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1. 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 les àrees de Serveis interns i de Desenvolupament i promoció del 

municipi essent les senyores Esther Piris i Assumpció Hugas, respectivament, les responsables 

polítiques. 

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. 

 

1.1. Serveis i funcions 
 

 Atenció personalitzada de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.00 h, 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. 
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 Descriure la documentació que es troba dipositada a l’arxiu municipal, 

independentment del seu suport i de la seva fase vital (activa, semi activa i històrica) i 

posar-la a disposició pública amb les condicions que es determinin. 
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2. Personal 
 

La pandèmia de la Covid 19 ha obligat a adoptar mesures per garantir la seguretat de 

treballadors i usuaris de l’arxiu tant pel que fa a l’atenció al públic com al treball intern 

d’oficina. El canvi de normativa s’ha dictaminat en funció a les recomanacions de la 

Generalitat de Catalunya i del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

A mesura que el govern ha anat aplicant noves mesures sanitàries, l’arxiu s’ha anat adaptant 

per poder donar continuïtat al serveis i ha comunicant la normativa vigent a través de les 

xarxes socials per tal que arribés al major nombre de persones. 

Les mesures de prevenció que s’han aplicat a l’arxiu municipal han consistit en la instal·lació 

de mampares protectores de metacrilat a les taules del despatx i dispensadors de gel 

hidroalcohòlic tant a l’entrada de l’Arxiu com a la sala de consulta. L’aforament s’ha reduït 

a un usuari, que ha de sol·licitar cita prèvia per a consultar la documentació. Els documents 

consultats passen una quarantena de 10 dies i per aquest motiu la consulta queda reduïda 

a tres unitats documentals per persona i per sessió, excepte en el préstec de documents al 

personal del propi Ajuntament, que no tenen limitació en el nombre màxim de documents 

prestats. Finalment, el lavabo ha quedat fora de servei pels usuaris. 
 

 Personal fix: 

Marisa Roig Simon. Llicenciada en història (UAB) i màster en Arxivística (UAB). Arxivera 

municipal des de 1987. 

Meritxell Fernández Domènech. Llicenciada en Història de l’Art (UdG) i en 

Documentació (UOC). Màster en Gestió de patrimoni cultural (UdG) i Postgrau en gestió 

d’arxius fotogràfics (UAB). Auxiliar administrativa adscrita a l’arxiu des del 2012.  
 

 Treballadors en pràctiques  

Durant el 2021 no s’ha acceptat cap estudiant en pràctiques com a mesura preventiva 

contra la Covid 19. 
 

 Personal contracte de serveis 

Alba Pérez Álvarez. Historiadora-medievalista contractada per catalogar el fons 

documental del Comtat d’Empúries –Arxiu Ducal de Medinaceli-. Els seus serveis es 

realitzaren des del 5 de març fins l’11 de juny de 2021 en un còmput total de 250 hores. 
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2.1. Formació del personal 

 

 L’Arxiu electrònic únic 

Organitzador: Associació d’arxivers i gestors de documents de Catalunya. 

Data i lloc: 8-22 març. Formació virtual. 

Durada: 10 hores 

Participants: Meritxell Fernández Domènech 

 

 Línies bàsiques de la protecció de dades personals a les administracions públiques. 

Organitzador: Escola d’Administració pública de Catalunya. 

Data i lloc: Març. Formació virtual. 

Durada: 10 hores 

Participants: Meritxell Fernández Domènech 

 

 Curs sobre documents cartogràfics: gestió i conservació 

Organitzador: Associació d’arxivers i gestors de documents de Catalunya. 

Data i lloc: 12-19 abril. Formació virtual. 

Durada: 10 hores 

Participants: Meritxell Fernández Domènech 

 

 Curs sobre gestió de xarxes socials  

Organitzador: Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Data i lloc: 18, 20, 26 i 27 de maig. Centre de serveis d’Empuriabrava 

Durada: 8 hores 

Participants: Meritxell Fernández Domènech 

 

 MOOC Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri 

Organitzador: Escola d’Administració pública de Catalunya. 

Data i lloc: 31 de maig- 21 de juny. Formació virtual. 

Durada: 10 hores 

Participants: Meritxell Fernández Domènech 

 

 La immigració occitana a Catalunya (segles XVI-XVII) 

Organitzador: Cercle d'Agermanament Occitano-Català. 
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Data i lloc: 16-30 juny. Formació virtual. 

Durada:  8 hores 

Participants: Marisa Roig Simon 

 

 XXXII Seminari d’Història Econòmica i Social. Crisis, catàstrofes i canvi social. 

Organitzador: Centre de Recerca Històrica i Centre de Recerca d’Història Rural. 

Universitat de Girona. 

Data i lloc: Girona, 9 i 10 de setembre.  

Durada: 12 hores. 

Participants: Marisa Roig Simon 

 

 VII Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric. La justícia a la Catalunya medieval. 

Organitzador: Ajuntament d’Hostalric. 

Data i lloc: Hostalric, 18 i 19 de novembre. 

Durada: 17 hores 

Participants: Marisa Roig Simon. 

 

 

3. Gestió de la documentació i de la informació 

3.1. Els fons documentals 

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 les col·leccions: 

Fons de l’ Administració local    
AMCE1  Ajuntament de Castelló d’Empúries 1535- 1.070  Ml 
    
Fons de l’Administració Senyorial      
AMCE 2  Cort del batlle de Castelló d’Empúries  1664 - 1831 1,85 Ml 
AMCE 3  Cort de la Batllia de Siurana d’Empordà 1597 - 1834 3,3 Ml 
AMCE 4  Corts  de batllies foranes 1783 - 1833 0,5 Ml 
AMCE 5 Arxiu  Ducal de Medinaceli. Comtat 
d’Empúries (arxiu de complement)   

949 - 1760 0,04 Tera 
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AMCE 67 Comtat d’Empúries Segle XIX 0,12 Ml 
    
Fons judicials    
AMCE 6 Jutjat de Pau i registre civil  1860 - 2011 6,6 Ml 
AMCE 7 Jutjat Comarcal de Castelló d'Empúries 1946 - 1952 0,24 Ml 
AMCE 8 Tribunal de la Subdelegació de Marina 1756 - 1855 0,36 Ml 
    
Fons notarials    
AMCE 9 Escriptures notarials soltes XVII - XIX 1,92   Ml 
    
Fons religiosos     
AMCE 10  Comunitat de preveres de Santa Maria 1668 - 1913 0,12  Ml 
AMCE 11  Convent de Santa Clara  1742 - 1931 0,12  Ml 
AMCE 51  Parròquia de Santa Maria 1515 - 1902 0,007 tera 
    
Fons  d'associacions i fundacions    
AMCE 12  Sindicat d'obrers agrícoles i demes 
oficis 

1932 - 1937 0,36 Ml 

AMCE 13  Societat recreativa Aires Nous 1927,1940 - 1962 0,36 Ml 
AMCE 14  Prefectura local de FET i JON  1940 - 1970 0,24 Ml 
AMCE 15  Societat de Bombes d'incendis [1882], 1909 - 1934 0,12 Ml 
AMCE 17  Grup sindical de colonització de 
sanejament del rec Sirvent i rec del Molí 

1963 - 1964 0,24 Ml 

AMCE 18  Comunitat de regants 1947 - 50, 1975 0,12 Ml 
AMCE 19  Societat d’assegurances mútues del 
bestiar 

1947 - 1958 0,12 Ml 

AMCE 20  Associació de veïns Tramuntana 1978 - 2001 0,84 Ml 
AMCE 30  Societat de Socors Mutus “La 
Ampurdanesa” 

