
 
 

                                   

                                                     

             

 

 

ARXIU DIOCESÀ 

ARXIU CAPITULAR  
DE LA CATEDRAL 

 
BIBLIOTECA DIOCESANA 

DEL SEMINARI  
 

 
GIRONA 

 

 

memòria 2014 

 



 

 

1. Trasllat de l’Arxiu capitular de la Catedral 

Des del començament de l’any 2014 l’Arxiu capitular de la 
Catedral s’ha incorporat a la direcció i gestió conjuntes de 
l’Arxiu diocesà i la Biblioteca diocesana del Seminari. Així 
durant l’any 2014 s’han fet tres trasllats de documentació 
capitular des de l’edifici de la Catedral a les instal·lacions 
de l’edifici del Seminari: l’un de la documentació que ja 
s’havia preparat i inventariat en els anys anteriors, un 
l’altre dels manuscrits, incunables i llibres singulars, i un 
tercer trasllat amb documentació per tractar i inventariar 
durant aquest any 2015, restant encara una part de la 
documentació en les antigues dependències de la Catedral, 
pendent d’un trasllat durant el proper any. Juntament amb 
la documentació arxivística general també s’ha traslladat 
l’arxiu musical, en procés de catalogació amb conveni amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona; i una part del fons 
bibliogràfic imprès del segle XX, especialment les obres de 
consulta general, d’art i de música, per incorporar-les a les 
seccions corresponents de la Biblioteca diocesana del 
Seminari. Igualment alguns elements de mobiliari 
(llibreries, una vitrina expositiva i dues planeres) s’han 
instal·lat en els nous dipòsits arxivístics. 
 
 
2. Protocol·lització dels testaments del segle XX 
 
El treball arxivístic, des del mes de setembre al mes de 
novembre ha estat centrat d’una forma gairebé exclusiva en 
la preparació dels testaments davant de rector, posteriors al 
1907, que calia protocol·litzar, d’acord amb el Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Justícia, la Conferència 
Episcopal Tarraconense i el Col·legi de Notaris de Catalunya 
per col·laborar en la protocol·lització dels testaments atorgats 
davant rector, signat el juliol del 2013. En total s’han 
preparat 2.603 testaments de 132 parròquies diferents. 



3. Celebració del Congrés d’Arxius i Indústries culturals 
a Girona 
 
El Congrés Arxius i Indústries Culturals celebrat a Girona de 
l’11 al 15 d’octubre del 2014, organitzat per l’Ajuntament 
de Girona a través de l’Arxiu Municipal, ha englobat tres 
esdeveniments en un: la 2a. Conferència Anual del Consell 
Internacional d’Arxius, la 9a. Conferència Europea d’Arxius 
i les 13es. Jornades Imatge i Recerca. Hi han participat uns 
900 arxivers d’arreu del món. El director i els dos arxivers 
dels arxius diocesà i capitular han assistit a diverses 
sessions d’aquest Congrés. També s’havia participat a les 
reunions de preparació, juntament amb els altres arxivers 
de la ciutat.  
 
 
4. Col·laboració amb el Cens d’arxius de la Generalitat 
 
Darrerament s’ha acordat entre el Departament de Cultura 
de la Generalitat i la Conferència Episcopal Tarraconense, 
en el marc de la Comissió Mixta Església-Generalitat, la 
realització del Cens d’arxius, previst en la Llei 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i documents, en l’àmbit dels arxius 
eclesiàstics de les diòcesis de Catalunya. Aquest cens en 
relació als fons eclesials va adreçat només a la 
documentació de més de cent anys.  
Des del mes de novembre l’Arxiu diocesà està realitzant 
aquesta col·laboració informativa amb la Subdirecció 
general d’arxius, tant en relació als fons propis, com els de 
l’Arxiu Capitular i el conjunt dels arxius parroquials. 
 
 
5. Notícia sobre les noves instal·lacions 
 

- Durant l’any 2014 s’ha iniciat la instal·lació de la 
documentació en els nous dipòsits. S’ha començat pels fons 
dels arxius parroquials (fins a les parròquies de la lletra C), 
alhora que es portava endavant la seva descripció seguint 
les normes de la NODAC.  



- Ha significat una atenció especial el control de les 
condicions de temperatura i humitat dels diversos dipòsits, 
degut a les dificultats que ha presentat el funcionament de 
la maquinària. D’altra banda, per evitar les fresses del seu 
funcionament, fins ara només diürn, s’ha instal·lat un 
aïllament acústic.  

- S’han adquirit els elements mobles que foren objecte de la 
concessió d’una subvenció parcial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte el 2013: un armari blindat per 
a les còpies de seguretat i dos deshumectadors.  

- S’ha renovat la instal·lació elèctrica de les habitacions de 
la segona planta de l’edifici del Seminari, destinades a 
guardar els llibres impresos pendents de catalogar a la 
Biblioteca, i els llibres duplicats que convé conservar. 

- S’ha adequat el passadís de comunicació entre l’ascensor i 
el dipòsit arxivístic, com a dipòsit annex a la Biblioteca, 
amb uns 80 metres de llibreria, adquirida de segona mà, i 
uns 40 metres més d’antigues llibreries, on s’hi aniran 
instal·lant les seccions d’obres generals, art, arxivística i 
col·leccions que es reben en subscripció. 

- S’han traslladat des del Palau episcopal els armaris 
metàl·lics utilitzats en les antigues oficines de la Cúria per 
aprofitar-los, amb uns arranjaments mínims, per a l’arxiu 
fotogràfic. 

