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OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL
2012 I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’EXECUCIÓ
Aquest 2012 la tasca de l’Arxiu s’ha centrat en l’avançament en la prestació de més recursos als
nostres usuaris a Internet i en la digitalització, la catalogació i l’exhibició pública d’imatges
altempordaneses. A grosso modo, l’actuació de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) durant el
passat 2012 va orientar-se en el compliment de tres eixos principals:

1- La prestació de més recursos a Internet als nostres usuaris.
Durant el passat any s’ha fet una aposta ferma en satisfer una de les demandes que havíem vist més
insistent entre els usuaris de fora de Figueres, que és l’oferiment del màxim de recursos a la xarxa, ja
sigui la consulta dels instruments de descripció que elaborem, catàlegs i inventaris, com la consulta a
internet del major nombre de documents digitalitzats, encara que sempre amb dades fiables de la seva
alta consultabilitat, ja que el volum de documentació disponible és ingent. El total de persones que han
accedit on line al web de l’ACAE ha estat de 1798 que han visualitzat 4186 pàgines, les quals cal
sumar amb els titulars 43, usuaris de XAC premsa 169 i els investigadors presencials i per correu
electrònic 623, que dóna una xifra global de 2633 persones ateses.
L’exhibició de digitalitzacions de documentació i altres materials, com imatges i pergamins, al Cercador
de fons i documents del Departament de Cultura ha tingut una empenta considerable, amb la posada a
consulta oberta de 114 llibres notarials del segle XVIII que representen més de cent mil pàgines
exhibides d’escriptures notarials figuerenques, 8400 imatges del bisetmanari Hora Nova a baixa
resolució, a l’igual que 6700 fotografies del Setmanari Empordà, els llibres d’actes de l’Ajuntament de
Cadaqués (1623/1939), i altres registres de menor volum. A finals d’any es van fer públiques les quatre
mil pàgines de premsa altempordanesa a XAC premsa, la qual cosa va comptabilitzar 63 entrades
d’usuaris a internet només en un mes. L’atenció de consultes ateses per correu electrònic s’ha
mantingut, i ha estat del 18% del total.
El nombre de registres públics exhibits al cercador de fons i documents a principis de l’any 2012 era a
grosso modo de 80 mil i en acabar l’any sumava la xifra de 108.500, aquest creixement de 26.500 nous
han correspost a: 6700 imatges del Setmanari Empordà, 14 mil l’exhibició de 26 fons no ingressats de
l’ACAE i inventariats des d’aquí durant anys anteriors i retornats als seus titulars, 6 mil del fons del
CCAE, i altres de manteniment de col·leccions factícies diverses –impresos, cartells, imatges-. Cal fer
esment de l’ingrés del fons del Sindicat Agrícol i Cooperativa Ricardell de Pont de Molins (1934-2008)
que inclouen 217 imatges.

2- La difusió i la comunicació dels fons i documents de l’Arxiu
Com a eina clau hem programat algunes accions i s’han explotat diverses eines per tal d’arribar i
comunicar amb la ciutadania. Destaquem la important embranzida que hem pogut donat al
funcionament del web de l’ACAE dins del portal de la XAC: amb la publicació de 17 notícies durant
l’any 2012 que també s’han facilitat a la premsa escrita referents a les tasques, activitats o per tal de divulgar els
fons de l’Arxiu Comarcal, de manera que tal i com es pot veure al dossier de recull de premsa de l’any la nostra
presència ha estat remarcable.

