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1. Bones notícies en acabar l’any 2017 
 
En acabar l’any 2017 s’ha fet un pas important en les 
instal·lacions arxivístiques: l’equipament d’un nou dipòsit 
amb armaris compactes amb una capacitat per a uns 700 
metres de documentació. L’adquisició d’aquests armaris 
compactes ha estat possible en dues fases: l’una dintre 
l’exercici del 2017, amb un cost de 19.500 €, que ha comptat 
amb un ajut de la Diputació de Girona de 6.000 €; l’altre 
serà ja dintre l’exercici del 2018, amb un cost de 17.732 €. 
 
Aquest nou dipòsit estarà destinat, en primer lloc, a 
conservar les col·leccions dels manuscrits (segles X al XX) de 
l’Arxiu diocesà, de l’Arxiu capitular de la Catedral, de Sant 
Feliu de Girona i de la Biblioteca diocesana del Seminari. 
Precisament durant aquest any s’han posat a la consulta 
dels usuaris, per intranet i en paper, els inventaris ja 
complerts dels 741 manuscrits, amb els 107 fragments de 
còdexs llatins i els 165 fragments hebreus, d’aquestes quatre 
col·leccions. 
 
En segon lloc, el nou dipòsit conservarà les seccions selectes 
de llibres impresos de la Biblioteca: els incunables (35), els 
del segle XVI (755), i la secció de llibres especials (facsímils, 
llibres amb gravats, amb enquadernacions de qualitat, de 
formats especials, etc.), que es troba en procés 
d’organització. 
 
Pel que fa a la documentació arxivística, aquesta nova 
instal·lació conservarà el conjunt documental de l’antiga 
Col·legiata de Sant Feliu de Girona, així com altres arxius 
incorporats, especialment de monestirs o comunitats de 
preveres; i la documentació en paper de l’Arxiu Capitular de 
la Catedral. 
 
Per tal de facilitar les consultes dels investigadors a la sala, 
aquest any, s’han adquirit quatre nous ordinadors, que junt 
amb els ja existents sumen un total de deu aparells, amb els 
quals via intranet s’accedeix als fons digitalitzats, tant dels  



 
llibres parroquials o de les dispenses matrimonials per a les 
consultes genealògiques, com als altres fons digitalitzats: 
pergamins de la Mitra, llibres d’arxiu (Visites pastorals o 
Actes capitulars, etc.), o còdexs antics. 
 
2. Ingressos 
 
2.1. Ingressos a l’Arxiu 
 

Durant el 2017 han ingressat llibres i lligalls de les 
parròquies següents: Banyoles (Sant Pere i Santa Maria dels 
Turers), Camós (Sant Vicenç), Crespià, Esponellà, Fontclara, 
Mata, Navata, Orfes, Pals, Palau-sator, Porqueres, Sant Feliu 
de Boada, Sant Pere Pescador, Santa Maria de Camós, Sant 
Iscle d’Empordà, Sous, Torrent, Torroella de Fluvià i Vilert. 
De la parròquia de Flaçà han ingressat dos pergamins (segles 
XV i XVI) que es trobaven exposats a la sagristia i han estat 
substituïts per facsímils com a mesura de seguretat. 
 
També han ingressat, per donació de la Sra. Maria 
Assumpció Nicolazzi, 57 documents de temàtica diversa, 
entre els quals predominen les butlles de creuada i els 
indults per a ús de carns. Mn. Enric Sala ha fet donació de 6 
pergamins i 1 document en paper, corresponents a butlles 
pontifícies i documents de la Cúria apostòlica. 
 
