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OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL
2013 I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’EXECUCIÓ 

 
1- La prestació de més recursos a Internet als nostres usuaris. 

Durant  el  passat  any s’ha continuat  amb una aposta ferma de 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 utilitzat
serveis de l’ACAE durant l’any passat suma la xifra total de 7.088 que es deglossaria de la
següent manera: 480 usuaris presencials, 5.604 persones que han accedit al cercador de fons
i  documents  durant  l’any  passat,  115  persones  han  consultat  la  biblioteca  i  hemeroteca
auxiliar, 479 han accedit a xacpremsa amb una descàrrega de 6014 pàgines, 51 titulars de
fons han estat atesos, hem contestat 147 persones per correu electrònic, 179 descàrregues
del catàleg de l’exposició Sumaríssim, només 2 per correu postal i 31 telefònicament. A part,
2699 persones han entrat al portal de la XAC amb 6.064 visualitzacions.

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 9 llibres notarials de comptes del
segle  XIX  que  representen  un  total  de  més  de  cent  mil  pàgines  exhibides  d’escriptures
notarials figuerenques, sumat a 4800 fotografies noves a baixa resolució més del Setmanari
Empordà  (1978-2002),  8250  imatges  de  la  Col·lecció  de  l’ACAE,  els  llibres  d’actes  de
l’Ajuntament de Cadaqués (1623/1939), i altres registres de menor volum, com la catalogació
amb imatge  de tots  els  pergamins  de l’ACAE que sumen poc  més de 350  (1072-1676).
L’actuació  suposa  un  acurat  treball  de  revisió,  correcció  i  recodificació  de  les  imatges
digitalitzades a fi de poder-les associar convenientment en el mòdul d’imatges del programari
GIAC, per tal que es puguin consultar en línia.

El nombre de registres públics exhibits al cercador de fons i documents a principis de
l’any 2012 era de 108.500 mil i en acabar l’any sumava la xifra de 126.000, aquest creixement
de  17.500  nous  ha  correspost  als  nous  fons  ingressats,  així  com  el  manteniment  de
col·leccions  factícies  diverses  –impresos,  cartells  ...-,  i  el  buidatge  de  tots  els  fons  no
ingressats que disposàvem en paper, però no estaven al cercador. 

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 2013 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 sobre com aprofitar els
recursos d’internet per a la recerca dels avantpassats” impartit pel Sr. Enric Mayol Sarroca,
membre de la SCGHSVN, amb tres edicions, atesa l’alta demanda que tingué, amb un total
de vuitanta persones inscrites, amb tres hores i mitja de docència cada sessió. Participàrem
en la exposició del 25è aniversari de la pel·lícula filmada a Figueres “El teatre-museu Dalí es
tanca a les set” del 1988 del passat setembre; però, l’acte més important de l’any ha estat,
sens  dubte,  la  inauguració  de  l’exposició  itinerant  “La  renovació  de  l’Escola  Pública.  De
l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)” del passat 7 de novembre al Museu del Joguet de
Catalunya, amb 68 persones assistents, a més de nombrós públic que hi passà durant les tres
setmanes que romangué a la nostra capital. També hem mantingut una fluïda relació amb el
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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. 

Durant l’estiu continuàrem, per quart any, la col·laboració amb el Setmanari Empordà
“Postals d’estiu” amb l’edició durant dotze setmanes de fotografies antigues de la col·lecció de
l’Arxiu  al  costat  d’instantànies  actuals  amb  comentaris  dels  canvis  soferts.  L’exposició
“Sumaríssim 1939-1945. 70 anys de consells de guerra a les comarques gironines” ha tingut
179 descàrregues del catàleg on line, encara que fou organitzada fa cinc 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, la publicació Farella de Llançà, 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 2013 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 manteniment del nivell de satisfacció dels usuaris a partir dels qüestionaris que
hem posat  a  la  seva  disposició.  L’any  2013  han  complimentat  l’enquesta  un  total  de  17
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 4,94/5 la  informació disponible
sobre  els  fons  i  serveis  que  ofereix  l’arxiu;  segueix  a  curta  distància,  la  presentació  i  la
classificació de la documentació presentada i la valoració dels instruments de descripció a
disposició públic, amb 4,82/5; 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 3,18/5 i
l’estat de les infraestructures de l’arxiu, així com el confort de les àrees de consulta, mobilitari,
il·luminació amb un 4,00/5. 

