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1.- Quins fons arxivístics catalogats es troben publicats al
web?

En l’actual web de l’Arxiu diocesà, Arxiu capitular i Biblioteca diocesana del
Seminari, creada el 2018 després d’haver de cancelꞏlar per raons tècniques
la que havia estat operativa des del 2004, s’hi van introduint
progressivament les dades del catàleg un cop revisades i les noves dades
que genera el treball de catalogació.

El fet de la pandèmia l’any 2020 va portar la decisió d’introduir a la consulta
online la digitalització dels llibres sacramentals i dels llibres de testaments
de les parròquies, per facilitar l’accés directe a la documentació per part de
les persones interessades especialment en les genealogies. Durant l’any
2021 s’ha continuat introduint, renovant i corregint si calia aquestes imatges
dels fons parroquials. Però simultàniament s’han anat introduint les dades
del catàleg de tot el conjunt de documentació dels arxius parroquials. Una
part d’aquesta documentació, tot i que no té un interès de cara a una
consulta genealògica, sí que la té per a l’estudi històric de les parròquies. En
acabar l’any 2021 podem dir que gairebé tota la documentació parroquial
dipositada a l’Arxiu diocesà es troba catalogada al web amb un total de
12.875 unitats documentals compostes (llibres i lligalls).



I la resta de documentació arxivística?

En el programa de catalogació hi ha actualment entrades 40.084 unitats
documentals arxivístiques, majoritàriament compostes: 31.072 de l’Arxiu
diocesà i 9.012 de l’Arxiu capitular. Durant el 2021 s’hi han entrat 2.348
unitats.

Pel que fa a l’Arxiu diocesà, a més de les ja esmentades 12.875 unitats
documentals dels arxius parroquials, es troben publicades al web, dintre
l’arbre del Quadre de classificació:

- 16.775 unitats documentals -documentació en paper- del fons episcopal:
4.200 unitats del Patrimoni de la Mitra, Visites pastorals, Lletres,
Ordenacions, Confirmacions, Notaria, Testaments, etc.; i 12.575 unitats
de Processos moderns.

- 1.422 unitats documentals dels arxius incorporats -documentació en
paper-: 927 de l’antiga canònica de Sant Feliu de Girona i la resta dels
monestirs d’Amer i Roses, Banyoles, Cervià, Sant Feliu de Guíxols i Sant
Miquel de Fluvià, i de les canòniques de Lladó i Vilabertran.

- Els arxius musicals de Sant Feliu de Girona, de Santa Maria dels Arcs,
Casa Carles, Santa Maria de la Bisbal i Mn. Narcís Figueres són
consultables a través de l’enllaç amb el catàleg de IFMUC (Inventari de
Fons Musicals de Catalunya) de la UAB.

- En un apartat propi, però també enllaçat amb el Quadre de classificació,
s’hi troben indexades 213.000 dispenses d’impediment i dispenses de
proclames, especialment d’interès de cara a les genealogies. S’està
treballant per tal de poder oferir properament la consulta online de la seva
digitalització.

L’inventari dels manuscrits de l’Arxiu diocesà, que inclouen els fragments de
còdexs i els fragments hebreus, es pot consultar a l’apartat de Colꞏleccions
especials dintre la secció de la Biblioteca.

En l’apartat de Documents s’hi troben en format PDF 25.285 regestos de les
Lletres episcopals, 19.661 regestos del Notularum i 8.854 regestos dels
pergamins de la Pia Almoina. També el text de les edicions del Cartoral de
Carlemany i del Cartoral de Rúbriques Vermelles.

Resten pendents de propera revisió per entrar al web uns 20.000 regestos
que corresponen als pergamins de la Mitra, processos medievals, registres
de testaments o els pergamins de Sant Feliu de Girona i de la Cúria, etc.
Mentrestant es poden consultar els catàlegs en els ordinadors de la Sala de
consulta.

De l’Arxiu capitular 4.265 unitats documentals catalogades han estat
introduïdes al Quadre de classificació:

- 2.143 unitats documentals compostes del Capítol Catedral (Actes
capitulars, Obra, Ferial, Capellanies, Sagristia Mitjana, Capes, Cereria,
Carnisseria, Sagristia d’Agullana)

- 152 unitats documentals compostes de la Comunitat de Beneficiats

- 1.896 regestos de pergamins: 706 de la Sèrie general (s. IX-XII) i 1.190
de Dignitats i Beneficis de la Seu (s. XI-XVII)

- 74 documents gràfics

- L’inventari dels manuscrits i dels llibres corals es troba en l’apartat de
Colꞏleccions especial dintre la secció de la Biblioteca



- L’Arxiu musical és consultable per mitjà de l’enllaç amb el catàleg de
IFMUC de la UAB

Resten pendents de revisió per entrar al web properament unitats
documentals catalogades del Capítol, com les Pabordies, o els regestos
dels pergamins dels s. XIII-XIV.