 
2.2. Ingressos a la Biblioteca 
 

Durant l’any 2017 s’han adquirit un total de 92 obres, 
especialment sobre Bíblia, Teologia, Litúrgia, Història, etc. 
Entre elles, a més de les que pertanyen a col·leccions 
rebudes per subscripció (BAC Maior i BAC Normal, Bernat 
Metge, Biblioteca de Estudios Bíblicos, La Biblia comentada 
por los Padres de la Iglesia, Cuadernos Bíblicos, etc.), cal 
assenyalar: els volums XXIV, XXVIII-XXXI del Dictionnaire 
d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques completant així 
tota l’obra publicada fins ara; el primer volum del Nobiliari  



 

general català d’Armand de Fluvià; i per completar la secció 
de Litúrgia de la sala de consulta, que ha sigut objecte de 
revisió: l’edició actual del Missale Romanum, la nova edició 
de la Litúrgia de les Hores, Atlas histórico de la Liturgia de 
Keith F. Pecklers, Dictionnaire des arts litúrgiques du Moyen 
Âge à nos jours de Bernard Berthod i altres i Dictionnaire des 
objets de dévotion dans l’Europe catholique de Bernard 
Berthod i Élisabeth Hardouin-Fugier; també es van adquirint 
els volums que es publiquen de la Biblioteca Litúrgica del 
Centre de pastoral litúrgica. 
 
S’han incorporat llibres provinents de les següents donacions 
particulars: bisbe Mons. Francesc Pardo, bisbe emèrit Mons. 
Jaume Camprodon (†), Mn. Pere Bellvert, Mn. Martirià 
Brugada, Sr. Lluís Cabruja i Garriga, Mn. Pere Carreras, Mn. 
Jordi Font, Mn. Jesús Franco (†), Sra. Luciana Magaldi 
Bosch, família Martínez Paricio, Mn. Lluís Mitjà (†), Mn. Joan 
Naspleda, Sr. Narcís Palahí, Mn. Narcís Ponsatí, Mn. Josep 
Prieto (†), Sr. Jaume de Puig, Sr. Àngel Ripoll Escolà, Mn. 
Enric Sala, Sr. Albert Serrat, Sr. Pep Vila, Sr. Joan Villar; i 
diversos historiadors locals han fet donació a la biblioteca de 
les obres que han publicat durant l’any: Sr. Elvis Mallorquí, 
Sr. Joan Piña, Sr. Arnald Plujà, Sr. Àngel Rodríguez, Sr. 
Xavier Solà, Sr. David Moré i Sr. Joan Antón Abellán. 
 
També de diverses institucions: Institut Superior de Ciències 
Religioses de Girona, Residència sacerdotal Bisbe Sivilla, 
parròquia de Lloret de Mar, parròquia de Vidreres, Museu 
d’Art de Girona, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 
Fundació Noguera, Institut d’Estudis Catalans, Institut 
d’Estudis Gironins, Centre d’estudis comarcals de Banyoles, 
Arxiu municipal de Tossa, Arxiu històric arxidiocesà de 
Tarragona, Arxiu diocesà de Vic, Capítol catedral de 
Mallorca, Capítol catedral de Sevilla, Monestir de Montserrat 
i Govern d’Andorra. 
 
 
 