Accessibilitat i orientació de l’arxiu dins la població                                                                         3,18

Infraestructures del ‘arxiu pel que fa al confort de les àrees de consulta, mobiliari, il·luminació, etc. 4,00

Informació disponible sobre els fons i serveis que ofereix l’arxiu.                                                       4,94
Instruments de descripció a la seva disposició.                                                                                    4,82
Presentació i classificació de la documentació consultada.                                                                 4,82

Atenció rebuda per part del personal de l’arxiu.                                                                                   4,76

Compliment de les seves expectatives.                                                                                                4,76

Mitjana de tot el qüestionari                                                                                       4,47

17 qüestionaris contestats                                                                   
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Globalment,  podem  dir  que,  la  programació  inicial  establerta  a  primers  de  2013,  s’ha
acomplert amb escreix i, com sempre, s’ha ampliat en d'altres apartats no previstos en un
principi.  

MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS

NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU capses vols

2- FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL         
   . Ajuntament de Cadaqués (1467-1976) 
     amb 48 pergamins (1467-1640)

165 218

5- FONS JUDICIAL
   . Jutjat de Pau de Cadaqués (1810-1978)

29 5

8- FONS D’ASSOCIACIONS
    . Consell Esportiu de l’Alt Empordà (1981/2009)

5 ---

10- FONS PATRIMONIALS
   . Família Albroser, de Terrades (1751-1961)
   . Família Jordà, de Pont de Molins (1585-1910).

2 ---

10 ---

Quadre
de fons

Transferències Dipòsits Donacions Compra
Abast

cronològic
Volum

(m/unitats)
 Fons de
l’Adminis

tració
Local

  1    1467-1976
28 m.l. + 48

u. 

 Fons
judicials

  1   1810-1978  3

Fons
d’associ
acions 

  1   1981-2009 0,5 

Fons
patrimoni

als 
  2   1585-1961  1,2

Totals  5   1467-2009 
32,7 m.l. +

48 u. 
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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 (2013) 2 ---
    - Oficina Liquidadora de Figueres (2006) 213 ---

4- FONS NOTARIAL
    - Notaria de Castelló d’Empúries (1912) --- 1
    - Notaria de Darnius (1912) --- 1
    - Notaria de Figueres (1912) --- 12
    - Notaria de Sant Llorenç de la Muga (1912) --- 1

12- COL·LECCIONS
    - Biblioteca històrica (1932-2011) 16 u. 
    - Col·lecció de cartells de la comarca (1974-2013)             325 u.
    - Col·lecció d’impresos (1952/2013)  880 u. 
    - Col·lecció d’imatges (1961/ 2013) 1000 aprox.
    - Col·lecció de manuscrits i documentació esparsa (1946/2011) 12 u.
    - Col·lecció de 43 consells de guerra d’altempordanesos (1939-1945) 43 u.

Quadre de fons
Nombre de fons als

quals s’ha
incorporat nova doc.

Abast cronològic Volum (m/unitats)

Fons de la
Generalitat de

Catalunya 
2 2006-2013 22,2 m.l.

 Fons notarials 4 1912 2,5 m.l.
Col·leccions  6  1932-2013  2276 u.

Totals  12  1912-2013 24,7 m.l. + 2276 u.

VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU

Metres el 31.12.2012                                   1607,16
Metres ingressats l’any 2013                                       35,4
Metres el 31.12.2013                                   1642,56

TRACTAMENT DELS FONS

CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ 

Instruments de descripció elaborats i/o revisats:

Quadre de fons
Nombre

d’inventaris
Nombre de

catàlegs Altres M
Nous Revisats Nous Revisats

Fons de l’Administració de
la Generalitat 

  1    0,2 m. 

Fons de l’Administració
local 

1 2    
40 m +
48 u.

Fons notarials     4 2,5 m. 
Fons judicials 1      3 m.
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Fons d’associacions 1     0,5 m. 
Fons patrimonials    2   1,2 m.

Col·leccions    2  6 
 17732

u. 

                Totals  3 3  4  10 
44,4 m

+ 17780
u. 

APLICACIÓ DE LES TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.

