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1. VALORACIÓ GENERAL 

 

L’Arxiu Municipal de Girona constitueix un univers configurat per milions de documents de molt 
diversa naturalesa, que abracen gairebé mil anys. Una visió, ja molt antiquada, atribuiria a les 
persones que hi treballem només l’interès en la recerca del passat. La realitat, però, i ja des de 
fa dècades, és que a nosaltres ens ocupa, també, la gestió de la contemporaneïtat. No són 
aspectes de cap manera antagònics, perquè allò que avui és suport a l’administració, gestió de 
documents i vocació de servei a la ciutadania en la tramitació dels seus afers quotidians, es 
convertirà, després del procés de valoració que també ens pertoca com a professionals, en 
patrimoni. 

El ventall és ample: dels pergamins a la gestió de les dades que avui es generen; del patrimoni 
ja consolidat al control d’aquell que avui la nostra administració està creant. De la custòdia de 
documentació d’entitats i persones privades, a la permanent recerca i ingrés de nous fons 
documentals que ajudin a entendre el nostre present a les generacions futures.  

Com la majoria de professions, la nostra ha augmentat en complexitat de manera paral·lela a 
l’assumpció de noves responsabilitats i la radical transformació de l’administració, especialment 
a partir de l’inici de la dècada de 1990. Des del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions (SGDAP) fa més de disset anys que articulem els nostres serveis, les nostres 
accions, els nostres programes i els nostres projectes, en el Pla  Estratègic quadriennal, el darrer 
dels quals fou aprovat per decret d’alcaldia de 14 de juliol de 2020. 

La memòria anual que presentem, és fruit d’aquest Pla Estratègic i recull, de manera sistemàtica 
i exhaustiva, l’actuació de l’SGDAP durant l’any 2020. Un any, no cal dir-ho, que quedarà per 
sempre marcat pel COVID-19, però que també (i així ho reflectim en aquestes pàgines) ha servit 
per a demostrar, i demostrar-nos, les possibilitats de continuar oferint serveis, tant a la nostra 
administració com a la ciutadania que ho requeria. I ha posat en evidència, també, allò que fa 
anys practiquem: l’aliança entre el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació (SSTI) i 
l’SGDAP, que permet afrontar reptes majúsculs i esdevé una garantia en l’establiment i el 
manteniment de propostes i serveis d’alta qualitat. El primer premi durant els anys 2018 i 2019 (i 
el segon en els anys 2016 i 2017), en els Reconeixements d’Administració Digital, en ciutats de 
més de 50.000 habitants, atorgats per la Administració Oberta de Catalunya, en són una prova 
irrefutable. 

De la lectura d’aquesta Memòria 2020, creiem que se n’extreuen un conjunt de compromisos que 
voldríem remarcar. 

En primer lloc, un compromís amb la permanent modernització de la nostra administració. 
Les dades són ben eloqüents i ens informen de les accions realitzades des del sistema de gestió 
de documents (la renovació del gestor d’expedients en seria una de les més destacades) i els 
més de 750 serveis prestats en l’àmbit de la protecció de dades personals, funció que vàrem 
assumir el 2003, que ha tingut un creixement exponencial i que requereix una especialització i 
una dedicació cada vegada més intensa. 

Un compromís amb l’accessibilitat i l’ús de la documentació. Descriure els  documents que 
custodiem per tal de fer-los accessibles a la ciutadania és una de les tasques més rellevants de 
la nostra professió i enguany, malgrat el període de confinament, i gràcies a l’existència de grans 
conjunts digitalitzats, l’activitat s’ha mantingut a un altíssim nivell i el resultat han estat gairebé 
900.000 unitats documentals tractades. És aquesta activitat de descripció, juntament amb la 
realitzada en tots els anys precedents, la que ha permès un total proper a les 3.500 consultes 
ateses presencialment i prop d’1.500.000 de consultes en línia. 
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Compromís amb la difusió. Aquest ha estat, des de fa dècades, un dels eixos clau del nostre 
Arxiu. La custòdia de la documentació adquireix el seu vertader sentit quan es projecta al conjunt 
de la ciutadania: exposicions, publicacions, recursos en línia, xarxes socials, és a dir, mitjans 
tradicionals i nous canals de participació que persegueixen l’objectiu de traslladar el contingut de 
la nostra documentació al major nombre de públic possible. 

