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OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS EL
2014 I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’EXECUCIÓ
Durant l’any passat s’ha continuat, amb 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 màxim 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 9326 .
que es desglossaria de la següent manera: 391 presencials, 8726 persones que han accedit al
cercador de fons i documents durant l’any 2014, 123 persones han consultat a la biblioteca i
hemeroteca auxiliar, 523 han accedit a XACpremsa amb una descàrrega de 6116 pàgines, 46 titulars
de fons, hem atès 170 consultes per correu electrònic, 254 descàrregues del catàleg de l’exposició
Sumaríssim amb un total de 565 pàgines baixades, només una consulta ha estat mitjançant correu
postal i 47 telefònicament. A part, hem tingut 2815 persones que han entrat al portal XAC amb 6918
visualitzacions. El conjunt és molt similar a anys anteriors, però el nombre de persones –usuaris no
tradicionals- que han entrat i consultat on line ha augmentat fins a un 55,7%.
L’exhibició de digitalitzacions de documents i altres materials, com imatges i pergamins, al Cercador de
fons i documents del Departament de Cultura ha tingut una empenta molt considerable, amb la posada
a consulta oberta de dotze llibres notarials més, nombrosos impresos antics, imatges i, per sobre de tot,
el començament d’exhibició dels milers de digitalitzacions fetes pels mormons durant la seva estada
l’any 2010 de prop de sis mesos a l’ACAE. L’actuació suposa un acurat treball de revisió, correcció i
recodificació de les imatges ja 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 volum d’imatges exhibides a
Arxius en Línia ha pujat amb més 63 mil fotogrames, és a dir, de les 147 mil digitalitzacions
consultables a principis de l’any passat, hem passat a sumar 210 mil. D’aquest total, 36 mil són
fotografies i targetes postals que tenen molta consulta per part de tot tipus de públic, presencial i des
d’Arxius en Línia.
El nombre de registres públics descrits al cercador de fons i documents a principis de l’any 2014 era de
126 mil, i en acabar la xifra sumava 138.250, amb un increment de 12.250 descripcions noves
corresponents tant a nous ingressos, com del manteniment de col·leccions factícies diverses –
impresos, cartells, imatges ...- i afegits a fons ja ingressats. També disposem de tot el fons del Centre
Penitenciari de Figueres, així com documentació judicial i altra que no pot ser exhibida a internet, ni els
documents ni les descripcions, per raons de privacitat, però cal sumar les vint mil descripcions ja fetes,
de les quals només nosaltres disposem del seu accés restringit.
És important recalcar que les xifres són altes, però les necessitats d’informació dels usuaris que
utilitzen serveis culturals com museus i biblioteques són diferents, atès que els altres centres de
cultura disposen d’indicadors més elevats, però l’atenció en temps als usuaris dels arxius és
infinitament superior a la que esmercen biblioteques o museus; a més, rebem investigadors i estudiants
i persones particulars de tot tipus, molts d’ells no professionals en la recerca, i requereixen, en conjunt,
molta atenció, que es materialitza en temps de rellotge.
La difusió i la comunicació dels nostres fons és un repte continu i per aconseguir-ho programaren
algunes accions per arribar i comunicar amb la ciutadania. Destaquem l’elaboració de notícies a la
nostra pàgina web, com a mitjans comarcals –L’ Empordà i Hora Nova-, pàgina del Consell Comarcal,
les quals hem recollit com a dossier de premsa al darrere de la memòria present.
Cal
destacar
l’acolliment dels tres tallers de meteorologia dins de les “I Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi
Climàtic “ que tingueren lloc a Figueres els dies 18-22 de març; la “Setmana Internacional d’Arxius”
prepararem unes sessions amb la mostra de l’aplicatiu Arxius en Línia amb 24 assistents i una
conferència “Botiflers” amb el grup d’arxivers altempordanesos, a càrrec del dr. Pere Gifre Ribas a la
Sala la Cate. Continuem formant part del tribunal qualificador de la beca Albert Compte per a treballs de
recerca de batxillerat que organitza l’IEE i la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Figueres.
L’exposició itinerant “La renovació de l’Escola Pública. De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)”
formada per catorze plafons més l’edició del catàleg ha continuat itinerant al llarg de l’any amb catorze
parades més. L’exhibició a la Casa de Cultura de Llançà durant la Setmana Santa passada va comptar
amb 1150 persones que hi passaren.
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El GEES –Grup d’Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat- en dipositaren la documentació
original del pare blanc de Navata, Joaquim Vallmajó, mort a Ruanda ara fa vint anys, amb nombroses
cartes originals i fotografies de la família i d’amics. Amb tot el fons digitalitzat i exhibit a Arxius en Línia
ha estat prou fàcil poder elaborar una exposició amb voluntat d’itinerància, formada per catorze roll-ups,
que s’inaugurà el 10 de setembre al MUME de la Jonquera i ha fet una parada més a la Casa de
Cultura de Girona. Fou àmpliament difosa pels mitjans de comunicació, tan premsa gironina com
televisions comarcals i TV3 comarques.
Les visites a l’Arxiu d’escolars i d’estudiants de segon cicle i d’universitaris han estat prou nombroses el
primer semestre de l’any amb un total de 155 estudiants de graus diversos.
Participarem activament al Congrés Europeu d’Arxius i Indústries Culturals que tingué lloc a la ciutat de
Girona, amb l’assistència de nou-centes persones de tot el món, els dies 13 al 15 d’octubre al Palau de
Congressos de la Devesa on, juntament amb els arxivers Anna Magrinyà i Joan Ferrer Godoy, i el Sr.
Enric Cobo, redactarem una comunicació amb el títol “Arxius en línia: una realitat en transició cap el
portal d’arxius catalans”.
Cal esmentar que mantenim l’ampliació d’obertura de l’horari de consulta pública de l’Arxiu durant els
migdies de dilluns a divendres durant l’horari vigent d’hivern, 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.

