

01.01. Documentació constitutiva i d’administració. 

Estatuts  Estatuts de l'Associació de propietaris i veïns del grup d'habitatges "El 

Botxí" de Castelló d'Empúries. Any: 1970. Format: foli; 10f. 

1970 [AMCE 60.01.01] 

Circulars Circulars de la Cooperativa local de l'habitatge de Castelló d'Empúries. 

Núm. 1-2. Any: 1970. Format: foli; 6f. 

1970 [AMCE 60.01.02] 

Cédula de calificación provicional de 

viviendas de proteccción oficial. 

Cèdules de qualificació d'habitatges de protecció oficial atorgades pel 

ministeri de la vivenda. Any: 1970-1975. Format: foli; 11f. 

1970-1975 [AMCE 60.01.05] 

Memòria sobre la construcció de la 

urbanització El Botxí de Castelló 

d'Empúries. 

Memòria sobre la construcció de la urbanització El Botxí de Castelló 

d'Empúries i altra documentació relacionada. Any: 1971. Format: foli. 

1971 [AMCE 60.01.03] 
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01.02. Patrimoni i construcció d’habitatges 

Plecs de condicions per a la 

construcció de la urbanització El 

Botxí de Castelló d'Empúries 

Plec de condicions per a la construcció de 79 habitatges de protecció 

oficial a adjudicar mitjançant concurs convocat per la Cooperativa local 

de la vivenda de Castelló d'Empúries; i Plec de condicions per 

instal·lacions i canalitzacions. Inclou un plànol de secció dels vorals. 

Any: 1971. Format foli; 6f.  

1971 [AMCE 60.01.17] 

Projecte de construcció d'un grup de 

69 habitatges subvencionats a 

Castelló d'Empúries. 

Projecte de construcció d'un grup de 69 habitatges subvencionats a 

Castelló d'Empúries, promogut per la Cooperativa local de l'habitatge. 

Inclou una memòria descriptiva i 21 plànols (incloent un plànol amb la 

situació dels pous). Arquitecte: Josep M. Pla Torras. Any: 1971.  

1971 [AMCE 60.01.18] 

Contracte per a la instal·lació d'una 

antena. 

Contracte per a la instal·lació d'una antena col·lectiva per al grup 

d'habitatges de la urbanització El Botxí. Any: 1973. Format: foli; 10f.  

1973 [AMCE 60.01.16] 

Contractes de subministrament. Contractes de subministrament de gas i d'instal·lacions de comptadors 

a la urbanització El Botxí de Castelló d'Empúries. Format: foli; 105f. 

Inclou el plànol d'un habitatge tipus. Any: 1974-1975. Format: foli.  

1974-1975 [AMCE 60.01.13] 

 

 

01.03. Comptabilitat 
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01.04. Col·lecció fotogràfica 

Construcció de la urbanització 

El Botxí de Castelló d'Empúries. 

Col·lecció de 118 positius fotogràfics en blanc i negre sobre la 

construcció de la urbanització El Botxí de Castelló d'Empúries. Obra 

promoguda per la Cooperativa local de la vivenda de Castelló 

d'Empúries. Anys: 1972-1973. Autor: Carles Casamitjana. 

1972-1973 [AMCE 60.8795-8807.Àlbum 7] 

Grup d'habitatges de protecció 

oficial de la urbanització El 

Botxí. 

Reportatge de 21 positius fotogràfics en blanc i negre sobre el grup 

d'habitatges de protecció oficial de la urbanització El Botxí. Any: 1992-

1993. Autor: desconegut. 

1992-1993 [AMCE 60.8810-8811.Àlbum 7] 

Exposició del 25è aniversari de 

la construcció de la Cooperativa 

de la vivenda de Castelló 

d'Empúries. 

Reportatge d'onze positius fotogràfics en paper sobre l'exposició 

temporal del 25è aniversari de la construcció de la Cooperativa de la 

vivenda de Castelló d'Empúries, que tingué lloc a l'entrada de la sala 

municipal de Castelló d'Empúries. Any: 1995. Autor: Miquel Barceló 

Canals. 

1995 [AMCE 60.8808-8809.Àlbum 7] 

 

 

02. Agrupació ramadera de l’Alt Empordà. 

Memòria de l'Agrupació ramadera 

de l'Alt Empordà, 1969-1988. 