- En acabar el 2014 s’han rebut bones notícies del 
Departament de Cultura de la Generalitat: la propera 
l’arribada, per a començaments del 2015, de planeres per a 
la conservació dels pergamins (sobre els 40.000). És una 
part de la petició que es va fer demanant la col·laboració 
d’aquest departament pels nous equipaments arxivístics. 
Igualment, i buscant més ajuts i col·laboracions, dintre 
l’any 2014 s’ha presentat una petició de subvenció a la 
Diputació de Girona en vista a una part de l’equipament, en 
concret els armaris compactes que han de conservar els 
fons de l’Arxiu Capitular de la Catedral, de la Col·legiata de 
Sant Feliu, monestirs i les obres manuscrites o antigues de 
la Biblioteca. 



6. Ingressos 
 
6.1. Ingressos a l’Arxiu Diocesà 

S’ha recollit o ha ingressat documentació de les parròquies 
de Castell d’Aro, Castellfollit, Platja d’Aro, Sant Cristòfol les 
Fonts i Sant Esteve d’Olot, i parròquies de la Vall de 
Bianya. De la parròquia de Fontcoberta han ingressat 68 
pergamins dels segles XIII al XVII. 

També s’han portat a l’Arxiu testaments de parròquies per 
fer les gestions de la seva protocol·lització: d’Aiguaviva, 
l’Armentera, Borrassà, Hortsavinyà, Jafre, Juià, Lloret, 
Ordis, Pedret i Marzà, Peralada, Ullastret, Ventalló i 
Vilafant. 
 
 
6.2. Ingressos a la Biblioteca 
 
S’han adquirit 85 llibres dels quals cal destacar, a més de 
les obres rebudes en subscripció (BAC maior i normal, 
Bernat Metge, Biblioteca de Estudios Bíblicos, Cuadernos 
Bíblicos, etc.): 
- Els volums que mancaven de l’obra “Espanya sagrada”, 
editada de nou per l’Editorial Agustiniana, i també uns 
volums duplicats referents als bisbats de Girona i 
d’Empúries per al seu ús en la sala de consulta. 
- Els volums 5 (1893) i 7 (1896) de les “Notícias históricas” 
de Monsalvatje. 
- Els volums 5, 6 i 7 de “Les dotalies de les Esglésies de 
Catalunya (segles IX-XII)” de Ramon Ordeig. 
- Els darrers volums apareguts de la col·lecció “Biblioteca 
de los grandes pensadores” de l’editorial Gredos. 
 
Pel que fa a les donacions cal assenyalar: 
- 20 volums de L’“Encyclopaedia Judaica”, donada pel 
professor Joan Ferrer, que s’ha posat a la sala de consulta. 
Igualment s’han posat a disposició a la sala de consulta els 
32 volums de l’ “Encyclopaedia Britannica” donada pel 
professor Marcel Salleras, el “Diccionario Enciclopédico 



Espasa” de 12 volums i el “Dictionnaire Universel des Noms 
Propes” (Le Robert] de 5 volums. L’antiga Enciclopedia 
Espasa, malmesa per l’ús, s’ha canviat per una edició nova, 
provinent de Mn. Agustí Vila (a.c.s.) de Castell d’Aro. 
- Al llarg de l’any ha anat ingressant una part de la 
biblioteca de Mn. Pere Gubau (a.c.s.), especialment obres 
de teologia, filosofia, grec i llatí, i pastoral. 
- Altres fons rebuts: de Mn. Pere Bellvert, Sr. Lluís Cabruja, 
Mn. Josep Lloveras (a.c.s.), Mn. Manel Masvidal, Sr. Àngel 
Rodríguez, Mn. Enric Sala, Sr. Pep Vila, Sr. Àngel Vergés, 
Mn. Agustí Vila (a.c.s.). També les obres editades per 
diverses institucions: Diputació de Girona, Fundació 
Noguera, Institut d’Estudis Catalans i l’Arxiu municipal de 
Tossa. 
 
 
7. Treballs  
 
7.1. Treballs a l’Arxiu Diocesà 
 
7.1.1. Catalogació i descripció de documentació  
 
Durant aquest any ha continuat la tasca d’ordenació dels 
fons dels arxius parroquials: estructurant la documentació 
seguint l’esquema de classificació i etiquetant els llibres i 
lligalls (parròquies de Castell d’Aro, Castellfollit de la Roca i 
Fenals-Platja d’Aro). Pel que fa a la descripció basada en les 
normes de la NODAC i la instal·lació definitiva de la 
documentació en els nous dipòsits s’han acabat les 
parròquies de la lletra B (Biure, Blanes, Boadella, Bolós, 
Bordils, Borgonyà, Borrassà, Breda, Brunyola) i començat 
la descripció de les corresponents a la lletra C 
(documentació relativa a sagraments, òbits i testaments de 
les parròquies de: Cabanes, Cadaqués, Calabuig, Caldes de 
Malavella, Camallera, Campllong, Canelles, Canet d’Adri, 
Canet de Mar, Canet de Verges, Cantallops, Capellada i 
Juvinyà, Capmany, Capsec, Cartellà, Casavells, Cassà de la 
Selva, Caçà de Pelràs, Castanyet, Castell d’Aro, Castell 
d’Empordà, Castellar de la Muntanya, Castellar de la Selva, 