3. Treballs  
 
3.1. Treballs a l’Arxiu Diocesà 
 
S’ha ordenat i etiquetat la documentació ingressada durant 
el present any de les parròquies que anteriorment hem 
detallat i s’han introduït al nou programa informàtic 1703 
llibres i lligalls de les parròquies d’Albanyà, Sant Pere i Santa 
Maria de Banyoles, Sant Vicenç de Camós, Capellada, Cassà 
de la Selva, Cassà de Pelràs, Castanyet, Castell d’Aro, Castell 
d’Empordà, Castellar de la Selva, Castellfollit de la Roca, 
Castelló d’Empúries, la Cellera de Ter, Celrà, Cistella, 
Colomers, Corçà, Cornellà de Terri, Corts, la Cot, Crespià, 
Cruïlles, Darnius, Domeny, Dosquers, Empúries, les Encies, 
Ermedàs, l’Escala, Esclanyà, l’Esparra, Espinavessa, Espolla, 
Esponellà, Estanyol, Falgons, el Far, Fares, Fellines, Fenals 
d’Aro, Sant Pere de Figueres, Fitor, Flaçà, Fogars de la Selva, 
Foixà, Fonolleres, Fontanilles, Fontclara, Fontcoberta, 
Fonteta, Fornells de la Selva, Fortià, Franciac, Galliners, 
Garrigoles, Garriguella, Gaserans, Gaüses, Ginestar, Girona 
(parròquies de la Catedral i de Sant Feliu la Major), 
Granollers de Rocacorba, Gualta, Hostalric, Joanetes, la 
Jonquera, Juià, Llabià, Lladó, Llagostera, Llambilles, 
Lligordà, Lliurona, Llofriu, Llorà, Lloret de Mar, Maçanet de 
la Selva, Madremanya, Marenyà, Masarac, Mata, 
Matajudaica, Medinyà, Miànigues, Mieres, Mollets de 
Peralada, Monells, Montagut, Montcal, Montiró, Montnegre, 
Mont-ras, la Mota, Navata, Oix, les Olives, Ollers, Olot, 
Ordis, Orfes, Palafolls, Palamós (Santa Maria), Palau-sator, 
Palau-saverdera, Palol Revardit, Palol d’Onyar, Pals, Parlavà, 
Pau, Pedret i Marzà, la Pera, Peratallada, la Pinya, Pontós, 
Porqueres, Port de la Selva, les Preses, Pujals dels Cavallers, 
Pujals dels Pagesos, Pujarnol, Quart, Queixàs, Rabós 
d’Empordà, Ravós de Terri, Regencós, Reminyó, Riudarenes, 
Riudaura, Riudellots de la Creu, Riumors, Rocabruna, 
Romanyà de la Selva, Romanyà d’Empordà, Roses, Rupià, la 
Sala, Sales de Llierca, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Aniol de 
Finestres, Sant Cebrià de Lledó, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Cebrià dels Alls, Sant Climent d’Amer, Sant Climent 



Sescebes, Sant Dalmai, Sant Esteve de Llémena, Sant Feliu 
de Boada, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, 
Sant Gregori, Sant Iscle d’Empordà, Sant Julià de Boada, 
Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç de les Arenes, Sant 
Marçal de Quarantelles, Sant Martí Sesserres, Sant Martí 
Vell, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, 
Sant Pol de Mar, Sant Quirze de Colera, Sant Sadurní de 
l’Heura, Sant Salvador de Bianya, Sant Tomàs de Fluvià, 
Santa Coloma de Farners, Santa Llogaia d’Àlguema, Santa 
Llogaia de Terri, Santa Maria de Camós, Santa Maria de 
Finestres, Santa Pau, Sarrià de Ter, Saus, Selva de Mar, 
Serra de Daró, les Serres, Siurana, Sords, Sous, Terradelles, 
Tordera, el Torn, Torrent, Torroella de Fluvià, Torroella de 
Montgrí, Tortellà, Ullà, Usall, Vall del Bac, Valveralla, 
Ventalló, Verges, Vidreres, Vilabertran, Viladamat, Viladamí, 
Viladasens, Vilademires, Vilafant, Vilafreser, Vilamacolum, 
Vilamalla, Vilamarí, Vilanant, Vilanna, Vilanova de la Muga, 
Vilarig, Vilarnadal, Vila-robau, Vila-romà, Vila-sacra, 
Vilatenim, Vilaür, Vilavenut, Vilert, Vilobí d’Onyar, Vilopriu i 
Vulpellac. 
 
A part del trasllat progressiu dels fons parroquials al dipòsit 
definitiu, també s’han traslladat 104 metres dels fons 
episcopals: més de 12.000 processos moderns i alguns llibres 
d’ordenacions. En tots dos fons s’han substituït les cobertes 
de cartró i paper per altres de noves més adequades per a la 
seva conservació i s’han etiquetat. Al registre de la base de 
dades s’hi han incorporat 12.897 entrades noves. 
 
S’ha posat a disposició dels usuaris l’inventari dels 
manuscrits de l’Arxiu diocesà (94), dels fragments llatins de 
còdexs (55) i dels fragments hebreus (121), amb els darrers 
que s’han estudiat per part del P. Enric Cortès, caputxí. 
 