2.- La seguretat

El tema de la seguretat ha estat present en tot el pla de construcció i
desenvolupament dels nous equipaments arxivístics. En aquest any 2021
cal remarcar l’actualització de tots els sistemes antiincendis i de seguretat a
càrrec de l’empresa Plana Fàbrega i, a més, s’han incrementat els
dispositius amb la instalꞏlació de càmeres de control de llocs estratègics.
Aquestes intervencions han significat una despesa total de 10.626,38 €.

Ara bé, l’esforç per mantenir la seguretat en els espais interiors de l’edifici
de l’arxiu sembla que no troba una correspondència en la cura dels entorns
exteriors per part de l’administració pública. Un exemple n’és la manca
d’ilꞏluminació davant l’accés principal de l’arxiu i la biblioteca. La tenebra
envolta la façana barroca, tant remarcable, formada per la porta de
l’església de Sant Martí Sacosta i la porta del Seminari, que junt amb
l’escalinata és una de les icones de la ciutat de Girona. A més dels
problemes que estan afectant d’una manera general el Barri Vell, aparador
de la ciutat que atreia els visitants abans de la pandèmia, i que, des de la
gestió de l’arxiu i la biblioteca, preocupen de cara a la seguretat del tresor
documental més important de la ciutat i les comarques gironines. s

3.- Reunions d’arxivers eclesiàstics

Si per raó de la pandèmia durant el 2020 no fou possible la reunió anual dels
arxivers eclesiàstics de Catalunya (Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de
Catalunya), el 2021 foren possibles una reunió virtual el 6 de juliol, el primer
dimarts del mes tal com era consuetud, i una segona reunió de caràcter
presencial a l’Arxiu capitular de Barcelona el 5 d’octubre. En aquesta reunió
s’organitzaren les comissions de treball del Grup de Recerca en Arxius de
l’Església de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

També es va participar en la Jornada commemorativa dels 50 anys de
l’Asociación de Archiveros de la Iglesia en España que es va celebrar de
forma presencial a El Escorial el 24 de setembre. Era el 1971 quan es va
fundar l’AAIE i, en aquesta reunió fundacional, els arxivers eclesiàstics
catalans van veure la necessitat de tenir una entitat pròpia vinculada a
l’AAIE, creant el Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (SAEC),
del que precisament durant l’any 2019 es van actualitzar les previsions dels
seus estatuts per mitjà d’un Reglament intern.

4.- Ingressos

4.1. Ingressos a l’Arxiu

Durant l’any 2021 s’han depositat a l’Arxiu Diocesà llibres i documents
procedents de les parròquies de Borgonyà, Banyoles, Calonge, Camallera,
Centenys, Cornellà de Terri, Corts, Gaüses, Llampaies, Mata, la Mota, Palol
de Revardit, Palol d’Onyar-Vila-roja, Pau, Pedret i Marzà, Pujals dels
Cavallers, Pujals dels Pagesos, Pujarnol, Ravós del Terri, Riudellots de la



Creu, Roses, Sant Esteve de Guialbes, Santa Llogaia del Terri, Saus,
Serinyà, Sords, Usall, Vilafreser, Vilajuïga, Vilaür i Vilopriu.

El febrer de 2021 varen ser adquirits dos llibres procedents de parròquies, a
la llibreria antiquària de Girona “Portal del Coleccionista”: Llibre del
Cumpliment Pascual de Armadás y Vilajoan (1858-1894, 1918) i Llibre de
Comptes de l’Obra, amb comptes de la Candela de Nostra Senyora, de la
parròquia de Santa Maria de Serra de Daró.