1894 - 1936 0,12 Ml 

AMCE 54  Castelló Decideix  2009 - 2010 0,12 Ml 
    
Fons patrimonials i familiars    
AMCE 21 Família Bosch i Aymerich  1630 - 1866 7,5 Ml 
AMCE 22 Patrimoni Peya-Vera 1504 - 1962 0,48 Ml 
AMCE 23 Família Garrigoles  1603 - 1860 0,12 Ml 
AMCE 25 Família Castañer 1906 - 1973 0,12 Ml 
AMCE 29 Família Turró 1827 - 1947 0,12 Ml 
AMCE 34 Família Mayor Fina  1769 - 1959 2,4 Ml 
AMCE 52 Família Brossa Anglada  1864 - 1987 0,34 ml 
AMCE 46 Família Boher Guanter 1688, 1912 - 83 0,36 Ml 
AMCE 50  Família Pegolo Masini [ca.1889] 3 Uds 
AMCE 62 Família Batlle Reixach    
AMCE 64 Família Nin Pous 1715-1987 9,16 Ml 
AMCE 66 Família Tarrés Roig (arxiu de 
complement) 

1723-1940 0,12  Ml 

AMCE 68  Família Morales Calvet 1926-1988 0,06 Ml 
AMCE 74 Família Julià Baduà 1936-1991 0,06  Ml 
AMCE 78 Família Sunyer Bover 1852-1985 0,24 Ml 
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Fons d'institucions    
AMCE 26  Patronat d'Homenatge a la Vellesa 1947 - 1997 1,65 Ml 
AMCE 27  Fundació Hospital Asil Toribi Duran 1899 - 1978 0,24 Ml 
AMCE 28  Cambra agrària local 1911 - 1992 9  Ml 
AMCE 56  Hospital de Santa Llúcia 1900 - 1975 0,24 Ml 

AMCE 73  Escola Pública de Capmany 1860 - 1892 0,12  Ml 
    
Fons personals    
AMCE 16  Matilde Arnau  1915 - 2015 0,36 Ml 
AMCE 24 Esteve Ripoll Cornell 1820 - 2008 4,44 Ml 
AMCE 36 Constantí Turró  0,12 Ml 
AMCE 40 Pau Guanter. “El Rossinyol”  1885 - 1944 0,12 Ml 
AMCE 53 Miquel Pujol Canelles 1317 - 2006 5,28 Ml 
AMCE 55 Pasqual Ribas. (Arxiu de complement) 1294 - 2008 0,6 Ml 
AMCE 65 Dolors del Fresno Gusó 1972 - 2003 0,12 Ml 
AMCE 57 Germans Riera Bolasell 1911 - 1962 0,12 Ml 
AMCE 58 Modest Prats Domingo 1920 - 2010  0,12 Ml 
AMCE 60 Miquel Barceló Canals 1946 - 2006 1,32 Ml 
AMCE 61 Germans Palau Massot 1779 - 2004 2,04 Ml 
AMCE 69 Josep Blanch Reynalt 1908 - 1988 0,06 Ml 
AMCE 71 Josep Bonal Bosch 1915 - 1970 0,06  Ml 
AMCE 72 Pere Puig Sala 1975/ 1991-1993 0,30  Ml 
    
Fons comercials i d’empreses    
AMCE 32 Fusteria  Sebastià Mundet  1949 - 1953 0,12 Ml 
AMCE 33 Fonda Ca l’avi 1963 - 1994 0,12 Ml 
AMCE 35 Societat Inversions Muga S.A. 1977 - 1980 0,12 Ml 
    
Fons fotogràfics i audiovisuals    
AMCE 37 Punt Diari (arxiu de complement) [1979 - 1988] 0,12 Ml 
AMCE 38 Jaume Canet Caussa [1981 - 1992] 0,36 Ml 
AMCE 39 Col·lecció fotogràfica de l’AMCE 1862- 5,76 Ml 
AMCE 47 Empordà TV 1997-00, 2005-11  Ml 
AMCE 48 Documents audiovisuals  1994 - 2007 1,42 Ml 
AMCE 63 Miquel Arpa Batlle 1965-2000 0,96 Ml 
AMCE 76 Col·lecció fotogràfica de l’Abans de 
Castelló d’Empúries 

   

AMCE 81 Família Negre Pastell [1850-1950] 1464 Uds 
AMCE 82 Josep Anaya Grau 1991-1993 0,12 Ml 
    
Col·leccions     
AMCE 31 Manuscrits i documentació esparsa [XVIII-XX] 0,24 Ml 
AMCE 41 Col·lecció impresos 1829 - 9,3 Ml 
AMCE 42 Documents cartogràfics 1943 - 1999 29  Ud 
AMCE 43 Hemeroteca 1838 -  13,9 Ml 
AMCE 44 Biblioteca auxiliar 1537 -  35,16 Ml 
AMCE 45 Enregistraments sonors 1994 - 2010 680  Ud 
AMCE 49 Col·lecció Associació Grup Cultural 
Comtat Empúries 

1430 - 1961 2  Ml 
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AMCE 70 Montserrat Vayreda 1979 - 2002 0,48  Ml 
AMCE 75 Col·lecció Ignasi Bellver Sanz 1407-1630 11 Uds 

 

 

3.2. Gestió documental, noves tecnologies i emmagatzematge de la 
documentació en format digital. 

 

 Gestió i manteniment del fons del comtat d’Empúries -Arxiu Ducal de Medinaceli- a 

través del programa Data Virtual a l’empresa Net Virtual Life, S.L.  

 Gestió i manteniment intern dels fons històrics, de les col·leccions i de la documentació 

administrativa a través de bases de dades de Microsoft Access elaborades pel personal 

de l’Arxiu Municipal. 

 Gestió dels fons històrics i de les col·leccions mitjançant el Gestor Integral d’Arxius 

Comarcals (GIAC) que ens dóna sortida a internet a través del cercador Arxius en línia.  

 Per a la conservació i la protecció dels documents digitals l’arxiu compta amb sis discs 

durs externs a banda del servidor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i que gestiona 

el departament de Noves tecnologies. 

 

Volum d’informació procedent de l’arxiu allotjada al servidor. Gener 2022: 

Nom de l'arxiu GB 
Fons i col·leccions 56,7 

Hemeroteca 0,78 

Plànols 1,28 

Registres Parroquials 8,14 

Comtat Empúries 58,7 

Biblioteca 740 

Audiovisuals 1269.76 

Fons municipal 611 

Documents impresos 2,14 

Fotografies 135 

Fons religiosos 0,84 

Fons cedits 6,21 

Red de Juderías 45,3 

Alcaldia. 2011-2015 57,4 

Documents sonors 24,8 

Articles, exposicions i altres cedits pels autors 0,04 

Arxius de complement 1,31 

Digitalització documents i llibres 2,43 
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4. Moviments de fons 
 

4.1. Ingressos nous. Donació de fons privats 
 

Al llarg del 2021 l’Arxiu Municipal ha rebut 14 donacions de documents que daten des de 1583 

fins l’actualitat. En total comptabilitzem 217 documents, 1923 fotografies i 719 audiovisuals.   

 

Data ingrés Donant/titular Tipologia Cronologia 

12/01/2021 
CAMPSOLINES, Lídia 
(Empordà TV) 

Notícies Empordà Televisió Oct.- Des. 2020 

16/02/2021 SUNYER BOVER, Xavier Documentació notarial i fotografia. 1884 - 1998 
24/02/2021 BUSCARONS Programes de festa i altres impresos 1974 - 2018 

09/04/2021 
MARCH MARULL, Maria 
Antònia 

Un llibre, diapositives i reportatge 
fotogràfic. 