Pel que fa a les activitats realitzades cal destacar el “Curs pràctic d’iniciació a la paleografia (segles
XIV-XVI). La crisi del deute a la Catalunya de 700 anys enrere”, els divendres 9, 16 i 23 de novembre
impartit pel doctorand Albert Martí Arau amb l’assistència de trenta alumnes, amb un total de set hores i
mitja lectives i la col·laboració en el cicle de conferències “Figueres dins la Història de Catalunya” del
12 d’abril al 13 de desembre amb una programación quinzenal a la Sala La Cate de Figueres, amb
l’assistència d’un promig de 60-70 persones durant tretze conferències, organitzat per l’Institut d’Estudis
Empordanesos, Òmnium Cultural de l’Alt Empordà i La Cate. També hem participat en la petita
exposició sobre el pintor figuerenc, Sr. Joan Jové Planella (1921-1979), que tingué lloc durant la Fira
del Bolet d’Albanyà a l’espai de la rectoria d’Albanyà. La preparació de l’exposició “La renovació de
l’Escola Pública. De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)” ha vist aturada però l’any vinent es
reempendrà. Hem mantingut una fluïda relació amb el Centre d’estudis comarcal amb l’ocupació d’una
vocalia de la Junta directiva i de la Comissió d’Annals, fet que s’ha materialitzat en l’organització i
difusió de tres sortides o excursions per la comarca, la participació en el XI premi Albert Compte als
treballs de batxillerat de la comarca, entre d’altres.
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Durant l’estiu continuaren, per tercer any, la col·laboració amb el Setmanari Empordà “Postals d’estiu”
amb l’edició durant catorze setmanes de fotografies antigues de la col·lecció de l’Arxiu al costat
d’instantànies actuals amb comentaris dels canvis soferts. Organitzarem una exposició on line sobre el
Joc de la quina a l’Empordà amb un aplec de totes les dites dels números que es canten acompanyat
d’imatges i cartells que aprofitarem com a targetó per a felicitar el Nadal. L’exposició “Sumaríssim 19391945. 70 anys de consells de guerra a les comarques gironines” ha tingut 110 descàrregues del catàleg
on line, encara que fou organitzada fa tres anys amb la Montse Hosta de l’AHG. S’han mantingut
col·laboracions escrites de petits articles divulgatius d’història local a la revista Farus del Far
d’Empordà, Sibil·la de Fortià, el programa de festa major de Capmany, alguna ressenya als Annals de
l’IEE, i dues a la publicació Alberes.
Cal també esmentar en aquest punt que des de el gener de 2012 l’ACAE ha ampliat el seu horari de
consulta amb l’obertura del centre durant els migdies de dilluns a divendres, amb l’objectiu de facilitar
l’accés a totes aquelles persones que no poden apropar-se al centre en el seu horari de matí i tarda,
així com donar més servei a les persones que es desplacen de fora de Figueres.

3- El manteniment i la millora del Sistema de Gestió de la qualitat implantat a l’Arxiu
segons la ISO 9001:2008
Una de les prioritats de l’ACAE durant l’any 2012 ha estat l’adequació i millora dels procediments de
treball als estàndards que estableix la norma ISO 9001:2008. El centre va passar satisfactòriament
l’auditoria de l’empresa certificadora Global Certification Spain, SL, que va constatar que el sistema de
gestió de qualitat (SGQ) implantat per l’Arxiu s’adequava als requeriments que establia la norma en
qüestió.
Amb la implementació del sistema de gestió de qualitat, a més d’altres indicadors que han estat de gran
utilitat per a la millora dels serveis que ofereix l'Arxiu Comarcal, volem destacar el nivell de satisfacció
dels usuaris a partir dels qüestionaris que hem posat a la seva disposició. L’any 2012 han complimentat
l’enquesta un total de 21 persones. Si tenim en compte que la puntuació màxima per a cada ítem és de
cinc punts; com a resultats més destacables, s’ha d’assenyalar que la valoració no divergeix de la de
l’any anterior. En primer lloc, com sempre, s’ha valorat amb un 4,85/5 la informació disponible sobre els
fons i serveis que ofereix l’arxiu, i igualment amb la mateix nota, la presentació i la classificació de la
documentació presentada; segueix, a curta distància, la valoració dels instruments de descripció a
disposició públic, amb 4,80/5; per contra, les mitjanes més baixes, d’una manera semblant a l’any
anterior corresponen a la senyalització nul·la, accesibilitat dins la ciutat, amb un 3,35/5 i l’estat de les
infraestructures de l’arxiu, així com el confort de les àrees de consulta, mobilitari, il·luminació amb un
4,05/5.
Accessibilitat i orientació de l’arxiu dins la població

3,35

Infraestructures del ‘arxiu pel que fa al confort de les àrees de consulta, mobiliari, il·luminació, etc. 4,05
Informació disponible sobre els fons i serveis que ofereix l’arxiu.
Instruments de descripció a la seva disposició.
Presentació i classificació de la documentació consultada.