S’han aplicat les següents TAD durant l’any 2013:

Codi TAD aplicat   abast cronològic m.l.
38-       Manaments de pagament- Ajuntament de Fortià                           2006               0,3
39-       Manaments d’ingrés- Ajuntament de Fortià                               2006               0,2
619       Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià          2006               0,02
620       Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià    2006               0,02
38-       Manaments de pagament- Ajunt. de Sant Llorenç de la Muga   1990/2002  0,6
39-       Manaments d’ingrés- Ajunt. de Sant Llorenç de la Muga          1992/1995          0,2
38- Manaments de pagament- Ajuntament d’Albanyà 2006   0,1
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Albanyà 2006    0,1
619 Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. d’Albanyà 2006   0,05
620 Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. d’Albanyà 2006   0,05  
38- Manaments de pagament- Ajunt. de Boadella i les Escaules 2006   0,2
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Boadella i les Escaules 2006   0,2
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Terrades 2005-2006   0,6
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Terrades 2005-2006   0,2
619 Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Terrades 2003-2006   0,1
620 Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. Terrades 2003-2006   0,1
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Garrigàs 2006  0,2
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Garrigàs 2006   0,1
619 Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Garrigàs 1992,2006  0,15
620 Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt.Garrigàs 1992,2006  0,15
38- Manaments de pagament- Ajunt. de Santa Llogaia d’Àlguema 2006  0,3
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema 2006  0,1
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Vila-sacra 2005-2006  0,7
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vila-sacra 2005-2006  0,3
619 Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Vila-sacra 2005-2006  0,05
620 Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. Vila-sacra 2005-2006  0,05
173 Extractes del compte de recaptació- Ajuntament de Vila-sacra 2003/2006  0,2
76 Transmissions patrimonials- Oficina Liquidadora de Figueres 2007 12,5
77 Exempcions de les transmissions patrimonials- 2007 0,3
30 Anuncis tramesos per a la seva publicació- Consell Comarcal 1995/2006 0,55
35 Expedients generals de constrenyiment- Consell Comarcal 2005 1,5
Resolució CNAAD- Expedients ajuts desplaçament escolar- CCAE 2001-2007 5,6
541 Expedients de sol·licituds ajut menjador- Consell Comarcal 2004-2007 2,6
38- Manaments de pagament- Ajuntament d’Agullana 1987-2000 3,5
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Agullana 1987-2000 2,2
173 Extractes bancaris- Ajuntament d’Agullana 1988/2004 0,3
284 Fulls de salaris (rebuts de nòmines)- Ajuntament d’Agullana 2000-2001 0,15
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Vilamalla 2006 0,7
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vilamalla 2006 0,4
619 Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Vilamalla 2006 0,05
620 Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. Vilamalla 2006 0,05

         Total      35,74
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CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
S’han  prosseguit  amb  els  protocols  establerts  (tractaments  DDD,  control  d’extintors  i
d’alarmes) i revisió mensual de les condicions de temperatura i d’humitat.

* L’empresa Gestior especialitzada en desinfecció i desinsectació ha mantingut el contracte
anual de manteniment amb tres visites durant l’any.
* Revisió anual dels extintors per part de Plana Fàbrega de Vic.
*  Revisió  anual  del  sistema  d’alarma  i  de  seguretat  per  Plana  Fàbrega  de  Vic,  amb
actualització del sistema tècnic durant el passat mes de maig.. 
* Restauració dins del Pla Bruniquer 2012 d’un llibre mestre datat el 1760 del veïnat de Delfià
–terme de Rabós d’Empordà- per part de la Sra. Berta Blasi.
* Folrament de tots llibres nous de la col·lecció local.

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS

DIGITALITZACIÓ Nombre de pàgines

Documents   12000 
Hemeroteca

Altres
TOTAL                                          12000

La distribució és la que segueix: 4800 imatges del Setmanari Empordà (9,6GB), 9 llibres de
comptes de notaries de Figueres del XIX (6,65 GB) fet dins del Pla Bruniquer 2012 mitjançant
concurs públic guanyat per l’empresa Ad-hoc Synectic Systems SA de Barcelona dins del lot
núm. 1 amb un total de 49.743 pàgines, de les quals correspongueren a l’ACAE només 5.457
del total1, i altra documentació esparsa. El total de documents consultables on line al cercador
és de 24.543 corresponents a 145.920 imatges. 