Memòria de l'Agrupació ramadera de l'Alt Empordà, 1969-1988. 

Recopilació elaborada per Miquel Barceló Canals l'any 1994. Arxiu de 

complement. Format: foli, enquadernat amb cobertes de cartró; 160f. 

1969-1988 [AMCE 60.03.29] 
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Proyecto del reglamento interno del 

Grupo de Colonización "Alto 

Ampurdán" de Castelló de Ampurias 

(Gerona). 

Expedient que conté un projecte per a la elaboració d'un reglament 

intern del Grup de Colonització "Alt Empordà" de Castelló d'Empúries (1 

de febrer de 1969) i una memòria sobre aquesta institució elaborada 

per Miquel Barceló l'any 2009. Format: foli; 25 f. Arxiu de complement. 

2009 [AMCE 60.03.37] 

 

02.01. Col·lecció fotogràfica. 

Construcció d'una explotació 

ramadera per part de l'Agrupació 

ramadera de l'Alt Empordà. 

Col·lecció de 36 positius fotogràfics en color sobre la construcció 

d'una explotació ramadera amb naus, sitges i menjadores per part 

de l'Agrupació ramadera de l'Alt Empordà. Any: 1970-1971. Autor: 

desconegut. 

1970-1971 [AMCE 60.9090.Àlbum 8] 

Visita del sr. Tomás Allende 

García-Baxter, ministre 

d'agricultura a l'explotació 

ramadera de l'Agrupació 

ramadera de l'Alt Empordà. 

Col·lecció de 2 positius en blanc i negre sobre la visita del sr. Tomás 

Allende García-Baxter, ministre d'agricultura a l'explotació ramadera 

de l'Agrupació ramadera de l'Alt Empordà. Any: 1971. Autor: Sans. 

1971 [AMCE 60.9091-9092.Àlbum 8] 

Construcció d'una explotació 

ramadera per part de l'Agrupació 

ramadera de l'Alt Empordà. 

Col·lecció de 36 positius fotogràfics en color sobre la construcció 

d'una explotació ramadera amb naus, sitges i menjadores per part 

de l'Agrupació ramadera de l'Alt Empordà. Any: 1970-1971. Autor: 

desconegut. 

1970-1971 [AMCE 60.9090.Àlbum 8] 
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03. Documentació esparsa 

Constitució d'una Junta de 

propietaris. 

Constitució d'una Junta de propietaris per a signar un conveni amb els 

propietaris del molí de Castelló d'Empúries. Data: 1860, febrer, 26. 

Format: foli. Arxiu de complement. 

1860 [AMCE 60.03.33] 

Còpies de reglaments de diferents 

entitats de Castelló d'Empúries. 

Còpies de reglaments de diferents entitats de Castelló d'Empúries: 

Estatuts del sindicat Centre agrícola i social de Castelló d'Empúries 

(1924), Reglament de la societat de socors mutus L'Empordanesa de la 

vila de Castelló d'Empúries (1934), Sindicato Centre agrícola i social de 

Castelló d'Empúries, reglament de la Hermandad de Socorros Mútuos 

(1920). Format: foli; 15 f. Arxiu de complement. 

1920-1934 [AMCE 60.03.41] 

Documentació relacionada amb la 

petició del patrimoni de la Cambra 

agrària local a favor de l'Ajuntament 

de Castelló d'Empúries. 

Expedient que conté documentació relacionada amb la petició del 

patrimoni de la Cambra agrària local a favor de l'Ajuntament de Castelló 

d'Empúries. Format: foli; 39f. 

1946-1996 [AMCE 60.03.35] 

Pregons d'Andrés Brugués Llobera Expedient que conté documentació sobre diferents pregons 

pronunciats per Andrés Brugués Llobera: Mercat del Ram de Vic (1967), 

Setmana Santa de Girona (1968), Festes de la verge de la Cinta de 

Tortosa (1974), Discurs a l'Ateneu barcelonès en motiu de l'entrega de 

la gran creu d'Alfons X a Ignasi Agustí. Format: foli; 40 f. Arxiu de 

complement. 

1967-1974 [AMCE 60.03.44] 

Retalls de premsa Retalls de premsa comarcal relacionades amb el franquisme i la 

Falange. Any: 1970-1978. Format: foli; 8 f. Arxiu de complement. 

1970-1978 [AMCE 60.03.47] 
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Concert de l'Orfeó català a Castelló 

d'Empúries. 

