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1.1. Gabinet d’Alcaldia 

Dades de visites, reunions i actes de l’alcalde 2012: Del mes de gener al mes de desembre del 2012, 
el Gabinet d’Alcaldia ha gestionat 594 visites, 336 reunions de treball, tant a l’Ajuntament com a altres 
entitats i administracions, i 369 actes públics. Aquestes xifres representen una mitjana de 49 visites 
ateses, 28 reunions de treball i 31 actes per mes. 

1.2. Cultura 

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona  

El 2012 ha organitzat una exposició col.lectiva, tres exposicions individuals i el projecte interdisciplinar 
Ænvers Girona_Mapes Intagibles. Així mateix s’han programat vuit activitats integrades i un nou 
programa educatiu (Bòlit Residents). La programació ha implicat el treball d’un total de 16 artistes 
catalans i 39 agents culturals. Pel que fa a la participació del públic, el Bòlit ha comptat amb 20.183 
usuaris/es.  

Escola Municipal d’Art 

El 2012 s’han format a l’escola, 1.176 alumnes. S’han desenvolupat un total de 54 cursos i propostes 
formatives de diverses disciplines. Amb la voluntat d’innovar, l’Escola Municipal d’Art ha iniciat, en el 
curs 2012-2013, dues propostes docents innovadores: emaXics (per infants i joves) i emaArts (pel 
públic en general). 

Escola Municipal d’Humanitats 

L’Escola ofereix una programació cultural centrada en dos eixos: les lletres i el pensament. Enguany 
s’han portat a terme tallers d’escriptura, recitals, conferències, seminaris i activitats d’homenatge a 
gironins il·lustres com Xavier Montsalvatge o Josep Pla. L’Escola també programa el cicle 
interdisciplinari A pas de poetes. El nombre total d’usuaris/es va ser de 1.986.  

Servei Municipal de Biblioteques 

41.953 persones disposen del carnet de les biblioteques municipals. Enguany el nombre d’usuaris/es 
anual ha estat 354.925, d’aquests han utilitzat el servei de preste 13.188 persones, 9.227 han 
participat en activitats i 5.154 en els recursos educatius. Durant aquest any, les biblioteques han 
incorporat 13.263 documents al seu fons i n’han donat de baixa uns 10.300. 

Museu d’Història de Girona 

El 2012 el Museu ha presentat 16 mostres temporals de les que cal destacar l’exposició en 
homenatge a Xavier Montsalvatge i l’exposició Catalunya Bombardejada. Al llarg de l’any el museu ha 
tingut 127.215 visitants, 32.996 per la col·lecció permanent, 91.026 per les exposicions temporals i 
3.193 per les activitats. Es destacable l’augment del nombre de visitants per esdeveniments com: 
Girona 10 (1.225 visitants) i Temps de Flors (51.840 visitants)  
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Patronat del Call de Girona 

Museu d’Història dels Jueus – Institut d’Estudis Nahmànides     

Enguany, a més de la programació habitual del museu ha tingut lloc una excavació arqueològica al 
pati interior del Centre Bonastruc ça Porta on han sorgit un conjunt d’estructures relacionades amb la 
darrera sinagoga del Call. Actualment s’està treballant en la rehabilitació i museïtzació de l’espai per 
tal de posar-lo a l’abast de la ciutadania. També s’han incorporat les sales d’exposicions temporals 
ubicades a l’interior de la planta baixa sud-oest de l’edifici del carrer de la Força 8. El Centre 
Bonastruc ça Porta ha rebut un total de 131.535 persones usuàries. 

Fundació Museu del Cinema   

Del 2012 cal destacar l’èxit de l’exposició temporal veure el món per un forat. Viatge per Europa a 
través de les vistes òptiques (1850-1870), els cicles de cinema, els cursos de cinema organitzats per 
l’Institut d’Estudis i els més de 17.000 alumnes usuaris del servei educatiu. El museu del cinema ha 
atès un total de 60.425 usuaris, d’aquests 43.626 han visitat l’exposició permanent, 12.490 les 
exposicions temporals i 4.309 han participat a les activitat.   