Compromís amb la preservació. Els professionals dels arxius estem absolutament 
compromesos amb el futur i, precisament per això, ens ocupa el futur del nostre passat i destinem 
recursos econòmics tant a la seva restauració (7 llibres d’àpoques dels anys 1358 a 1383) com 
a la seva digitalització (gairebé 98.000 unitats documentals). Aquest compromís amb la 
preservació també ha quedat reflectit en els divuit fons documentals ingressats a l’AMGi, fruit de 
donacions de persones particulars. 

Compromís amb la cooperació. Com a servei absolutament transversal, l’SGDAP col·labora 
amb tots els departaments de l’administració municipal i participa en diverses comissions creades 
pels diferents òrgans de govern. Però és sobrerament coneguda la vocació de cooperació 
internacional del nostre equipament. Naturalment, la situació del 2020 no ha permès les trobades 
presencials, però les dades acrediten que tampoc en aquest àmbit d’actuació no s’ha vist reduït 
el nostre compromís en els diferents organismes, d’abast nacional i internacional, en els quals 
estem compromesos de fa anys. 

Compromís amb l’eficàcia i l’eficiència. Les dades que reflecteixen l’administració de 
l’SGDAP, creiem que ens permeten afirmar que aquestes dues premisses són les que guien la 
nostra actuació. Els més de 325 expedients administratius incoats pel Servei (110 dels quals 
corresponen a donar resposta al dret d’accés a la documentació, i 102 a l’execució del 
pressupost), ens informen que més del 18% dels recursos de què disposem els hem destinat a 
preservació i conservació, el 17% a encàrrecs professionals, el 13% a convenis, l’11% a 
manteniment de les instal·lacions,... i que hem estat capaços d’obtenir recursos externs per un 
total superior als 56.000 €, procedents essencialment del Departament de Cultura de la 
Generalitat i de projectes europeus, quantitat que representa un 21% del pressupost. 

Unes xifres finals, creiem que reflecteixen el volum de la nostra activitat durant l’any 2020: més 
de 450 accions realitzades; gairebé 1.400.000 unitats “d’informació” tractades i prop de 8.000 
serveis prestats. Com és natural, aquests resultats només són explicables per la força de 
l’equip. El compromís permanent de les persones que configuren la plantilla de l’SGDAP és el 
que permet assolir la quantitat i, sobretot, la qualitat de la feina que oferim tant a la nostra 
administració com al conjunt de la ciutadania. La nostra vocació de servei públic es renova amb 
aquesta memòria i ens compromet a millorar en les nostres actuacions de futur. 
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2.VALORACIONS ESPECÍFIQUES 
  

2.2. UNITATS D’ACTUACIÓ 
 

Arxiu Històric 

Biblioteca Especialitzada  

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)  

Gestió Documental i Arxiu 

Protecció de Dades Personals 
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2.2. UNITATS D’ACTUACIÓ 

 
ARXIU HISTÒRIC 
 
DADES GENERALS 

PROJECTES EN CURS 11  

ACCIONS REALITZADES 63  

RESULTATS 
8.042 unitats tractades 

7.711 unitats documentals 

299 unitats d’instal·lació 

32 registres 

848 serveis  

 