El Sr. José María Matas Larrucea, de Barcelona, ha fet donació de dos
documents que havien estat adquirits pel seu besavi Joaquín Matas Arovitx,
notari i historiador de Besalú: a) la delegació feta pel bisbe de Barcelona al
canonge de Girona Miquel Guinard per tal que executi una butlla del papa
Alexandre VI (Roderic de Borja) en la qual ordenava la restitució al seu
familiar Juan de Castro-Pinós, cardenal i bisbe d’Agrigent, de les rendes
dels castells i viles retinguts per alguns oficials reials, que li corresponien en
tant que abat comendatari de Sant Pere de Rodes i de les colꞏlegiates de
Santa Maria de Besalú i Santa Maria d’Ullà (1502); i b) un índex dels
cognoms dels qui havien capbrevat pel priorat de Santa Maria de Besalú, i
una relació de documents notarials importants pel priorat de Santa Maria de
Besalú, indicant la seva procedència (s. XVII). S’han afegit al fons de Santa
Maria i Sant Vicenç de Besalú i agraïm la donació feta.

Així mateix, un particular ha donat 2 fulls procedents d’un manual notarial de
Sant Miquel de Fluvià de principis del s. XIV, amb tres documents de 1306 i
1307. Han estat afegits al fons del monestir de Sant Miquel de Fluvià.

4.2 Ingressos a la biblioteca

Durant l’any 2021 s’han adquirit un total de 48 obres. Les que pertanyen a
colꞏleccions rebudes per subscripció (BAC Maior i BAC Normal, Bernat
Metge, Biblioteca de Estudios Bíblicos, El Credo comentado por los Padres
de la Iglesia, Cuadernos Bíblicos o Els nostres clàssics) i altres obres
diverses, algunes de les quals s’ha donat notícia per mitjà de la pàgina web.

En commemoració als 700 anys de la mort de Dante Alighieri s’ha rebut en
donació de Mn. Joan Naspleda: “La Divina Comedia”, amb el text italià i la
traducció castellana, i gravats de Gustave Doré (2 volums), Barcelona,
Montaner y Simon, 1884; i “Divina Comedia”, amb el text italià i la traducció
castellana, i ilꞏlustracions de Miquel Barceló (3 volums), Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2016.



llibres i revistes provinents de les següents donacions personals: Sr. Bisbe
Mons. Francesc Pardo, Sr. Jordi Canal, Sra. Montserrat Claveria, Sr. Antoni
Egea, Mn. Josep Frigola Sra. Antònia Gimbernat, Sr. Elvis Mallorquí, Sr.
David Moré, Sr. Joaquim Nadal, Sr. Borja de Riquer i Sr. Pep Vila.

També llibres i revistes provinents de diverses institucions: Cúria diocesana,
Catedral, Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, Museu d’Art de
Girona, Fundació Noguera, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona,
Ajuntament de la Cellera de Ter, Institut d’Estudis Catalans.

5.- Treballs

5.1. Treballs a l’Arxiu Diocesà

Han estat etiquetats i catalogats o revisats en el programa informàtic 1.465
documents i llibres corresponents a les parròquies de: Albanyà, Arbúcies,
Banyoles, la Barroca, Batet, Beget, Borrassà, Borgonyà, Breda, Cadaqués,
Calonge, Camallera, Camós (Sant Vicenç), Canet de Verges, Castell d’Aro,
la Cellera de Ter, Centenys, Cornellà de Terri, Corts, Esclanyà. Ermedàs,
Fitor, Fontanilles, Fontclara, Fortià, Galliners, Garrigàs, Garrigoles,
Garriguella, Gaüses, Ginestar, Girona (Pont Major), Girona (Sant Feliu de
Domeny, Sant Feliu de Girona, Sant Nicolau, Sant Pere de Galligants, Santa
Eugènia de Ter), Ginestar, Granollers de Rocacorba, Grions, Gualta,
Hostalric, Joanetes, la Jonquera, Juià, Llabià, Lladó, Llagostera, Llambilles,
Llampaies, Llers, Lligordà, Llofriu, Llorà, Lloret de Mar, Madremanya, Mata,
Matajudaica, la Miana, Miànegues, Mollet de Peralada, Monells, Montiró, la
Mota, Olot (Sant Esteve), Olot (Santa Maria de Batet), Palafrugell, Palamós

