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I. PRESENTACIÓ 

 

Durant aquest any post pandèmia s'ha consolidat l'administració electrònica pròpia de 

l'Ajuntament i s'ha anat personalitzant les eines en aquest nou servei que s'ofereix des del 

núvol. S'ha implementat el mòdul de gestor documental i s’ha integrat en el gestor 

d'expedients la qual cosa permetrà una millora de la gestió documental. S’ha implementat el 

Quadre de Classificació d’Ajuntament que proporciona la Generalitat i en el qual hi estàvem 

adherits des de l’any 2020. S’ha implementat el Quadre de Tipologies Documentals aprovat 

per Generalitat de Catalunya. S’han donat d’alta nous serveis d’administració electrònica 

com Via Oberta, Vàlid, e-contractació, PSCP.  

S’han començat els treballs d’integració de les eines AOC, etram, enotum, etauler i Eacat al 

gestor d'expedients de l'empresa municipal Gestió de Serveis però no s’ha activat la 

integració. 

S’han iniciat els treballs de configuració de la carpeta del ciutadà i queda pendent la seva 

execució l’any 2023.  

Es va fer una proposta de nova alta de sèrie documental de contractacions privades menors 

que va ser acceptada pel Grup permanent de revisió de QdCAC el 22 de novembre de 2022. 

Queda pendent la migració des dels servidors de la Diputació dels expedients electrònics de 

la Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep des dels servidors de la Diputació de 

Girona a l’i-Arxiu. 

En la vessant cultural, cal destacar la continuació del IV cicle de conferències I després de la 

guerra, què?,  iniciat el novembre del 2021, i que té una important afluència de públic, amb  

una mitjana de cinquanta assistents en cadascuna de les conferències.  

També cal remarcar la creació d'un itinerari teatralitzat basat en la publicació Una jornada 

particular. Cassà 1320 que ha volgut apropar la història medieval a un públic familiar i que 

va tenir un extraordinari èxit de públic en les dos sessions que es varen fer. 

En quant a la visibilitat de l’Arxiu a la xarxa cal remarcar tres accions importants a la pàgina 

web de l’arxiu cassaarxiu.cat: 

La difusió del catàleg de pergamins de l’arxiu patrimonial can Frigola. Treball que s’ha fet 

amb la inestimable col·laboració de l’estudiós Joaquim Mundet que ha transcrit tots els 

pergamins. 

La difusió del nomenclàtor històric de carrers de Cassà. 



                                            MEMÒRIA DEL SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL 2022 

 

4 
 

La descripció de 18 fons i col·leccions conservats a l’arxiu (que també es poden visualitzar al 

cercador Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya arxiusenlinia.cultura.gencat.cat). 

Durant aquest any 2022 l’arxiu de Cassà de la Selva continua formant part del grup de 

treball d’Intel·ligència Artificial aplicada a la tramitació d’expedients que ha creat la Diputació 

de Girona. 

En la vessant patrimonial cal destacar l’elaboració del cens de simbologia franquista, 

l’elaboració de l’inventari de bens etnològics i l’elaboració d’un informe actualitzat dels 

jaciments a Cassà de la Selva. Tots ells elements que han de servir per millorar el 

coneixement que tenim del nostre patrimoni i per restituir també la legalitat de la memòria 

democràtica. 

A part d’aquestes activitat, l’Arxiu ha continuat desenvolupant les seves funcions habituals 

arxivístiques, administratives i culturals. 

Dins la funció administrativa i arxivística ha continuat amb: atenció a les consultes internes i 

externes, gestió dels préstecs a la mateixa institució, manteniment del quadre de 

classificació, suport en gestió documental a les diferents unitats, registre d’ingressos de 

documentació, supervisió i instal·lació de les transferències administratives, conservació i 

avaluació de la documentació. 

La política de Gestió documental abraça tots els departaments de l’Ajuntament i inclou la 

documentació des del moment de la seva creació fins a la seva conservació permanent o 

eliminació (gestió, custòdia, accés, tria, eliminació i difusió) tant sobre suport paper com 

digital.  

En la Memòria de l’AMCS es contemplen tant les tasques pròpiament de gestió documental i 

tractament arxivístic (direcció de projectes, gestió, consulta, tractament de la documentació, 

conservació, assessorament, difusió..) com les tasques de comunicació i de difusió cultural. 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/


                                            MEMÒRIA DEL SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL 2022 

 

5 
 

II MEMÒRIA 2022 

 

1. Intervencions arxivístiques 
      1.1. Tractament de la documentació 

 Finalització de la base de dades del catàleg de pergamins del fons patrimonial 

can Frigola i publicació del treball i possibilitat de recerca dels pergamins i de les 

seves transcripcions a través de la pàgina web cassaarxiu.cat. 

 Descripció a nivell de fons de 18 fons i col·leccions conservats a l’Arxiu, i pujada 

dels instruments a la pàgina de l’arxiu cassaarxiu.cat i al cercador Arxius en Línia 

de la Generalitat de Catalunya arxiusenlinia.cultura.gencat.cat 

 

Amb aquesta acció es poden consultar online les següents fitxes descriptives. 