MOVIMENT I TRACTAMENT DELS FONS
NOUS FONS INGRESSATS A L’ARXIU
9- FONS D’EMPRESES
- Despatx de l’advocat Lluís Fort de Ribot (segle XX)

16 capses trasllat

10- FONS PATRIMONIALS
. Família Morell Milsocós (1449-1915)
. Família de Pagès (1317-1634)

10
--98 pergamins

11- FONS PERSONALS
. Maria Verdaguer Nicolau (1944-1997)
. Joaquim Vallmajó Sala (1955-1995)

3
1

Quadre de fons

Transferències

Dipòsits

Fons d’empreses

Donacions
1

Fons patrimonials

1

Fons personals

2

Totals

3

1

2

Compra

----Abast
Volum
cronològic (m/unitats)
19506 m.l.
2000
13171,2 m.l. +
1915
98 u.
19440,4 m.l. +
1997
200 u.
13177,6 m.l. +
2000
298 u.

INGRESSOS DE DOCUMENTACIÓ DE FONS JA EXISTENTS A L’ARXIU
1- FONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
- Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (2014)
2- FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
- Ajuntament de Cadaqués (1846/1982)

2

capses volums
2
--6
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4- FONS NOTARIAL
- Notaria de Castelló d’Empúries (1913)
- Notaria de Darnius (1913)
- Notaria de Figueres (1913)
- Notaria de Sant Llorenç de la Muga (1913)

---------

1
1
12
1

12- COL.LECCIONS
- Col.lecció de cartells de l’ACAE (1977-2014)
- Col.lecció d’impresos (1945 - 2014)
- Col.lecció d’imatges (1910- 2014)

-------

725 u.
175 u.
2500 u.

Quadre de fons

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

Abast cronològic

Volum (m/unitats)

1

2014

0,2 m.l.

1

1846-1982

0,6 m.l.

4
3
9

1913
1910-2014
1846-2014

2,5 m.l.
3400 u.
3.3 m.l. + 3400 u.

Fons de
l’Administració de la
Generalitat de Cat.
Fons de
l’Administració local
Fons notarials
Col·leccions
Totals

VOLUM TOTAL DE DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA A L’ARXIU

Metres el 31.12.2013
Metres ingressats l’any 2014
Metres el 31.12.2014

1642,56 m.l.
10,9 m.l.
1653,46

TRACTAMENT DELS FONS

CLASSIFICACIÓ, ORDENACIÓ I DESCRIPCIÓ
Instruments de descripció elaborats i/o revisats:
Quadre de fons

Nombre
d’inventaris
Nous
Revisats

Nombre de
catàlegs
Nous
Revisats

Fons de l’Administració local
Fons notarials
Fons judicials
Fons patrimonials

2

Fons personals

2

Col·leccions
Totals

Altres

m

2
4

5 m.l.
2,5 m.l.