(Santa Eugènia de Vila-romà), Palau-sator, Palau-saverdera, Palol de
Revardit, Palol d’Onyar, Parlavà, Pau, Pedrinyà, Pera, Peratallada, Pineda
de Mar, Pontós, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos, Pujarnol, Ravós
del Terri, Reminyó, Riudellots de la Creu, Riudellots de la Selva, Riumors,
Roses, Rupià, la Sala, Saldet, Sales de Llierca, Sallent, Salt, Sant Aniol de
Finestres, Sant Cebrià de Lledó, Sant Cebrià dels Alls, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Dalmai, Sant Esteve de Guialbes, Sant Esteve de Llémena,
Sant Feliu de Boada, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Lladó, Sant Feliu
de Pallerols, Sant Gregori, Sant Iscle de Vallalta, Sant Julià del Llor, Sant
Llorenç de la Muga, Sant Marçal de Quarantelles, Sant Martí del Clot, Sant
Martí de Llémena, Sant Martí de Solamal, Sant Martí Sesserres, Sant Martí
Vell, Sant Medir, Sant Miquel de Cladells, Sant Miquel de Campmajor, Sant
Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Despuig, Sant Pere Pescador, Sant
Pol de la Bisbal, 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 Cristina d’Aro, Santa Llogaia d’Àlguema, Santa Llogaia del
Terri, Santa Margarida de Bianya, Santa Maria de Camós, Santa Maria de
Finestres, Santa Pau, Saus, la Selva de Mar, Serinyà, les Serres, Serra de
Daró, Siurana, Solius, Sords, Sous, Taialà Taravaus, Terradelles, Terrades,
Tordera, el Torn, Torrent, Tortellà, Tossa, Ullà, Ullastret, Ultramort, Usall, la
Vajol, Vall del Bac, Valldevià, Vall-llobrega, Vallmanya, Valveralla, Ventalló,
Ventajol, Verges, Vidreres, Vilabertran, Vilacolum, Viladamat, Viladasens,
Vilademí, Vilademires, Vilademuls, Vilafreser, Vilajuïga, Vilallonga,
Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle, Vilamarí, Vilanova de la Muga, Vilarig,
Vilarnadal, Vila-robau, Vilatenim, Vila-sacra, Vilaür, Vilavenut, Vilert, Vilobí
d’Onyar-Vila-roja, Vilopriu, Vulpellac, entre els que s’inclouen tots els llibres i
lligalls, ingressats a l’arxiu durant el present any 2021.



S’han netejat i instalꞏlat en els compactes del dipòsit 21 metres lineals de
llibres i lligalls dels fons de colꞏlegiates i monestirs: Santa Maria d’Amer i
Santa Maria de Roses, Sant Esteve de Banyoles, Sant Feliu de Cadins,
Terciaris recolets de la Bisbal, Santa Maria de Cervià, Sant Pere de
Galligans de Girona Sant Domènec de Girona, Nostra Senyora del Carme
Calçat de Girona, Sant Feliu de Guíxols, Sant Miquel de Fluvià, dels quals
s’han descrit 169 unitats documentals compostes.

5.2. Treballs a l’Arxiu Capitular

Durant aquest any s’han regestat 432 pergamins de la sèrie general, tots
pertanyents al segle XIV (1331-1336).

Durant l’estiu s’han netejat i instalꞏlat als compactes del dipòsit 42 metres
lineals de llibres i lligalls de l’administració d’Aniversaris Presbiterals de la
Seu.

5.3. Treballs a la Biblioteca

Al llarg de l’any 2021 s’han entrat al catàleg del fons de la biblioteca 542
llibres, dels quals 48 han estat de compra, 129 de donacions d’entitats de la
diòcesi, d’entitats civils o de particulars i 365 procedents del fons de la
mateixa biblioteca.

A l’estiu ha continuat la neteja i el tractament del llibres d’antiquària, en
concret els de les seccions 34 (Dret), 348 (Dret canònic), 92 (Biografies) i 93
(Història), per part de la restauradora Sra. Ariadna Olivé. Els llibres tractats
de les seccions 92 i 93 s’han traslladat a les noves seccions creades
exclusivament per a llibres d’antiquària (43, 44, 45 i 46), i s’han omplert els
buits que han deixat amb llibres provinents dels fons de la biblioteca
pendents de catalogar. També durant l’estiu s’ha reinstalꞏlat la secció 41,
formada per 1.940 llibres d’antiquària (1601-1900) de l’antiga biblioteca
capitular.