També es continua la captació i tractament fotogràfic de 
documentació d’arxiu, especialment dels fons parroquials, 
per part dels Srs. Eduard i Alfons Martinell; durant aquest 
exercici s’han realitzat 97.600 captacions corresponents a 
513 llibres o lligalls (parroquials, dispenses de proclames i 



d’impediment i altra documentació). El Sr. Pere Trijueque 
s’ha encarregat del tractament informàtic per tal de posar-ho 
a disposició del públic. 
 
 
3.2. Treballs a l’Arxiu Capitular 
 
Durant l’any 2017 s’ha procedit a l’ordenació i reintegració a 
la seva secció corresponent de 2,10 m. de documentació 
moderna (s. XX) de Culte i Obra, que havia quedat pendent 
durant l’any anterior.  
 
S’ha posat a la disposició de la consulta del usuaris 
l’inventari dels manuscrits catedralicis (158), així com dels 
fragments de còdex llatins (52) i dels fragments hebreus (44). 
També s’ha realitzat en gran part l’inventari dels cantorals, 
que inclou tan els de gran format (55), que es continuen 
conservant a les dependències de la Catedral, com els altres 
de format mitjà o petit (34), conservats amb la resta de la 
documentació de l’Arxiu Capitular. 
 
S’ha continuat la Catalogació dels Fons Musical de la 
Catedral per part del Prof. Josep Maria Gregori i Cifré i de 
l’alumne Sr. Nil Fernández Llopis, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
 
3.3. Treballs a la Biblioteca 
 
Al llarg de l’any 2017 s’han catalogat 618 llibres, dels quals 
92 han estat de compra, 79 procedents del fons de la 
Catedral i 156 procedents del fons de la mateixa biblioteca. 
Els 291 restants provinents de donacions d’entitats de la 
diòcesi o civils, i de particulars. 
 
Es va acabar la revisió i reubicació de tota la col·lecció de les 
obres de la BAC, i ara s’està en el procés de la revisió del 
catàleg. 
 



Durant l’estiu es feu la revisió de les obres dels ss. XX-XXI de 
la secció 26 (Litúrgia), tant de la sala de consulta com del 
dipòsit, integrant-hi les obres provinents de la Catedral i les 
que hi havia pendents provinents de parròquies o donacions. 
D’una manera especial s’han revisat i completat les diverses 
edicions de missals, rituals i breviaris. A continuació s’ha 
iniciat la seva recatalogació. 
 
S’ha continuat també la classificació i la col·locació dels 
gravats i litografies en les carpetes de conservació, així com 
dels altres materials gràfics. 
 
Com anteriorment s’ha especificat a propòsit dels manuscrits 
dels arxius, igualment l’inventari dels manuscrits del fons de 
Sant Feliu de Girona (46), com el del fons general de la 
Biblioteca (443) s’han posat a disposició de la consulta dels 
usuaris. 
 
 
3.4. Col·laboradors 
 
Agraïm el treball de digitalització que fa anys duen a terme 
els anteriorment esmentats Srs. Eduard i Alfons Martinell, i 
el Sr. Pere Trijueque.  
En els primers mesos d’aquest any també s’ha comptat amb 
la col·laboració de l’estudiant en pràctiques Sr. Pol Albanell, 
dintre el conveni amb la Universitat de Girona. 
 
 
4. Restauracions 
 
4.1. Arxiu Diocesà 
 
El Taller de Restauració del monestir de Sant Pere de les 
Puel·les (Barcelona) ha efectuat una tasca de restauració de 
dos llibres de Definicions de Causes Pies, l’un de 1497-1507 i 
l’altre de 1534-1547, de les cobertes dels quals s’extragueren 
anteriorment fragments hebreus que s’incorporaren a la seva 



col·lecció. El cost ha estat de 4.347,20 €, assumit totalment 
pel pressupost de l’Arxiu. 
 