5
5

4

6

* Supervisió tasques d’inventariació del fons del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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1,2 m.l. +
98 u.
0,4 m.l. +
200 u.
9,1 m.l.
+18352
u.
9,1 m.l. +
18650 u.

MEMÒRIA DE L'ARXIU COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

APLICACIÓ DE LES TAULES D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.
S’han aplicat les següents TAD durant l’any 2014:
Codi

TAD aplicat

38- Manaments de pagament- Ajuntament de Vilamalla
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vilamalla
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Vilabertran
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Capmany
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Cantallops
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Cantallops
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Vila-sacra
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Vila-sacra
619- Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt de Vila-sacra
620- Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. Vila-sacra
38- Manaments de pagament- Ajuntament d’Ordis
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Ordis
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Fortià
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Fortià
619- Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià
620- Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. de Fortià
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Garrigàs
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Garrigàs
38- Manaments de pagament- Ajuntamentd’Agullana
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament d’Agullana
619- Manaments d’ingrés extrapressupostaris- Ajunt d’Agullana
620- Manaments de pagament extrapressupostaris- Ajunt. Agullana
39- Manaments d’ingrés- Consell Comarcal Alt Empordà
38- Manaments de pagament- Consell Comarcal Alt Empordpa
541- Expedients de sol.licituds ajut menjador- Consell Comarcal
706- Expedients d’ajuts individuals desplaçament escolar- CCAE
707- Expedients de gestió del servei públic transport escolar- CCAE
8- Llicència o permís del personal Consell Comarcal Alt Empordà
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Siurana d’Empordà
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Siurana d’Empordà
39- Manaments d’ingrés- Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema
38- Manaments de pagament- Ajuntament de Santa Llogaia d’Alg

abast cronològic

m.l.

2007
2007
1990/2005
2005
1998,2000-2003
1998 ,2000-2003
2004-2005,2007
2004-2005,2007
2004-2005,2007
2004-2005,2007
1992-1999, 2001-2002
1992-1993,1995-2001
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2001-2006
2001-2006
2003-2006
2003-2006
2006
2006
2007
2007
2007
2004/2011
1992-2007
1992-2007
2007
2007
TOTAL

1,2
0,5
3
0,2
1
0,5
0,8
0,3
0,05
0,05
1,75
1,35
0,7
0,2
0,1
0,1
0,6
0,3
5,5
2,8
0,3
0,3
0,9
3,5
2,1
0,1
3,4
2,8
1,3
3,3
0,1
0,3

40,6

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 passat.
* 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.
* Folrament de tots els llibres nous de la col·lecció local de la biblioteca auxiliar.
* Els 98 pergamins de la Família de Pagès de Vilatenim ingressats a l’ACAE foren planxats i netejats
pel mateix personal de l’Arxiu.
RESTAURACIÓ
Cost total de les restauracions fetes per l’arxiu
Nombre total de folis restaurats
Nombre total de pergamins restaurats
Nombre total de documents gràfics restaurats
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TOTALS
0
0
0
0
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DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
* Dins del Pla Bruniquer digitalitzaren cinc llibres de comptes de la Notaria de Figueres, en concret, els
volums núm. 508-512 del notari Josep Draper Gorgoll dels anys 1810-1853, amb unes 4600 pàgines.
*Digitalitzarem la “Revista de Viticultura de la provincia de Gerona”, amb 462 pàgines i exhibírem a
XACpremsa.
*Hem penjat al cercador les digitalitzacions ja fetes pels mormons dels fons següents: 47 llibres de la
col.lecció de capbreus comtat d’Empúries, 3 llibres de la Parròquia de Sant Pere de Figueres, 12 llibres
de l’Hospital de Figueres, i les sèries de padrons d’habitants i expedients de quintes de trenta-sis
ajuntaments altempordanesos.
*Digitalitzàrem i exhibírem a Arxius en Línia, prèvia preparació, renombrament, redimensionament i
associació a la descripció feta amb GIAC, de nombrosos fons menors com el Centre Agrícola i Social
de Fortià, la Col.lecció sencera de 612 testaments closos, 74 documents del fons patrimonial Morell
Milsocós, els 98 pergamins de la família de Pagès de Vilatenim, un centenar d’impresos, tot el material
gràfic del fons de Camil·la Lloret, 140 cartells del total de prop de vuit mil peces.
*Ingressàrem nombroses petites col·leccions particulars i familiars de fotografies que, prèvia
digitalització, tornem als propietaris; enriqueix molt la nostra col·lecció.
DIGITALITZACIÓ