Fundació Rafael Masó    

L’activitat de la Fundació Rafael Masó durant l’any 2012 ha girat al voltant de la inauguració de la 
Casa Masó, entre el 23 i el 28 de maig, i l’obertura al públic el dia 30 de maig. Coincidint amb la 
inauguració s’ha presentat la primera exposició temporal a les sales d’exposició de la casa, en aquest 
cas amb el títol Casa Masó: els dibuixos de l’arquitecte. Des de la seva obertura 3.193 persones ha 
visitat o participat a les activitats de la Casa Masó.  

Cinema Truffaut i Film Office Girona (projecció audiovisual a Girona)       

El Cinema Truffaut continua apostant per l’ampliació de les activitats culturals que s’hi programen i es 
confirma com l’espai idoni on els realitzadors gironins hi poden mostrar les seves obres. A banda de 
cicles i de molts altres actes, potser cal destacar d’aquest 2012 la confirmació de la proposta del 
Festival Acocollona’t. Altrament, la Girona Film Office ha gestionat un total de 37 produccions 
audiovisuals.  

Teatre Municipal         

El primer semestre de l’any ha acollit un total de 26 espectacles i 29 funcions, a banda de les obres 
de teatre, també s’han programat dues òperes i espectacles de dansa. El nombre total d’assistents ha 
estat 8.935 el primer semestre i 3.840 per la programació d’estiu. El Teatre Municipal també aposta 
clarament per la creació de nous públics familiars i escolars, i per la inclusió de persones en risc 
d’exclusió social a través del programa Apropa Cultura.  

Festival Temporada Alta           

En la seva 21 edició, el Festival de Tardor de Catalunya ha tingut un total de 44.538 assistents. S’ha 
apostat per creadors de casa nostra, participant en la producció d’espectacles que tinguin una vida 
més enllà del festival, i presentant espectacles d’alt nivell en totes les disciplines escèniques i 
adreçats a tots els públics. Així mateix el Canal ha estrenat un total de 9 espectacles. 
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Auditori de Girona i Festivals Musicals     

La temporada del 2012 a l’Auditori de Girona ha estat d’alt nivell i ha obtingut una bona resposta del 
públic amb 31.870 que han assistit a la programació pròpia. Cal destacar també l’organització de la 
primera edició del cicle de concerts Nits de Clàssica amb un total de 12 concerts i 2.487 espectadors. 
Pel què fa el Festivals musicals cal destacar els 1.350 espectadors del Festival de Jazz. 

Espai Marfà   

L’Espai Marfà, que ha obert portes a inicis del 2012, vol esdevenir el referent en l’àmbit de la música 
moderna i electrònica. Disposa de diferents espais per a la pràctica i la creació musical que combina 
amb accions i recursos, entre ells l’Escola de Música Avançada i So EUMES, o un ampli programa 
formatiu adreçat a músics i altres col·lectius. També coordina els projectes Viu21Música -Dia de la 
Música, o el Concurs Intro. Durant l’any 2012 s’han programat un total de 34 activitats musicals en les 
quals hi han participat un total de 605 persones. 

Suport a la Creació en Arts i als projectes culturals     

En total, els ajuts concedits per l’Ajuntament de Girona a projectes creatius, entitats culturals i premis 
literaris, suma 448.960€. La convocatòria anual Girona KREAS va rebre 47 peticions i s’han concedit 
3 beques i 20 subvencions. La convocatòria es va resoldre a proposta del Consell de les Arts i la 
Cultura de Girona i s’ha destinat un import total de 50.000€. L’aportació municipal per als Premis 
Literaris de Girona i el Premi de novel·la curta Just M. Casero és de 23.500 €.  xxx 

1.3. Estudis Socials i Europeus 

Projectes transversals, transnacionals i transfronterers: Smart City, Eurotowns, URBACT, 
Eurodistricte; activitats relacionades amb els agermanaments amb Albi i Reggio Emilia. 