DIDAC

DIDAC Gb anuals
Fitxers
anuals 

Gb Totals 
DIDAC

Fitxers
TOTALS

Volum 0 0 1992
1.154.40

6

No s’ha enviat cap disc dur al DIDAC durant el 2013.

CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS 
* Tramitació del conveni de comodat del fons patrimonial Jordà de Pont de Molins (1585-1910),
 resta pendent el retorn signat des de la Subdirecció General.

* Tramitació del conveni de donació d’un important fons patrimonial, el propietari del qual és a
Barcelona, resta pendent el retorn signat des de la Subdirecció General.

1  Els protocols digitalitzats han estat nou volums, tots ells tipològicament són llibres de comptes de Figueres del segle XIX, en
concret s’han digitalitzat els volums 725 de Francesc Font; 800, 222 i 223 de Narcís Gay; 224 i 225 de Joan Gay; 783 i 784
de Josep Casamor Moragas; núm. 446 de Narcís Font Molinas. 
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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

Nombre d’Usuaris

Canals de Sol·licitud

Presencial
Internet

(Arxius en
Línia)

Telèfon
Correu

electrònic
Correu
Postal

Totals

P
er

fil
 d

’U
su

ar
is

Titulars
de fons

Públics 7 19 18 1 45
Privats 9 9

Estudia
nts

Estudiants 
Universitar
is

16 4 20

Estudiants 
secundària

45 2 47

Investigadors 234 9 65 309
Genealogistes 80 4 84
Particulars 74 1 20 95
Altres 23 5604 22 5649
TOTAL 480 5604 29 144 2 6259

Biblioteca Auxiliar
Canals de sol·licitud

Presencial Internet Telèfon
Correu

electrònic
Correu
postal

Totals

Biblioteca 80 3 83
Hemeroteca 35 2 37
XAC_Premsa (visites) 479 479
Total 115 479 2 3 599

Nombre de Titulars
Canals de sol·licitud

Presencial Telefònics
Correu

electrònic
Correu
postal

Totals

Perfil de
Titulars

Públics 15 17 17 49
Privats 2 2
Total 15 17 19 51

Tipus de fons   
Unitats

documentals
consultades

Préstecs

Administració local 959 3
Administració autonòmica
Administració perifèrica de l’Estat
Administració. Reial i Senyorial 28
Notarials 1354 2
Judicials 72
Registrals
Institucions 495 2
Religiosos 1
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Associacions i fundacions 147
Comercials i Empresa 93
Patrimonials 216
Personals 28
Col·leccions 5238 23
Total 8631 30

MEDICIONS

ANY: 2013
ge

ne
r

fe
br

er

m
ar

ç

ab
ri

l

m
ai

g

ju
ny

ju
lio

l

ag
os

t

se
te

m
br

e

oc
tu

br
e

no
ve

m
br

e de
se

m
br

e To
ta

l

Presencials 21 30 33 51 59 27 42 53 41 47 34 32 470

No presencials 10 12 11 9 15 21 9 16 5 12 16 14 150

Titulars 7 6 4 11 6 2 1 1 6 1 2 5 52

XAC Premsa 63 48 33 45 43 32 28 31 50 34 42 30 479

Arxius en línia 334 320 366 411 360 371 395 628 553 660 593 611 5602
TOTAL 435 416 447 527 483 453 475 729 655 754 687 49 6753

REPRODUCCIONS 

El nombre total de documents reproduïts ha estat de 126 fotocòpies Din-A-4 i 3 imatges. 

PORTAL DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS 

Portal XAC (anual)
Nombre visites Visualitzacions

2699 + 179 Sumaríssim=
2878 

6064 + 402 Sumaríssim
= 6466 

XAC PREMSA

XAC_premsa (anual)
Nombre visites Planes

479 6014
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DIFUSIÓ

. Helena BENITO MUNDET. “Comptabilitat agrària i comptabilitat industrial: estudi d’alguns casos”
a Comptes de senyor, comptes de pagès. Les comptabilitats en la història rural. Girona, Associació
d’Històrira rural de les comarques gironines. 2013. Col·lecció Fonts, 7. pàg. 223-238.