Expedient amb documentació relativa al concert de l'Orfeó català a 

Castelló d'Empúries. Data: 1972, juliol, 9. Format: foli. Inclou còpies de 

fotografies en blanc i negre en format DIN-A4. 

1972 [AMCE 60.03.31] 

Trasllat de la mesa de l'Altar major 

de la Basílica de Santa Maria de 

Castelló d'Empúries. 

Expedient que conté documentació sobre el trasllat de la mesa de 

l'Altar major de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Data: 

1972. Format: foli; 10 f. Arxiu de complement. 

1972 [AMCE 60.03.40] 

Projecte de reconstrucció de l'orgue 

de la Basílica de Santa Maria de 

Castelló d'Empúries. 

Projecte de reconstrucció de l'orgue de la Basílica de Santa Maria de 

Castelló d'Empúries. Any: 1974-1979. Format: foli. 

1974-1979 [AMCE 60.03.30] 

Homenatge a Mossèn Salvador 

Pagès 

Expedient sobre l'acte d'homenatge a mossèn Salvador Pagès a Castelló 

d'Empúries el dia 6 de desembre de 1981. Inclou un llibret editat en 

motiu d'aquest homenatge. Format: 7 folis; llibret de 22 x 16 cm i 12f. 

1981 [AMCE 60.03.34] 

Urbanització El Temple de Castelló 

d'Empúries. 

Expedient que conté documentació relativa a l'urbanització el Temple, 

del terme municipal de Castelló d'Empúries. Inclou un plànol de 

parcel·lació elaborat per l'Institut català del sòl (1991) i les ordenances 

reguladores. 

1991 [AMCE 60.03.46] 

Proposta per a un estudi de la 

Farinera de Castelló d'Empúries com 

a centre interpretatiu i dinamitzador 

del turisme cultural. 

Estudi elaborat per l'equip Beltran, Franquesa i Huerta sobre la Farinera 

de Castelló d'Empúries com a centre interpretatiu i dinamitzador del 

turisme cultural. Any: 1994. Format: foli; 23 f. Arxiu de complement. 

1994 [AMCE 60.03.45] 
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Organització de la I Trobada de 

teatre de Castelló d'Empúries 

Empòrium'97. 

Expedient que conté documentació de la I Trobada de teatre de 

Castelló d'Empúries Empòrium'97. Format: foli; 51 f. Arxiu de 

complement. 

1997 [AMCE 60.03.42] 

Organització de la II Trobada de 

teatre de Castelló d'Empúries 

Empòrium'98. 

Expedient que conté documentació de la II Trobada de teatre de 

Castelló d'Empúries Empòrium'98. Format: foli; 70 f. Arxiu de 

complement. 

1998 [AMCE 60.03.43] 

Actuació de l'Escolania de 

Montserrat 

Expedient que conté documentació relacionada amb l'actuació de 

l'Escolania de Montserrat el dia 17 de juny de 2005 a la Basílica de 

Santa Maria de Castelló d'Empúries. Inclou el tríptic informatiu amb el 

programa del concert i retalls de premsa. Format: foli; 16f. 

2005 [AMCE 60.03.36] 

Restauració de l'orgue de la Basílica 

de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries. 

Expedient que conté documentació relacionada amb el procés de 

restauració de la caixa de l'orgue, el carrilló i el cancell de la Basílica de 

Santa Maria de Castelló d'Empúries. Format: foli; 36 f. Arxiu de 

complement. 

2006 [AMCE 60.03.38] 

Proclamació del títol de Basílica a 

l'església de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries. 

Expedient que conté documentació relacionada amb l'acte de 

proclamació del títol de Basílica a l'església de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries. Inclou el programa de mà. Data: 24 de setembre de 2006. 

Format: foli; 17 f. 

2006 [AMCE 60.03.39] 

Compra de dues parcel·les a la 
urbanització Empuriabrava 

Opció de compra i paga i senyal d’una parcel·la a Requesens, 130 i una 
altra a Port Alegre, 26 (arxiu de complement). 14 d’abril de 1967. 
Format: foli; 7 f. 

1967 [AMCE 60.03.40] 
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Orgue monumental de l’església de 
Santa Maria de Castelló  

Plec de documents  relacionats amb la primera restauració a càrrec de 
mossèn Salvador Pagès, segona restauració , junta econòmica 
parroquial (1988-2007) i restauració final , Miquel Barceló 2016 (arxiu 
de complement). 58f. 