Castellfollit de la Roca, Castelló d’Empúries, la Cellera de 
Ter, Celrà, Centenys, Cervià de Ter, Cistella, Cogolls, 
Colera, Colomers, Constantins, Corçà, Cornellà de Terri, 
Corts, la Cot, Crespià, Cruïlles. Cal indicar que cap 
document de Calonge es troba dipositat a l’Arxiu diocesà).  
També s’ha adaptat a la Norma de Descripció Arxivística 
gran part dels pergamins de la Mitra que l’any anterior 
havien estat digitalitzats. 
S’han ordenat cronològicament, foliat i digitalitzat, els 
2.603 testaments davant de rector, entregats al Col·legi de 
Notaris de Catalunya per tal de poder-los protocol·litzar. 
D’altra banda s’han instal·lat en un espai annex dels nous 
dipòsits les còpies de les partides sagramentals 
corresponents als segles XX-XXI. I també s’ha finalitzat 
l’ordenació i instal·lació de la documentació moderna 
procedent del Col·legi del Collell.  
Finalment s’ha començat la catalogació dels 68 pergamins 
de la parròquia de Fontcoberta. 
 
 
7.1.2. Digitalització de documentació de l’Arxiu 
diocesà  
 
En l’apartat de captació i tractament fotogràfic de 
documentació dels arxius, especialment dels fons 
parroquials, un any més hem comptat amb la col·laboració 
dels Srs. Eduard i Alfons Martinell. Durant aquest  any han 
realitzat 71.200 captacions corresponents a 440 llibres 
parroquials i 860 dispenses d’impediment. El Sr. Pere 
Trijueque es continua encarregant del tractament 
informàtic d’aquestes imatges per tal de posar-ho a 
disposició del públic. 
L’empresa especialitzada DINSER, per la seva banda, ha 
realitzat 14.000 captacions bàsicament de llibres de Visites 
Pastorals i dels Processos Medievals més antics.  
 
 
 
 



7.2. Treballs a l’Arxiu Capitular 
 
7.2.1.Tasques de descripció, etiquetatge i encaixament  
 
Tot i que l’Arxiu Capitular va tancar al públic les portes de 
les antigues instal·lacions a la Catedral el mes de juny de 
2013, i des de l’1 de gener del 2014 s’atenen les consultes a 
l’edifici del Seminari, fins a l’estiu d’aquest any 2014 s’hi 
han continuat realitzant treballs tècnics interns de 
classificació i catalogació dels seus fons, durant els matins 
de dilluns a dimecres. Així s’ha procedit a l’inventari, 
etiquetatge i encaixament de les seccions d’Actes 
Capitulars, de l’Obra, Administració General, Culte i Obra i 
Comunitat de Beneficiats. 
D’altra banda durant el març es feu el primer trasllat de 
documentació des de la Catedral a les noves instal·lacions. 
Aquest trasllat afectà les seccions ja inventariades, 
etiquetades i encaixades: Ferial, Pius Sufragis, Capellanies, 
Sagristia d’Agullana, Confraries, Cementiri de Girona i 
Actes Capitulars.  
A l’estiu s’han traslladat els manuscrits, incunables i llibres 
impresos singulars.  
Durant el mes de setembre s’han traslladat els següents 
fons, alguns d’ells encara pendents d’inventariar, netejar, 
etiquetar: Obra de la Seu, Administració General, Culte i 
Obra, Comunitat de Beneficiats, Pabordies, Subsidis 
Eclesiàstics a la Corona, Ardiaconat Major, Almoina del 
Vestuari, Col·legi de Dignitats, Capella de Música, Beneficis 
de la Catedral, Teca, Sedes del Pa, Vi i Escudella, i les 
partitures de música manuscrita dels fons de la Catedral, 
del Mercadal i de Casa Carles.  
Per altra part, s’ha continuat, des de la nova seu a l’edifici 
del Seminari,  amb la catalogació de l’arxiu musical dirigida 
pel Dr. Josep Maria Gregori, de la Universitat autònoma de 
Barcelona, i portada a terme pels seus col·laboradors.  
 
 
 



7.2.2. Digitalització de documentació de l’Arxiu 
capitular 
 
Per mitjà de l’empresa DINSER s’han digitalitzat els 
pergamins més antics (834-1200) i  la pràctica totalitat de 
traces i plànols.  
Durant la primavera l’equip format pels Srs. Lluís Codina i 
Giol, Martí Fàbregas i Alcaire, Anton Maria Masó i Llunés i 
Jaume Pinyol i Balasch, ha continuat, amb caràcter de 
col·laboració voluntària, la digitalització dels llibres de cor 
de la Catedral: s’han fotografiat els cantorals del 32 al 72, i 
aquells que estaven en mal estat i que per aquesta raó no 
havien estat fotografiats anteriorment (8, 10 i 11). Han 
realitzat un total de 8.313 fotografies. 
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit una subvenció de  3.158,10 € per a 
la digitalització de 77 manuscrits d’època medieval i 
moderna, de contingut religiós, procedents de l’antiga 
Biblioteca catedralícia (s. X-XVIII). Pel fet de haver-se portat 
a terme en la xarnera dels anys 2014-2015, la notícia i el 
reflex comptable es faran el proper l’any 2015. 
 