1914/ anys 1980 

22/06/2021 CORBATON, Maria Lluïsa Fotografia i correspondència familiar 1860 - 1960 

21/06/2021 
CASADEVALL GELABERT, 
Joan Fons documental de la fàbrica de llet  

23/06/2021 CASADEMONT, Concepció Cartells, impresos i fulls parroquials 1947 - 1996 

22/09/2021 MARCH, M. ANTÒNIA 
Fotografies, vídeo i pel·lícules per 
afegir al fons Esteve Ripoll. 

1971 - 2004 

08/10/2021 
CAMPSOLINES, Lídia 
(Empordà TV) 

Notícies Empordà Televisió Gener - setembre 2021 

19/10/2021 ARNAU, Matilde Un llibre i un rebut 1876 /1929 

20/10/2021 
FIGUERES GIMBERNAT, 
Maria 
Concepció 

Col·lecció de premsa  1924 - 1936 

15/11/2021 ANAYA GRAU, Josep Col·lecció de fotografies 1965 - 1993 
15/12/2021 FALCÓ, Roger Butlla papal 1583 
22/12/2021 TORNER RUSSINYOL Glòria Una carta de Joan Alsina  [1969] 

 

4.2. Ingressos nous. Transferències 
 

Al llarg del 2021 l’Arxiu municipal ha rebut 9 transferències internes de documentació (1997-

2020) des de 8 departaments diferents. Des de les oficines municipals s’han transferit un total 

de 1.175 expedients i 810 fotografies repartits en 146 capses d’arxiu definitiu que representen 

un increment de 17,52 metres lineals de documentació conservada. La majoria de la 

documentació acceptada venia correctament classificada, no obstant alguns departaments 

encara transfereixen documentació sense classificar.  

Data Unitat 
admin. 

Sèrie documental Anys 
extrems 

Núm. 
capses 

Núm. 
d’exp. 

18/01/2021 Serveis a la 
ciutadania 

Coordinadora Terra de Trobadors / Comissió Pla 
educatiu d'entorn / Nomenaments, atribucions, 
renúncies, dimissions i cessaments de càrrecs / 

2013-2014 14 301 
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Reglaments municipals i normes / Convenis / 
Procediments civils / Procediments sancionadors 
/ Incorporació per compra / Incorporació per 
arrendament / Ús i gestió d'espais públics / 
Construcció i manteniment d'equipaments 
municipals i espais / Reparació inspecció de béns 
/ Assegurances i garanties de béns / Organització 
de festes majors / Organització de festes 
populars / Organització d'espectacles escènics / 
Subvenció atorgada per l'Ajuntament / Patrimoni 
bibliogràfic / Servei municipal de català, cursos / 
Oferta educativa / Gestió serveis dels centres 
docents / Organització d'activitats i trobades 
culturals i festives / Festival Terra de Trobadors / 
Publicacions / Organització de cursos, 
conferències, tallers, jornades, presentacions, 
clubs de lectura / Llicències i permisos d'armes / 
Creu Roja i ambulància / Servei de recollida de 
mostres de sang / Control sanitari d'instal·lacions 
i equipaments / Activitats esportives, esports, 
campionats / Divulgació de l'esport / 
Manteniment i conservació d'instal·lacions 
esportives / Àrees d'activitats esportives / 
Serveis al moviment juvenil / Associacionisme 
juvenil, Pla de Joventut / Prevenció i assistència a 
la drogodependència / Ajuts econòmics 
individuals / Ajuts a entitats socials. Fons català 
al desenvolupament. Campanyes de 
solidarització / Llar de jubilats, subvencions / 
Adhesions i suports / Contractes menors de 
serveis. 

08/02/2021 Turisme 

Adhesions i suports / Convenis / Incorporació per 
compra / Incorporació per arrendament / 
Alienació per concessió o arrendament / Ús i 
gestió d'espais públics / Assegurances i garanties 
de béns / Formació / Plans i campanyes de 
dinamització / Organització d'activitats i 
trobades culturals i festives / Organització de 
festes majors / Organització de festes populars / 
Organització d'espectacles escènics / Gestió i 
organització d'exposicions / Publicacions / 
Subvencions / Contractes menors de 
subministrament / Contractes menors de serveis 
/ Oferta educativa / Denominació i retolació de 
carrers, senyalització viària i canvis de sentit / 
Actes protocol·laris / Canals de comunicació, 
d'informació i xarxes socials / Imatge corporativa 
/ Canals d'informació a la ciutadania. 

 2013-2018 8 36 

02/03/2021 Urbanisme 

Llicències d'obres /Planejament urbanístic / 
Infraestructura / Esmenes, mocions, propostes, 
precs i preguntes / Organigrama municipal / 
Convenis / Expedients de causes judicials. Recurs 
contenciós administratiu / Patrimoni moble. 
Museus. Grafits i escultures. Inventari patrimoni 
museístic / Equipaments i edificis municipals 

1998-2011  80 557 

12/03/2021 
Recursos 
humans 

Mutualitat. MUNPAL. ASISA 1997-2015 1 3 
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16/06/2021 
Serveis 
jurídics 

Processos selectius de personal/ Concessions 
demanials/ Administració, elaboració, 
implantació i manteniment dels recursos 
informàtics / Contractacions d'obres/ 
Contractacions de serveis/ Contractacions de 
consultoria i assistència tècnica/ Expedient 
sancionador lleus de procediment general 

2015-2018 7 21 

07/07/2021 Sancions 

Procediments contenciosos administratius / 
Subvencions atorgades per part de la corporació 
local / Infraccions ambientals / Expedients 
sancionadors en matèria de mercats municipals / 
Expedients sancionadors en matèria d'activitats 
econòmiques i recreatives / Denúncies i 
infraccions de les ordenances municipals 

2012-2020 16 166 

03/12/2021 Secretaria 

Llibres d'actes de les comissions informatives / 
Llibre d'actes del Ple de la corporació local / 
Llibres d'actes de la Junta de Govern local / 
Llibres de decrets d'alcaldia 

2015-2020 0 32 

03/12/2021 Secretaria 

 Memòries de la gestió municipal / Reclamacions 
per responsabilitat patrimonial / Al·legacions i 
recursos a altres administracions / Procediments 
civils / Procediments contenciosos administratius 
/ Procediments socials / Actuacions derivades de 
danys a béns municipals. 

 2000-2013 19 59 

07/12/2021 
Imatge i 
disseny 

Fotografies i negatius relacionats amb actes 
protocol·laris, esdeveniments esportius i temes 
de turisme. Localitzades al despatx d'alcaldia i 
del departament de serveis a la ciutadania. 

1997-2007 1 741 

 

 

Evolució de les transferències (2012-2021) 

Any Núm. expedients Núm. de capses Núm. imatges Ingrés  en ml 
2012 188 28 - 3,5 ml 
2013 710 131 - 16 ml 
2014 1.284 393 - 48 ml 
2015 4.637 432 14.459 52 ml 
2016 2.377 252 - 30,24 ml 
2017 3.726 248 - 29,76 ml 
2018 1226 412  49,44 ml 
2019 451 198  23,76 ml 
2020 4245 183 - 21,96 ml 

2021 1175 146 810 17,76 ml 

 

4.3.  Adquisicions i intercanvis de publicacions 
 

Durant l’any 2020 han ingressat 75 registres bibliogràfics nous de temàtica diversa. 

Majoritàriament han estat cedits de forma gratuïta per part de les entitats que els han editat, 

per particulars o pels propis autors, només dos han estat adquirits. Es tracta de Atles manual 

d'història de Catalunya. Dels comtes reis al tractat dels Pirineus de Victor Hurtado, publicat per 
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Rafael Dalmau editor l’any 2016 i Nazis a la frontera dels Pirineus Orientals (1942-1944) de Josep 

Clara Resplandis, editat també per Rafael Dalmau editors el 2016.  