101.- Ajuntament, segle XVIII fins avui,  
102.- Gestió de Serveis Municipals, 1994-fins avui 
201.- Administració senyorial, segle XVI-XVIII 
304 Can Molinas, 1919-1981 
307 Lluís Rodà, 1942-2011 
309 Sala Galà- Sir Thomas, 1945-1993 
414 Comunitat Religiosa Sant Josep, 1857-1939 
808.- Marià Vilallonga, 1966-1999 
813 Lluís Puig Gabana, 1920-1963 
814 Francisco Figueras, segle XVIII-2001 
816 Joan Codolà, 1907-1982 
815 Agramont-Barquet, 1905-1956 
817 Manel Miralles, 1950-1980 
901 Ajuntament, segles XIX-XX, 15 ml 
904 Col·lecció l’Abans (Cassà de la Selva), 1890-1965 
906 Joan Maymí, segle XIX-XX,  
907 Josep Ferrer-Serra (Programes i cartells de cinema), 1907-1992 
908 Imatges de la revista Llumiguia, 1950-1990, 8341 

 
 

 Control d'expedients dipositats a l'arxiu.  

Inventari  de 4’62 ml, 373 expedients administratius transferits. 

 Catalogació de 1800 imatges de la col·lecció pròpia de l’Ajuntament 

 Inventari de documentació ingressada a l’Arxiu mitjançant donacions l’any 2022. 

 Actualització de la catalogació de la biblioteca i l’hemeroteca de l’Arxiu. 

 Instal·lació de les transferències de l’any 2022 

 

 

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/


                                            MEMÒRIA DEL SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL 2022 

 

6 
 

1.2. Digitalització de documentació 

Digitalització de la següent documentació. 

 

Id. DESCRIPCIÓ U.I. 

9938 
6800200 Registre de la Cúria Reial i crides i pregons. 
Segle XVIII  

B3074 

9943 
6800200 Documentació diversa de la Cúria del segle 
XVI-XVIII 

B3074 

 6800707 MAS FRIGOLA (llibreta de cuina) D386 

 6800803 ENRIC GENOHER (dues llibretes) D48 

 

 

      1.3. Transferències administratives:  

 

 

2. Instal·lacions 
 

Les instal·lacions de l’arxiu tenen vint-i-cinc anys però tenen dèficits importants,  pel qual no 

compleixen els requisits que marca el decret 190/2009 de 9 de desembre del departament 

de Cultura pel qual en l’article 4 recull els requisits que han de tenir els arxius del sistema 

d’arxius de Catalunya (del qual en forma part Cassà de la Selva des de l’any 2020).  

 

Els requisits són: 

a.- Àrea d’ingrés i de tractament tècnic de la documentació, on es duen a terme les feines 

prèvies a la instal·lació a l’àrea de conservació.  

Clau                          Data Ml Expedients 

Exped. Medi Ambient diverses claus, 2003 - 2016 0,22 6 

Exped. Secretaria diverses claus,  1988 - 2018 2,97 261 

Exped. Medi Ambient diverses claus,  2006 - 2016 0,11 10 

Exped. Urbanisme diverses claus, 2008 - 2018 1,21 85 

Exped. Medi Ambient diverses claus, 2007 - 2016 0,11 11 

 TOTAL:                                                                                                4,62 373 
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b.- Àrea de conservació, on es preserva la documentació. Els dipòsits dels arxius han de 

tenir materials ignífugs que evitin la propagació del foc en cas d’incendi i han de comptar 

amb portes tallafocs de, com a mínim, una hora de resistència amb sistemes d‘obertura 

antipànic. No hi pot haver entrada directa de raigs solars ni de pols. Els sistemes 

d’emmagatzematge han de ser adequats a les característiques del suport i del format de la 

documentació per a la seva conservació. 

c.- Àrea de consulta, on les persones usuàries puguin accedir a la documentació. Les sales 

de consulta han de disposar de punts de lectura suficients per atendre les necessitats de les 

persones usuàries, així com de la infraestructura adequada per facilitar la consulta, l’estudi i 

la manipulació, quan calgui, dels fons. Els punts de lectura han de disposar de connexió a la 

xarxa elèctrica i de dades. 

d) Sala polivalent, per a la realització de conferències, presentacions, cursets, exposicions i 

actes diversos. La sala polivalent es pot ubicar a l’arxiu o a prop d’aquest. Aquest requisit no 

és exigible als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants. 

Les instal·lacions de l’Arxiu Municipal de Cassà no reuneixen els requisits a, ni el d, i 

parcialment el b (atès que no disposa d’un dipòsit per a la conservació de la documentació 

en suports especials) i el c atès que quan un ciutadà ve a la sala de consulta ha d’utilitzar la 

taula de reunions i si està ocupada, ha d’utilitzar una altra taula d’un departament proper i no 

té accés a un ordinador per a la consulta. 

D’altres deficiències són: no compta amb sensors per a inundacions, ni incendis 

 

 2.1. Sistemes de climatització 

 Control de la temperatura i la humitat del dipòsit per mitjà de dispositius 

electrònics. 