Valoració 

Enguany les tasques més destacades realitzades a l’Arxiu Històric, en els diferents programes 
d’actuació i especialment en els àmbits de Tractament documental i Protecció del patrimoni, s’han 
centrat en diverses seccions del fons Ajuntament de Girona. Pel que fa al Tractament 
documental, cal assenyalar la finalització del catàleg de Documentació econòmica dels anys 
1799 a 1936, que ha suposat la descripció de 434 unitats documentals, i l’organització, 
classificació i catalogació de la documentació de Desenvolupament econòmic i social, en concret 
la referida a les seccions d’Abastaments, fires i mercats i Desenvolupament rural, que inclouen 
les antigues agrupacions Agricultura i ramaderia, Pesos i mesures, Mercats i Comerç i indústria. 
També cal assenyalar la catalogació de 1.303 expedients de la secció Recursos Humans 
corresponents a les sèries Concursos i oposicions, Expedients personals i Jubilacions i classes 
passives. 

D’altra banda, durant el confinament es van dur a terme diverses intervencions de tractament 
documental no previstes en el Pla estratègic, com la indexació dels enterraments en fosses 
comunes dels anys 1932 a 1976, a partir del buidatge dels Registres d’inhumacions del cementiri, 
i la identificació dels fitxers digitals de les Actes del Ple de 1845 a 1819. 

En l’àmbit de la Protecció del patrimoni, s’ha continuat la digitalització de les sèries Bans i edictes 
i Llibres de decrets, tasca que va quedar interrompuda durant el confinament. Per contra, en 
aquest període, es va aprofitar per revisar la qualitat de les imatges dels registres de població 
publicats al recurs Població de Girona; aquesta tasca va permetre identificar sèries documentals 
que convenia tornar a digitalitzar per millorar-ne la qualitat, com ha estat el cas dels Llibres de 
naixements, matrimonis i defuncions. En aquest mateix àmbit, s’han restaurat 7 llibres d’àpoques 
dels anys 1358 a 1383.  

També al fons Ajuntament de Girona pertanyen els documents de les sèries Capítols de corts, 
Llibres de franqueses, Llibres d’insaculacions i Llibres del nou redreç que enguany s’han publicat 
al web. També en quant a la difusió de la documentació, cal destacar els treballs de selecció, 
digitalització i descripció de documents per a la publicació de l’Autobiografia de Girona, així com 
l’elaboració dels textos de cada apartat. 

Finalment, cal esmentar que també s’ha intervingut en fons documentals que han ingressat a 
l’Arxiu Històric al llarg d’aquest 2020. Entre aquests cal destacar el fons de l’associació Casal de 
la Dona. Girona, el qual també ha estat descrit i publicat al web, el fons de Guillem Soler i 
Gatvillaró, del qual se n’ha realitzat inventari i s’ha catalogat part de la correspondència, i el fons 
Enric Mirambell Belloc.  
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BIBLIOTECA ESPECIALITZADA  

 
DADES GENERALS 

PROJECTES EN CURS 7  

ACCIONS REALITZADES 36  

RESULTATS 
22.763 unitats tractades 

3.504 unitats documentals 

19.259 registres 

553 serveis  

 

Valoració 

L’any 2020 ha estat fortament marcat pels treballs vinculats a l’adquisició d’un nou sistema 
integrat de gestió de la biblioteca, basat en programari de codi lliure, amb l’objectiu de facilitar 
l’accés al catàleg i a nombrosos recursos bibliogràfics en línia. Per a la migració del catàleg s’ha 
necessitat portar a terme un seguit de treballs preparatoris per a facilitar el traspàs de dades i 
per ajustar aquestes a la nova estructura. Això suposo una revisió del total de la col·lecció i, 
concretament sobre 17.879 registres bibliogràfics i 1.380 registres hemerogràfics. La migració 
també ha requerit una constant relació amb l’empresa que ha implementat el programa ja que en 
estar basat en programari de codi lliure es pot adaptar a les necessitats de cada centre. 