Nombre de pàgines

Documents
Hemeroteca
Altres
TOTAL

63000
462

Cost econòmic
0
0

0
63462

0
0

DIDAC
DIDAC 2014

Gb anuals

Volum

0

Gb Totals
DIDAC
1992

DIDAC TOTAL
Volum

Fitxers
anuals
0

Fitxers
TOTALS
1.154.406

CONTRACTES, CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
* Tramitació del conveni de donació del fons Morell-Milsocós (1449-1915).
* Tramitació del conveni de comodat del fons de Pagès de Vilatenim (1317-1634).

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
Titulars de
fons

5

Públics
Privats

Presencial
7
1

Canals de Sol·licitud
Internet
Correu
(Arxius en
Telèfon
electrònic
Línia)
18
19
0
0

Correu
Postal

Totals

1
0

45
1

Perfil d’Usuaris
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Estudiants
Universitaris
Estudiants
Estudiants
secundària
Investigadors
Genealogistes
Particulars
Altres
TOTAL

Biblioteca Auxiliar

8

0

26

29

0

5

0

34

198
61
68
10
391

14
4
7
3
47

82
4
27
16
161

0
0
0
0
1

294
69
102
8755
9326

83
31
114

Préstecs
Públics
Privats
Total

1

8726
8726

Presencial

Biblioteca
Hemeroteca
XAC_Premsa (visites)
Total

Perfil de
Titulars

17

Presencial
12
0
12

Canals de sol·licitud
Correu
Internet
Telèfon
electrònic
1
0
9
3
0
0
523
527
0
9

Correu
postal
0
0

Unitats
documentals
consultades
2067
3
0
399
996
189
0
379
8
373
159
542
834
7399
13.348

Administració local
Administració autonòmica
Administració perifèrica de l’Estat
Administració. Reial i Senyorial
Notarials
Judicials
Registrals
Institucions
Religiosos
Associacions i fundacions
Comercials i Empresa
Patrimonials
Personals
Col·leccions
Total

93
34
523
650

0

Canals de sol·licitud
Correu
Correu
Telefònics
electrònic
postal
25
18
0
0
0
25
18
0

Tipus de fons

Totals

Totals
55
0
55

Préstecs
22

6
1
5

16
50

REPRODUCCIONS
El nombre total de digitalitzacions fetes ha estat de 15 i 86 fotocòpies mida Din-A-4.
PORTAL DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS

Portal XAC (anual)

1r. trimestre
2on. trimestre
3er. trimestre

6

Portal XAC
755
812
657

Nombre visites

Visualitzacions

2815 + 254 Sumaríssim =
3069

6353 + 565 Sumaríssim=
6918

pàgines
1911
1742
1325

Sumaríssim
110
66
42
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4rt. trimestre

591

1375

36

XAC PREMSA

XAC_premsa (anual)