2.  Equipaments 

Sala de consultes: 1 

Nombre de places: 6 

Dipòsit: 2 

      2.2. Manteniment 

Instal·lació de trampes per a rossegadors i leptismes en el dipòsit d’arxiu a l’edifici de 

serveis annex a can Nadal i en el dipòsit d’arxiu a can Nadal, tot i que l’arxiu no li 

arriben les dades que què es posen aquestes trampes. 

     2.3. Adquisicions 

 Adquisició de material de conservació per a l’arxiu. 
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     2.4. Infraestructura 

 Dipòsits: 

 Superfície total construïda: 112.50 m2 

 Dipòsit annex a can Nadal 

      Armaris compactes capacitat total: 1000 ml.  

 Dipòsit a can Nadal 

Armaris compactes capacitat total: 138 ml.  

 Sala de consulta 

Armari de plànols Capacitat total 40 calaixos 

 

3. Gestió documental i administració electrònica 

 Implementació del gestor documental MATRIX i integració amb el gestor 

d’expedients GENESYS. 

 Implementació del Quadre de Classificació de la Generalitat de Catalunya i 

integració en el gestor d’expedients. 

 Migració dels expedients al nou Quadre de Classificació. 

 Implementació del Quadre de Tipologies Documentals de la Generalitat de 

Catalunya 

 Migració dels documents al nou quadre de Tipologies Documentals. 

 Proposta de nova alta de sèrie documental de contractacions privades menors de 

que va ser acceptada pel Grup permanent de revisió de QdCAC el 22 de 

novembre de 2022. 

 Implementació del circuït de factures 

 Configuració de la carpeta del ciutadà, que s’activarà el 2023. 

 Inici dels treballs de personalització del procediment de contractació menor. 

 Participació en el Grup de Treball d’Intel·ligència Artificial de la Diputació de 

Girona. Reunions per a la recerca de l’Arxiver virtual dins el Grup de Treball 

impulsat per l’oficina de suport a l’administració electrònica de la Diputació de 

Girona. 

 Alta d’una nova àrea restringida en el gestor d’expedients: Habitatge. 

 Actualització dels text mosca de les signatures d’usuaris. 

 Configuració de la lògica de signatura dels decrets. 

 Sol·licitud d’alta dels serveis Via Oberta, Vàlid, e-contractació, PSCP.  
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 Inici dels treballs d’integració AOC, etram, enotum, etauler i Eacat al gestor 

d'expedients de l'empresa municipal Gestió de Serveis però no s’ha activat la 

integració. 

 Manteniment el sistema de gestió de la documentació administrativa i controlar-

ne la seva aplicació en tots els òrgans i departaments. 

 Elaborar circulars 

 Gestió d’incidències de nivell alt de l’aplicatiu de gestió d’expedients mòdul 

d’acords i resolucions i registre 

 Manteniment dels usuaris de l’aplicatiu de gestió d’expedients, mòdul d’acords i 

resolucions i registre 

 Realitzar accions cap a usuaris: trametre circulars i instruccions  

 Realització de la memòria anual. 

 Tramitació d’expedients 

 Obertura de 117 expedients: 

46 sol·licituds T-Cat P i altres certificats digitals 

16 sol·licituds d’informació i/o documentació per mitjà de la seu electrònica 

6 autoritzacions per a la reproducció d’imatges 

15 donacions a l’arxiu municipal 

2 Informes de canvi de noms de carrers 

1 aprovació de preus públics 

1 registre d’honors i distincions 

1 d’honors i distincions 

1 Subvenció atorgada 

28 diversos 
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4. Suport administratiu 

 Accions proactives cap als usuaris 

18022022 Desviaments 
Correu 
electrònic Utilització de la safata de tràmits del gestor d’expedients 

09/05/20
22 Informació 

Correu 
electrònic Lògica de signatura automàtica per als decrets 

08062022 Desviaments Correu 
electrònic 

Sortides EACAT sense expedient 

112022 Desviaments 
Correu 
Electrònic 

Recordatori tractament factures en la safata registres 
pendents de tractar 

21022022 Informació 
Correu 
electrònic Comunicació nou portal d’incidències Audifilm 

04/05/20
22 Informació 

Correu 
electrònic Criteris per a la denominació de documents i expedients 

 

 Tramesa de les circulars elaborades per l’arxiu per correu electrònic als 

administratius. 

 Jornada per la implementació del circuït de factures el dia 11 de gener. 

 Formació el 25 de novembre als usuaris del Gestor d’expedients sobre la utilització 

del nou quadre de classificació de la Generalitat implantat en el Gestor d’expedients. 

 Tramesa del nou Quadre de Classificació i del Quadre de Tipologies documentals als 

usuaris 

 Tramesa d’instruccions per a la utilització del nou Quadre de Classificació i el nou 

Quadre de tipologies documentals. 