Com a resultat d’aquests treballs,  el nou catàleg web de la Biblioteca de l’Arxiu Municipal esdevé 
un portal de recursos bibliogràfics que permet crear i explotar continguts digitals, alhora que 
s’adequa als estàndards internacionals i facilita la cooperació amb altres institucions i plataformes 
de continguts bibliogràfics. Amb l'entrada en funcionament d’aquest nou sistema, la Biblioteca de 
l’AMGI fa un salt qualitatiu vers dos objectius estratègics principals que s’havia plantejat: fer 
possible integrar els catàlegs de la biblioteca i l’hemeroteca al Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC), i situar i donar visibilitat a la Biblioteca com a centre 
especialitzat en les àrees que li són pròpies dins el Sistema Bibliotecari de Catalunya. 

Per altra banda, s’ha seguit treballant també en base als objectius estratègics de l’arxiu, ajustant 
els fons bibliogràfics i hemerogràfics cada vegada amb més precisió als criteris establerts a la 
política de col·lecció, donant-los el tractament documental adequat, fent accions per a la seva 
preservació i difusió. Les actuacions han estat diverses: revisió, manteniment i millora dels 
catàlegs i inventaris de biblioteca i hemeroteca, adquisició i ingrés de nous documents, depuració 
de la col·lecció per seccions, revisió, manteniment i millora del catàleg de recursos web, 
instal·lació o reinstal·lació dels exemplars, col·laboració en esdeveniments i activitats 
d’organismes diversos, així com informes i documents que acompanyen les actuacions. 

Les tasques continuades de revisió, manteniment i millora dels catàlegs han suposat accions 
diverses. Al catàleg de la biblioteca i als inventaris s’hi han fet canvis i actualitzacions de forma 
massiva o puntual, en concret modificacions de dades de diversos camps al catàleg de la 
biblioteca, elaboració de recursos bibliogràfics i llistes, així com el manteniment de la llista de 
novetats i la progressiva digitalització de portades de llibres. Els treballs de migració a un nou 
sistema han comportat uns treballs intensius de revisió. El global de l’actuació és sobre 47.638 
registres.  
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Pel que fa a la gestió dels exemplars, enguany s’han gestionat un total de 956 unitats, de les 
quals 620 corresponent a nous ingressos. Entre els ingressos extraordinaris cal destacar 10 
llibres i 60 publicacions seriades de la Biblioteca del MNAC i 149 llibres a incorporar al fons 
Joaquim Nadal i Farreras. D’altra banda s’han reinstal·lat, a causa d’una reordenació dels espais, 
a la sala de consulta 4.463 llibres i 41 capçaleres de revistes, i al dipòsit 1.382 llibres, 4.782 
fullets del segle XX (167 capses) i els fons Torres Monsó i JM Toca (189 capses). Finalment 
s’han derivat a altres institucions o eliminat 130 publicacions, monografies, fullets i publicacions 
seriades. S’ha actuat sobre un total aproximat de 22.000 exemplars. 

La difusió i a la vegada preservació dels fons de la biblioteca i l’hemeroteca és un dels objectius 
estratègics del servei, per això s’ha treballat en la selecció acurada de documents bibliogràfics i 
hemerogràfics que puguin ser digitalitzats i passar a formar part dels recursos web de l’arxiu. 
Aquest any 2020 s’han seleccionat finalment 35 obres (8.568 pàgines) que han estat 
digitalitzades i s’ha estat treballant en 66 capçaleres d’hemeroteca (32.046 pàgines) per tal que 
en un futur estiguin en disposició de ser també digitalitzades. 