L’inventari dels Manuscrits de la Biblioteca s’han ampliat amb 38 manuscrits,
10 més de petit format i un plec de 63 documents diversos amb segells en
sec o en paper provinent de la colꞏlecció Valls. Amb aquestes incorporacions
el conjunt dels manuscrits de la biblioteca està format per 425 manuscrits,
més 51 de petit format i 18 peces documentals, una d’elles l’esmentada
colꞏlecció. Aquest inventari, igualment que els dels manuscrits de l’Arxiu
capitular, de l’Arxiu diocesà i de Sant Feliu de Girona són consultables al
web, en l’apartat de les colꞏleccions especials dintre l’epígraf de la
Biblioteca.

Els mesos entre octubre de 2020 i juliol de 2021 els catàlegs bibliogràfics
universitaris, on es va recatalogant el fons bibliogràfic propi, van portar a



terme un canvi de sistema i migració de dades. El nou sistema, ALMA, és
una eina de treball que presenta grans novetats com el treball al núvol i ha
permès crear un catàleg únic on les institucions del CSUC comparteixen els
registres bibliogràfics. Això suposa un pas més en la cooperació entre
institucions i un estalvi de temps en la catalogació. El canvi de sistema ha
comportat un canvi en el cercador que permet fer cerques integrades al
catàleg, als repositoris institucionals i a la biblioteca digital.

5.4. Colꞏlaboradors

En el moment de fer aquesta memòria ens arriba la notícia del traspàs del
Sr. Pere Trijueque (a.c.s), colꞏlaborador de l’Arxiu, tant en la captació
d’imatges com en l’ordenació del buidatge de diferents fonts i la preparació
de les imatges digitals per a la seva consulta a intranet a la sala com a
internet per mitjà del web. Pere Trijueque ha estat un prolífic i reconegut
investigador de la història de Palamós i Sant Joan, ciutat de la qual era fill
predilecte. La colꞏlaboració amb l’Arxiu s’inicia a finals dels anys 1990 quan
era director Mn. Josep Ma. Marquès i continua amb la direcció de Mn. Joan
Naspleda; indexant la major part dels fons de l’Arxiu que havia buidat Mn.
Josep Ma. Marquès i els buidatges que s’han fet posteriorment, sobretot en
l’apartat de dispenses matrimonials (més de 213.00 entrades) i els principals
fons de l’Arxiu (lletres, notaria, beneficial, processos...). L’Arxiu Diocesà vol
expressar l’agraïment públic d’una colꞏlaboració tant dilatada de més de 25
anys i fins a la data del seu traspàs.

D’altra banda agraïm la molt estimable colꞏlaboració en aquest any 2021
dels voluntaris Srs. Eduard i Alfons Martinell amb el treball de digitalització
que estant duent a terme i que ha significat la presa de 69.600 fotografies de

llibres o lligalls parroquials; i la dedicació d’un matí setmanal del Sr. Pere
Peya a la reestructuració de les colꞏleccions de goigs.

Durant uns mesos d’aquest any també s’ha comptat amb la colꞏlaboració de
l’estudiant en pràctiques Sra. Cristina Olivares, dintre el conveni amb la
Universitat de Girona.

6.- Restauracions
El Taller de Restauració Estudi B2 de Barcelona ha restaurat 73 pergamins
(1021-1286) del fons de la canònica de Santa Maria de Vilabertran de l’Arxiu
diocesà, que estaven molt afectats per fongs, el cost de la restauració ha
estat de 7.441,50 € i ha comptat amb una subvenció de 5.208 € del Ministeri
de Cultura (convocatòria d’ajudes per a projectes arxivístics).

El Taller BBlasi de Tiana ha restaurat 5 llibres parroquials que es trobaven
en estat precari de conservació: Llibre de Baptismes i Òbits BO-1 (1671-
1769 i 1682-1755) de Cruïlles, Llibre d’Òbits O-1 (1851-1941) de Llorà,
Llibre de Testaments T-1 (1549-1564) de Palol d’Onyar, Llibre de Matrimonis
M-9 (1885-1912) i Llibre d’Òbits O-14 (1890-1894) de Santa Coloma de
Farners. El cost d’aquesta intervenció ha estat de 7.986 € i s’ha obtingut una
subvenció de 3.194 € del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.



Un any més hem d’agrair la colꞏlaboració de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, que ha portat
restaurats pels alumnes 42 pergamins (s. XIII-XVII) pertanyents la major
part al fons de la canònica de Santa Maria de Vilabertran de l’Arxiu diocesà.
També han restaurat dues taules d’autor anònim (s. XVI-XVII): una de
l’Aparició de sant Miquel al bisbe en el mont Gargano i una altra doble amb
el miracle de la cama i la decapitació dels Sants Metges, pertanyents a les
dependències del Seminari.