L’11 de desembre de 2017 es varen portar a restaurar 40 
pergamins en mal estat dels fons de la Col·legiata de Santa 
Maria de Vilabertran i de la Comunitat de preveres de 
Castelló d’Empúries, a l’Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Agraïm la seva 
valuosa col·laboració. 
 
Pel que fa a restauracions de l’Arxiu Capitular, aquest any 
no s’ha disposat de cap partida pressupostària de la Catedral 
destinada a aquesta finalitat. 
 
 
4.2. Biblioteca Diocesana  
 
Estudi B2 de Barcelona ha restaurat dos manuscrits del fons 
de Sant Feliu de Girona:  
 

Daniel i Profetes menors amb glosses (SFGi Ms. 1): llibre 
manuscrit en pergamí dels segles XI-XII, 182 ff., 24’5 x 16’5 x 
3’5 cm. Estava sense cobertes i presentava estrips i 
esquinços a les vores dels fulls i a la zona del cosit, pèrdues 
de suport a la part del plec i a les cantonades i deformacions 
del suport, ondulacions i arrugues del pergamí. S’hi ha fet 
una neteja mecànica en sec, s’han reintegrat i consolidat el 
suport i s’han reintegrat les parts perdudes mitjançant 
l’aplicació d’empelts de pergamí. Després d’un procés 
d’aplanat s’ha tornat a muntar el llibre, reutilitzant les 
guardes originals molt deteriorades i l’aplicació d’unes noves 
guardes de paper i cobertes noves en pergamí. 
 
Breviarium Gerundensis (SFGi Ms. 15): llibre manuscrit del 
segle XV, 277 ff., en suport de paper i pergamí, i cobertes 
de fusta, 23’5 x 16 x 9’5 cm. A més del Breviari gironí conté 
una Consueta de l’església de sant Feliu de Girona. El llibre 
presentava estrips i pèrdua de suport al tall davanter 
d’alguns quaderns i les cobertes havien sofert atac de 



xilòfags. S’ha desinfectat, netejat, desacidificat i consolidat el 
suport, amb reintegració de les parts perdudes i s’hi han 
col·locat guardes noves de paper. La tapa del davant s’ha 
pogut recuperar i la posterior s’ha reproduït de nou, ja que la 
pèrdua era d’un 20% i presentava altres alteracions. També 
s’ha dissenyat una nova tanca partint del model de tanques 
utilitzades en aquella època. 
 
El cost total de la restauració dels dos manuscrits ha estat 
de 7.719,80 €, i s’ha rebut una subvenció del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 3.087 €. 
 
 
 
5. Difusió 

 
5.1. Publicacions sobre documentació 
 

Han aparegut, entre altres, els següents estudis i edicions de 
llibres a partir de documentació de l’Arxiu Diocesà, l’Arxiu 
Capitular o el fons antic de la Biblioteca: 

 Abarca, Puri. “Cruïlles”. Girona : Diputació de Girona, 
2017 (Quaderns de la Revista de Girona ; 184) 

 Camps i Saguer, Lluís. “Biografies celranenques”. Celrà : 
Ajuntament de Celrà : Diputació de Girona, 2017 (Taller 
d’Història de Celrà. Monografies : 7) 

 Colomer Feliu, Jaume. “La parròquia de Fontcoberta”. 
Fontcoberta : Ajuntament de Fontcoberta, 2017 (Els 
Quatre Vents ; 1) 

 Cortès, Enric. “Fragments de manuscrits hebreus i 
arameus descoberts de nou a l’Arxiu Diocesà de Girona”. 
Dins: Estudios Franciscanos. Barcelona, 2017 (núm. 462, 
pp. 109-142) 

 Dediés, Reinald. “Tres versions d’un responsori del dia de 
Corpus, Qui Manducat Carnem Meam, d’Emmanuel 
Gònima”. Dins: Revista Catalana de Musicologia, 2016 
(núm. IX, pp. 175-196) 



 Díaz de Miranda Macías, Mª. Dolores. “Enquadernaciones 
en cartera bajomedievales salidas de las manos de 
encuadernadores judíos. Estudios i Evolución”. Dins: La 
materialidad del libro, 2017 (pp. 1-24) 