S’ha participat al Cens de Biblioteques i Centres de Catalunya amb patrimoni bibliogràfic de la 
Biblioteca de Catalunya. 
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CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (CRDI)  

 
DADES GENERALS 

PROJECTES EN CURS 25  

PROJECTES NOUS 5  

PROJECTES 
FINALITZATS 2  

ACCIONS REALITZADES 107  

RESULTATS 
1.222.784 unitats tractades 

1.218.822 unitats documentals 

3.962 unitats d’instal·lació 

520 serveis  

 

Valoració 

Els treballs de catalogació i digitalització de fons fotogràfics continuen essent l'eix principal dels 
treballs duts a terme en aquest període. Uns treballs orientats sempre a l'evolució tecnològica 
del sector i que es concreten en el pla internacional dels diferents projectes dels quals es participa 
i, molt especialment, d'aquells projectes vinculats a Europeana, la plataforma del patrimoni digital 
europeu. 

El volum important d'imatges al web, un total de  788.345 fotografies, i 34.518 documents 
audiovisuals (1.053 pel·lícules, 28.620 vídeos i 4.845 documents sonors), justifiquen en bona 
mesura la dedicació continuada en aquestes tasques. Cal tenir present que de les imatges 
fotogràfiques publicades al web, anteriors a la producció digital, la major part són accessibles a 
Europeana i que aquesta tasca de publicació en aquesta plataforma continua activa com a 
resultat de la participació en projectes europeus. Per tant, la vinculació dels catàlegs amb la 
plataforma europea continua essent un factor estratègic, ja que els treballs d'enriquiment de 
vocabularis en el procés de transformació de dades suposa, entre altres coses, un accés 
multilingüe als fons del CRDI. La visibilitat de les imatges de Girona en l'àmbit internacional és fa 
evident per la presència en publicacions i exposicions europees. 

La digitalització constitueix un elements estratègic principal i per s'ha continuat amb els treballs 
de digitalització de manera intensiva.  La infraestructura tecnològica d'última generació de què 
es disposa juntament amb una metodologia de treball cada cop més precisa, permeten presentar 
uns resultats satisfactoris tant pel que fa al volum de material tractat com pel que fa a la qualitat 
de les imatges obtingudes. A destacar la digitalització de 35.962 fotografies de diferents fons 
fotogràfics (Narcís Sans, Jaume Curbet, Marcel Prat, Carrera de la Red, Fàbrica Gròber i Forns 
Navarro), però també és important la digitalització de petits conjunts procedents de donacions, 
com les plaques de vidre de l’editora Maria Pla, que constitueixen un total de 1.164 fotografies 
digitalitzades. Pel que fa a la documentació audiovisual cal destacar la digitalització de les falques 
publicitàries de la Voz de Gerona, un total de 217 registres sonors. 

Com a intervencions de catalogació són destacables els treballs fets sobre fons de l’esport i, més 
concretament, el fons del GEiEG, el fons Jaume Curbet i el fons Narcís Sans (Sèrie Esports), 
que plegats sumen un total de 29.130 imatges. Pel que fa als fons audiovisuals, cal fer esment 
de la catalogació de 711 ítems del fons televisiu de la productora gironina Intervídeo. Aquests 
registres catalogats, juntament amb la resta que es descriuen a la memòria, han estat publicats 
al web i per tant són d’accés públic.  
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Continuen els treball sobre l'arxiu digital, que es concentra en bona part en la intervenció de la  
ingesta de nous materials procedents dels mitjans de comunicació i més concretament de 
Televisió de Girona, Ràdio Girona i les fotografies de El Punt-Avui. A destacar el treball 
retrospectiu sobre el fons d’imatges de El Punt – Avui, amb una selecció feta sobre 383.293 
imatges, corresponen al període 2008 – 2012. 