4,85
4,80
4,85

Atenció rebuda per part del personal de l’arxiu.

4,70

Compliment de les seves expectatives.
Mitjana de tot el qüestionari

4,75

4,48

20 qüestionaris contestats

Els objectius relacionats amb indicadors aprovats a principis d’any i d’obligat compliment segons la
norma ISO han estat els següents:
Objectiu 1: Difusió de la premsa comarcal a través de XAC premsa.
Objectiu 2: Revisió de la descripció i exhibició pública de la Col·lecció d’imatges de l’Hora Nova.
Objectiu 3: Descripció i exhibició pública de la Col·lecció d’imatges del Setmanari Empordà.
Objectiu 4: Ingrés i descripció d’altres fons documentals.
Objectiu 5: Avaluació i tria de documentació.
Objectiu 6: Difusió de l’ACAE a la comarca de l’Alt Empordà
Objectiu 7: Manteniment de la certificació UNE-EN-ISO 9000:2000 de Sistemes de Gestió de Qualitat.
Globalment, podem dir que, la programació inicial establerta a primers de 2012, s’ha acomplert amb
escreix i, com sempre, s’ha ampliat en d'altres apartats no previstos en un principi.
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MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS
NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU
8- FONS D’ASSOCIACIONS

capses vols

. Sindicat Agrícol i Cooperativa Agrícola Ricadell, de Pont de Molins
(1934-2008), 217 imatges (1936/1995), 42 diplomes (1950-2004)
+ 31 impresos (1942-2000)

Quadre de fons

Transferències

Dipòsits

FONS
D’ASSOCIACIONS

1

Totals

1

Donacions

Compra

44

127

Abast
Volum
cronològic (m/unitats)
19349m.l.+ 29
2008
0 u.
19349 m.l. +
2008
290 u.

INGRESSOS DE DOCUMENTACIÓ DE FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU
1- FONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

capses volums

- Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (2012)
- Oficina Liquidadora de Figueres (2006)

3
213

-----

1

---

---------

1
1
12
1

2- FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
- Ajuntament de Rabós d’Empordà (1969/2002)
4- FONS NOTARIAL
- Notaria de Castelló d’Empúries (1911)
- Notaria de Darnius (1911)
- Notaria de Figueres (1911)
- Notaria de Sant Llorenç de la Muga (1911)
12- COL·LECCIONS
- Col·lecció de cartells de la comarca (1974-2012)
- Col·lecció de cartells de Figueres (1979-2012)
- Col·lecció d’impresos (1949-2012)
- Col·lecció d’imatges (1961/ 2012)
- Col·lecció de manuscrits i documentació esparsa (1750/1995)

Quadre de fons
Fons de la
Generalitat de
Catalunya
Fons de
l’Administració local
Fons notarials
Col·lecions
Totals

Nombre de fons als
quals s’ha incorporat
nova doc.

Abast cronològic

Volum (m/unitats)

2

2066/2012

24,2 m.l.

1

1969/2002

0,1 m.l.

4
5
12

1911
1750/2012
1750/2012

2,5 m.l.
0,6 m.l.+ 980 u.
27,4 m.l. + 980 u.

VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU

3

150 cartells
160 cartells
170 impresos
500 ca.
6
---
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Metres el 31.12.2011
Metres ingressats l’any 2012
Metres eliminats l’any 2012
Metres el 31.12.2012

1597,86 m.l.
37,2 m.l.
-27,9 m.l.
1607,16 m.l.