Amb motiu de les obres realitzades en el Museu Capitular i amb la
reordenació dels seus espais, s’ha rebut de la Catedral l’armari de l’antiga
secretaria capitular, una vegada restaurat i preparat per al seu ús per
Climent Artesans, donat que havia sofert l’atac dels tèrmits. Ha quedat
instalꞏlat junt amb els antics armaris d’arxiu a l’Aula magna. Aquest armari,
construït en els inicis del s. XIX, va rebre altres intervencions a finals del
mateix s. XIX i inicis del s. XX i havia servit per a guardar els manuscrits de
la biblioteca capitular i els llibres de les actes capitulars.

Durant aquest any s’han netejat i tractat dels corcs 32 cadires embalcades
de la Sala de consulta, per part de Climent Artesans d’Anglès, amb un cost
de 464,64 €.

En el capítol de conservació deixem constància de l’adquisició de tres
deshumidificadors portàtils per a diversos espais de dipòsit de
documentació. El cost ha estat de 5.971,35 €, i s’ha rebut una subvenció del
Ministeri de Cultura (convocatòria d’ajudes per a equipaments arxivístics) de
4.179 €.

7.- Difusió

7.1. 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:

- Formiga i Bosch, Josep. “Riudarenes”. Girona : Diputació, 2021 (Quaderns
de la Revista de Girona ; 120. Monografies Locals ; 209)

- Puig i Oliver, Jaume de. “Catàleg dels manuscrits de la 
Biblioteca diocesana del Seminari de Girona. Volum II: 
Manuscrits 51-100”. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 
2020 (Colꞏlecció Treballs de la Secció de Filosofia i 
Ciències Socials ; LI)



- Gimbernat i Gou, Antònia. “Cabanes : casals amb història”. Girona :
Ajuntament de Cabanes, 2021

- Mallorquí, Elvis. “Els camins històrics”. Girona : Diputació, 2021
(Quaderns de la Revista de Girona ; 205. Monografies Locals ; 213)

- Mallorquí, Elvis. “Una visita particular : Cassà de la Selva 1320”.
(Colꞏlecció Manuel Tolosà ; 4)

- Moré Aguirre, David i Zucchitello Gilioli, Mario. “Els santuari de Sant
Grau de Vallpresona (Tossa) : més de sis-cents anys de talaia espiritual i
social de la comarca”. Tossa : Ajuntament de Tossa, 2021 (Quaderns
d’Estudis Tossencs ; 17)

- Moreno Chacón, Manuel. “Vilamacolum”. Girona : Diputació, 2021
(Quaderns de la Revista de Girona ; 122. Monografies Locals ; 212)

- VV.AA. “La cultura de l’aigua a la Vall d’en Bas : molins hidràulics i
agricultura. Arquitectura i història de les activitats preindustrials a l’entorn
de l’Alt Fluvià”, Olot : PEOC [et al.], 2021

VV.AA. “Maçanet de la Selva a l’edat mitjana : Paisatge i societat a través
de l’arqueologia i la història”, Maçanet : Taller d’Història de Maçanet de la
Selva, 2021

*Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum LXII (2021):

- Camprubí Sensada, Josep. “Explotació del patrimoni immoble conegut
de la Seu de Girona a l’època del bisbe Berenguer Dalmau (1113/14-
1144/45)”, (pp. 67-80)

- Sureda i Jubany, Marc. “La creu d’or romànica de la Seu de Girona”,
(pp. 81-110)

- Freixas i Camps, Pere. “Els Mieres, mestres pedrers de Girona”, (pp.
135-158)

- Saura Nadal, Jordi. “Guillem Ponç, un notari rural al segle XIV”, (pp.
159-180)

- Palmada, Guerau. “El ressorgiment dels molins drapers i el negoci de la
llana a la Banyoles del segle XVI” (pp. 205-232)

- Mota Montserrat, Jordi. “L’església de Sant Miquel de Fluvià en època
moderna i contemporània”, (pp. 232-272)

- Solà i Colomer, Xavier. “L’epidèmia de la pesta bubònica de 1650 a 1654
a Girona: testimonis sobre la malaltia i mesures de profilaxi”, (pp. 273-
312)

- Soler Masferrer, Narcís. “El compte de les fornades dels ollers de Quart
(1707-1710)”, (pp. 313-344)