Nombre visites

Planes

523

6116

DIFUSIÓ
Les següents publicacions han estat fetes amb materials conservats a l’Arxiu:
. Paisatge latent. Closes, cortals i cortalers. Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Ajuntament de
Castelló d’Empúries, 2013. pàg. 165.
. Joan ARMANGUÉ. Compromís amb Figueres. Un cant a la vida de Josep Casero i Maria Rosa
Ymbert. Figueres. Edicions.cat. 2013, 154 pàg.
. Francesc BURGAS. “Ramon Reig, arquitecte tardà. Llicenciat en Belles Arts, va acabar la segona
carrera a la recta final de la seva vida” a Setmanari de l’Alt Empordà.Figueres, XXXVI, núm. 1822, (7
gener 2014), pàg. 55.
. Ferran DEL CAMPO JORDÀ. Carles Jordà i Fages (1883-1935). Dirigent d’Acció Catalana i de la Unió
Sindical Agrària a Annals de l’IEE. Figueres, 45 (2014), pàg. 115-134.
. Anna-Maria CORREDOR PLAJA. Recull de noms de Portbou (i un repertori d’altres de la rodalia).
Figueres, Brau Edicions, 2014.
. Antoni EGEA CODINA i Erika SERNA COBA. El Far d’Empordà. Girona. Diputació de Girona i Obra
social La Caixa, 2014.pàg. 96. Col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, núm. 174.
. David GARCÍA ALGILAGA. Tocant el cel. Història de l’aeronàutica empordanesa (1912-19136).
Figueres. Gorbs Comunicació, 2012. 186 pàg.
. Pere GIFRE RIBAS. “Figueres i Felip V (1701-1714)” a Annals de l’IEE. Figueres, 45 (2014), pàg. 1744.
. Climent LLOSA QUINTANA. “Alcaldes de Capmany” a Programa de Festa Major de Capmany. 2014,
pàg. 51-57.
. Alfons MARTÍNEZ PUIG. L’art dorment. El tresor artístic a l’Alt Empordà (abril 1938- juny 1939).
Figueres. Amics del Castell de Sant Ferran. Episodis del Castell de Sant Ferran de Figueres, 1. 2014,
122 pàg.
. Alfons MARTÍNEZ PUIG. “La postguerra del Patrimoni Artístic a l’Alt Empordà, febrer-setembre 1939”
a Annals de l’IEE. Figueres, 45 (2014), pàg. 153-174.
. Manuel MORENO CHACÓN. “La proclamació de la Primera República a Figueres” a Annals de l’IEE.
Figueres, 45 (2014), pàg. 93-114.
. Rosa M. MORET, Erika SERNA, Estela ILLA. Els aspres de l’Albera. Garriguella, Rabós d’Empordà i
Vilamaniscle. Girona. Diputació de Girona, 2013. Guies del patrimoni local, núm. 10. pàg. 150.
. Arnald PLUJÀ CANALS. Sant Onofre. Palau-saverdera. Història i tradicions. Ajuntament de Palausaverdera. Gràfiques Alzamora, 2014. pàg. 135.
. Arnald PLUJÀ CANALS. Colera. Girona. Diputació de Girona i Fundació La Caixa. Quaderns d’història
local, 2014. pàg. 96.
. Santiago QUESADA. Història del Casino de Cadaqués (1870-1939). Cadaqués. Societat l’Amistat,
2014. pàg. 132.
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. Carme SANGLAS. “El sabater d’Ordis: el pou i l’estrella” a Pedres Albes 3. Associació de Veïns de
Pedralbes, núm. 3 (2013), pàg. 38-42.
. Erika SERNA COBA. “La mestra Francesca Vidal, una vida per a l’ensenyament” a Alberes, núm. 10
(2013), pàg. 63.
. Erika SERNA COBA. “La Societat de Caçadors de l’Alt Empordà” a Alberes, núm. 11 (2014), pàg. 55.
. Erika SERNA COBA. “El proveïment de carn: un producte sota la tutela del municipi. Capmany al
segle XVIII” a Programa de Festa Major de Capmany. 2014, pàg. 15-17.
. Erika SERNA COBA. “Records del cine de Fortià” a Sibil·la. Ajuntament de Fortià,15 (2014), pàg. 1415.
. Erika SERNA COBA. “La confraria del Roser del Far” a Farus. Revista del Far d’Empordà. Ajuntament,
39 (2014), pàg. 16.
. Erika SERNA COBA i Joan SERRA PERALS. “L’antic hostal de Llançà, lloc de pas per a traginers” a
La Farella. Revista de Llançà, 36 (novembre 2014), pàg. 30-31.
. David SERRA: “Cases pairals de Boadella (3a. part)” a Programa de Festa Major de Boadella.
Ajuntament, novembre 2014. s/pàg.
. Albert TESTART GURI. “El referèndum de 1966 i el franquisme dels anys seixanta a Figueres” a
Annals de l’IEE. Figueres, 45 (2014), pàg. 175-195.
Altres activitats de difusió han estat al llarg del 2014:
* Visites de l’Institut Olivar Gran de Figueres els dies 31 de gener sobre l’holocaust ( 26 alumnes), dia