 Fresnillo Ahijón, José-Juan. “Ad diaconam seu 
consecrandam : el diaconado femenino en el Occidente 
medieval”. Madrid : Universidad de San Dámaso, 2016 
(Colección disertationes theologicae ; 21) 

 Gaig Moltó, Jordi (coord.). “Solius : El terme agrícola de 
Sant Cristina d’Aro”. Sant Cristina : Ajuntament, 2016 
(Estudis Cristinencs ; 5) 

 Gil i Estalella, Pere. “Història moral de Cathalunya : Llibre 
segon de la Història Cathalana”. Barcelona : Institut 
d’Estudis Catalans, 2017 

 Gironella, Josep Maria. “Santa Maria de Vilabertran : la 
preservació del conjunt monumental”. Llançà : Fundació 
Albert Tomàs i Bassols, 2017 

 Mallorquí, Elvis. “El delme”. Girona : Diputació de Girona, 
2017 (Quaderns de la Revista de Girona ; 186. Guies ; 80) 

 Mundet i Creus, Joaquim [et al.], “Serinyà”, Girona : 
Ajuntament de Cassà de la Selva [et al.], 2017 (Toponímia 
dels veïnats de Cassà ; 4). 

 Noguera i Clofent, Aniol. “Sant Andreu de les Sitges: in 
heremo silvestri ab antiquo constructa”. Dins: El s. XV, 
temps de canvis i incerteses. Actes del Simposi In Maritima, 
Vilassar de Dalt. Museu Arxiu de Vilassar de Dalt [et al.], 
2017, (pp. 205-230) 

 Solà i Colomer, Xavier, Garganté i Llanes, Maria. 
“Santuaris, ermites i capelles a l’època del barroc : 
geografia sagrada de la muntanya catalana”. Barcelona : 
Diputació i Institut d’Estudis catalans, 2017 (Premi Rafael 
Patxot ; 1) 

 Mallorquí, Elvis. “Montnegre al segle XIV : estudi i edició 
dels capbreus de Santa Maria de Cervià de 1314 i 1356”. 
Quart : Ajuntament de Quart, 2017 



 

 Nadal, Émile. “Le Pontifical de Pierre de la Jugie : le miroir 
d’un Archevêque”. Turnhout : Brepols, 2017 (Manuscripta 
Illuminata ; 3) 

 Piña Pedemonte, Joan. “Esglésies parroquials dels segles 
XVII i XVIII al sud del Bisbat de Girona (Arxiprestats de la 
Tordera, la Selva i Farners-Montseny). L’arribada dels 
models classicistes”. Santa Coloma de Farners : Centre 
d’Estudis Selvatans [et al.], 2017 (Estudis i Textos ; 20) 

 Plujà i Canals, Arnald. “Castell - Château de Querroig i les 
rodalies de Portbou, Cervera i Banyuls”. [Portbou] : 
Salvem Querroig, juliol 2017 

 Rustullet, Miquel, i Sala Cantarero, Miquel. “La nova 
campana de Sant Romà de Miànigues”. Banyoles : Aubert, 
2017 

 Soldevila, Xavier. “Masos, <pobles>, <vilanoves> i riberes : 
la xarxa de poblament als termes de Palafolls i Montpalau 
al segle XV”. Dins: El s. XV, temps de canvis i incerteses. 
actes del Simposi In Maritima. Vilassar de Dalt : Museu 
Arxiu de Vilassar de Dalt, [et al.] 2017, (pp. 65-78) 

 Vergés i Gifra, Àngel. “Costumari banyolí : costums i 
tradicions de la ciutat de Banyoles”. Banyoles : 
Ajuntament [et al.], 2017. (Quaderns de Banyoles ; 19) 

 Victor, Sandrine. “Per noblesa de la dita ciutat e utilitat de 
la cosa pública : les obres de la campana de la Seu de 
Girona, 1417-1418”. Dins: Cicle de Conferències Girona a 
l’abast XVI, Les obres de la Seu. Girona: Bell-lloc, 2017, 
(pp. 121-138) 