Activitats europees en l’àmbit local: Dia d’Europa; Recurs educatiu Europa 2012/2013; Any Europeu 
de l’Envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional 2012. 

Col·laboració amb institucions europees i entitats europeistes a Catalunya: Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona; Representació de la Comissió Europea a Barcelona; Consell Català del 
Moviment Europeu. 

Recollida, anàlisi i difusió interna d’informació de disposicions i convocatòries de potencial interès per 
als diferents serveis i nou apartat ‘Internacional’ a la secció  Relacions externes del web municipal. 

1.4. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
(SGDAP) 

Gener 

Publicació al web dels Manuals d'acords / Llibres d'actes del Ple de 1601 a 1911 (299 volums - 
251.000 pàgines digitalitzades). 
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Catalogació i digitalització dels fons Diari de Girona (27.000 fotografies), Narcís Sans: (200.000 
fotografies referenciades i 5.000 de digitalitzades), Joaquim Nadal (850 fotografies) i Radio Girona 
(565 hores del programa Hora L). 

Febrer 

Aprovació per Junta de Govern Local del dia 10 de febrer, del Pla Estratègic del SGDAP corresponent 
al període 2012-2015 i del balanç del Pla Estratègic 2008-2011. 

Instal·lació i inventari sumari del fons fotogràfic Salvador Crescenti (unes 20.000 fotografies). 

Març 

Organització de la XXX Mesa de Trabajo Archivos de Administración Local. 16 i 17 de març. Arxiu 
Històric. Tema: Redes sociales y archivos. 

Posada en marxa del Gestor de Peticions de la Porta del Treball per a la Secció de Gestió 
Documental i Arxiu. 

Incorporació al web municipal del catàleg i transcripció dels 5.292 registres de la Col·lecció 
Documents de l’Arxiu Municipal (Llibres de Privilegis -Verd,Vermell i Groc-,Lletres Reials, Pergamins, 
Llibre del Sindicat Remença).  

Abril 

Organització del Cicle de Conferències El Govern de la Ciutat (II). De la Guerra del Francès a la fi del 
franquisme. Es realitzen a la seu de l’Arxiu Històric, des del dia 26 d’abril al 31 de maig. 

Publicació dels llibres Estampes de Girona, Bombes sobre Girona, de la col·lecció Història de Girona, 
i Martí Massafont, de la col·lecció Girona. Fotògrafs. 

Maig 

Organització del taller Digitization systems and procedures in photographic image archives en el marc 
del projecte Europeana Photography amb la participació de 20 persones procedents de 9 països: 
Itàlia, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya, Catalunya, Lituània, Dinamarca, Polònia i Eslovàquia. Lloc: 
CRDI. 22 i 23 de maig.  

Finalització de la redacció del projecte europeu Athena Plus i enviament d’una sol·licitud per al 
Programa CIP-ICT PSP de la Comissió Europea. El projecte té l’objectiu principal de publicar 
documentació en format digital al portal Europeana.   

Juny 

Organització dels actes de celebració del Dia Internacional dels Arxius, 9 de juny. Se celebra a l’Arxiu 
Històric el dia 8 de juny amb un acte d’homenatge als i a les donants que ha tingut l’Arxiu. 

Catalogació i digitalització de la col·lecció de fotografies de l’Ajuntament de Girona, formada per un 
total aproximat de 3.000 fotografies. 
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Juliol 

Definició d’un protocol de treball per a la digitalització de fotografia, a càrrec del Centre de la Imatge i 
Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC de Terrassa. El protocol i l’estudi previ es publicaran en el 
marc del projecte Europeana Photography i ha de constituir un referència per a totes les institucions i 
empreses que formen part del projecte.  

Agost 

Aprovació, el dia 24 d’agost a Brisbane, per part l’Assemblea General del Consell Internacional 
d’Arxius de la candidatura de Girona per a organitzar i acollir el Congrés ICA-Annual Conference, 
l’octubre del 2014. Es farà conjuntament amb la Conferència Europea, ja atorgada a la nostra ciutat. 
El Congrés es convoca sota el tema “Arxius i Indústries Culturals”. 