dijous 20 (28 alumnes) , dia 27dijous (24 alumnes) de febrer i 6 de març (21alumnes) amb diferents
grups amb un total de 99 alumnes.
* Visita dels alumnes del cicle superior de l’Escola de Boadella i les Escaules i Biure d’Empordà el dia
19 de febrer, amb 14 nens en total.
* Visita de dos grups del curs: “Promoció turística local i informació al visitant” que és un certificat de
professionalitat (RD 1376/2008-1 d’agost) promogut pel Fons social Europeu i el Ministeri de treball i
immigració, en concret l’escola que ho imparteix a Figueres és el Master Figueres, amb 9 + 12 alumnes
vingueren el divendres 14 de febrer de visita general a les instal.lacions i serveis de l’ACAE.
* Visita la tarda del dimecres 18 de juny d’un grup d’11 alumnes de l’Acadèmia Master de Figueres del
curs del SOC “Operacions auxiliars de informàtica i reprografia” portats per la prof. Irene Oliva.
* Tres tallers de Meteorologia amb l’assistència de 25 persones, dins del marc de les I Jornades de
Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic que tingueren lloc a Figueres els dies 18-22 març.
* Dos grups de pràctiques de cinc alumnes cadascun d’estudiants d’Arqueologia Industrial de 1er. Curs
de la UAB, del professor Dr. Oscar Jané Checa.
* Setmana Internacional d’Arxius amb tres tallers gratuïts de mostra de l’aplicatiu “Arxius en línia” el
dimarts 10 i dijous 12 amb un total de 24 persones assistents; també organització de la conferència
“Botiflers” amb el grup d’arxivers altempordanesos a càrrec del dr. Pere Gifre Ribas a la Sala la Cate, el
dijous 12 al vespre amb l’assistència d’una dotzena de persones.
* Col·laboració amb el préstec de tres documents (un capbreu del 1608/1681, un pergamí amb unes
ordinacions de pesquera del 1600-1615 i un manual d’acords de la vila del 1609-1695) a l'exposició
"Llançà, un viatge a la història" que ha tingut lloc del 14 de juny al 26 d'octubre de 2014 a la Casa de
Cultura de Llançà, on es fa un repàs de la història del municipi des de l’època megalítica fins al segle
XX.
* Entrevista a Ràdio Vilafant el dijous 26 de juny per a parlar sobre les digitalitzacions de l’ACAE amb 8
minuts de durada, pel periodista Toni Guerrero.
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*Partipació en el tribunal qualificador de la beca Albert Compte per a treballs de recerca de batxillerat
que organitza l’IEE i la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Figueres.
*Participació com a vocal en la Junta directiva de l’IEE i en la Comissió d’edició dels Annals i altres
activitats culturals.
* Exposició “Àfrica al cor. El conflicte vist per Joaquim Vallmajó” inaugurada el dia 10 de setembre al
Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera on romangué fins al 8 de novembre; tot seguit, va començar a
itinerar i ha estat exposada recentment a la Casa de Cultura el dia Internacional dels Drets Humans,
dels dies 9-12 desembre. Col·laboràrem en la seva realització, atès que disposem dels materials
originals fets servir, els quals són digitalitzats i consultable en obert a Arxius en Línia.
* Itinerància de l’exposició “La renovació de l’escola pública. De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)”
organitzada per l’ACAE, AHG, Museu de Joguets de Catalunya i la Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana:
- AHG del 2 desembre 2012- 15 febrer 2014
- Fundació Josep Pallach, de Palafrugell- 17 febrer- 10 març
- Ajuntament de Vilafant 10-31 març
- Biblioteca Pere Calders de Llançà 4-20 abril (amb 1150 persones que hi passaren)
- Ajuntament de Bellcaire- 23 abril- 5 maig
- Biblioteca de Roses 5 – 28 maig
- Arxiu Comarcal Pla de l’Estany 29 maig- 1 juliol
- Ajuntament del Far d’Empordà 18-20 juliol
- Ajuntament de Viladamat 28 juliol- 10 agost
- El Port de la Selva- 25 agost-4 setembre
- Ajuntament de Pont de Molins 5-28 setembre
- Arxiu Comarcal del Baix Empordà 3-24 octubre
- Ajuntament de la Jonquera- Can Laporta 6-25 novembre
- Ajuntament de Castelló d’Empúries - 9 desembre – 8 gener