 

5. Protecció de dades 

 Seguiment dels treballs sobre protecció de dades personals  

 

6. Convenis i contractes

 Conveni de col·laboració entre el CCG i l'Ajuntament de suport tècnic en matèria 

d'administració electrònica i protecció de dades 

 Contractació de serveis a Músics de Catalunya per la creació de la visita teatralitzada 

Cassà medieval basada en el llibre Una jornada particular Cassà 1320. 

 Contractació de serveis a Palahi, SL per a la maquetació de la publicació digital del 

cicle de conferències I després de la guerra, què?. 

 Contractació de serveis per a la correcció de la publicació digital del cicle de 

conferències I després de la guerra, què?. 
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 Encàrrec per a l’elaboració de 18 fitxes de descripció de fons documentals. 

 Contractació de serveis per a la catalogació d’imatges. 

 Encàrrec per a l’elaboració del cens de simbologia franquista 

 Encàrrec per a l’elaboració de l’inventari de béns etnològics 

 Encàrrec per a l’elaboració d’un informe actualitzat dels jaciments arqueològics a 

Cassà. 

 Contractació de serveis per a la recerca documental i elaboració dels criteris 

d’inclusió en el diccionari biogràfic de personatges cassanencs 

 Contractació menor de serveis per a la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article L'exili del magisteri dins el cicle de conferències I després de la guerra, què? 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Les víctimes dels camps nazis, dins el IV cicle de conferències I després de 

la guerra, què? 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article La societat hiperritualitzada, dins el IV cicle de conferències I després de la 

guerra, què? 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Les brigades internacionals i la batalla per Catalunya dins el cicle de 

conferències I després de la guerra, què? 

 Contractació menor de serveis per a la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Les dones del franquisme, dins el IV cicle de conferències I després de la 

guerra, què? 

 Contractació menor de serveis per la impartició de la conferència i la redacció de 

l’article Exili i repressió, dins el IV cicle de conferències I després de la guerra, què? 

 

7. Patrimoni 
7.1. Ingressos:  

7.1.1. Donacions de documentació i imatges: 

Xavier Albertí Oriol: Un full de la revista Galeria Gráfica de Artistas Españolas 

sense datar on hi ha la partitura de la sardana que porta per títol “De Cassà de la 

Selva”, creació de Juanita Lauri, amb lletra de Lluís Villacampa i música de Juan 

Suñé amb registre d’entrada E2022003133. 

Maria Àngels Busquets Negre: 650 negatius realitzats per Angelina Negre Massa 

amb registre d’entrada E2022006858. 
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Maria Caldas Bosch: documentació notarial, de l’any 1939 a l’any 1974, que fa 

referència a la finca del carrer Barraquetes cantonada passeig Vilaret (centre 

econòmic) i un contracte privat d’arrendament de la mateixa finca de l’any 1939 on 

s’esmenta que una part ha d’estar destinada a la projecció de cinema i 

espectacles. També forma part d’aquesta donació  9 fotografies on es veu part de 

l’enderroc del cinema Victòria i parades del mercat al passeig Vilaret amb registre 

d’entrada E2022003134. 

Xavier Carbó Cañigueral: Còpies de documentació relacionades amb el poeta 

Xavier Carbó que  s’especifiquen en el registre d’entrada E2022001458. 

Cristina Figueras Juliol: documentació i material del Fons Francisco Figueras 

Figueras que està relacionat en el registre d’entrada E2022006619. 

Eduard Mestres Rodà: Diferent documentació i material que està relacionat amb 

el món del suro que estan detallats en el registre d’entrada E2022001459. 

Joaquim Mundet Creus: d’un herbari realitzat per Longi Navàs a  Cassà de la 

Selva l’any 1938 amb registre d’entrada E2022006555. 

Maria Àngels Rabassedas Pascual: Una placa de retolació del carrer Enric Coris 

sobre suport de pedra amb registre d’entrada E2022006556. 

Eva Romo Salvador: documentació i fotografies de Martí Salvador (Vallcanera 

1897- Cambrils 1978), Germà de la Salle a Cassà de la Selva amb registre 

d’entrada E2022007469. 

Maria Antònia Serrat Cristià: 62 fotografies del Fons Personal d’Antònia Cristià 

Cassà amb registre d’entrada E2022003984. 

 

7.1.2. Donacions de material 

Joaquin Almeda Fina: Diferents elements patrimonials que es detallen en el 

registre d’entrada E2022005227. 

Martí Bosch Puig: Diverses mostres de suro i flotadors sintètics per xarxes de 

pesca, procedents de la fàbrica Successor de Martí Puig Bigas que es detallen en 

el registre d’entrada E2022003231. 

Montserrat Gener Huix: Diferents elements patrimonials que estan detallats en el 

registre d’entrada E2022005921. 

Josep Lluís Òdena Rodríguez: d’una peça històrica de suport metàl·lic d’espoleta    

de projectil d’artilleria amb registre d’entrada E2022007909. 
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8. Col·laboració amb altres àrees i amb tercers 

 Revisió de la carta de serveis del servei d’Arxiu i Gestió Documental que es difon 

per mitjà de la pàgina web cassa.cat. 