Pel que fa l’hemeroteca, han ingressat 141 números de revistes de 14 capçaleres diferents i 

daten entre 1924 i l’actualitat. Totes s’han ingressat per subscripció municipal o bé per donació 

de particulars. Destaquen els 61 números de la Revista de Catalunya (1924-1931)  i els 53 

números de l’ABC  (1932-1936), ambdues cedides per Maria Concepció Figueras Gimbernat. 

Finalment, han ingressat 185 impresos -cartells, programes, tríptics, díptics i fulletons -, la 

majoria transferits pel gabinet d’Alcaldia i el departament de Comunicació. De les donacions 

privades en destaquem els 22 impresos procedents del fons de la fàbrica de productes làctics 

cedits per Joan Casadevall, els 16 del fons de la família Negre Pastell, cedits per les germanes 

Corbaton i els 12 cedits per Concepció Casademont. 

 

4.4. 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  (TAAD*) 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. 

Enguany s’ha estat treballant en l’eliminació de diverses sèries documentals però aquesta no 

s’ha fet efectiva ja que es materialitzarà dins l’activitat pressupostària de l’any 2022.  

Des de l’Arxiu Municipal s’ha assessorat a la Policia Municipal i a l’empresa de serveis Castelló 

2000 per a l’eliminació les sèries documentals relacionades amb les TAAD (Taules d’Avaluació 

Documental) que enumerem a continuació. La destrucció de la documentació, que es localitzava 

a les oficines dels seus productors, ha anat a càrrec i sota la supervisió dels responsables de la 

mateixa. 

 

 

4.5. Gestió dels dipòsits. Ocupació 
 

L’Arxiu municipal consta de 123 m2 repartits en quatre àmbits: un despatx de 16,40 m2, un 

dipòsit proveït amb prestatges fixes que s’utilitza també com a sala de consulta, de 41,65 m2 i 
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dos dipòsit amb prestatgeria mòbil, un a la planta baixa de 54,40 m2 i un altre al semisoterrani 

de 54 m2 que ha estat rehabilitat i condicionat durant l’any 2017.  

 Superfície Capacitat ml Ocupació ml % ocupació 
Dipòsit 1 41,65 m2 171,12 ml 165,00 ml 96,42 % 
Dipòsit 2 54,40 m2 587,50 ml 545,50 ml 92,85 % 
Dipòsit 3 54,00 m2 607,06 ml 575,02 ml 94,72 % 

 

Com es pot veure a la taula anterior, els tres dipòsits es troben ocupats en més d’un 90% de la 

seva capacitat. Aquesta dada ens hauria de fer reflexionar per trobar solucions de cares a poder 

acceptar noves transferències de documentació. 

 El Dipòsit 1, també fa les funcions de sala de consulta i conserva la biblioteca auxiliar, 

l’hemeroteca i la col·lecció d’impresos. Cal tenir en compte que el fet de que el dipòsit 

1 es destini també a Sala de consulta representa un incompliment de la normativa vigent 

en matèria de protecció de dades, ja que els usuaris externs comparteixen l’espai amb 

la documentació. Concretament s’hi conserva documentació municipal relativa a la 

Gestió econòmica i finances i a la Gestió del territori i l’urbanisme. 

 

 El Dipòsit 2, compta amb prestatgeries mòbils. Dins d’aquest mateix dipòsit hi ha un 

espai destinat a la Biblioteca patrimonial. S’hi conserva documentació municipal relativa 

a la Gestió de la informació, protocol i relacions externes, a la Gestió de recursos 

humans, a la Gestió dels béns patrimonials i de domini públic, a la Gestió del territori i 

urbanisme, a la Regulació de les activitats, medi ambient i control sanitari, a la 

Contractació pública, a l’Ordenació de l’activitat econòmica i del transport, a la 

Seguretat ciutadana i protecció civil, als Serveis per a l’educació, a la Gestió dels serveis 

per a l’esport i el lleure, als Serveis pel benestar i la salut, a la Promoció turística i els Ens 

autònoms. 

 

 El Dipòsit 3, va ser annexat a l’arxiu el mes de maig de 2017 després d’efectuar-hi obres 

de rehabilitació i d’instal·lar-hi prestatgeries mòbils que inclouen calaixos per allotjar-hi 

l’arxiu d’imatges i espais per dipositar documents de gran format. S’hi conserva la 

documentació municipal referent a les sèries relatives a Òrgans i acció de govern, 

Organització administrativa, Marc normatiu i assumptes jurídics, Gestió econòmica i 

finances, Informació i registres de població, Serveis culturals, també el Jutjat Municipal, 
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el Registre civil i tots els fons històrics, els fons cedits per particulars, l’arxiu d’imatges, 

l’arxiu de so i la col·lecció d’audiovisuals. 

 

L’arxiu no disposa de cap espai destinat a realitzar tasques de classificació, neteja i ordenació de 

fons. Per aquestes tasques s’utilitza el despatx, i en casos especials de neteja de documentació 

contaminada per fongs, s’utilitza el lavabo o bé l’espai annex al dipòsit 3, que fins el mes de 

setembre feia les funcions de magatzem de reserva del Museu d’Història Medieval de la Cúria-

Presó, segle XIV. Tanmateix es tendeix a utilitzar el bany ja que el magatzem del museu no 

compleix les condicions mínimes de salubritat i tampoc unes condicions mínimes raonables de 

temperatura i humitat.  
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5. Tractament dels fons 
5.1. Inventaris i programes informàtics 

 

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.  

L’arxiu no disposa ni ha disposat mai de cap Sistema Informàtic de Gestió de Documents per a 

la documentació municipal. Per aquest motiu s’utilitza el programa Microsoft Access que ens 

permet elaborar bases de dades senzilles que ajuden a millorar el servei de cerca i recuperació 

de la informació. Com que Access no suporta bases de dades extenses això ens obliga a treballar 

amb diversos arxius Access separats, de manera que pràcticament tenim tantes bases de dades 

com seccions té el quadre de classificació.  

L’any 2018 es va adquirir el programa DataBOX a l’empresa Data Virtual per a la gestió  de la 

documentació medieval del Comtat d’Empúries. El programa, molt més àgil i intuïtiu que 

l’anterior, facilita la tasca de descripció del fons alhora que millora la cerca i recuperació 

d’informació per part dels investigadors. 

Relació de bases de dades amb ACCES i programes amb el número d’unitats documentals 
descrites i el seu abast cronològic.  

Nom de la base de dades Tipus Anys Unitats documentals1 
i/o registres 

Fons Jaume Canet Caussa. Catàleg  Access Anys 1980 352 DVD 

Inventari vídeos i pel·lícules Excel 1991-2020 153 Vídeos i DVD 

Fons Empordà TV  Excel 1997-2000 / 2005-
2021 

276 Vídeos,  DVD i arxius 
digitals 

Arxiu de so Access 1987-2017 908 cintes i arxius de so 

Produccions impreses  Access 1829-2021 7.093 ud 

Produccions artístiques Access 1847-2020 24 ud 

Col·lecció imatges Access 1860-2021 12.494 ud 

Documents cartogràfics Access 1821-2004 13 ud 

Activitats Access 1965-2020 5.627 ud 

Contractacions  Access 1942-2021 710 ud 

                                                           
1 Les unitats documentals (ud) correspondrien a expedients administratius, llibres, revistes, vídeos, 
fotografies o reportatges. 
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Cultura, festes, arxiu Access 1765, 1841-2021 1.081 ud 