7.3. Treballs a la Biblioteca 
 
S’han registrat 497 llibres; d’aquests, 85 són de compra i la 
resta provenen de donacions d’entitats de la diòcesi o civils, 
i de particulars. 
S’ha continuat el treball de revisió de les seccions de la Sala 
de consulta, aquest any amb la creació d’una secció de 
biblioteconomia i d’una secció d’arxivística, amb obres de 
suport a les recerques sobre documentació arxivística o 
manuscrits, provinents moltes d’elles de l’Arxiu capitular, i 
amb les subseccions de les obres publicades per la 
Fundació Noguera. En acabar l’any s’està en el procés de 
catalogació d’aquestes seccions en el Catàleg Col·lectiu de 
les Universitats de Catalunya (CCUC), per mitjà del 
programa Millennium, gràcies al conveni amb la Universitat 
de Girona, signat el 2013. També s’han habilitat unes 
llibreries supletòries per ampliar l’espai de les seccions de 



la sala, posant a l’abast més obres de caràcter general o de 
consulta, en espera de tenir a punt la sala de l’Aula Magna. 
 
S’ha treballat en la tria dels fons bibliogràfics que han anat 
arribant a la Biblioteca en els darrers temps: seleccionant 
les obres prioritàries per a ser catalogades o posades a mà 
a la sala de consulta, guardant alguns duplicats pel seu 
interès o antiguitat, i destinant-ne d’altres, sobretot més 
actuals, a la diòcesi de Chuquibamba (Perú) per a les 
biblioteques que ha creat el seu bisbe, Mons. Màrius 
Busquets. 
S’han enquadernat 34 volums de publicacions periòdiques i 
s’han tornar a enquadernar dos llibres en mal estat. 
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit a la Biblioteca, una subvenció  de  
1.543,96 €  per a la digitalització de manuscrits de temàtica 
religiosa del fons de Sant Feliu. També pel fet d’haver-se 
portat a terme en la xarnera dels anys 2014-2015, la 
notícia i el reflex comptable es farà l’any 2015. 
 
7.4. Col·laboradors 
 
Volem expressar l’agraïment pel treball de digitalització que  
fa anys duen a terme els anteriorment esmentats Srs. 
Eduard i Alfons Martinell, i el Sr. Pere Trijueque. Igualment 
pel treball del grup format pels Srs. Lluís Codina i Giol, 
Martí Fàbregas i Alcaire, Anton Maria Masó i Llunes i 
Jaume Pinyol i Balasch. També agraïm l’assessorament del 
Dr. Jaume de Puig i el seu treball de catalogació de 
pergamins de l’Arxiu Capitular i de manuscrits de la 
Biblioteca. 
 
 
8. Restauracions 
 
8.1. Arxiu Diocesà 
 
- S’han restaurat 260 pergamins del fons de la col·legiata 
de Sant Feliu de Girona, continuant amb el programa de 



l’any passat. La restauració ha estat duta a terme pel Taller 
de Restauració de la Cort Reial de Girona. El cost total ha 
estat de 5.878,18 €, que ha estat subvencionat pel 
Ministerio de Educación, Cultura i Deportes amb 3.200 €.  
També durant aquest any el mateix Ministerio ha concedit 
una subvenció de 3.900 € per tal de restaurar la col·lecció 
de fragments hebreus, que es realitzarà durant l’any 2015. 
  
- S’han restaurat 33 pergamins procedents dels fons de 
Vilabertran i Castelló d’Empúries, dels segles XIII al XVII. 
Aquesta restauració s’ha fet gràcies a la col·laboració de 
l’Escuela Superior de Conservación Restauración de Bienes 
Culturales de la Comunidad de Madrid, i d’una manera 
especial gràcies a la seva directora, la Dra. Ruth Viñas i la 
professora Isabel Guerrero. Formaven part d’un grup de 40 
pergamins que s’hi varen portar durant l’any 2011, i dels 
quals en resten 7 encara en procés de restauració. 
 
- Amb motiu l’exposició Documents de Girona, 922-2014. 
Arxius Memòria i Futur, organitzada per l’Ajuntament de 
Girona a la Casa de Cultura, pel Congrés d’Arxius, és 
convingué l’exposició de diversos documents procedents 
tant de l’Arxiu Diocesà com de l’Arxiu Capitular. Com a 
contraprestació l’Ajuntament ha assumit el cost de la 
restauració de documentació de l’Arxiu pel valor de 4.000 
€. Aquesta quantitat s’aplicarà a la restauració de 5 
volums dels Llibres de Juraments de Veguers, 
corresponents als anys 1445-1824, que en acabar l’any 
s’està efectuant en el taller de restauració Estudi B2 de 
Barcelona.  
 
 
8.2. Arxiu Capitular 
 
- S’ha restaurat la Consueta secundum ordinem et morem 
huius ecclesiae Gerundensis noviter edita 1595. Manuscrit 
sobre suport paper i cobertes de pell; 406 folis; 33x22,5 
cm. (ACG Ms. 146). Restauració portada a terme pel taller 



Estudi B2 de Barcelona, amb un cost de 3.630 €, a càrrec 
del Capítol de la Catedral. 
 
- També s’ha restaurat el Projecte de Reforma de l’altar 
major amb reixa, d’Evaristo del Castillo (1794), de 65,5x51 
cm. (ACG Traces i plànols nº 36). La restauració ha estat 
portada a terme igualment pel taller Estudi B2 de 
Barcelona, amb un cost de 490,05 €, que han estat 
aportats directament per l’Ajuntament de Girona com a 
contraprestació del préstec de dues peces per a l’exposició 
en el Museu d’Història de la Ciutat de Girona Girona a 
l’època moderna: de l’Obrador al Baluard (segles XVI-XVIII). 
 