1998-2007 [AMCE 60.04.00] 

Comptabilitat parròquia de Santa 
Maria 

Dossier amb la comptabilitat realitzada per la Junta Econòmica de la 
Parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries 

2004 [AMCE 60.04.00] 

 

 

 

04. Biblioteca i Hemeroteca 

Crónicas del Ampurdán Autor: Juandó Arboix, Pedro. Títol: Crónicas del Ampurdán. Any: 1955. 

Lloc d'edició: Peralada. Format: 23,5 x 17 cm; 55 pàg. 

1955 [AMCE 60.04.2557] / 

CDU: 946.71 EmA JUA 

Boletín Agro-pecuario Títol de la revista: Boletín Agro-Pecuario. Editor: Obra social agrícola de 

la Caja de pensiones para la vejez y de ahorros de Cataluña y Baleares. 

Any: 1971-1973. Lloc d'edició: Barcelona. Format: 22 x 16 cm; 137 pàg. 

1971-1973 [AMCE 60.04.138] 

Centenari del foc de Castelló Autors: Fages de Climent, Carles; Papell, Antoni; Grabolosa, Ramon; 

Compte Freixenet, Albert; Buscarons, Lluís. Títol: Centenari del foc de 

Castelló. Any: 1974. Editor: Ajuntament de Castelló d'Empúries. 

Impremta: Montserrat, Figueres. Format: 23 x 16 cm; 28 pàg. 

1974 [AMCE 60.04.433] / 

CDU: 946.71"1874-

1974" EmA 
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Biografia del mestre Lluís Buscarons 

i Pastells 

Autor: Ripoll Cornell, Esteve. Títol: Biografia del mestre Lluís Buscarons i 

Pastells. Any: 1999. Editor: Ajuntament de Castelló d'Empúries. Format: 

22,5 x 16 cm; 30 pàg. 

1999 [AMCE 60.04.631] / 

CDU: 929 Lluís 

Buscarons RIP 

 

05. Impresos 

Orfeó Català Castelló d'Empúries Programa del concert de l'Orfeó Català a la Basílica de Santa Maria de 

Castelló d'Empúries el dia 9 de juliol de 1972. El programa conté una 

breu explicació de l'Orfeó Català, una biografia del mestre Lluís Millet, 

el programa del concert i les lletres de les peces musicals. Format: 21,5 

x 15,5 cm; 10 f. Exemplar dedicat pel mestre Lluís M. Millet. 

1972 [AMCE 60.04.3231] 

Centenari del foc de Castelló Programa desplegable en forma de tríptic amb la relació dels actes 

programats en motiu del centenari del Foc de Castelló. Data: 1974, 

novembre, 3 i 4. Format: 24 x 16 cm; 3f. 

1974 [AMCE 60.04.238] 

I Festival internacional de l'orgue a 

Catalunya 

Cartell promocional del I Festival internacional de l'orgue a Catalunya i 

inauguració oficial de l'orgue monumental de Castelló d'Empúries. 

Inclou el programa del concert a càrrec del mestre Rafel Tapiola. Data: 

1981, juliol, 12. Format: 58,5 x 43 cm. 

1981 [AMCE 60.05.00] 

Inauguració de l'orgue monumental 

de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries 

Díptic amb la programació de l'acte d'inauguració de l'orgue 

monumental de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Data: 1981, juliol, 

12. Format: 21 x 15 cm; 2f. 

1981 [AMCE 60.04.301] 
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Inauguració de l'orgue monumental 

de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries 

Fulletó de cartolina marró amb un dibuix de la portalada de la Basílica 

de Santa Maria de Castelló d'Empúries a l'anvers i el programa del 

concert d'inauguració al revers. Data: 1981, juliol, 12. Format: 22,5 x 16 

cm. 

1981 [AMCE 60.04.302] 

 

06. Col·lecció fotogràfica 

Concert de l'Orfeó Català a la 

Basílica de Santa Maria de Castelló 

d'Empúries 

Reportatge fotogràfic d'onze positius en blanc i negre sobre paper, d'un 

concert que l'Orfeó català va oferir el mes de juliol de 1972 a l'interior 

de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. 

1972 [AMCE 60.Àlbum8.9165] 

 