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

Nombre Activitats

Nombre Assistents

25
8
2
16
5

145
10
4000
61

7
63

4216

Les aparicions a televisió han estat les que segueixen:
* http://www.tv3.cat/videos/5073480/Donacio-fons-Joaquim-Vallmajo

* Tramuntanatv - youtu.be/jBdcmwwPT1A
* TVRoses http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2014/09/14/larxiu-incorpora-98-

pergamins-compravenda/687547.html
Premsa digital:

* http://www.emporda.info/fets-gent/2014/09/05/pergamins-casa-pages-ingressenlarxiu/246402.html
* La tornada a l'escola, document del mes de setembre a l'Arxivae

http://www.emporda.info/fets-gent/2014/09/02/tornada-lescola-document-delmes/246082.html
* La revisió del conflicte de Ruanda vist per Vallmajó ja es pot descobrir al MUME
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/09/14/revisio-del-conflicte-ruanda-vist/687480.html
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BIBLIOTECA AUXILIAR I HEMEROTECA
NOMBRE D’INGRESSOS PER ADQUISICIÓ O DONACIÓ
Adquisicions

Donacions

cap

45 llibres

* Sra. Núria Gou Font ens féu donació de nombrosos números de “L’Esquerda de la Bastida” de la
Jonquera (2005-2014), i “La nostra vila” butlletí informatiu de l’Ajuntament de la Jonquera (2003-2004).
* Sra. Lucila Mallart de Figueres ens féu donació de la publicació de la UB “Acta Historica et
Archaeologica Medievalia” del 1980 al 2005.
* Digitalització i exhibició a XACpremsa de la “Revista de Viticultura de la provincia de Gerona” (1892)
amb 462 pàgines.

INFRAESTRUCTURA I PERSONAL
PERSONAL
Les persones que han treballat a l’ACAE durant l’any passat han estat:
* Sra. Erika Serna Coba com a directora.
* Sra. Jusa Juanola Pagès, tècnic de grau mig arxiver, mitja jornada amb dependència del CCAE.
* Prestació de serveis externs de la Sra. Clara Piñar de 60 hores al mes durant els mesos de gener fins
al maig.
* Prestació de serveis externs de la Sra. Laia Muntaner de 250 hores durant els mesos de novembre i
desembre.
* Conveni Institut Jaume Vicens Vives de Girona amb l’alumne Lluís Coromina Verdaguer de 140 hores,
tutoriat pel prof. d’economia Antoni Cosgaya Martínez, coordinador d’Estada a l’Empresa, Projecte
Fractal i La Cooperativa, de l’INS. Jaume Vicens Vives.
* Pràctiques de la Sra. Ma. Josep Buenaventura Gómez, de Vilafant, de 120 hores del curs “Promoció
turística local i informació” organitzat pel Centre d’Estudis Master Figueres i el SOC.
* Pràctiques de 120 hores de l’alumne Josep Martínez Carmona, de Figueres, com a estudiant
d’Història de la Universitat de Girona.

Tipus de personal

Nombre

Dependència orgànica

Tècnics superiors arxivers
Tècnics superiors especialitzats
Tècnic mitjans arxivers
Tècnics mitjans especialistes
Auxiliars administratius o administratius
Subalterns
Personal becari
Altres: especifiqueu
Totals

1

Generalitat de Catalunya

1/2
2

Consell Comarcal Alt Empordà
Serveis externs

3

Estudiants en pràctiques

6

FORMACIÓ DEL PERSONAL
Erika Serna Coba assistí al “Congrés Girona 2014: Arxius i Indústries Culturals”, que tingué lloc els
dies 13-15 octubre al Palau de Congressos de Girona.
Formació específica d’arxius
1
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Formació general
0