8.3. Biblioteca Diocesana  
 
S’ha restaurat el manuscrit 38, Llibre de la Confraria de 
Sant Jordi, del segle XVII. Dietari o llibre d’actes d’aquesta 
confraria, secció de Girona, que el braç militar de la 
Generalitat de Catalunya organitzà el 1565. Conserva 
l’enquadernació primitiva barroca de pell de color marró i 
està decorat pel sistema de gofrat amb motius geomètrics. 
La seva restauració s’ha dut a terme al Taller de 
Restauració de Documents Gràfics del Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona i s’ha comptat amb la 
generosa col·laboració del Reial Estament Militar del 
Principat de Girona – Confraria de Sant Jordi, que n’ha 
assumit directament el cost de 2.142,40 €.  
 

 
9. Difusió 
 
9.1. Exposicions 
 
- El Congrés Arxius i Indústries Culturals celebrat a Girona 
de l’11 al 15 d’octubre, ha englobat tres esdeveniments en 
un: la 2a. Conferència Anual del Consell Internacional 
d’Arxius, la 9a. Conferència Europea d’Arxius i les 13es. 
Jornades Imatge i Recerca. Dins aquest marc i com a 



activitat paral·lela, a la Casa Cultura de Girona s’ha 
organitzat durant dos mesos (del 13 d’octubre al 15 de 
desembre), l’exposició Documents de Girona, 922-2014. 
Arxius, memòria i futur, en què l’Arxiu Diocesà hi ha aportat 
tres documents: Llibre de matrimonis i defuncions de la 
parròquia de Sant Feliu de Girona (1518-1547), Llibre 
Primer de Visites Pastorals (1314), i Precepte del rei Carles el 
Simple a petició del bisbe Guiu de Girona (pergamí de l’any 
922); l’Arxiu Capitular per la seva banda, hi ha aportat tres 
documents més: l’Acta de consagració de la Catedral 
(pergamí de l’any 1038), l’Aprovació de la continuació de la 
Catedral amb una nau única (1416-17, pergamí) i el Projecte 
de Pere Costa d’acabament de la façana barroca de la 
Catedral (segle XVIII). 
 
- L’exposició Girona a l’època Moderna: de l’Obrador al 
Baluard S.XVI-XVIII ha estat organitzada pel Museu 
d’Història de la Ciutat de Girona a la Sala d’Exposicions del 
Museu d’Història de la Ciutat de Girona i al Museu 
d’història dels jueus, del 29 d’octubre de 2014 al 6 d’abril 
de 2015. L’Arxiu Capitular ha cedit en préstec 6 particel·les 
de musica manuscrita de l’obra de Josep Gaz, Tono a 
quatro vozes al Santíssimo Sacramento “Dize la fe que todo 
lo ve” (finals s. XVII o principis XVIII, ACG, Musica, carpeta 
XLI, núm. 29) i el plànol de Joan Cisterna, Plànol de la 
ciutat de Girona amb els entorns de la catedral amb escala i 
font, les muralles i alguns edificis emblemàtics dels voltants 
de la ciutat (s. XVII, ACG, Traces i plànols, núm. 04).  A 
més tan l’Arxiu Capitular com l’Arxiu Diocesà han cedit 
diverses imatges de documents. 
 
- Exposició bibliogràfica per commemorar el Doctorat 
Honoris Causa del professor Dr. David Jou i Mirabent. La 
Biblioteca va cedir en préstec a la Universitat de Girona el 
llibre: David Jou-Vladimir de Semir (833/1153). 
 
- L’exposició Llançà un viatge a la Història organitzada per 
l’Ajuntament de Llançà,  va tenir lloc entre el 14 de juny i 
26 d’octubre de 2014, a la Casa de Cultura de Llançà, amb 



la finalitat de donar a conèixer la història de la població des 
d’època megalítica fins al segle XX. L’Arxiu Diocesà va cedir 
diverses imatges de documents i la Biblioteca va cedir en 
préstec el llibre imprès de Jaime Villanueva, Viaje literario 
por las iglesias de España, Madrid: Real Academia de la 
Historia 1851. 
 
- Finalment es va concedir permís per reproduir una imatge 
del pergamí núm. 648 dels fons de la Pia Almoina, per a 
una exposició organitzada per l’Ajuntament de Llagostera 
 
 
9.2. 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: 

-Badia-Homs, Joan [et al.]. Llofriu. Palafrugell : Ajuntament 
de Palafrugell : Diputació de Girona, 2013. (Quaderns de 
Palafrugell ; 22) 

-Balateu i Massanet, Sebastià. Albons. Girona : Diputació 
de Girona, 2014. (Quaderns de la Revista de Girona ; 169. 
Monografies locals ; 96) 

-Barnils, Àlex. General Moragues, el diable de les Guilleries. 
Barcelona : Clipmèdia, 2014 

-Burgueño, Jesús; Gras, M. Mercè. Atles de la Catalunya 
senyorial : els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). 
Barcelona : Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya [et 
al.], 2014. (Cartoteca ; 2) 

-Brugués, Lluís; García, Josep Ma., Joan Carreras i Dagas 
(1823-1900). Girona : Ajuntament de Girona, 2014 

-Buscató i Somoza, Lluís; Fuente, Pablo de la. “El 
col·leccionisme d’antiguitats com a mitjà de promoció 
social: el cas de Josep de Maranges i Marimon. Anàlisi del 
“Compendio histórico, resumen y descripción de la 
antiquisima ciudad de Empurias”. Revista d’Arqueologia de 
Ponent, 23 (2013), 249-267. 