1- FONS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

capses vols

. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (1991-2012)

3

---

380
9
153

12
1
---

---------

1
1
12
1

1
9

-----

2- FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
- Ajuntament de Fortià (1995-2011)
- Ajuntament de Garrigàs (1987/2011)
- Ajuntament de Vilamalla (1994-2011)
3- FONS NOTARIAL
- Notaria de Castelló d’Empúries (1911)
- Notaria de Darnius (1911)
- Notaria de Figueres (1911)
- Notaria de Sant Llorenç de la Muga (1911)
4- FONS JUDICIAL
- Jutjat de Pau de Garrigàs (2002/2011)
- Jutjat de Pau de Vilamalla (2001-2010)
8- FONS D’ASSOCIACIONS
- Sindicat Agrícol i Cooperativa Agrícola Ricadell, de Pont de Molins (1934-2008)44
217 imatges (1936/1995), 42 diplomes (1950-2004) + 31 impresos (1942-2000)

127

10- COL·LECCIONS
- Col·lecció de manuscrits i doc. esparsa de l’ACAE (1750/1995)

6

---

TRACTAMENT DELS FONS
CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ
Instruments de descripció elaborats i/o revisats:
Quadre de fons
Fons de l’Administració de la
Generalitat
Fons de l’Administració local
Fons notarials
Fons judicials
Fons d’associacions
Col·leccions
Totals

Nombre d’inventaris
Nous

Revisats
1

Nombre de catàlegs
Nous

Revisats

Altres

m.l.
0,3

3
4
2
1

88
2,5
0,7
9 m.l.
+ 290u
0,6 ml
9390u
101,1
m.l. +
9390u

6
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Supervisió tasques d’inventariació del fons del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
ARXIU DE COMPLEMENT- DIGITALITZACIONS
. Ajuntament de Cadaqués (1623/1939)
. Col·lecció d’imatges del Setmanari Empordà (1978-2002)
. Col·lecció de manuscrits i documentació esparsa digital (1316/1995)

4

71 llibres actes
6.700 u.
41 u.
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APLICACIÓ DE LES TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.
Codi
38
39
38393839383938393839383938393839383908
3839173
541
383938393839620
76
77
3839619
3839619
620
173
3839619
620
3839619
620

TAD aplicat
abast cronològic m.l.
Manaments de pagament- Ajuntament de Santa Llogaia 2004-2005
0,3
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Santa Llogaia
2004-2005
0,3
Manaments de pagament- Ajuntament de Rabós d’Emp.
1994-1997
0,3
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Rabós d’Empordà
1994-1995,1997
0,2
Manaments de pagament- Ajuntament de Boadella i Escaules 2004-2005
0,4
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Boadella i les Escaules
2004-2005
0,3
Manaments de pagament- Ajuntament de Palau de Sta Eulàlia 1994-1999
0,4
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Palau de Sta Eulàlia
1994-1999
0,2
Manaments de pagament- Ajuntament de Terrades
1983/2004
0,8
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Terrades
1983/2004
0,6
Manaments de pagament- Ajuntament de Sant Miquel de F. 1989,1992,1998 0,15
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià 1989,1992,1998 0,15
Manaments de pagament- Ajuntament de Navata
2005
0,7
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Navata
2005
0,4
Manaments de pagament- Ajuntament de Viladamat
1978-2004
2,2
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Viladamat
1978-2004
1
Manaments de pagament- Ajuntament d’Albanyà
1990,1992-2005 1,9
Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Albanyà
1990,1992-2004 1,5
Manaments de pagament- Ajuntament de Capmany
1996-2004
1,8
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Capmany
1996-2003
0,4
Sol·licitud de llicència o permís del personal- Consell C.
2003,2006-2007
0,8
Manaments de pagament- Consell Comarcal Alt Empordà 1997,2004-2005
7,5
Manaments d’ingrés- Consell Comarcal Alt Empordà
1996,2003-2005 2
Extractes bancaris del compte corrent d’habilitació- CCAE
1989-1994
0,2
Expedients de sol·licituds ajuts de menjador- C. Comarcal
1999/2005
2,1
Manaments de pagament- Ajuntament de Pont de Molins
2000-2005
0,8
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Pont de Molins
2000-2005
0,4
Manaments de pagament- Ajuntament d’Espolla
1990-2003
4,3
Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Espolla
1991-2002
1,2
Manaments de pagament- Ajuntament de Vilamalla
2005
0,8
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vilamalla
2005
0,4
Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt Vilamalla 2002
0,01
Transmissions patrimonials- Oficina Liquidadora de Figueres
2006
16
Exempcions de les transmissions patrimonials- Oficina Liquida 2006
8
Manaments de pagament- Ajuntament d’Espolla
2004-2005
0,9
Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Espolla
2003-2005
0,6
Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt d’Espolla
2003-2005
0,1
Manaments de pagament- Ajuntament de Vila-sacra
1989-2004
2,7
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vila-sacra
1989-1990.1992-2004 1,5
Manaments d’ingrés extrapressupostaris
1998-2004
0,1
Manaments de pagament extrapressupostaris
1998-2004
0,15
Extractes bancaris del compte corrent d’habilitació
1979/1996
0,15
Manaments de pagament- Ajuntament del Far d’Empordà
1991/2000
1,6
Manaments d’ingrés- Ajuntament del Far d’Empordà
1992/2000
0,9
Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. del Far d’Emp. 1998-2000
0,1
Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt Far d’Emp.1998-2000
0,1
Manaments de pagament- Ajuntament de Fortià
2004-2005
1
Manaments d’ingrés- Ajuntament de Fortià
2004-2005
0,3
Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià
2003-2005
0,06
Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià 2003-2005
0,06
...................
TOTAL 68,03 m.l.