- Guitart i Molina, Mateu. “El castell de Montjuïc : una breu introducció a la
seva història (segles XVII-XIX”, (pp. 413-438)

- Bohigas i Maynegre, Jordi i Buscató i Somoza, Lluís. “Biografía de
Martín Matute”, de Celestí Pujol : Estudi crític i transcripció”, (pp. 439-
464)



*Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, Volum 31 (2020):

- VV.AA. “La restauració de Sant Feliu de Monars (Montagut-Oix)”, (pp.
13-31)

- Fumanal Pagès, Miquel Àngel, “Els monuments funeraris dels Coll :
l’escultura al servei d’un llinatge olotí del segle XIV”, (pp. 57-87)

- Solà i Colomer, Xavier. “Formació i creixement dels nuclis urbans de
Sant Privat d’en Bas i Ridaura entorn de les seves places públiques
(segles XVI-XVII)”, (pp. 101-120)

7.2. Concert sobre documentació musical

L’Associació Música Antiga de Girona va realitzar el diumenge 12 de
desembre a les 19 hores, a l’Auditori de la Mercè de Girona, el concert “La
Setmana Santa de la Girona Barroca” amb peces tretes de partitures
inèdites de l’arxiu musical de la Catedral de Girona, composades entre 1682
i 1774, de Francesc Soler, Josep Gaz i Manuel Gònima. Va ser dirigit per
Marc Díaz.

8.- Servei al públic

Durant aquest any la sala de consulta ha estat oberta al públic, amb reserva
prèvia (aforament limitat a 8 persones), durant 200 sessions, amb un total
de 800 hores d’atenció amb 498 visites.

Les recerques genealògiques per mitjà de les imatges dels llibres
sacramentals parroquials ja s’han consolidat a través del web. Així en
acabar l’any hi havia registrats 1.460 usuaris per a fer aquestes consultes.
El web ha tingut prop de 30.000 visites totals. Cal assenyalar també el fet de
la limitació de les classes presencials en l’Institut Superior de Ciències
Religioses, que ha minvat les peticions de llibres de la biblioteca.

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

S’han demanat en préstec 44 llibres del dipòsit de la Biblioteca.

S’ha autoritzat la captació de 255 imatges, de les quals 15 han estat
reproduïdes per a ser publicades total o parcialment; s’han gestionat prop de
600 peticions a través de correu electrònic; també s’han elaborat i enviat
234 imatges o certificacions de partides sagramentals.

2021 Biblioteca Arxiu Totals mensuals

Gener 14 27 41
Febrer 6 26 32
Març 5 41 46
Abril 16 45 61
Maig 20 33 53
Juny 15 65 80

Setembre 14 37 51
Octubre 18 85 103
Novembre 9 71 80
Desembre 6 9 15

Totals per fons 123 439 562



Despeses extraordinàries

9.2. Ingressos

Girona, febrer de 2022

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.

9.- Comptes

9.1. Despeses de funcionament

Despeses ordinàries

1.- Adquisicions de llibres 3.011,60 €

2.- Subuscripcions publicacions periòdiques 970,30 €

3.- Restauració documentació 15.427,00 €

4.- Digitalització documentació 6.027.83 €

5.- Material conservació i fungible 2.924,56 €

6.- Informàtica, web, programari 7.742,84 €

7.- Equipaments 8.906,81 €

8.- Peatges, porteria 4.662,78 €

9.- Colꞏlaboracions externes 2.202,20 €

10.- Serveis i manteniment 23.421,77 €

11.- Neteja 3.458,38 €

12.- Subministraments 15.701,69 €

13. - Aportació despeses edifici Seminari 6.684,39 €

14.- Nòmines del personal 114.166,85 €

1.- Aportacions dels usuaris per serveis 1.636,61 €

2.- Aportació de l’administració del Bisbat 149.824,50 € 

3.- Aportació extraordinària del Bisbat 9.830,68 €

4.- Aportació del Capítol Catedral 51.266,89 €

5.- Subvenció Generalitat de Catalunya 3.194,00 €

6.- Subvenció Ministerio de Cultura 9.387,00 €

Total ingressos: 225.139,68 €

Actualització sistemes de seguretat dipòsits 9.830,68 € 

Total despeses: 225.139,68 € 



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 14h., amb cita prèvia 

http://www.arxiuadg.org
info@arxiuadg.org - arxiu@catedraldegirona.cat

biblioteca@bisbatgirona.cat