-Buscató i Somoza, Lluís, Fuente, Pablo de la. “La Gran 
Guerra vista des de l’Escala : notes sobre el conflicte del 
prior Felip Pujol, de Santa Maria de Gràcia” A Carn!, 
Publicació electrònica d’Història Militar Catalana, 24 (2014).  
4-24. 

-Carrizo Gómez, María José. “Las ediciones de Pomponio 
Mela en España : análisis de la tradición incunable”. Epos, 
Revista de Filología ; XXIX (2013). 55-78. 

-Corredor Plaja, Anna-Maria. Recull de noms de Portbou (i 
un repertori d’altres de la rodalia). Figueres : Brau, 2014 

-Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Paisatge 
Latent Closes, Cortals i Cortalers : Catàleg de l’exposició. 
Castelló d’Empúries : Ajuntament, 2013 

-Gironella i Granés, Josep Maria. Els molins empordanesos 
baixmedievals : propietat, explotació i fiscalitat. Girona : 
Associació d’Història Rural, Centre de Recerca d’Història 
Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de 
Girona : Documenta Universitària, 2014. (Estudis ; 16) 

-Gregori i Cifré, Josep Maria; Salgado Cobo, Elena. Fons de 
la basílica de Santa Maria d’Empúries. Barcelona : 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. (Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya ; 7) 

-Gregori i Cifré, Josep Maria [et al.]. La nissaga canetenca 
dels músics Milans i la seva relació amb sant Josep Oriol. 
Canet : Ajuntament : Centre d’Estudis Canetencs : Edicions 
Els 2 Pins, 2014 (Estudis de Patrimoni ; 6) 

-López i Carrera, Joan; Riu i Roura, Josep. Besalú al segle 
XVII : Vila reial i cap de sotsvegueria. Besalú : Amics de 
Besalú i el seu Comtat, 2014 

-Mallorquí, Elvis. “Els delmes de la Vall de Camprodon 
(segles X-XIV)”. IBIX. Annals (2012-13); 8. 111-130. 

-Mallorquí, Elvis. Pagesos i homes de mar de Lloret : estudi i 
edició del capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-
1320. Lloret : Ajuntament, 2014. (Es Frares ; 14) 



-Milans, Tomàs. La Música en el traspàs de Sant Josep Oriol 
(1650-1702) [Música impresa] : Lletania de la Mare de Déu 
per a 4 veus i acompanyament. Josep Maria Gregori i Cifré, 
(transcripció); Olivelles, Francesc. Stabat Mater per a 4 veus 
i per a 8 veus amb instruments: Josep Dolcet (transcripció). 
Barcelona : Amalgama, 2014. (Quaderns dels Fons 
musicals de Catalunya. Mestres Catalans Antics ; 5) 

-Morales-Cañadas, Esther. Antonio Soler, un visionario 
ilustrado : Intento musical i biográfico razonado. Múnic : 
AVM (Akademische Verlagsgemeinschaft München), 2014. 
(Janaer Beiträge zur Romanistik ; 4) 

-Palmada, Guera. “Molins, tints i fargues dels recs de 
Banyoles (segles XIV-XVIII)”. Aigua i ciutat : els recs de 
Banyoles, història i futur. Nogué J.; Puncernau, C. (eds.). 
Banyoles : Centre d’Estudis Comarcals, 2014. (Quaderns ; 
34) 85-115. 

- Patrimoni documental a Girona = Documentary Heritage in 
Girona. Girona : Ajuntament, 2014. 53 p.  
Edició feta per a la celebració del Congrés d’Arxius i 
d’Indústries Culturals (2a. Conferència Anual d’Arxius, 9a 
Conferència d’Arxius, 13es. Jornades Imatge i Recerca), 
organitzat pel Consell Internacional d’Arxius (ICA) i l’Arxiu 
Municipal de Girona, dut a terme del dia 11 al 15 d’octubre 
de 2014; els Arxius Diocesà i Capitular hi han col·laborat. 

-Planas, Sílvia. “La Girona jueva”. Girona medieval: la clau 
del regne. Girona : Ajuntament, 2014 (Història de Girona ; 
50) 

-Plujà i Canals, Arnald. Sant Onofre, Palau-saverdera : 
història i tradicions. Figueres : Ajuntament de Palau, 2014 

-Puig i Oliver, Jaume de. “La biblioteca d’Hug de Cruïlles :  
canonge de la Seu i abat de Sant Feliu de Girona († 1337)”. 
Revista catalana de Teologia 38/2a (2013), 295-344. 

-Pujol, Josep. “Venid Mortales”. Músiques gironines de la 
Guerra de Successió : 300 anys després. Revista de Girona ; 
276 (2014) 72-76. 



-Rodríguez i Vilagran, Àngel. Festes i tradicions del 
calendari litúrgic. Girona : Diputació de Girona : Obra 
Social la Caixa, 2014 (Quaderns de la Revista de Girona ; 
171. Guies ; 75) 

-Rodríguez i Vilagran, Àngel. Sant Narcís : el sant de les 
mosques. Barcelona : Cercle de Pastoral Litúrgica, 2014. 
(Col·lecció Sants i Santes ; 211) 

-Rustullet Noguer, Miquel. “La desapareguda capella de 
Sant Joan i el pedró al Puig de Sant Joan (Camós)”. Revista 
El Pla de l’Estany ; 75 (2013).18-21. 

-Rustullet Noguer, Miquel. “Any 1827 : els capellans de la 
comarca constitueixen la primera “mutua” sacerdotal”. 
Revista de Banyoles ; 962 (2013). 34-35. 