Fons municipal 
Registre de documentació eliminada 

Access 
Access 

1223-2021 
1952-2012 

7.303 ud 
1.151 ud 

Gestió de la informació i de les 
relacions públiques 

Access 1939-2018 231 ud 

Gestió econòmica i finances Access 1962-2015 8.409 ud 

Gestió patrimoni municipal Access 1859, 1910-2019 1.095 ud 

Gestió dels recursos humans Access 1901-2019 1.360 ud 

Obres i urbanisme Access 1807-2018 4.249 ud 

Llicències d’obres Access 1939-2016 28.200 ud 

Organismes autònoms Access 1983-2017     345 ud 

Seguretat i protecció ciutadana Access 1963-2015       24 ud 

Subvencions Access 1972-2018 1.102 ud 

Plusvàlues Excel 2003-2020 28.562 ud 

DataBOX (ADM. Comtat d’Empúries) DataBOX 949-1760 80.000 ud  

Hemeroteca. Catàleg Access 1791-2021 11.073 ud 

Catàleg biblioteca auxiliar Access 1537-2021 3.463 ud 

 

 

5.2. Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC) i el cercador Arxius en línia 
 

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) té accés i utilitza, des del març de 2015,  el 

programa informàtic GIAC (Gestor Integral d’Arxius Comarcals) de forma gratuïta gràcies al 

conveni signat entre l’Ajuntament de Castelló i la Subdirecció General d’Arxius, Biblioteques, 

Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

El programa GIAC, desenvolupat pel Departament de Cultura de la Generalitat, és un programa 

de gestió que ens permet registrar, descriure i difondre el patrimoni documental que conserva 

a l’Arxiu Municipal de Castelló de la mateixa manera que ho fan els arxius comarcals i històrics 

de tot Catalunya així com l’Arxiu Nacional.  

El projecte també permet la visualització i la difusió de la nostra documentació a la xarxa a través 

del cercador Arxius en línia. Aquest portal facilita la cerca d’informació dels documents històrics 

que es conserven a l’arxiu de Castelló i permet la visualització de la documentació digitalitzada.  

El personal de l’arxiu s’ha format a través de diversos cursos impartits per la Subdelegació 

general d’arxius per treballar amb el programa.  
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Fons introduïts al programa GIAC fins el mes de gener de 2022: 

Nom del fons Cronologia 
Número d’unitats 

documentals 
descrits 

Número d’unitats 
documentals amb 

imatges associades 
AMCE 01 Ajuntament de 
Castelló d’Empúries 

1223-2007 752 25 

AMCE 02 Cort del batlle de 
Castelló d’Empúries 

1634-1836 207 80 

AMCE 03 Cort del batlle de 
Siurana d’Empordà 

1597-1740 415  

AMCE 04 Corts foranes 1622-1839 135  
AMCE 06 Jutjat de pau i registre 
civil 

1860-2011 1433  

AMCE 07 Jutjat comarcal de 
Castelló d’Empúries 

1945-1959 35  

AMCE 08 Tribunal de la 
subdelegació de marina 

1756-1854 150 2 

AMCE 09 Escriptures notarials 
soltes 

1543-1950 432 175 

AMCE 12 Sindicat d’obrers 
agrícoles i altres oficis 

1931-1938 27  

AMCE 13 Societat recreativa 
Aires Nous 

1940-1962 13  

AMCE 14 Prefectura local de FET 
i JONS 

1939-1966 5  

AMCE 15 Societat de bombes 
contra incendis 

1882-1934 5  

AMCE 20 Associació veïns 
Tramuntana 

1978-2001 39  

AMCE 22 Patrimoni Peya-Vera  1504-1921 112 8 
AMCE 23 Família Garrigoles 1428-1860 43  
AMCE 25 Família Castañer 1906-1973 4  
AMCE 29 Família Turró 1827-1935 20  
AMCE 30 Societat de Socors 
mutus “La Ampurdanesa” 

1894-1936 4  

AMCE 32 Fusteria Sebastià 
Mundet 

1906-1953 33  

AMCE 33 Fonda Ca l’avi 1963-1994 4  
AMCE 34 Família Mayor Fina 1769-1952 223  
AMCE 35 Societat Inversions 
Muga S.A. 

1977-1980 2  

AMCE 40 Pau Guanter 
Casadevall 

1885-1941 66 12 

AMCE 43 Col·lecció de 
publicacions periòdiques 

1791-2021 567 38 

AMCE 44 Biblioteca 1902 1 1 
AMCE 49 Associació Grup 
cultural comtat Empúries 

1430-1997 867 468 
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AMCE 52 Família Brossa 
Anglada 

1868-1990 141 1 

AMCE 57 Germans Riera 
Bolasell 

1911-1962 15  

AMCE 60 Miquel Barceló Canals 1860-2009 45  
AMCE 61 Germans Palau 
Massot 

1779-2004 241 2 

AMCE 68 Família Morales 
Calvet 

1926-2004 13  

AMCE 70 Montserrat Vayreda 1988-2002 15  
AMCE 71 Josep Bonal Bosch 1922-1965 18  
Escola pública de Capmany 1860-1892 3  
AMCE 75 Ignasi Bellver Sanz 1408-1630 11 11 
AMCE 78 Família Sunyer Bover 1884-1998 80 2 
AMCE 05 Arxiu Ducal de 
Medinaceli (ADM) Comtat 
d’Empúries 

949-1760 30  

 
 

5.3. Conservació de la documentació 
 

Seguint amb la dinàmica de treball habitual de tractament dels fons i col·leccions, s’han 

continuat aplicant sistemes de protecció i d’instal·lació que permeten garantir una bona 

conservació dels documents. Per a tal efecte s’ha realitzat una compra de material de 

conservació que inclou fundes de polipropilè per documents fotogràfics de diferents mesures i 

carpetes de conservació, també de diferents mides, per a la correcta instal·lació i manteniment 

de documents en paper de gran format. 

 

 

 

5.4. Digitalitzacions 
 

 
 

Sèrie documental Execució Empresa Núm. de 
fulls/fotografies 

Fons de la Cúria del Batlle de Castelló 
(1634-1836) 

2020-2021 IMTHE 10.500  

 

 

 

5.5. Restauracions 
 

Enguany no s’ha encarregat cap restauració. 

Concepte Proveïdor Cost 
 

Material de conservació 
 

 

Arte y memoria 
 

345,99 € 
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6. Accés a la informació: consultes internes/externes i  préstecs 
 

6.1. Les consultes internes i els préstecs 
 

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

quals poden fer la consulta a les mateixes dependències de l’Arxiu, o bé poden sol·licitar-la en 

préstec, sota la responsabilitat de cada unitat. Es comptabilitzen també els investigadors i 

usuaris externs, i les consultes telemàtiques (telèfon, correu electrònic i xarxes socials). 

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

per les consultes que realitza el personal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries com les que 

s’atenen d’usuaris externs a la corporació. El Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya ens comunica les consultes realitzades en els fons disponibles a través del cercador 

Arxius en línia. Pel que fa a les consultes dels inventaris disponibles a la pàgina web municipal, 

no disposem de cap dada. 

 

Evolució dels préstecs de documents i expedients als departaments de l’Ajuntament (2000-
2021) 

 
 

Els departaments que utilitzen més el servei d’arxiu són els d’Obres i urbanisme, seguits del de 

Gestió territorial. De més lluny els segueixen els departaments de Gestió tributària, Activitats i 

Recursos humans. A continuació, les dades recollides en relació a les peticions d’informació per 
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part dels diferents departaments de l’Ajuntament, que inclouen tant les consultes presencials, 

telemàtiques i els préstecs de documents. 

 

DEPARTAMENT Total de consultes realitzades 
Activitats 25 

Alcaldia i premsa 9 

Biblioteca 1 

Gestió territorial 115 

Gestió tributària 34 

Habitatge 1 

Intervenció 2 

Medi ambient 4 

OMAC 9 

Patrimoni històric 1 

Recaptació 1 

Recursos humans 21 

Sancions 2 

Secretaria 7 

Serveis a la ciutadania 1 

Serveis jurídics 11 

Tresoreria 1 

Urbanisme 162 

TOTAL 408 
 

El fons més consultat per part dels treballadors municipals és el fons de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries. Puntualment s’ha consultat la Biblioteca auxiliar, el fons fotogràfic de l’AMCE, la 

col·lecció d’impresos, l’hemeroteca i el fons Miquel Arpa. Si observem les seccions més 

consultades del fons de l’Ajuntament veurem que majoritàriament es consulten expedients 

relacionats amb el departament d‘obres i urbanisme. 