 VV.AA. “L’obra de Mn. Fèlix Paradeda (1865-1936)”. 
Malgrat : Ajuntament de Malgrat de Mar, 2017 

- Planadevall i Palmada, Fina (coord.), “175 anys de l’Institut 
de Jaume Vives Vives. Miscel·lània d’estudis”, Girona : 
Institut Jaume Vicens Vives, 2017 

 

 



 

*Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum LVIII (2017): 

 Puig i Oliver, Jaume de. El pergamí n. 75’ de l’Arxiu de la 
Catedral de Girona, sèrie Perg. s. IX-XII : relacions del 
comte d’Empúries amb l’església de Girona, dotalia de 
Garrigàs i altres menudalles, (pp. 201-236) 

 

*Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca 
(PEHOC), vol. 28 (2017): 

 Capdevila Werning, Keta. Imatges, espais i rituals. El paper 
de les imatges devocionals en la societat d’època moderna : 
la Confraria del Roser d’Olot com a exemple, (pp. 303-339) 

 Miralpeix Vilamala, Francesc. Vides entrecreuades : 
Joancarles Panyó, Ramon Amadeu i Josep Barnoya a la 
capella del Sant Crist i del Santíssim Sagrament de 
l’església de Sant Esteve d’Olot, (pp. 227-251) 

 Murlà i Giralt, Josep. Dades cronològiques sobre algunes 
peces d’orfebreria de la parròquia de Sant Esteve d’Olot, 
(pp. 253-281) 

 Puig i Reixach, Miquel. D’Olot a les Índies : l’aventura 
comercial olotina a Amèrica en els anys 1749-1753, (pp. 
53-111) 

 Solà i Colomer, Xavier. Notes sobre la indústria drapera a 
la vall d’Hostoles en el segle XVIII (pp. 141-166) 

 Soler i Simon, Santi. Tortellà al segle XVIII : una època de 
creixement i transformacions, (pp. 113-140) 

 

*Estudis del Baix Empordà, vol. 36 (2017): 

 Nonell Juncosa, Jaume. Joan Ventura i Coolboni, el selvatà 
desconegut fundador de la Cobla de la Principal de la 
Bisbal, (pp. 155-181) 

 

 



* Llibre de la Festa Major 2017. Vilobí d’Onyar: 

 Bohigas Maynegre, Jordi [et al.]. Notes sobre la persecució 
religiosa a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai durant la darrera 
guerra civil (1936-1939), (pp. 20-27) 

 Piña i Pedemonte, Joan, L’espitllera interior de l’església 
parroquial de Sant Dalmai, (pp. 30-31) 

 Teixidor i Palau, Ricard. Els masos més antics de la 
parròquia de Sant Dalmai” (pp. 66-68) 

 Gabarró, Xavier. Veïnat de Santa Margarida. Any 1600, 
(pp. 80-87) 

 
 
5.2. Concert sobre documentació musical 
 
L’Associació Música Antiga de Girona va fer un concert de 
Nadal a partir de partitures de l’Arxiu capitular de la 
Catedral el 17 de desembre de 2017, a l’Auditori de la Mercè 
de Girona. 

A més, durant l’ any l’associació va editar un CD amb Música 
del mestre de capella Jaume Balius (Barcelona 1750-Córdova 
1822) amb l’Oratorio a Santo Tomás de Aquino i uns Goigs a 
sant Narcís. 
 
 
 
6. Convenis 
 
Dintre el conveni signat el 3 de gener de 2017, entre el 
Bisbat de Girona i “Elite Grand Tour Culture, S.L.” per a la 
realització de visites de divulgació del patrimoni en el sector 
turístic, s’hi ha inclòs la visita a l’Arxiu diocesà i l’Arxiu 
capitular. 
 
Conveni per a la reproducció dels fragments hebreus de 
l’Arxiu diocesà en la web del projecte Books within Books de 
l’École Pratique des Hautes Études de París, a través del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. 