Setembre 

Inauguració del Museu virtual de la Fotografia de Girona (MFGi), amb una primera sala dedicada a 
l’autor Josep Buil Mayral. 

Octubre 

Finalització del llibre Girona en relleu. Llibre de les Fires del 2012 

Celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, 27 d’octubre. La participació del CRDI amb la 
presentació del recursos Exposició de fotografia virtual: Girona – Gävle. A la riba de dos mars. Del 
Mediterrani al golf de Bòthnia. 1880-1914, un recurs per a arxivers publicat al web del Photographic 
Group for Audiovisual Archives (PAAG) del Consell Internacional d’Arxiu (ICA), presentació de quatre 
audiovisuals “Girona. Espais viscuts”, que recreen diferents espais de la ciutat al llarg del segle: la 
Devesa, la Rambla, la plaça Independència i les escales de la Catedral. 

Novembre 

Inauguració del Postgrau online “Gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics”. Organitzat pel 
CRDI i l’ESAGED (Escola Superior d’Arxivística) en el marc de la formació online que ofereix la UAB.  

Celebració de les 12es Jornades Imatge i Recerca. 20 al 23 de novembre. Organitzades pel CRDI al 
Palau de Congressos. 

Desembre 

Incorporació al web de 513.592 pàgines del diari AVUI del període 1990-2010. Amb la incorporació 
d'aquesta nova capçalera el total de pàgines de l'Hemeroteca digital del Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions és de 2.220.378. 

Treballs de selecció, instal·lació i inventari sumari del fons fotogràfic Morillo. Total aproximat de 
50.000 fotografies dels anys 1956  - 2001. 

Edició del volum 9 de la col·lecció Girona Fotògrafs, dedicat a Salvador Crescenti (1903-1965).  

Finalització de les revisions de catàlegs i nova catalogació prevista de documentació textual: bans, 
decrets i edictes, documentació econòmica, manuals d’acords, registres de correspondència, fons 
López de Lerma, Pascual i Prats, Joventuts Musicals de Girona i Fundació Prudenci Bertrana, entre 
d’altres.  
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1.5. Oficina de Comunicació 

Aquest 2012 el servei de premsa de l’Ajuntament de Girona ha enviat 431 notes informatives als 
mitjans de comunicació i ha convocat 126 rodes de premsa. D’aquestes 47 s’han realitzat forma de 
l’edifici consistorial (37,3%) i 55 (44%) s’han realitzat en col·laboració amb altres organismes i 
associacions. Cal destacar també la posada en funcionament de la Sala Miquel Diumé, un espai 
polivalent per la realització d’actes públics i rodes de premsa.  

A nivell gràfic aquest 2012 s’han dissenyat 66 cartells, 55 díptics, tríptics i flyers, 111 anuncis 
publicitaris, 205 plantilles adaptables, entre aquells suports més destacats.  

Pel que fa el web municipal www.girona.cat, aquest 2012 ha rebut 1.415.671 visitants, 2.493.649 
visites i s’han vist 18.766.017 pàgines. Aquestes dades suposen un increment respecte l’any anterior 
(2011) del 11,49% de pàgines consultades, del 34,15% d’usuaris únics i del 37,65% del nombre de 
visites. En l’àmbit web també cal destacar la posada en funcionament de l’ISAC 2.0 com a eina única 
de cercador municipal. La Bústia d’Avisos va rebre durant el 2012 4.518 avisos de ciutadans, dels 
quals 3.923 s’han respost.  

Les xarxes socials municipal també han gaudit de protagonisme aquest 2012. En aquest sentit 
l’Ajuntament de Girona és el tercer consistori català amb més seguidors a Twitter (4.296) just darrera 
de Terrassa (4.642) i Barcelona (49.404). El perfil de Twitter municipal ha comptat amb 7.341 tuïts i 
18 llistes. D’altra banda, l’Ajuntament compta amb 1.006 fans a Facebook que enllacen amb 272.690 
amics dels fans i l’impacte viral per ‘post’ és de 610. El canal Youtube municipal té 159 vídeos i ha 
acumulat durant el 2012 69.825 visualitzacions, amb un total de 21.183 minuts visualitzats. Finalment 
també cal ressaltar les 41.144 impressions del Guia’t a Issu i la creació del perfil municipal a 
Instagram. 