22 
 

 

 

Si ara ens fixem detalladament en els expedients consultats dins la secció d’Obres i urbanisme 

veurem que les llicències d’obres són de llarg la sèrie documental més sol·licitada amb un 82 % 

del total, seguides de lluny de les llicències d’activitats i dels expedients disciplinaris amb un 8 % 

del total respectivament. 

 

6.2. Consultes externes 
 

Hi ha dos tipus de consultes externes: 
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1. Quan els ciutadans s’adrecen directament al personal de l’arxiu municipal, a través de 

telèfon, correu electrònic, instància genèrica o xarxes socials. 

2. Quan els ciutadans consulten directament el web de l’ajuntament o bé el cercador 

arxius en línia  i que, en alguns casos, es poden descarregar els documents digitalitzats. 

L’evolució positiva de les consultes presencials des de l’any 1987 fins a l’actualitat s’havia vist 

lleugerament reduïda a partir de 2017 però a partir de 2020 es va recuperar la tendència a l’alça 

que enguany hem mantingut. 

Dels 98 usuaris que han fet peticions d’informació a l’arxiu durant el 2021, 61 ens consultaven 

per primer cop. La resta ja ens havien consultat ens altres ocasions. 

 

 

El fons més consultat, seguint la tendència d’anys anteriors, és el del comtat d’Empúries -

Fundació Casa Ducal de Medinaceli-, que tenim disponible per a la seva consulta en format 

digital. Seguidament, la Biblioteca auxiliar i les peticions d’informació general, sense la consulta 

de cap fons documental en concret. També el fons fotogràfic, l’hemeroteca i els fons personals 

de l’Esteve Ripoll Cornell i de Miquel Pujol Canelles. Altres fons consultats en menor mesura han 

estat, la col·lecció d’impresos, el fons Miquel Arpa Batlle, el fons Miquel Barceló Canals, el 

Tribunal de la Subdelegació de marina, la família Bosch Aymerich, la parròquia de Santa Maria, 

els germans Riera Bolasell i els germans Palau Massot, entre d’altres. A continuació, la relació 

de fons documentals de l’AMCE amb el nombre de consultes que han tingut al llarg de l’any 

2021. 
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ELS FONS MÉS CONSULTATS PELS USUARIS EXTERNS 
Petició d'informació general 19 
AMCE 01. Ajuntament de Castelló d'Empúries 28 
AMCE 02. Cort del Batlle de Castelló d’Empúries 1 
AMCE 05. Fons ADM. Comtat d'Empúries 40 
AMCE 06. Jutjat de Pau i registre civil de Castelló d'Empúries 1 
AMCE 08. Tribunal de la subdelegació de marina 2 
AMCE 21. Família Bosch Aymerich 2 
AMCE 24. Esteve Ripoll Cornell 9 
AMCE 27. Fundació hospital asil Toribi Duran 1 
AMCE 36. Constantí Turró 1 
AMCE 37. Punt Diari 1 
AMCE 38. Jaume Canet Caussa 1 
AMCE 39. Arxiu Fotogràfic de l'AMCE 14 
AMCE 40. Pau Guanter "El Rossinyol" 1 
AMCE 41. Col·lecció d’impresos 5 
AMCE 42. Col·lecció cartogràfica 1 
AMCE 43. Hemeroteca 9 
AMCE 44. Biblioteca auxiliar 21 
AMCE 46. Família Boher Guanter 1 
AMCE 51. Parròquia de Santa Maria 2 
AMCE 53. Miquel Pujol Canelles 11 
AMCE 57. Germans Riera Bolasell 2 
AMCE 58. Modest Prats Domingo 1 
AMCE 60. Miquel Barceló Canals 3 
AMCE 61. Germans Palau Massot 2 
AMCE 62. Família Batlle Reixach 1 
AMCE 63. Miquel Arpa Batlle 5 
AMCE 64. Família Nin Pous 1 
AMCE 76. Col·lecció fotogràfica de l’Abans 1 

 
 
Procedència dels usuaris externs de l’arxiu 

A través del formulari de consulta que proporcionem als usuaris de l’arxiu abans de servir la 

documentació podem conèixer la seva procedència i ocupació per finalitats estadístiques. Com 

ja és habitual, la majoria dels usuaris resideixen a l’entorn immediat de l’arxiu, ja sigui al propi 

municipi o a la comarca de l’Alt Empordà. Per segon any consecutiu ens sorprèn gratament haver 

atès a un nombre considerable d’investigadors de la demarcació de Barcelona. El perfil d’aquest 

usuari és el de professor universitari i el d’estudiant de grau o de doctorat que en gaudir de més 

disponibilitat pel teletreball o estudis en línia han pogut dedicar part del seu temps a la recerca.  
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Ocupació dels usuaris externs de l’arxiu 

Seguint la tendència d’anys anteriors el grup majoritari d’usuaris és el d’investigadors en general 

que acostumen a ser historiadors o professors universitaris i que solen consultar els fons 

històrics, principalment el fons del Comtat d’Empúries de l’ADM. Seguidament, els arquitectes 

enginyers i altres tècnics que bàsicament consulten expedients de la secció d’obres i urbanisme 

del fons de l’Ajuntament. Enguany ens ha agradat poder atendre 10 estudiants de batxillerat de 

l’INS Castelló d’Empúries que han elaborats treballs inèdits de temàtica i  pels quals han utilitzat 

documentació de l’arxiu. Feia molt de temps que els estudiants de l’INS de Castelló no 

consultaven l’arxiu i per aquest motiu des de fa un parell d’anys vam iniciar unes visites dirigides 

als alumnes de batxillerat per tal que coneguessin el servei i els fons. Altres grups d’investigadors 

han estat els estudiants universitaris, els arxivers i bibliotecaris, els periodistes i els músics. 

Aquests darrers han donat vida als fons musicals, han fet que milloréssim els inventaris i les 

descripcions que teníem i que incorporéssim algunes digitalitzacions de partitures a Arxius en 

línia. També administratius i funcionaris, i persones del sector serveis que consulten l’arxiu per 
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temàtiques molt diverses que poden venir motivades pel seu àmbit professional o bé per 

qüestions personals. Finalment hi ha un gruix important d’usuaris dels quals no en coneixem la 

ocupació per haver fet les consultes de forma telemàtica. 

 

 

 

Consultes telemàtiques al cercador Arxius en línia 

De la setantena de fons que conserva l’arxiu, n’hi ha 37 que tenen el catàleg consultable al 

cercador de la Generalitat,  Arxius en línia,  13 d’aquests fons estan total o parcialment 

digitalitzats i sumen un total de 825 unitats documentals amb imatges associades. 

El fet de tenir tota aquesta documentació a l’abast dels investigadors ha permès que al llarg dels 

mesos de confinament i de restriccions de mobilitat, molts usuaris hagin pogut resoldre les seves 

consultes de forma autònoma i sense fer petició a l’arxiu. Les estadístiques d’accés a la pàgina 

que ens proporcionen des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, arxius en 

línia, ens indiquen que hi ha hagut 1.230 consultes sobre els fons castellonins. El més consultat 
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ha estat el d’Escriptures notarials (14,47%). Seguidament la Col·lecció de publicacions 

periòdiques (12,20%) que hem inclòs aquest darrer any amb algunes unitats digitalitzades com 

la revista “l’Espiga” o el periòdic “Tramuntana”. Els segueixen el fons de la Cort del Batlle de 

Castelló d’Empúries (8,78%), el Jutjat de pau i Registre civil (8,70%), el fons personal de Pau 

Guanter Casadevall “el Rossinyol” (7,30%), l’Associació Grup Cultural Comtat d’Empúries 

(6,83%), la Cort de batllies foranes (6,67%), la Cort de la batllia de Siurana d’Empordà (5,77%), 

el patrimoni Peya-Vera (4,47%), la Família Mayor Fina i la Biblioteca auxiliar (2,20%) 

respectivament o la família Brossa Anglada (2,11%), entre d’altres. 