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
S’ha prosseguit amb els protocols establerts( tractaments DDD, control d’extintors i d’alarmes) i revisió
mensual de les condicions de temperatura i d’humitat; alhora que s’ha iniciat una neteja integral de
totes les prestatgeries.
- Contractació d’empresa Gestior especialitzada en desinfecció i desinsectació de l’Arxiu.
- Revisió anual dels extintors per part de Roldex
- Folrament de tots els llibres nous de la col·lecció local.
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- Revisió anual del sistema d’alarma per In-Out Seguretat de Figueres.
- L’empresa Capresa de Barcelona ha realitzat el pla d’autoprotecció amb la prea de dades el dia 8
d’agost i la formació i el simulacre es va fer el 20 de setembre per part de la tècnic Sra. Laura Manresa.
Es detectà que els detectors de fum de la sala de consulta no funcionen, ja que no va disparar-se
l’alarma, també es va veure com a deficiència important que no hi ha cap extintor al dipòsit dels notaris.
- Dins del Pla Bruniquer 2012 resta pendent d’execució la restauració d’un llibre mestre del veïnat de
Delfià (Rabós d’Empordà) datat el 1760, però ha estat adjudicat per a la seva rehabilitació i prèvia
neteja a la Sra. Berta Blasi que aviat començà l’encàrrec
DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
DIGITALITZACIÓ

Nombre de pàgines

Documentació
Hemeroteca
Altres
TOTAL

6427
--8605
15.032

La distribució és la que segueix: 6427 de les actes de Ple de l’Ajuntament de Cadaqués(153 Gb), 8500
imatges de la Col·lecció del setmanari Empordà (194 Gb) i 104 del fons del Sindicat i Cooperativa
Ricardell de Pont de Molins (2,6 Gb).
Pla Bruniquer 2012 ha estat adjudicada a l’empresa Adhoc la digitalització de llibres de comptes
notarials, però resta pendent per a l’any vinent.
DIDAC
DIDAC

Gb anuals

Volum

349,6

Fitxers
anuals
15032

Gb Totals
DIDAC
1992

Fitxers
TOTALS
1.154.406

No s’ha enviat cap disc dur al DIDAC durant el 2012.

CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
* Conveni de comodat del fons Consorci Albera Viva va ser signat el dia 22 de març passat.
* Conveni de comodat del fons Sindicat i Cooperativa Agrícola Ricardell de Pont de Molins va ser signat
el 23 de novembre passat.
* Col·laboració amb el grup d’investigació Història de les Societats Rurals dirigit per la doctora Rosa
Congost, catedràtica Història i Institucions Econòmiques de la UdG, en concret al projecte Els
processos d’empobriment i enriquiment a les societats rurals: una via d’anàlisi de les dinàmiques
socials a la Història , proposta que es portarà a terme durant els pròxims anys.
* Els dies 27 i 31 de gener ens visitaren tres grups d’estudiants de l’IES Alexandre Deulofeu de
Figueres – poc més d’un vuitantena d’alumnes- per tal de fer una classe pràctica a l’ACAE sobre
pergamins i documentació medieval, visita a les instal·lacions i xerrada pràctica orientada a l’elaboració
de treballs de recerca de batxillerat.
* Col·laboració amb l’Institut d’Estudis Empordanesos en l’organització de tres sortides per visitar
diferents edificis patrimonials de la comarca, en concret, el diumenge 19 de juny sortirem al castell de la
Trinitat i el poblat del Puig Rom de Roses, el diumenge 2 d’octubre es visità el monestir de la Mare de
Déu del Mont, a la vegada que es presentaren el volum d’Annals de l’IEE núm. 42, i el diumenge 6 de
novembre anàrem al monestir de Sant Quirze de Colera per conèixer les novetats de les últimes
excavacions i el celler de la Vinyeta de Mollet de Peralada. També en la difusió del Cicle de
conferències “Figueres dins la història de Catalunya” que ha tingut lloc cada quinze dies des del 12
d’abril al 13 de desembre, amb un important èxit de públic, en concret, una mitjana de setanta persones
per sessió.
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USUARIS, CONSULTES, PRÉSTECS I REPROGRAFIA DELS
FONS
NOMBRE TOTAL D’USUARIS (INVESTIGADORS / TITULARS DE FONS), D’UNITATS
DOCUMENTALS CONSULTADES I DE PRÉSTECS
Unitats
documentals
consultades
2718
70

Nombre d’usuaris
Investigadors
Titulars de fons

623
43

Préstecs

Préstecs per a
exposicions

--6

-----

Els investigadors presencials han sumat al llarg de l’any 410 persones, a les quals hem sumat 114
consultes més fetes per internet.
Les consultes a titulars de fons han estat de 43, que corresponen a 76 unitats documentals consultades
i 6 préstecs.
El nombre de llibres que s’han consultat al llarg de l’any ha estat de 289 i 83 exemplars de publicacions
periòdiques de l’hemeroteca auxiliar.

octubre

novembre

desembre

199

191

282

378

256

80

234

109

265

307

147 2718

34

36

23

58

35

32

27

44

43

33

48

54

467

44
164
242

70
17
123
0,4

75
79
177

98
64
220

86
187
308

14
14
60

20
0
47

59
92
195

24
24
91

89
82
204

26
93
167

27
23
104

632
839
1938
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Total

setembre

270

juliol

agost

total mun/not/col

juny

col·leccions

maig

fons notarials

abril

fons municipals

març

núm. Unitats
consultades

febrer

ANY: 2012

gener

MEDICIONS D’UNITATS CONSULTADES
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PORTAL DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS

Portal XAC (anual)

Nombre visites

Visualitzacions

1688+110 Sumaríssim =
1798 visites

3843 + 343 Sumaríssim =
4186

Nombre visites

Planes

169

5207

XAC PREMSA
XAC_premsa (anual)

La càrrega important de digitalitzacions de premsa comarcal fou feta al desembre, de manera que va
ser quan les consultes han començat a tenir cert pes. Fins aquest mes el nombre de pàgines
d’hemeroteca altempordanea exhibides sumava només un centenar de pàgines.

DIFUSIÓ
Activitats de difusió
Treballs d’investigació i recerca
Visites escolars (núm.visites x núm.escolars)
Altres visites
Exposicions
Conferències, seminaris, jornades o similars
Cursos
Presentacions
Publicacions pròpies o coeditades
Participació en mitjans de comunicació
Totals