 Reunió el 23 de març amb els tècnics de  Jardins Mar i Murtra per col·laboració 

amb l’herbari de Longí Navàs recol·lectat a Cassà de la Selva durant la Guerra 

Civil. 

 Venda d’entrades a les activitats per mitjà de la web cassacultura.cat gestionada 

per l’àrea de cultura. 

 Col·laboració amb l’àrea d’informàtica i de comunicació per a la difusió del 

nomenclàtor de carrers i el catàleg de pergamins. 

 Ompliment del Qüestionari d’arxius de l’any 2021 tramès per la Generalitat de 

Catalunya 

 

 

9. Difusió i dinamització cultural i històrica 

      
 
 
 9.1. Pàgina web 
 
 

 
Incorporacions 

 Nomenclàtor de carrers: 

Base de dades elaborada per Xavier Niell per conèixer l’evolució dels noms dels 

carrers amb la incorporació de les actes de ple municipal que avalen les noves 

denominacions i les modificacions. 

 Catàleg de pergamins de can Frigola 

Base de dades elaborada per Núria Casellas amb la digitalització i la transcripció 

feta per Joaquim Mundet de més de dos-cents pergamins del fons patrimonial de 
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can Frigola. Un d’ells del segle XII, el document més antic que es conserva a 

l’arxiu. 

 Descripció de 18 fons i col·leccions dipositats a l’arxiu fets per Núria 

Casellas 

101 Ajuntament 
102 Gestió de Serveis Municipals 
201 Administració senyorial 
304 Can Molinas 
307 Lluís Rodà 
309 Sala Galà- Sir Thomas 
414 Comunitat Religiosa Sant Josep 
808 Marià Vilallonga 
813 Lluís Puig Gabana 
814 Francisco Figueras 
816 Joan Codolà 
815 Agramont-Barquet 
817 Manel Miralles 
901 Ajuntament 
904 Col·lecció l’Abans (Cassà de la Selva) 
906 Joan Maymí 
907 Josep Ferrer-Serra (Programes i 
cartells de cinema) 
908 Imatges de la revista Llumiguia 
 
 
 



 
 

 
 

 
Notícies a la pàgina web 

 

 Digitalització del catàleg de pergamins de can Frigola. 

 Dissabte 15 de gener, conferència sobre l’exili dels mestres. 

 Millora dels instruments de descripció de l’Arxiu Municipal. 

 Diumenge 23 de gener es presentarà el llibre dedicat a Esclet. 

 Conferència Les víctimes dels camps nazis. 

 El dia 12 de març conferència La societat hiperritualitzada a la 

Sala Galà. 

 Vicenta Vidal Roca. La primera dona que es va presentar a 

unes eleccions municipals. 

 La conferència del dissabte 12 de març es torna a fer al Casal 

de jubilats. 

 Aquest dissabte, 2 d’abril, presentació del Descobrim dedicat a 

les Llevadores. 

 Ajornada la conferència Les brigades internacionals al 30 

d’abril. 

 Exhaurides les entrades a la Visita teatralitzada Cassà 

medieval del diumenge 24 d’abril. 

 Conferència: Les brigades internacionals i la batalla per 

Catalunya. 

 Aquest dissabte conferència Les dones i el franquisme. 

 Presentació d’un nou número del Descobrim dedicat al suro. 

 L’assassinat a can Vall-llobera de Cassà de la Selva. 

 Conferència sobre l’exili dissabte dia 11 de juny de 2022. 

 La llarga història dels noms dels carrers. 

 



 
 

 
 

 Un viatge per la toponímia d’Esclet, el diumenge 19 de juny. 

 Ajornada la ruta guiada per Esclet de demà diumenge. 

 Presentació del catàleg online de la col·lecció de Pergamins 

de can Frigola. 

 Dissabte dia 1 d’octubre presentació del Descobrim 21 sobre 

la diversitat de fauna. 

 Un viatge per la toponímia d’Esclet, el diumenge 9 d’octubre. 

 Descoberta de les fites termeneres de Cassà aquest diumenge 

6 de novembre. 

       
9.2. Facebook 

 Gestió de la pàgina de facebook (https://www.facebook.com/arxiucassa) 

creada el mes de setembre del 2014. 

 439 seguidors a gener del 2023 

 

 

9.3  Publicacions 

 

9.3.1. Volum 6 col·lecció Toponímia de Cassà de la Selva. Esclet 

https://www.facebook.com/arxiucassa


 
 

 
 

  
 

 

La presentació es va dur a terme durant la programació de l’aplec de Sant Vicenç 

d’Esclet. Amb la presència de l’alcalde, Robert Mundet; l’alcalde de barri Joan Bou;  i 

els autors Quim Mundet i Xavier Niell. La presentació del llibre va anar a càrrec del 

doctor en història Elvis Mallorquí. 