Cal remarcar la relació que hi ha entre el grau de consulta dels documents i el fet que disposin 

d’imatges associades (documents digitalitzats). Això ens porta a pensar que les línies de treball 

de cares als propers anys s’han de dirigir a incrementar el nombre de fons disponibles a través 

d’Arxius en línia, millorar les descripcions i facilitar més documents en format digital. 

 

Número de consultes internes i externes 

Any USUARIS INTERNS. 
Personal de l’ajuntament 

USUARIS EXTERNS 

Consultes Núm. de 
documents 

prestats 

Presencials Telemàtiques 
Correu 

electrònic 
Telèfon Arxius en 

línia  

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 664 1.463 86 14 1 - 
2016 704 1.316 90 10 18 - 
2017 619 1.630 163 18 16 - 
2018 633 1744 133 34 3 1050 
2019 564 1425 51 22 8 1807 
2020 415 987 53 54 12 3930 

2021 410 1303 73 53 19 1230 
 

Evolució de les consultes d’usuaris interns i externs (2012-2021) 

S’observa una tendència decreixent de consultes per part dels treballadors municipals que 

atribuïm a la generalització de l’administració electrònica i la disponibilitat d’informació a través 

del gestor de documents. Pel que fa al nombre d’usuaris externs portava una tendència a l’alça 

que el passat 2019 va patir un retrocés que coincideix amb la incorporació de més informació al 

cercador Arxius en línia. Tanmateix, enguany hem atès més usuaris externs que l’any anterior. 
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Aquest increment ens reconforta especialment. Els esforços per obrir noves vies de comunicació 

i per posar la documentació a l’abast de la ciutadania arran de la crisi sanitària de la Covid 19 

s’ha vist recompensat.  

 

 

Percentatges de consultes de l’any 2021: 

Les consultes  internes procedents dels diferents departaments de l’Ajuntament representen el 

23% del total. La resta, el 77 % del total, són consultes d’usuaris externs, de les quals, un 69% 

s’han resolt a través del cercador Arxius en línia. 

Els usuaris externs presencials, que representen el 4% , passen de mitjana una hora treballant a 

la sala de consulta de l’arxiu. 

Pel que fa les consultes telemàtiques, que representen el 4% del total, el temps de resposta per 

part del servei d’arxiu ha estat de 24-48 hores, en dies laborables. 
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6.3. Préstecs de documents i fotografies per a exposicions i publicacions 
 

Exposicions 

 “Carnaval Castelló d’Empúries 1900-2021”. Del 19 de febrer al 31 de març de 2021 al 
Claustre de Convent de Santa Clara. Per a l’elaboració de la mostra Martí Fontclara 
Palomeras, coordinador de cultura i festes, va obtenir la còpia de 29 fotografies i un 
imprès sobre el Carnaval a Castelló d’Empúries de diferents èpoques.  
 

 “El cant de la canya”, organitzada per l’Institut Estudis Empordanesos i World 
Harmonies. Oriol Casadevall Crespo sol·licità una fotografia del llibre de comptes 
d’elaboració de canyes per a instruments de música d’Enric Riera Bolasell per incloure a 
l’exposició. La mostra, que es va inaugurar a Figueres el maig de 2021, es va poder veure 
a l’Ecomuseu-Farinera entre el 30 d’octubre de 2021 i el 9 de gener de 2022.  
 

 “Castelló d’Empúries vist pels seus artesans”. Organitzada per l’Associació cultural i 
d’esbarjo. Es va poder visitar durant la Festa Major de Sant Llorenç a l’auditori del 
Convent de Santa Clara. Per a la seva elaboració la Matilde Arnau Escuder va sol·licitar 
còpia de vuit fotografies de mones de pasqua del fons Esteve Ripoll i la reproducció d’un 
anunci de la pastisseria de Joan Mallol Font publicat a la revista “Pont Vell”. 
 

 “Reginalidad, materialidad y memoria. Los objetos de Blanca de Sicilia en el convento de 
Sant Antoni y Santa Clara de Barcelona”, per Blanca Garí de Aguilera. Publicat a la revista 
Summa a la tardor de 2020.  
 

 “Els vitralls medievals i el mestre vidrier de la Basílica de Santa Maria de Castelló 
d’Empúries (1303-1316)” editat pel seu autor Miquel Orós Muruzábal. 
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 “El mestre vitraller de la Basílica de Santa Maria de Castelló d‘Empúries (1303-1316)” de 
Miquel Orós Muruzábal. Publicat als Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 62 de 
2021. 
  

 
Publicacions que han utilitzat documentació de l’arxiu municipal 
 

 “L’Asil Toribi Duran”, a càrrec de l’arquitecte Anna Albó Riera. Publicat a la revista  
Alberes núm. 24. Consulta l’arxiu a finals del 2020 i sol·licita còpies de diverses 
fotografies per il·lustrar l’article. 
 

 “La plana Muga-Fluvià”, a càrrec de Maria Roig Simon. Publicat a la revista Alberes 
núm. 24.  
 

 Reportatge sobre la història del carnaval a Castelló d’Empúries a càrrec de la 
periodista Cristina Vilà del Setmanari Empordà. Sol·licita 8 còpies de fotografies del 
fons municipal i del fons Esteve Ripoll per publicar al diari. 

 
 Reportatge televisiu sobre el carnaval a Castelló d’Empúries a càrrec d’Empordà 

Televisió. Lídia Campsolinas sol·licità 12 arxius audiovisuals procedents del fons 
Jaume Canet Caussa per a l’elaboració d’aquest programa especial. 
 

 “Mou Castelló Empuriabrava”. Campanya publicitària de comerç local a través de 
les xarxes socials. Gerard Blanché sol·licita còpia de cinc fotografies antigues de 
comerços de la vila i d’Empuriabrava per elaborar la campanya. Les fotografies 
procedien del fons municipal, el Punt Diari i Miquel Arpa Batlle. 

 
 Reportatge sobre el fons documental i bibliogràfic de l’Esteve Ripoll. La periodista 

Mairena Rivas del Setmanari Empordà entrevista Marisa Roig, arxivera municipal i 
Roser Julià, directora de la Biblioteca municipal, per elaborar un especial sobre els 
fons de l’Esteve Ripoll ingressats en ambdós centres. Sol·licita còpia de tres 
fotografies per il·lustrar el text. 

 
 “Diccionari biogràfic d’Estat Català”. Tomàs Callau sol·licita una fotografia de 

l’alcalde Josep Bordas de la Cuesta per publicar i se li facilita la còpia d’una imatge 
del fons de l’Esteve Ripoll. 
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7. Conservació preventiva i control ambiental dels dipòsits. 
 

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 condicions ambientals als tres dipòsits de l’AMCE compleixen aquestes condicions 

excepte en el cas de l’arxiu fotogràfic que en trobar-se dins un dipòsit convencional, tot i 

que els paràmetres ambientals es mantenen estables, la temperatura és molt superior a la 

desitjable. Els tres dipòsits estan equipats amb un sistema de calefacció i refrigeració 

independent de la resta de l’edifici i amb tres deshumidificadors connectats a la xarxa de 

desaigua que funcionen de manera continuada. 