En l’ambit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) durant el 2012 s’han portat a 
terme les tasques de consolidació del marc de projectes Girona SmartCity en els següents eixos: 
Barri Vell 30, Gestió Urbana Sostenible i Districte Universitari. L’aplicació Girona In ha tingut aquest 
2012 6.244 usuaris d’iPhone i 7.110 usuaris d’Android. Aquest 2012 també s’ha iniciat la 
retransmissió dels plens en línia que ha comptat amb una mitjana de 40 usuaris connectats de forma 
simultània. A més a més, com a projecte TIC també s’ha desenvolupat un butlletí informatiu que 
arriba a 2.350 persones i del qual se n’han enviat 29. 

I per últim, el servei de Dinamització Lingüística al llarg del 2012 ha comptabilitat un total de 25.386 
visites a les pàgines de La Calaixera i ha participat en l’execució dels següents projectes: campanya 
de catalanització de Temps de Flors i Fires de Sant Narcís, Salam al català, Universitat Catala 
d’Estiu, difusuió de l’oferta de cursos de català a Girona, Nadal amb ritme, jocs i joguines en català, 
comissió d’organismes i serveis, assessorament lingüístic a l’Ajuntament i el reglament d’ús de la 
llengua. 
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2.1. Visites, reunions i actes de l’alcalde 

Del mes de gener al mes de desembre del 2012, el Gabinet d’Alcaldia ha gestionat 594 visites, 336 
reunions de treball, tant a l’Ajuntament com a altres entitats i administracions, i 369 actes públics. 

Aquestes xifres representen una mitjana de 49 visites ateses, 28 reunions de treball i 31 actes per 
mes. 

Detall de les dades 

Període Visites Reunions Actes 

12 desembre 2011- 16 gener 2012 48 8 25 

17 gener - 13 febrer 2012 62 26 23 

14 febrer - 12 març 2012 79 21 23 

13 març - 16 abril 2012 49 19 24 

17 abril - 14 maig 2012 55 23 35 

15 maig - 11 juny 2012 51 43 32 

12 juny - 9 juliol 2012 41 23 37 

10 juliol - 17 setembre 2012 94 51 28 

18 setembre - 8 octubre 2012 21 20 26 

9 octubre - 12 novembre 2012 37 38 66 

13 novembre - 10 desembre 2012 20 31 34 

11 desembre 2012 - 14 gener 2013 37 33 16 

Promig mensual 49,5 28 30,75 

Total 594 336 369 
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3. Cultura 
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3.1. Àmbits i projectes 

3.1.1. Arts visuals 

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona 
Durant el 2012, el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona ha organitzat una exposició col.lectiva  
(Estil Indirecte), tres exposicions individuals (Immunitat de Capvespre, Altar Ego i Entusiasme) i un 
nou prama específic amb un projecte expositiu col.lectiu i en procés que combina cultura i turisme, art 
i educació, oci i coneixement, i que té com a nucli de reflexions i operacions la ciutat de Girona 
(Ænvers Girona_Mapes Intagibles). Així mateix s’han programat vuit activitats integrades (directament 
produïdes pel Centre) i un nou programa educatiu (Bòlit Residents).  

Entre les activitats es compten propostes col.laboratives i participatives dissenyades específicament 
per a la participació ciutadana a través de l’ús de la tecnologia, intervencions musicals, projeccions de 
documentals, un concurs gastronòmic, performances, presentacions o  visites i converses en públic.  

Les exposicions i activitats s’han desenvolupat tant a les instal·lacions del Bòlit (Bòlit-LaRambla, Bòlit-
SantNicolau), a la Cambra de la Propietat de Girona, al Teatre Municipal i a les biblioteques 
municipals de Girona.  