Dia: diumenge 23 de gener 

Hora: 11:30 

Lloc: era de Sant Vicenç d’Esclet 

Assistents: 100 

 
9.4 Conferències, exposicions i visites guiades 
9.4.1. Conferències 

   

 
I, després de la guerra què?. IV cicle de conferències de l’Arxiu 
 

Dia: dissabte, 15 de gener de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Una gran pèrdua, l’exili del magisteri 
Conferenciant: Salomó Marquès Sureda 
Assistents: 55  

Dia: dissabte, 12 de febrer de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Les víctimes dels camps nazis 



 
 

 
 

Conferenciant: Jordi Pons Pujol 
Assistents: 50 

Dia: dissabte, 11 de març de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: La societat hiperritualitzada 
Conferenciant: Josep Maymí 
Assistents: 35 

Dia: dissabte, 30 d’abril de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Els brigadistes internacionals 
Conferenciant: David Gesalí i David Íñiguez 
Assistents: 30 

 
Dia: dissabte, 14 de maig de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Les dones del franquisme 
Conferenciant: Eva Pinyol 
Assistents: 35 

Dia: dissabte, 11 de juny de 2022 
Lloc: Casal de Jubilats 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Exili i repressió 
Conferenciant: Jordi Gaitx  
Assistents: 40 

9.4.2 Xerrades: 

La llarga història dels noms dels carrers 

 Dia: dilluns 13 de juny 

 Data: 18 hores 

 Lloc: can Trinxeria 

 Conferenciant: Xavier Niell 

 Assistents: 45 



 
 

 
 

 

9.4.3. Presentacions 

 Catàleg de pergamins de can Frigola 

 

 

Dia: Dissabte 24 de setembre 

Data: 11:30 

Lloc: Sala Galà (es va canviar la ubicació, que en principi havia de ser el casal de 

jubilats) 

Participants: Joaquim Mundet, Elvis Mallorquí, Núria Casellas 

Assistents: 45. 

 
 
9.4.4. Exposicions i visites guiades 

 

 Visita teatralitzada Una jornada particular. Cassà 1320 

Dia:  Diumenge 24 d’abril 

Hora: 11 h. 

Assistents: 65 (exhaurides les entrades) 

 



 
 

 
 

 Ruta guiada al veïnat d’Esclet (posposada al 8 d’octubre per la calor) 

Dia: Diumenge 19 de maig 

Hora: 10 h 

 

 Visita teatralitzada Una jornada particular. Cassà 1320 

Dia:  Dissabte 24 de setembre 

Hora: 19 h. 

Assistents: 55 (exhaurides les entrades) 

 

 Itinerari: Les fites termeneres de Cassà. Una ruta de descoberta pel diumenge 

Dia: 6 de novembre, a càrrec de Joaquim Mundet i Xavier Niell 

Punt de trobada: mas Cubell 

Assistents: 30 persones 

 



 
 

 
 

 

9.5. Presència en els mitjans de comunicació 
 

9.5.1. Articles als mitjans de comunicació 

 

 Conferència Les brigades internacionals i la batalla per Catalunya. Àncora 

 Presentació del llibre d’Elvis Mallorquí “Una visita particular”, GREC, 10 de 
gener. 

 Una visita a can Frigola, Grec, 5 de febrer.  

 Conferència de Salomó Marquès sobre l’exili dels mestres, GREC, 15 de gener. 

 Presentació del llibre de la toponímia del veïnat d’Esclet, GREC, 23 de gener. 

 64 pedres, un patrimoni cassanenc recuperat pel GREC, GREC 3 de juliol. 

 Cassà programa fins al juny cent actes culturals, El Punt Avui, 7 de gener. 

 Nissaga cassanenca. Es digitalitzen els 226 pergamins de can Frigola, El Punt 

Avui,  9 de gener. 

 Els pergamins de can Frigola disponibles en línia, El Punt Avui, 26 de 

setembre.  

 L’Església de Cassà exposa l’antiga portalada romànica, El Punt Avui, 17 de    

desembre. 

 Salomó Marquès recorda les greus conseqüències de l’exili i depuració dels 
mestres, cassàdigital, 15 de gener. 

 Dissabte, conferència “Les víctimes dels camps nazis” a càrrec de Jordi Pons, 

cassàdigital, 11 de febrer. 

 Nova conferència del cicle “I després de la guerra, què? Josep Maymí parlarà 

dissabte sobre La societat hiperritualitzada, cassàdigital, 10 de març. 

 Conferència: Les brigades internacionals i la batalla per Catalunya, 

cassàdigital, 27 d’abril. 

 Les dones del franquisme, aquest dissabte al cicle “I després de la guerra, 

què?, cassàdigital, 11 de maig.  

 Aquest dissabte conferència l’Exili del 1939 a Cassà, cassàdigital, 10 de juny. 

 Salomó Marquès conferència al cicle “I després de la guerra, què”. 

L’ensenyament va recular mig segle amb l’exili de mestres, Llumiguia 828, 

febrer 2022. 

 L’Aplec d’Esclet torna a mig gas, Llumiguia 828, febrer 2022. 

 Josep Maymí parla de ‘la societat hiperritualitzada’ de la postguerra, Llumiguia 

829, març 2022. 

 Presentació de l’opuscle dedicat a les llevadores de Cassà. El Descobrim 

evoca els temps de “Quan es naixia a casa”, Llumiguia 830, abril 2022. 