-Rustullet Noguer, Miquel. “Carme Riera Ginjaume : una 
banyolina entre les primeres pintores del s. XIX a Girona”. 
Revista de Banyoles ;  965 (2014). 32-33. 

-Sitjar i Serra, Miquel. “La recreació del paisatge nurienc : 
els inicis del turisme religiós a Catalunya (1866-1967)” . 
IBIX. Annals (2012-13) ; 8. 207-219. 

- Soldevila, Xavier. Figueres, 1000-1350 : Història d’una vila 
catalana medieval. Figueres : Ajuntament de Figueres : 
Diputació de Girona, 2014. (Juncària ; 9)  

-Subirana, Narcís. “L’ermita i el convent de Santa 
Reparada”. Revista del Baix Empordà ; 47 (2014). 52-55 

-Subirana, Narcís. “L’antic consell de Pals”. Revista del Baix 
Empordà ; 47 (2014). 113-116. 

-Sureda i Jubany, Marc. “L’església en la Girona medieval”. 
Girona medieval: la clau del regne. Girona : Ajuntament, 
2014 (Història de Girona ; 50) 

-Sureda i Jubany, Marc. “La Catedral de Girona”. 
Arquitectura y Liturgia : El contexto artístico de las consuetas 
catedralicias en la Corona de Aragón. Carrero Santamaría, 
Eduardo (coord.). Barcelona : Lleonard Muntaner, 2014  



-Teixidor Palau, Ricard. “Els masos de la parròquia de Sant 
Dalmai a partir del capbreu de l’Almoina de 1336”. 
Quaderns de la Selva ; 26 (2014) 

-Trijueque i Fonalleras, Pere. “Coses de Palamós : 1942, un 
any per no oblidar”. Revista del Baix Empordà ; 43 (2014). 
51-56. 

-Vega i Ferrer, Salvador. “Sant Pere i Santa Maria de 
Càrcer, any 1152 : un document, dues esglésies i algunes 
hipòtesis”. Torroella de Montgrí, Festa Major 2013: art, 
cultura, ciència, història, actualitat. Torroella de Montgrí : 
Associació del llibre de la Festa Major, 2013  

-Zucchitello, Mario. En mar i en terra : una història de Tossa 
i la seva gent (1186-1835). Tossa : Centre d’Estudis 
Tossencs, 2014 
 
*Dins dels Annals de l’Institut d’Estudis Gironins ; LV 
(2014): 

Moreno García, Anabel. “Sant Daniel de Girona: relectura 
del monestir romànic”. 83-102. 

Riera i Sans, Jaume. “Santa Bàrbara de Pruneres i la seva 
col·lectoria d’almoines”. 103-158. 

Álvarez Gómez, Daniel. “Dades sobre la trajectòria històrica 
de la figura de Narcis de Sant Dionís”. 159-180. 

Sierra Valentí, Eduard. “Conversos jueus i musulmans a 
Girona : Un drama medieval a través del registre de 
llicències per demanar Caritat de la Cúria Episcopal (1370-
1454)”. 181-210. 

Brugada i Gutiérrez-Ravé, Josep. “Cartes de desafiament 
entre mossèn Joan Terrades de Salelles i Galceran Scales i 
Pere Uguet Scales (1498-1500)”. 211-294. 

Plujà i Canals, Arnald. “Llobatera, Figa i sa Roca : tres 
masos emblemàtics del Cap de Creus”. 295-310. 

Palmada, Guerau. “La Guerra de Successió a Banyoles i la 
comarca del Pla de l’Estany”. 311-346. 



Puig i Oliver, Jaume de. “Notes sobre la repressió felipista a 
la diòcesi de Girona” 347-392. 

Prat, Enric ; Vega, Salvador ; Vila, Pep. “El dietari de can 
Borràs d’Ultramort”. 393-490. 

Rodríguez i Vilagran, Àngel. “Catàleg de publicacions 
periòdiques catòliques a la diòcesi de Girona (3)”.499-530. 
 
*Dins dels Annals d’Estudis Empordanesos ; XLIV (2013): 

Soldevila Temporal, Xavier. “De la Cellera i la pobla a Vila 
reial : Les primeres passes de la Figueres medieval”. 43-66. 

Roura i Sabà, Pere; Vila i Medinyà, Pep. “L’inventari de 
béns del doctor Jacint Garí, prevere i rector de la vila de 
Maçanet de Cabrenys (1738)”. 391-420. 

Baig i Aleu, Marià. “Viure i morir a l’empordà durant la 
Guerra Gran (1793-1795) : Les víctimes civils de la 
contesa”. 421-449. 

Clara, Josep. “L’integrisme al segle XX : Gumersind Palahí, 
capellà de Figueres (1913-1985)”. 517-536. 
 
* Dins dels Annals d’Estudis Empordanesos ; XLV (2014): 

Vila, Pep. “Sobre la prohibició de representar un episodi de 
la passió dramàtica catalana la “presa”, al poble de Lladó 
(1690)”. 431-438. 

Playà Maset, Josep; Gómez Bosquet, Antoni. ”Edició dels 
poemes del rector de Garriguella : Un altre poeta català no 
tan desconegut (s. XVIII)” 439-474. 
 
 
*Dins d’Estudis del Baix Empordà ; 33 (2014): 

Jiménez Navarro, Àngel. “Context històric del manuscrit de 
fra Alonso Cano (1606) i esbós de la seva història del 
monestir de Sant Feliu de Guíxols. Segles XIII-XVIII (2ª 
part)”. 143-219. 
 