.  Marciano CÁRDABA CARRASCAL. “Figueres i  la guerra civil,  1936-1939” a  Annals de l’IEE.
Figueres, 44 (2013), pàg. 189-206.

. Antoni EGEA CODINA i altres.  700 anys de l’Hospital de Figueres. Figueres. Editat per Salut
Empordà, 2013. 112 pàg.

. Antoni EGEA CODINA. “Toponímia històrica” a Farus. Revista del Far d’Empordà. Ajuntament, 38
(2013), pàg. 25-26.

.  Josep Ma. FIGUERES i Kima MORET.  Vila-sacra.  Quaderns d’Història local  de Diputació de
Girona, núm. 167, pàg. 96.

. Climent LLOSA QUINTANA. El ‘lavadero” a Programa de Festa Major de Santa Ágata. Capmany,
Ajuntament, 2013, pàg. 13-15.

. Alfons GUMBAU. Sant Climent de Sescebes. Girona. Quaderns d’Història local de Diputació de
Girona, núm. 163. Diputació i la Caixa, 2013. pàg. 96.
          
. Santiago QUESADA. “Cròniques de Cadaqués” a Sol Ixent. Cadaqués. III època, núm. 19, juny
2013. pàg. 47-48.

. Jaume SANTALÓ. “El desplegament de la Figueres burgesa. Una aproximació socioeconòmica
(1844-1868)” a Annals de l’IEE. Figueres, 44 (2013), pàg. 117-130.

. SERNA, Erika i SOLÉ, Teresa. “Formació i lleure per a tothom. Federals, utòpics, republicans i
catòlics  a la recerca d’un espai propi” al  dossier  “Casinos,  cafès i  cultura.  Cultura,  educació i
assitència del poble per al poble” a   Revista de Girona. Diputació de Girona, núm. 276 (gener-
febrer 2013), pàg. 79- 83.

. Erika SERNA. “Condicions per a l’arrendament de l’hostal de Fortià” a La Sibil·la. Ajuntament de
Fortià, 14 (2013), pàg. 16-17.

.  Erika SERNA COBA. “Pels carrers de Cadaqués” a  Les Alberes. Cassà de la Selva. Editorial
Gavarres, 9 (estiu 2013), pàg. 64-65.

. Erika SERNA COBA. “Apunts d’època medieval” a Farus. Revista del Far d’Empordà. Ajuntament
(2013), núm. 38, pàg. 

. Erika SERNA COBA i Joan SERRA PERALS. “Pagar el soldat” a Llançà a  Farella. Revista de
Llançà, núm. 35 (novembre 2013), pàg. 24-25.

. David SERRA BUSQUETS. “Cases pairals de Boadella (2a. part)” a Programa de Festa Major de
Boadella 2013. s/pàg. [3-29]. 

. Lluís SERRANO JIMÉNEZ. “Pesca de riu a l’Albera” a  Alberes. Figueres. Editorial Gavarres, 8
(2013), pàg. 64-65.

. Anna TEIXIDOR COLOMER. Líder del republicanisme empordanès. Girona. Fundació Josep Irla i
Diputació de Girona, 2013. Guanyadora de la Beca d’Estudi President Irla 2011. 
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Activitats de difusió Nombre Activitats
 

Nombre Assistents 
 

Treballs d’investigació i recerca 18
Visites escolars (núm.visites)
Visites escolars (núm. Total d’escolars) 3 75
Altres visites (núm. Visites) 2 10
Altres visites (núm. Total Visitants)
Exposicions 2 450
Conferències, seminaris, jornades o 
similars
Cursos 3 75
Presentacions 1 68
Publicacions pròpies o coeditades
Participació en mitjans de comunicació
Totals 28 678

* Organització d’un curset  de tres hores i  mitja de durada amb el títol  ”Com aprofitar  els
recursos d’internet per a la recerca dels avantpassats” impartit pel Sr. Enric Mayol Sarroca,
professor  de  la  UPC  i  membre  de  la  SCGHSVN,  amb  l’assistència  d’una  vuitantena  de
persones que ens obligà a repetir-lo en dos sessions més, atesa la gran demanda. Els dies
foren dissabtes al matí 9 i 16 de març i divendres tarda 6 d’abril.