En relació als projectes europeus, cal destacar la continuïtat ininterrompuda en diferents 
programes europeus des de 2012. En aquesta ocasió, per al 2020, s’ha finalitzat la participació 
en el projecte European Kaleidoscope, amb la conferència final a Berlin, i s’ha iniciat la 
participació en un nou projecte, també del programa CEF (Connecting Europe Facility), 
Europeana Sports, en què l’arxiu aporta contingut a la plataforma i es potencia la participació 
ciutadana. Aquest foment de la participació ciutadana per part del CRDI s’inscriu en el marc d’un 
impuls de la Comissió Europea per tal d’apropar el patrimoni a les persones i fer-ho mitjançant 
els recursos que aportat la tecnologia. Això explica el conjunt d’activitats organitzades pel CRDI 
amb aquesta mateixa orientació. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU 

 
DADES GENERALS 

PROJECTES EN CURS 28  

PROJECTES NOUS 11  

PROJECTES 
FINALITZATS 

4  

ACCIONS REALITZADES 72  

RESULTATS 
107.468 unitats tractades 

1.108 unitats d’instal·lació 

106.360 registres 

3.972 serveis  

 

Valoració 

L’àmbit de treball natural és el programa d’actuació de Gestió de Documents. En aquest sentit, 
entre totes les actuacions realitzades cal remarcar-ne dues. D’una part, i de manera prioritària i 
gairebé exclusiva durant el confinament, l’impuls a intervencions orientades a implementar les 
mesures necessàries davant l’emergència sanitària, principalment garantir els processos de 
gestió vinculats i derivats de la contractació d’emergència. De l’altra, impulsar definitivament el 
projecte de renovació completa de la plataforma SIAGI-Expedients que, com a pedra angular del 
Sistema de Gestió de Documents de l’Ajuntament, afecta el conjunt de la gestió diària municipal. 
El projecte es preveu desenvolupar al llarg de 2021 i 2022, almenys en les seves funcions 
essencials. 

Quant a l’accés, l’Arxiu Administratiu ha intentat mantenir la prestació de serveis amb les mínimes 
incidències per a les persones usuàries malgrat les circumstàncies. En aquest sentit, els prop de 
4.000 serveis entre 1.815 consultes i 2.085 reproduccions gestionades ho il·lustren prou bé. 

A part d’altres activitats pròpies, s’han mantingut les vinculades a polítiques cooperatives. A nivell 
intern s’ha treballat intensament en la revisió i reelaboració de les polítiques de seguretat 
conjuntament amb el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i, alhora, també en la 
formulació d’una proposta preliminar per als fons d’ajuda Next Generation Europe, en coordinació 
amb diferents serveis municipals. 

En l’àmbit institucional, cal remarcar el tancament definitiu del projecte InterPARES TRUST amb 
la publicació en línia de l’estudi de cas realitzat a l’Ajuntament. A més de la publicació a la web 
del projecte,  l’estudi ha donat lloc a altres publicacions al 2020 i d’aparició al 2021, així com ser 
presents per invitació en el darrer esdeveniment internacional organitzat a Costa Rica just abans 
del confinament. 

Arran del mateix projecte, s’han treballat i presentat dus propostes més. El projecte Archives 4.0, 
liderat per la Universitat de la Columbia Britànica (Vancouver), i proposat als òrgans de recerca 
del Canadà, i el projecte I-Disrupt. Aquest darrer, reformulat i potenciat de nou, fou presentat 
altra vegada a la convocatòria Horizon 2020, liderat per la Universitat de Zagreb. 
Lamentablement, el projecte no rebé fiançament tot i superar el primer tall de selecció, ates el 
volum de projectes presentats i la dura competència per a ser un dels tres únics seleccionats. 
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
DADES GENERALS 

PROJECTES EN CURS 14  

PROJECTES NOUS 5  

ACCIONS REALITZADES 25  

RESULTATS 762 serveis  

 

Valoració 

La protecció de les dades personals en relació amb la gestió de la pandèmia i els efectes 
colaterals en la gestió diària ha estat un tema prioritari. Entre totes les actuacions realitzades cal 
destacar els assessoraments a les unitats en els traspassos d’informació, en els quals la urgència 
no havia d’implicar improvisació ni desprotecció. L’exemple més rellevant és l’elaboració del 
protocol de confidencialitat per a regular l’actuació del personal municipal voluntari en 
determinades accions de suport a població vulnerable. 