Nombre
22
3 x 25
1
3
1

17
47

17 notícies a premsa aparegudes en diferents publicacions locals i gironines.
El 8 de juny organitzàrem dues visites guiades pel matí per tal de celebrar el Dia Internacional d’Arxius
amb l’assistència d’onze persones; també vingueren del desaparegut Canal Nord per a filmar la visita.
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TREBALLS D’INVESTIGACIÓ REALITZATS AMB DOCUMENTACIÓ
DE L’ARXIU
* Enric BASSEGODA i Eduard PUIG VAYREDA. Espolla. Girona. Diputació de Girona. Quaderns
d’Història local, núm. 158, 2012. pàg. 96.
* Francesc BURGAS. “L’antic hospital, una oportunitat perduda” a Empordà. Figueres, XXXIV (2012),
núm. 1764, pàg. 55.
* Anna Maria CORREDOR PLAJÀ. “Antroponímia i creativitat: l’exemple dels sobrenoms de Portbou
(Alt Empordà) a XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. València, 2010.
* Jordi CURBET HEREU. “Epistolografia popular: una projecció en geolingüística diacrònica” a
Manuscrits. 29 (2011), pàg. 95-105.
* David GARCÍA ALGILAGA. Tocant el cel. Història de l’aeronàutica empordanesa (1912-1936).
Figueres. Gorbs Comunicació, 2012.
* Joan Ramon INGLADA (coord.). Presons i castell. Figueres. Figueres. Associació d’Amics del castell
de Sant Ferran i Gorbs, 2012.
* Marià LLOP BRUGADA. “El ferrer de Figueres”. Treball de recerca de batxillerat de l’IES Alexandre
Deulofeu de Figueres.
* Climent LLOSA QUINTANA. “El pont d’en Cardoner” a Programa de la Festa Major de Santa Agata de
Capmany. Ajuntament de Capmany, 2012, pàg. 27-29.
* Climent LLOSA QUINTANA. “Cens del municipi de Capmany del 1836” a Programa de la Festa Major
de Santa Agata de Capmany. Ajuntament de Capmany, 2012, pàg. 31-33.
* Pol MESEGUER BELL. “La mort d’Enric IV de França a ulls de Baldiri Ballet de Fortià el 1610” a La
Sibil·la. Ajuntament de Fortià, 13 (2012), pàg. 16-17.
* Mònica NADAL. “Històries de la nostra història. Document sobre la guerra del Francès a la comarca”
a El Còrrec. Ajuntament de Pedret i Marzà, 8 (2010), pàg. 5.
* Dolors PADRÓS FULLADOSA. “Pere Pla i Marcè. Boadellenc polifacètic” al Nou Gamarús. Revista
independent de Boadella i les Escaules. Ajuntament de Boadella i les Escaules, 2012, (núm. 1) pàg. 1623.
* Arnald PLUJÀ CANALS. “La casa castell de l’abat” a La Farella. Revista de Llançà. Ajuntament de
Llançà. 34 (novembre 2012), pàg. 37-39.
* Rosa ROS MASSANA. “The Decline of Indivisible Inheritance in Catalonia: Artisans, Sailors and
Merchants in Two Catalan Towns (1780-1860)” a Journal of Family History 2012 37:68, online version
http://jfh.sagepub.com/content/37/1/68
* Rosa ROS MASSANA. “Transformations in Women's Position in a Single Heir System: Dowries and
Widowhood-usufruct in the Girona Region (Catalonia), 1750-1860”. Congrés: European Social Science
History Conference, Glasgow, 11-14 d'abril de 2012.
* Erika SERNA COBA. “L’escultor Joan Torras a Capmany (1706)” a Programa de la Festa Major de
Santa Agata de Capmany. Ajuntament de Capmany, 2012, pàg.9-11.
* Erika SERNA COBA. “L’Any de la Fredorada” a Alberes. Editorial Gavarres, 6 (2012), pàg. 44-45.
* Erika SERNA COBA. “Uns atestats mèdics del Dr. Masdevall (1769)” a La Sibil·la. Ajuntament de
Fortià, 13 (2012), pàg. 14-15.
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* Erika SERNA COBA. “L’assecament dels estanys Bernat i Dalmau del Far d’Empordà” a Farus.
Revista del Far d’Empordà. Ajuntament, 37 (2012) pàg. 18-19.
* David SERRA BUSQUETS. “Cases pairals de Boadella” a Programa de Festa Major 2011de Boadella.
Ajuntament de Boadella i les Escaules, 2011. s/p.
* Lluís SERRANO JIMÉNEZ. “A Cantallops, bon oli” a Alberes. Editorial Gavarres, 6 (2012), pàg. 56-58.
* Agustí VEHÍ CASTELLÓ. Endreçant la vila. El sorgiment del sistema de seguretat pública a la
Figueres del segle XIX i la creació de la Guàrdia Urbana. Figueres. Ajuntament de Figueres i Diputació
de Girona, 2011. Col·lecció Juncària 6. 207 p.

BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA
NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ
Adquisicions
4

10

Donacions
40