  
 
7. Servei al públic 
 

Durant aquest any la sala de consulta s’ha obert al públic 
durant 206 sessions, amb un total de 824 hores d’atenció 
amb 734 visites, de les quals més de 650 han fet ús dels 
ordinadors per fer recerques genealògiques, històriques o 
utilitzar el catàleg del fons de la Biblioteca.  
 

Total peticions de documents o llibres del dipòsit per a 
consulta: 

 

2017 Arxius Biblioteca Totals 
mensuals 

Gener 43 34 77 

Febrer 35 35 70 

Març 197 37 234 

Abril 71 17 88 

Maig 131 34 165 

Juny 94 29 123 

Setembre 69 48 117 

Octubre 29 21 50 

Novembre 23 28 51 

Desembre 21 19 40 

Totals per fons 713 302 1.015 

 

S’han deixat en préstec 91 llibres del dipòsit de la Biblioteca.  
 

El web ha estat utilitzat per prop de 30.000 persones durant 
l’any, que han visitat entorn de 350.000 pàgines. 
 

S’ha autoritzat la captació de 534 imatges, de les quals 248 
han estat reproduïdes per a ser publicades total o 
parcialment; s’han gestionat prop de 450 peticions a través 
de correu electrònic; també s’han elaborat i enviat 255 
imatges o certificacions de partides sagramentals. 
 
 



8. Comptes  
 
8.1. Despeses de funcionament 
 
 Despeses ordinàries 
 
1.- Adquisicions de llibres                                     4.049,47 € 
 
2.- Subscripcions publicacions periòdiques           1.738,46 € 
 
3.- Enquadernacions                                             1.999,86 € 
 
4.- Restauracions                                                12.067,30 € 
 
5.- Digitalització                                                    5.088,05 € 
 
6.- Material fungible                                              4.753,17 € 
 
7.- Informàtica i equipament, mobiliari                  8.456,41 € 
 
8.- Formació, peatges, porteria                              3.063,31 € 
 
9.- Serveis i manteniment                                    18.269,29 € 
 
10.- Neteja                                                            2.737,64 € 
 
11.- Subministraments                                        15.641,59 € 
 
12. - Aportació despeses edifici Seminari               5.544,55 € 
 
13.- Nòmines del personal                                   99.275,91 €   
 
Despeses extraordinàries 
 
1.- Armaris compactes dipòsit 4 (1ª fase)             19.500,00 € 
 
 
Total despeses:                                            202.185,01 €  
 



 
8.2. Ingressos 
 
1.- Aportacions dels usuaris per serveis                5.198,77 € 
 
2.- Aportació Institut Superior de Ciències 
Religioses a la Biblioteca                                       2.024,73 € 
 
3.- Subvenció Departament de Cultura                 3.087,00 €   
 
4.- Subvenció Diputació de Girona                        6.000,00 €   
 
5.- Aportació de l’administració del Bisbat per 
a despeses ordinàries                                        123.448,36 €  
 
6.- Aportació del Capítol Catedral                        48.926,15 € 
 
7.- Aportació extraordinària a càrrec de  
l’administració del Bisbat                                    13.500,00 € 
 
 
  Total ingressos:               202.185,01 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona, gener de 2018 
 
JOAN  NASPLEDA, director. 
ANNA BANCELLS, ALBERT SERRAT I JOAN VILLAR,  
de l’equip de l’Arxiu diocesà, l’Arxiu capitular i de la 
Biblioteca diocesana del Seminari de Girona. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arxiu diocesà 
 
 

Arxiu capitular de la 
Catedral 

 
 

Biblioteca diocesana del 
Seminari 

 
 

GIRONA 
 

Pujada Sant Martí, 12 
17004, Girona 

(edifici del SEMINARI, 3er. pis) 
Tel. 972 48 73 46 

 
 

Horaris: dilluns a dijous de 16 a 20 h. Dijous 
de 10 a 14, consultes convingudes 

 

http://www.arxiuadg.org  

info@arxiuadg.org – arxiu@catedraldegirona.org 