 Conferència del cicle “I després de la guerra, què”. Les dones del franquisme a 

càrrec d’Eva Pinyol. Llumiguia 830, abril 2022. 

 Recuperades 25 pedres de l’antiga església romànica de Cassà. Una portalada 

al campanar. Llumiguia 830, abril 2022. 



 
 

 
 

 Més de 50 pedres per a reconstruir l’antiga portalada, Llumiguia 831, maig 

2022. 

 Visita teatralitzada ‘Cassà medieval’ a càrrec dels “Guies Ufissials”.Llumiguia 

831, maig 2022. 

 Les dones del franquisme ‘fèiem el que ens deien que havíem de fer’. Llumiguia 

831, maig 2022. 

 Finalitza la recuperació de pedres de la portalada romànica. El GREC completa 

la recerca de les peces de l’antiga portalada de l’església romànica. Llumiguia 

832, juny 2022. 

 Exili i repressió, a càrrec de Jordi Gaitx, Llumiguia 832, juny 2022. 

 Nova visita teatralitzada per Santa Tecla. Cassà medieval. Llumiguia 834, agost 

2022. 

 Primera fase de recuperació de les ‘joies de l’església’, Llumiguia 837, 

novembre 2022 

 Les fites termeneres de Cassà, una ruta de descoberta, Llumiguia 837, 

novembre 2022. 

 

 9.6. Publicacions, exposicions i jornades i altres en què s’han utilitzat materials 

de          l’Arxiu 

 

9.6.1. Documents i imatges 

 Deportes. La importancia para la nación espanyola y todas las demás. 

Presentació de classe de l’assignatura Cultures of Spain de la  The University 

of Alabama 

 El silencio de los otros. Violencia y represión durante el franquismo. Prsentació 

de classe de l’assignatura Cultures of Spain de la  The University of Alabama 

 Instruments de música tradicionals (2022), Llibre d’Anaís Falcó Ibàñez amb 3 

imatges de l’Arxiu d’Imatges, edicions Brau. 

 Treball del Cicle Superior de Fotografia de l’Escola d’Art d’Olot. 

 Treball de recerca de l’IES Cassà de la Selva 

 Senyalització d’itineraris de Cassà de la Selva 

 



 
 

 
 

 
      9.7. GREC 

Tramitació de l’expedient de Subvenció GREC 

Organització visita a can Frigola 

Col·laboració de l’arxiu en les revistes Descobrim del GREC: 

 

 Descobrim núm. 19  

 Les llevadores. Quan es naixia a casa 

 Dia: Dissabte 2 d’abril de 2022 

 Hora: 2/4 de 12 

 Lloc: Jardí de can Trinxeria 

 Assistents: 100 

 

 Descobrim núm. 20  

 Aglomerat de suro blanc 

 Dia: Diumenge 29 de maig de 2022 

 Hora: 2/4 de 12 

 Lloc: Espai Àgora de la fira del tap 

 Assistents: 30 

 

 Descobrim núm. 21  

 Riquesa d’ambients. La diversitat de fauna a Cassà de la Selva 

 Dia: Dissabte 1 d’octubre de 2022 

 Hora: 7 de la tarda 

 Lloc: Casal de Jubilats 

 Assistents: 60 

 

9.8. Altres 

9.8.1. Setmana Internacional dels arxius 

Participació en la Setmana Internacions dels Arxius del 6 de juny al 12 de juny 

amb la incorporació d’un document sobre l’Assassinat de can Vall-llobera. 

9.8.2. Renovació del fulletó de l'arxiu 

 



 
 

 
 

 

10. Personal 

 
10.1. Personal contractat: 

 Dolors Grau i Ferrando, arxivera AMCS. 

 Roser Salart, auxiliar administrativa. 

 

10.3. Formació i reciclatge 

 24, 31 de maig i 2 de juny Procediment administratiu avançat dirigit a 

treballadors de l’administració local que desenvolupen funcions de caràcter 

administratiu, jurídic o tecnològic organitzat per La Diputació de Girona. 

Telemàtic 

 14 d’abril, Seminari sobre novetats del Reial Decret 203/2021 i el seu impacte 

en la gestió de documents i expedients, organitzat per l’AACC. 

 5 de juliol, curs de restauració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles 

de Catalunya, organitzat per l’AACC. 

 27 d’octubre, 12è Laboratori d’Arxius Municipals-LAM 20222, organitzat per 

l’AACC. 

 

11. Serveis als usuaris 

      11.1. Consultes i préstecs 

 

Durant l'any 2022 el Servei d'Arxiu a atès un total de 215 consultes i préstecs, 

de les quals 157 han estat préstecs interns, 10 consultes internes i  48 

consultes externes. 

Préstecs i consultes internes:  

Continua la davallada en la petició de préstecs interns per part de 

l’administració, atès que només es fan préstecs d’expedients paper i els 

préstecs dels expedients electrònics (creats a partir del 2018) encara no estan 

en funcionament. També cal assenyalar que tot i que el temps de dedicació a la 

cerca de documentació s’ha escurçat molt, encara hi ha un notable gruix de 

documentació sense catalogar, i en alguna ocasió sense inventariar (part de la 



 
 

 
 

documentació de l’any 1975 a l’any 1990, llicències d’obres menors, 

documentació solta i barrejada en el dipòsit de l’arxiu de can Nadal). 