Tot i així, les actuacions habituals han continuat, amb un total de 742 serveis entre revisió de 
documents, assessoraments, revisió d’accessos, etc. A part, la gestió i resolució de 23 
incidències i dels estudis i valoració de casos concrets en els quals sovint ha calgut regular el 
tractament de dades personals. En aquest sentit, s’ha actuat especialment en la regulació de les 
concessions de serveis públics i, a nivell més general, en la incorporació per defecte del model 
de contracte d’encarregat del tractament (CET) en tots els processos de contractació. 
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SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS 

 
DADES GENERALS 

ACCIONS REALITZADES 127  

RESULTATS 

2.929 unitats tractades 

2.548 unitats tractades 

22 registres 

359 referències 

914 serveis 

325 expedients 

31 ingressos extraordinaris 

558 actuacions de divulgació 

 

Valoració 

Com a unitat d’actuació, el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions abraça totes 
aquelles accions en què participa més d’una unitat d’actuació, o bé les que tenen repercussió 
sobre tot el Servei, com ara la coordinació administrativa o l’execució del pressupost. 

Enguany s’ha dissenyat un nou Pla Estratègic que també s’ha reflectit en la forma d’elaborar la 
memòria anual, fet que ha implicat la intervenció de nous membres de l’equip per la necessitat 
de suport tecnològic. A partir d’ara es gestionarà mitjançant el programari desenvolupat en 
Access i durant aquest quadrienni 2020-2023 s’anirà adaptant a les necessitats per a reflectir 
totes les accions portades a terme, d’acord amb l’estructura del nou Pla Estratègic. 

La gestió administrativa i del pressupost ha estat ininterrompuda i durant el confinament s’ha dut 
a terme de manera telemàtica gràcies als mitjans facilitats pel Servei de Sistemes i Tecnologies 
de la Informació, els quals han funcionat molt satisfactòriament.  

D’entre les divuit donacions de documentació a l’Arxiu Municipal, cal destacar el fons d’Enric 
Mirambell i Belloc, cronista de la ciutat, i el fons Guillem Soler i Gatvillaró, pintor, gravador i 
il·lustrador.  

Respecte a les activitats de divulgació, sense cap dubte les més rellevants són l’organització de 
dues activitats que han tingut una continuïtat considerable en el temps: la quinzena edició del 
Cicle de Conferències a l’Arxiu Municipal i els trenta anys de les Jornades Imatge i Recerca. La 
programació de les conferències es va haver d’endarrerir fins a la tardor i celebrar-les al Saló de 
Descans del Teatre Municipal, amb aforament limitat. Malgrat els entrebancs, l’assistència fou la 
màxima permesa (50 persones per conferència). Moltes persones van quedar en llista d’espera. 

També s’han organitzat tres commemoracions: el Dia Internacional dels Arxius, dedicat als vint-
i-cinc anys de relació entre l’Arxiu Municipal i el Consell Internacional dels Arxius, acció que 
també forma part del projecte 25 anys AMGI-ICA; el Dia Internacional dels Drets Humans, sobre 
el judici a Lluís Companys, i el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb una conferència sobre 
Tomàs Mallol i el recurs Web “Cronologia del Patrimoni Audiovisual”. 

Quant a transferència de coneixement, destaquem les Jornades Imatge i Recerca. El projecte 
inicial es va substituir pel projecte 30 anys de les Jornades Imatge i Recerca amb la finalitat 
d’organitzar una sèrie d’accions commemoratives d’aquest aniversari. La finalitat ha estat 
publicar un seguit de recursos amb l'objectiu principal de posar en valor i optimitzar els continguts 
en tots els àmbits de la gestió dels arxius fotogràfics i audiovisuals al llarg dels trenta anys de 
jornades. El resultat ha estat una publicació amb les aportacions més rellevants en aquests anys; 
la creació de tres recursos (recerca, innovació i comunicació), i el redisseny de la pàgina web. 
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Arran de la pandèmia va sorgir un nou projecte de Formació en línia, adreçada a la ciutadania. 
Es van elaborar cinc audiovisuals a partir de l’experiència Què es recordarà de nosaltres, 
realitzada amb motiu del Dia Internacional dels Arxius de 2015. Els temes dels vídeos eren la 
imatge digital, la conservació de pel·lícules i vídeos, la digitalització, l’àlbum de fotografies i l’arxiu 
personal i familiar.  