En l’àmbit educatiu, s’ha portat a terme el nou programa Bòlit Residents, una línia de treball que 
combina creació i educació, amb un programa pilot basat en l’experiència. Alumnes i professors de 
l’IES Carles Rahola han conegut de primera mà les pràctiques artístiques contemporànies, tot 
assistint a la creació d’una obra i alhora al disseny del projecte expositiu del Bòlit on s’ha presentat.  

En l’àmbit de la creació contemporània i la difusió dels seus procesos i protagonistes, s’ha de fer 
esment de la itinerància de l’Arxiu Actiu del Bòlit per algunes biblioteques municipals amb una 
selecció del seu contingut i el fons de referència dels artistes de Girona, a l’abast de tots els usuaris 
de les biblioteques. 

Així mateix, s’han desenvolupat activitats culturals com ara una taula rodona sobre les noves 
maneres d’afrontar produccions interdisciplinàries entre les arts escèniques i les visuals a partir de la 
producció de Claudio Zulián a la qual han participat diferents professionals d’aquests àmbits, implicats 
en el projecte o les visites concertades amb els comissaris invitats enguany, amb estudiants de la 
Udg. 

Tanmateix s’ha participat en dues coproduccions: amb l’Arts Santa Mònica, amb l’exposició Immunitat 
de Capvespre de l’artista Job Ramos, i amb la Fundació Foto Colectania amb la mostra col.lectiva 
Estil Indirecte. 

La programació ha implicat el treball d’un total de 16 artistes catalans, estatals i internacionals en una 
proporció de 63% , 6% i 31% respectivament, i 39 agents culturals. S’ha produït i exhibit treballs 
artístics  en el diferents llenguatges i mitjans propis de les pràctiques artístiques contemporànies, com 
la vídeocreació, la fotografia, la instal·lació, el disseny, la gastronomia, el cinema, la performance, la 
creació sonora, etc... Un altre any, doncs, s’ha volgut potenciar l’intercanvi de sinergies entre artistes 
de diverses procedències, generacions i disciplines seguint criteris de qualitat i de contemporaneïtat. 

Pel que fa a la participació del públic, el Bòlit ha comptat amb 20.183 usuaris.  
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Tipus de programació   

Pròpia 8 

En col·laboració  6 

 Total 14 

Artistes  

Procedència Percentatge 

Catalunya 63% 

Resta de l’Estat 6% 

Estranger 31% 

Exposicions 

Nom Dates Visitants 

Estil indirecte 10.02.12 - 29.04.12 2.751 

Immunitat de capvespre 16.03.12 - 29.04.12 730 

AEnvers Girona_Mapes Intangibles (*) 11.05.12 - 10.03.13 11.041 

Altar Ego 01.07.12 - 16.09.12 3.213 

Entusiasme 24.10.12 - 09.12.12 1.793 

 Total  19.528 

(*) Càlcul de visitants fins a 31 de desembre de 2012 

Activitats 

Nom Assistència 

Bòlit Residents 73 

Arxiu Actiu 150 

Activitats vinculades a les exposicions 432 

 Total 655 

Escola Municipal d'Art 
El 2012 s’han format a l’escola, incloent-hi els alumnes assistents als recursos educatius, 1.176 
alumnes. S’ha desenvolupat un total de 54 cursos i propostes formatives de diverses disciplines, 
oferint serveis i recursos adequats a les necessitats i potencialitats de les persones amb inquietuds 
artístiques i plàstiques diverses.  

S’ha consolidat la línia de programació en l’àmbit de la fotografia i, a part dels cursos propis, s’han 
desenvolupat accions expositives complementàries.  
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Amb la voluntat d’innovar, l’Escola Municipal d’Art ha iniciat, en el curs 2012-2013, dues propostes 
docents innovadores: emaXics i emaArts. Les dues s’han dissenyat per oferir una formació completa 
en art, la primera orientada als infants i joves i, la segona, pensada pel públic en general. A part 
d’aquestes noves propostes han continuat els tallers i monogràfics que alternen les disciplines 
tradicionals amb la formació en nous llenguatges artístics.  