* Col·laboració amb el Setmanari Empordà durant les dotze setmanes d’estiu amb l’aparició
de la secció “Postals d’estiu” on un suposat viatger compara els canvis d’una imatge antiga
amb una actual. 

* Col·laboració en el cicle de nou conferències “Figueres dins la Història de Catalunya” del 28
de febrer al 19 de desembre amb una programació mensual 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.

* Celebració de la Setmana Internacional d’Arxius amb una visita guiada a les instal·lacions i
serveis de l’ACAE el dijous 6 de juny a les 10 del matí amb 6 persones assistents, així com
organització  d’una  petita  exposició  a  les  vitrines  de  l’Arxiu  amb imatges,  cartells  i  altres
materials sobre “Patrimoni immaterial: la revetlla de Sant Joan” publicitat a l’agenda web de
l’Ajuntament de Figueres www.figueres.org 

* Participació en el jurat del Premi Albert Compte per a treballs de recerca de batxillerat que
organitza l’IEE i la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

* 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

* Col·laboració en l’exposició del 25è aniversari de la pel·lícula filmada el 1988 a Figueres “El 
teatre-museu Dalí es tanca a les set” dirigida per Josep Montalat, que es materialitzà en una 
exposició a la Casa Empordà amb una xerrada amb els actors principals.

*  Organització activa en l’exposició itinerant “La renovació de l’Escola Pública. De l’Empordà
a tot Catalunya (1900-1939)” formada per catorze plafons + catàleg que s’inaugurà el passat
dijous  7  de  novembre  a  la  sala  d’exposicions  del  Museu  del  Joguet  de  Catalunya  amb
l’assistència de 68 persones, a més de nombrós públic durant les tres setmanes que ha estat
a Figueres. Ha estat fruit de la col·laboració amb l’AHG, la Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana i el mateix Museu del Joguet de Figueres. S’adjunta dossier
de premsa amb la bona difusió que es va fer tant de l’exposició en sí com del catàleg que s’hi
edità. 
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BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA 

NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ

Adquisicions Donacions
 cap  30 llibres

Disposem de quatre noves capçaleres de premsa comarcal:
 Capçaleres de l’Alt Empordà 
   . “El butlletí del Parc”. Parc Natural de Cap de Creus (2011).
   . “El Butlletí”. El butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Agullana (2011)
   . “Veïns”. Ajuntament de Vilafant (2000-2007) ja el teníem però pocs núms

 Capçalera d’àmbit gironí 
- “Fulls d’informació municipal”. Federació de les comarques de Girona PSC-PSOE (1979)

INFRAESTRUCTURA I PERSONAL

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT TÈCNIC

* A meitat del mes de juliol rebrerem un escanner nou DIN-A-3  marca EPSON DS50000.
* Durant el primer trimestre de l’any comprarem un disc dur extern de seguretat de 4TB de 
capacitat, així com un SAI nou.

PERSONAL 

Tipus de personal Nombre Dependència orgànica

Tècnics superiors arxivers  1 Generalitat de Catalunya 
Tècnics superiors especialitzats   
Tècnic mitjans arxivers 1/2 Consell Comarcal Alt Empordà 
Tècnics mitjans especialistes 1 Consell Comarcal Alt Empordà 
Auxiliars administratius o 
administratius

  

Subalterns   
Personal becari  2 UdG 
Altres: especifiqueu   
Totals  4,5  

La Sra. Clara Piñar va prestar serveis de digitalització i descripció durant sis mesos a mitja
jornada, en concret, treballà amb el fons d’imatges del Setmanari Empordà.
Els estudiants Marta Blavi i Pau Ballester d’Història de la Universitat de Girona han fet les
seves pràctiques de 120 hores respectivament a l’ACAE. 

FORMACIÓ DEL PERSONAL

Formació específica d’arxius Formació general
 1  1

Sra. Erika Serna: Jornada de l’EAPC: eines 2.0 per a la millora de les unitats a la Delegació 
de Girona el divendres 15 de novembre amb 5 hores lectives. (curs 10124/2013).

Sra. Jusa Juanola: Curs sobre Accés a la documentació pública (curs CU60101/2013-1) que
tingué lloc al Palau Moja el dies 12 i 14 de novembre amb 10 hores lectives.
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