Al gràfic que oferim a continuació s’observa que mentre la temperatura i la humitat exterior 

fluctuen al llarg del temps, a dins els dipòsits de l’arxiu es mantenen estables. 
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8. Difusió  
 

 Facebook 

El dia 16 de març de 2018 vàrem obrir una pàgina de Facebook a partir dels perfils 

privats de la Marisa Roig i de la Meritxell Fernández. Es gestiona des dels ordinadors 

de l’arxiu municipal i des dels terminals 

mòbils particulars del personal de l’arxiu. 

A través de la pàgina de Facebook 

comuniquem les novetats de l’arxiu, les 

activitats que fem, i ens permet donar a 

conèixer els nostres fons, però també els 

serveis que oferim i les feines que duem a 

terme. Ens vàrem marcar l’objectiu de 

dinamitzar la xarxa fent un post diari. La 

regularitat de les publicacions i el 

tractament de temàtiques transversals ha 

permès arribar a més gent i aconseguir un 

major nombre de seguidors. Durant el 2021 

hem continuat rebent consultes via 

Facebook i tot sovint rebem el feedback 

dels nostres seguidors en forma de 

missatges i comentaris que ens animen a continuar publicant. Per potenciar aquest 

feedback hem iniciat una campanya de publicacions periòdiques d’identificació de 

fotografies del fons d’imatges de l’arxiu. El públic respon bé contribuint a identificar 

els personatges, els llocs i a datar les fotografies. 

Actualment comptem amb 590 seguidors, la majoria dels quals són de Castelló 

d’Empúries i de la resta de la comarca. També de la ciutat de Barcelona, i en menor 

mesura de Girona. Un 52% d’aquests seguidors són dones i el 48% restant, homes, 

la majoria d’ells situats en la franja d’edat d’entre els 35 i els 65 anys. Fins ara el 

repte estava en aconseguir més seguidors per tal de donar una major visibilitat a 

l’arxiu. Considerem que aquest objectiu s’ha aconseguit amb escreix ja que s’ha 

passat dels 130 seguidors amb que tancàvem l’any 2018 als 590 actuals, havent 

incrementat en 119 seguidors durant el darrer any. El proper repte que ens 

plantejàvem era el de donar-nos a conèixer a les franges d’edat que actualment no 
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ens segueixen a través d’aquesta xarxa, als menors de 35 anys i als majors de 65 i 

per a tal efecte vàrem obrir un compte d’Instagram el passat mes de juny, coincidint 

amb el Dia Internacional dels Arxius.  

Ens podeu seguir a: https://www.facebook.com/ArxiuMunicipalCastelloEmpuries 

 

 

 Instagram 

El passat 9 de juny, coincidint amb el Dia 

Internacional dels Arxius, vam obrir un 

compte d’Instagram per tal de donar-nos a 

conèixer a un segment de públic més ampli. 

Es tracta d’una xarxa social molt visual en 

què la fotografia és l’element protagonista 

i permet donar rellevància als documents 

que es conserven a l’arxiu d’una forma 

diferent a la que havíem fet fins ara.    

Hem aconseguit aplegar 410 seguidors amb 

136 publicacions, la majoria de les quals 

han estat publicades també a les històries 

d’Instagram i algunes d’elles compartides 

pels comptes oficials de l’Ajuntament i de 

l’Oficina de turisme. 

La majoria dels seguidors són de Castelló d’Empúries (40%), amb distància ens 

segueixen gent de Barcelona (7%), de Figueres (6%) i d’altres indrets de Catalunya. 

La majoria dels nostres seguidors tenen entre 35-4 (51,5%), seguits de la franja de 

25-34 (19,3%), 55-64 (17,2%), 18-24 (3,9%) i més de 65 anys (7,8%). Tot i que hem 

aconseguit incrementar el nombre de seguidors joves encara ens agradaria que 

fossin més. La tendència, com a Facebook és que ens segueixen més dones que 

homes. 

Ens podeu seguir a: https://www.instagram.com/arxiu_castelloempuries 

 

 Mailing 

Per a comunicar les notícies i activitats de l’arxiu s’utilitza la plataforma de 

màrqueting per correu electrònic “Mail Chimp”, en la qual hi tenim una llista de 
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distribució de 100 usuaris. Les adreces les obtenim a partir dels formularis de 

consulta que proporcionem als usuaris i només les utilitzem en aquells casos en que 

marquen la casella de consentiment per aquest fi. “Mail Chimp” permet que els 

usuaris que no desitgin rebre més correus de l’arxiu es puguin donar de baixa de a 

llista de distribució de manera fàcil des del mateix correu. 

 

Aquest any hem fet cinc campanyes de difusió: 

 Gener 2020, V Premi d’Investigació Dr. Saladié Roig. 

 Juny, Dia Internacional dels Arxius 

 Agost, jornades europees de la cultura jueva 

 Octubre, darreres novetats de l’Arxiu Municipal 

 Desembre, felicitació de Nadal i informació sobre dies de tancament. 

 

 

 Comunicats de premsa 

 L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries digitalitza prop de 11.000 

pàgines de documents dels segles XVII- XIX. Publicat al SETAC. [Febrer de 

2021] 

 L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries fa un balanç positiu de l’any 2020 

malgrat les restriccions patides arrel de la Covid-19. Publicat al SETAC i 

emès per Empordà TV. [Febrer de 2021] 

 L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries celebra el Dia Internacional dels 

Arxius millorant la comunicació i fent-se més accessible. Publicat al SETAC 

i emès per Empordà TV [Juny de 2021]  
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 S’apropa la XXII Jornada Europea de la Cultura Jueva. Publicat al SERAC i 

emès per Empordà TV [Agost 2021]  

 L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries amplia el fons de l’ex alcalde 

Esteve Ripoll amb l’ingrés de nous documents. Publicat al SETAC, emès per 

Empordà TV i ampliat en un reportatge conjunt de l’Arxiu i la Biblioteca 

sobre el fons personal de l’Esteve Ripoll [Octubre 2021] 

 

 

8.1. Accions culturals i col·laboracions 
 

 Dia Internacional dels Arxius 

Participació de forma virtual i col·laborant amb la proposta de la Direcció General 

de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

La proposta d’enguany ha estat l’obertura d’un compte d’Instagram amb una 

primera publicació en la que es sortejava un lot de llibres d’història local de Castelló 

d’Empúries. 

 

 

 

 Coordinació de les activitats de la Jornada Europea de la Cultura jueva. Com cada 

any l’arxiu s’ha encarregat de coordinar les activitats, el programa i la difusió de la 

jornada europea de la cultura jueva a Castelló. Hi ha col·laborat a través de tallers, 
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visites guiades i altres activitats, Terramar, EmpordàBrava, la Sinagoga del Puig 

Mercadal, i el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó. Com ja és habitual, 

l’Arxiu i la Biblioteca vam oferir un concert de musica sefardita a càrrec del Quartet 

Brossa, hi van assistir 72 persones. El recital es va dur a terme al pati del Palau dels 

Comtes, amb control d’accés. Es va escollir aquesta ubicació, perquè es tracta d’un 

espai recentment rehabilitat, amb bona il·luminació, que permet el control d’accés 

i permet un aforament major que l’Hort de Santa Clara on a l’edició anterior es van 

exhaurir totes les localitats. 

 

 

 

 

 

 Visita  escolar. El dia 2 de novembre els alumnes de 6è de primari de l’escola Joana 

d’Empúries de Castelló van visitar l’arxiu municipal. Els vam ensenyar les diverses 

dependències de l’arxiu, els dipòsits, la sala de consulta i un seguit de documents 

d’època medieval.  Els vàrem explicar els principals serveis que oferim a l’alumnat de 

les escoles  i l’institut. 
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