Tipus d'activitat  

Cursos 26 

Tallers 25 

Recursos Educatius 3 

 Total 54 

Alumnes 

Edat Menys de 14 De 14 a 20 De 20 a 60 Més de 60 

 717 45 289 125 

 

Procedència  Girona ciutat Comarques de Girona 

 1.038 138 

 

Total alumnes  

Cursos 506 

Recursos Educatius 670 

 Total 1.176 

 

Percentatge d’ocupació  

 81,85% 

Exposicions 

En l’àmbit expositiu, s’han programat un total de deu exposicions en dos espais diferents del centre 
cultural la Mercè, la Sala Pati i la Sala d’Exposicions. Cal destacar l’equilibri entre produccions pròpies 
vinculades a l’Escola Municipal d’Art i projectes d’artistes de la ciutat o del territori. 

En la programació han destacat les produccions pròpies, moltes d’elles vinculades a l’Escola 
Municipal d’Art, projectes de creació desenvolupats amb artistes professionals, professors i 
professores de l’escola d’art i alumnes de la mateixa escola. 

La programació busca l’equilibri entre les exposicions d’artistes professionals i d’altres 
protagonitzades per  alumnes de l’escola d’art i per  artistes no professionals, amb un bon nivell de 
qualitat artística i una acurada presentació expositiva en l’espai.  
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Tipus de programació   

Promoció Exhibició Creació Gironina 4 

En col·laboració  6 

Creació Pròpia EMA 2 

 Total 12 

 

Exposició Dates Assistència 

Tot-a-part 03.02.12 - 13.03.12 680 

Marc Bernatallada. Dibuixos 12.01.12 - 17.02.12 830 

Vital sortir - Manolo Sierra 23.02.12 - 30.03.12 850 

Entorn de Xavier Montsalvatge 23.03.11 - 27.04.12 580 

Res li va ser aliè / Res li serà aliè 12.03.12 - 15.06.12 980 

Autopoiesis 03.05.12 - 07.06.12 680 

Vora la mar – Roger Serrat Calvó 15.06.12 - 27.07.12 650 

Amor – Jordi Puig 13.09.12 - 19.10.12 760 

Situacions reals 05.10.12 - 22.11.12 880 

Viatges arquitectònics 25.10.12 - 16.11.12 705 

My Mommy is beatiful 25.11.12 - 19.12.12 810 

Exposició Naturalistes de Girona 21.12.12 - 13.01.13 450 

 Total   8.855 

Artistes  

Edat 26 — 35 anys 36 — 65 anys  Total 

 55 10 65 

 

Procedència Girona ciutat Girona comarques  Total 

 15 20 35 

 

Gènere Dones  Homes 

 55% 45% 
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Índex de satisfacció del servei (nota mitjana, 0-10) 

 7,6 

3.1.2. Audiovisuals 

Film Office Girona 
L’objectiu de la Girona Film Office és el d’estimular i consolidar l’elecció de la ciutat de Girona com a 
plató cinematogràfic i per sessions fotogràfiques. La funció de la Girona Film Office és la d’actuar com 
a “finestreta única”, centralitzant les consultes i peticions de rodatges o sessions fotogràfiques que es 
fan a la ciutat i facilitar-ne els tràmits i gestions, sobretot pel què fa a temes logístics i d’ocupació de 
via pública. Els serveis que ofereix la Girona Film Office són sobretot  bases de dades d’imatges de 
localitzacions, càterings, productores i professionals locals de l’audiovisual. 

La Girona Film Office treballa conjuntament amb la Catalunya Film Comission per facilitar a les 
productores, localitzadors i particulars altres serveis. La Catalunya Film Comission és una xarxa que 
agrupa totes les oficines d’arreu del territori català, concretament en 127 municipis, fent d'emissora i 
receptora d’informació, i donant visibilitat a totes a través d’un web: www.bcncatfilmcommission.com.  

Durant el 2012, la Girona Film Office ha gestionat un total de 37 produccions audiovisuals. 
D’aquestes, un 31% representen curtmetratges o estudis acadèmics. Un 19% corresponen a sessions 
fotogràfiques comercials i el mateix percentatge també correspon al rodatge de reportatges 
promocionals o divulgatius de la ciutat de Girona.  