Martín Roig, Gabriel. “L’impacte i els efectes de la Guerra 
de Successió a Palamós (1705-1718)”. 273-315. 

Vila, Pep. “El receptari o Llibre mestre de la família 
Silvestre, adroguers i confiters de Verges” 355-379. 

Bautista Parra, Jordi. “Els protocols notarials, documents 
per a la història de la cobla : el cas de la comarca del Baix 
Empordà (1840-1880)”. 407-451. 

 

*Dins de Quaderns de la Selva ; 25 (2013): 

Formiga i Bosch, Josep. “Els Manresa, hisendats de 
Riudarenes : Formació i desintegració d’un patrimoni 
(1550-1898)” 67-91. 

Bautista Parra, Jordi. “Els protocols notarials, documents 
per a la història de la Cobla : el cas de la comarca de la 
Selva (1840-1870)” 93-123. 

Turon i Izquierdo, Pau. “Sant Esteve de Caulès : vida i mort 
d’un poblat medieval del massís de l’Ardenya-Cadiretes”. 
251-264. 

 
9.3 Visites 
 
El dia 27 d'octubre, els arxius Diocesà i Capitular van 
acollir una visita acadèmica del Dr. Helmutz Reimitz de la 
Universitat de Princeton (EUA), acompanyat per Matthias 
M. Tischler, Eulàlia Vernet, Ulisse Cecini i Lluís To 
Figueras. Durant la visita es va tenir ocasió d'observar 
alguns dels manuscrits més destacats dels dos arxius.  
 
10. Conveni 
 
El 17 de setembre de 2014 es signava un conveni específic 
de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes del senyor Alexandre Navarro Pérez, que es 
concretaran en la continuació de la catalogació del fons 
Musical de la Catedral de Girona. 



11. Servei al públic 
 

11.1. Usuaris de l’Arxiu i la Biblioteca 
 

Durant l’any s’ha obert al públic un total de 194 sessions 
amb un total de 776 hores d’atenció durant les quals hem 
tingut 820 visites, de les quals més de 800 han fet ús dels 
ordinadors per fer recerques genealògiques o utilitzar el 
catàleg del fons de la Biblioteca.  

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

2014  Arxiu 
Biblioteca 

Monografies  Manuscrits  Revistes  Total 

Gener  45  31  20  6  57 

Febrer  75  42  4  5  51 

Març  92  27  7  11  45 

Abril  62  28  4  2  34 

Maig  66  33  2  6  41 

Juny  86  25  1  10  36 

Setembre  49  66  8  2  76 

Octubre  15  16  6  2  24 

Novembre  14  20  19  1  40 

Desembre  21  15  3  2  20 

   525  303  74  47  424 

 
S’han deixat en préstec 63 llibres del dipòsit de la 
Biblioteca. 
El web ha estat utilitzat per prop de 20.300 persones 
durant l’any que han visitat entorn de 220.000 pàgines. 
 
S’ha autoritzat la captació de 674 d’imatges, de les quals  
56 han estat reproduïdes per a ser publicades total o 
parcialment; s’han atès prop de 400 peticions a través de 
correu electrònic; també s’han elaborat i enviat més de 40 
certificacions de partides sagramentals. 
 
 



 
12. Comptes 
 
12.1. Despeses de funcionament 
 
Despeses ordinàries 
 
1.- Adquisició de llibres 3.823,21 € 
  
2.-Subscripcions a publicacions periòdiques 1.724,17 € 
  
3.-Enquadernacions llibres i revistes 1.935,09 € 
  
4.- Restauració documentació 6.308,18 € 
 
5.- Digitalització   7.925,76 € 
 
6.- Material fungible 3.434,41 € 
  
7.- Informàtica i equipament, mobiliari...  4.531,77 € 
  
 8.- Formació, peatges, porteria 2.624,81 € 
  
 9.- Serveis i manteniment 14.731,29 € 
  
10.- Neteja 2.499,10 € 
  
11.- Subministraments   18.331,08 € 
  
12.- Aportació per despeses de l’edifici  
del Seminari  6.357,47 € 
                                                         
13.- Nòmines del personal 99.642,36 € 
  
          173.868,70 € 
                                                 
 
 



Despeses extraordinàries 
 

1.- Restauració documentació 3.200,00 € 
  
2.- Equipament mobiliari 1.800,00 € 
  
3.- Aïllament acústic maquinària  13.126,67 € 
  
 18.126,67 € 

 

 
Total despeses:    191.995,37 € 
 
 
12.2. Ingressos 
 

1.- Aportacions dels usuaris per serveis              1.848,49 € 
 
2.- Aportació de l’Institut Superior de  
Ciències Religioses per a llibres              1.912,00 € 
 
3.- Subvencions del Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte                                                    5.000,00 € 
 
4.- A càrrec de l’administració del Bisbat  per   123.802,70 € 
despeses ordinàries                                          
 
5.- A càrrec del Capítol Catedral                        46.305,51 € 
                 
6.- Aportació extraordinària a càrrec de            13.126,67 € 
l’administració del Bisbat    
 
Total ingressos:             191.995,37 €           
 
 

 
Girona, gener de 2015 
 

JOAN  NASPLEDA, director. 

ANNA BANCELLS, ALBERT SERRAT I JOAN VILLAR,  
de l’equip de l’Arxiu Diocesà, l’Arxiu Capitular de la Catedral  

i de la Biblioteca diocesana del Seminari de Girona. 
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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 

 
 

 
 
 