 Per àrees, els préstecs interns quedaria desglossat de la següent manera: 

30 expedients: Administració general. 

4 expedients : Economia. 

122 expedients: Urbanisme i Obres. 

1 expedients: Altres àrees. 

 Expedients en préstec:  

Durant l’any 2022 s’han deixat a les oficines 157 expedients en préstec, dels 

quals 6 encara no s’havien retornat  a primers del 2023. A aquests 11 se li han 

d’afegir 16 expedients més que encara s’han retornar d’anys anteriors  (2 el 

2014, 2 el 2015, 2 el 2016, 1 el 2018, 3 el 2019, 1 el 2020, 5 el 2021). En total 

doncs, hi ha 28 expedients en préstec a les diferents unitats administratives 

que encara no s’han retornat a l’arxiu. 

 Autoritzacions de reproducció d’imatges: 9 

 Consultes externes: 

Hi ha hagut un total de 48 consultes externes adreçades directament a l’arxiu i 

18 per seu electrònica. De les 18 peticions per instància, quinze han estat 

d’urbanisme i obres. S’ha de tenir en compte que tot i el menor número de 

consultes externes davant els préstecs interns, els primers exigeixen molta més 

dedicació per part de l’arxivera que no pas els segons. També cal fer notar que 

un mateix usuari fa consultes en diferents ocasions sobre un mateix tema per 

això durant el 2022 hi ha hagut: 

Número de consultes: 66 

Número d’usuaris:  63 

Procedència dels usuaris: Cassà: 28  

Distribució dels usuaris de fora de Cassà 

Barcelona, Banyoles, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, 

Tossa, a més d’Argentina.  

Pel que fa a les consultes externes cal tenir en compte que els qui han 

consultat els diferents fons d'arxiu també han consultat moltes vegades i de 

manera paral·lela la biblioteca, l'hemeroteca i la col·lecció d'imatges. També cal 

fer notar que la majoria de les donacions consultades han estat per cercar 



 
 

 
 

imatges, mentre que les consultes de documentació majoritàriament han estat 

la consulta de plànols (24), cerques genealògiques (6), matrícules industrials 

(4). Les recerques genealògiques havien estat algunes de les consultes més 

sol·licitades. La possibilitat de la consulta online dels padrons i la seva 

indexació per part de la pàgina web familysearch ha estat un dels motius pels 

quals les consultes sobre genealogia hagin disminuït. 

L'objectiu des usuaris de les consultes externes és molt variat: 

Treballs de recerca:                5 

Professionals:                10 

Particulars:                 50 

També s’observa que cada vegada hi ha una major utilització de les peticions 

de consulta per mitjà de correu electrònic (23 en total) i per instància (18). 

També hi ha hagut 7 peticions de consulta per telèfon. De totes maneres cal 

remarcar que la consulta original de la documentació només es pot fer 

presencialment a la sala de consulta. 

 
 
Consultes i préstecs 
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Tipologia de les consultes externes 
 

 
Tipologia dels préstecs interns 

 
 

Altres

Documentació

Hemeroteca

Imatges

Informació

Administració 

general

Hisenda

Urbanisme i 

obres

Altres



 
 

 
 

 

12. Pressupost 

 
12.1 Pressupost aprovat de despeses  
 

Partida 

105332222706 

Estudis i treballs 
tècnics Arxiu 

6.200  

 Despeses diverses 
arxiu municipal 

20.000  

101920064100 Adquisició 
aplicación 
informática Audifilm 

46.000  

101920022706 Treballs tècnics 
Informàtica. 
Conveni Consell 
Comarcal Gironès 
Administració 
electrònica 

6.240  

105332221302 Retribucions 
complementàries 
laboral arxiu 

27.000  

 Retribucions 
bàsiques laboral 
arxiu 

31.000  

 Seguretat social 
arxiu 

18.000  

    

  TOTAL 154.440 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
12.2. Ingressos procedents de subvencions 
 

Import concedit Línia Organisme 

1.929,6 Sol·licitud de subvencions a projectes 
d'activitats commemoratives. 

Memorial 
Democràtic 

1.363 Subvencions per a l'elaboració i la 
millora d'instruments de descripció. Per 
a la digitalització de fons i documents i 
per a la restauració de documents, del 
patrimoni documental de Catalunya, 
anualitat 2022. 

Generalitat de 
Catalunya/OSIC 

10.406 Subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per al disseny i la 
implementació d'un sistema de gestió 
de documents en arxius d'entitats locals 
i universitats públiques per a l'any 
2022. 

Generalitat de 
Catalunya/OSIC 

3.181,45 
 

Convocatòria subvencions per a 
projectes de gestió de documents i 
arxius dels ajuntaments de les 
comarques gironines 2022. 

Diputació de 
Girona 

16.884,05 TOTAL  

 