Com a projectes cooperatius, s’ha col·laborat a l’organització del II Seminari Internacional 
d’Arxius de l’Esport conjuntament amb la Diputació de Girona, el Consell Català de l’Esport del 
Departament de Presidència, el Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers – Gestors de 
Documents de Catalunya. Va tenir lloc el 14 d’octubre de 2020 de forma virtual. 
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SERVEI MUNICIPAL DE PUBLICACIONS 

 
DADES GENERALS 

ACCIONS REALITZADES 22  

RESULTATS 230 serveis 

12 edicions 

1 coedició 

12 col·laboracions editorials 

208 inscripcions a DL i ISBN 

 

Valoració 

En relació amb l’edició s’han continuat ampliant col·leccions ja començades, que aprofundeixen 
en el coneixement de diversos aspectes de la història de Girona. Dins la col·lecció Girona. 
Biografies s’ha publicat un nou volum sobre l’activitat política d’alcaldes gironins, en aquest cas 
del període 1854-1856. La col·lecció Conferències a l’Arxiu Municipal s’ha ampliat amb dos títols 
més, corresponents als cicles de 2019 i 2020 dedicats a la burgesia gironina i al naixement de 
l’Església a Girona, respectivament. El nou títol de la col·lecció Història Urbana de Girona estudia 
l’evolució del barri de Pedret, des del seu origen fins a finals de l’edat mitjana. 

Tot i que no s’ha pogut celebrar la setzena edició de les Jornades Imatge i Recerca, es va 
reconvertir el projecte en la commemoració dels seus trenta anys. Aquest projecte ha donat lloc 
a la publicació Imatge i Recerca, 1990-2020. Estat de la qüestió, en què es reflecteixen les 
aportacions més rellevants en aquests àmbits: conservació, legislació, innovació tecnològica, 
metodologia i difusió. 

Una altra publicació a destacar és El Cementiri de Girona. Fruit del treball de cinc autors, 
representa un acostament a la mort i als llocs d’inhumació a la ciutat des dels punts de vista 
històric, artístic i filosòfic. 

En l’àmbit de la coedició s’ha continuat la col·laboració amb Rigau Editors amb l’edició del dissetè 
volum de la col·lecció Girona. Fotògrafs, enguany sobre el fotògraf Marcel Prat Prat. Tota la 
col·lecció està dedicada a l’estudi de la biografia i l’obra de fotògrafs relacionats d’una manera o 
altra amb la ciutat de Girona. 

Pel que fa a la línia de col·laboracions a l’edició, enguany s’ha col·laborat a la publicació de nou 
llibres. En comparació amb anys anteriors, se n’ha triplicat el nombre, fet que suggereix que el 
teixit cultural de la ciutat és ben actiu. Entre totes, cal destacar el llibre Autobiografia de Girona, 
amb fotografies del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i textos de l’arxiver i la tècnica en 
documentació històrica de l’Arxiu Municipal. 

Quant als aspectes organitzatius del Servei, en les accions de distribució de publicacions ha 
tingut un fort impacte la situació sanitària d’aquest any. El total de llibres distribuïts enguany per 
intercanvi, donació o venda representa només un 45,58 % del moviment que es va produir l’any 
anterior. Aquesta tendència també és observable en el nombre de dipòsits legals gestionats: dels 
414 del 2019 a només els 201 d’enguany. És evident que la pandèmia ha afectat el nombre 
d’activitats organitzades.  

 