Enguany cal destacar que s’ha començat a rodar el llargmetratge del cineasta gironí Isaki Lacuesta 
Murieron por encima de sus posibilidades en diferents localitzacions de la ciutat. La inversió en el 
municipi d’aquestes produccions audiovisuals s’ha estimat en 62.833€. 

Nombre de produccions audiovisuals   

 37 

 

Procedència de les produccions Nacionals Internacionals 

 30 7 

Cinema Truffaut 
El Cinema Truffaut continua apostant per l’ampliació de les activitats culturals que s’hi programen i es 
confirma com l’espai idoni on els realitzadors gironins hi poden mostrar les seves obres. Sessions de 
curtmetratges, documentals -ja siguin a tall més experimental o amb un marcat caire de denúncia 
periodística- i llargmetratges de ficció s’ofereixen a la sala donant cabuda tant als que tot just s’inicien 
en el món audiovisual com als nostres directors que ja han assolit un reconeixement internacional. A 
més a més, no cal oblidar les ja habituals propostes del cicle Cinema i solidaritat (on les ONG’s de la 
ciutat tenen l’oportunitat de exhibir la seva tasca), del cicle Cinema i gastronomia (amb el qual el 
Truffaut s’afegeix als actes de la Setmana Gastronòmica) o el cicle Music&Films (una porta oberta a 
la fusió de música i cinema).  A banda d’aquests cicles i de molts altres actes, potser cal destacar 
d’aquest 2012 la confirmació de la proposta del Festival Acocollona’t: una setmana dedicada al 
cinema de terror realitzat a casa nostra amb múltiples actes complementaris (destacable la Zombie 
walk pels carrers del Barri Vell) que ha assolit un èxit de públic indiscutible.  
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Activitat Assistència 

Programació habitual 14.097 

Cicles Filmoteca de Catalunya 806 

Cicles i projeccions especials 4.150 

Sessions per a estudiants 484 

Qltura jove 248 

 Total 19.785 

Presentacions 

Relació de persones del món de la direcció i la interpretació que han presentat les seves pel·lícules.  

Directors / actors Pel·lícula 

Cécile Juan Le Cordon 

Miquel Casals Fundido a negre 

Paco Cavero Le llamaremos Bobby 

David Ruiz El deute / Scaletti: Girona Connection 

Manel Bayo Tiefland Remix 

Albert Serra El Senyor ha fet en mi meravelles 

Sílvia Espinosa Locutores i dones 

Marc Faro / Anna Teixidor Ivie Okundaye 

Isaki Lacuesta La leyenda del tiempo 

Erika Lust Cabaret Desire 

Eric Flandin El hombre de las serpientes 

Ricardo Íscar El Foso 

Vicenç Tomàs / Pep Boix De Bòsnia a l’ictus 

Eulàlia Domènech Conxita Badia no existeix 

Nani Navarro  Amor entre cadiretes 
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Especialistes que han presentat pel·lícules 

Creu Roja Salut Verda 

Amnistia Internacional Battle in Seattle 

Lluis Falgàs Crònica d’una campanya 

Guillem Terribas El pisito / ¡Qué bello es vivir! 

Pep Prieto Christine / 1997...Rescate en Nueva York 

AECC-Catalunya Contra el Càncer Stopped on Track 

Àngel Quintana Viaje a Cythera 

ACAPS Hijos de las nubes 

Alexandre Nunes de Oliveira / Eudald Camps The pillow book 

Imma Merino Dublineses 

 

3.1.3. Arts Escèniques 

Teatre Municipal  
La missió del Teatre Municipal és fer arribar les arts escèniques al major nombre possible de 
ciutadans i ciutadanes fent una aposta per la continuïtat, les noves tendències, la diversitat i la creació 
de públics. És l’equipament per excel·lència pel que fa a l’exhibició de teatre i dansa a la ciutat de 
Girona. 

Per contribuir a la seva consecució, té cura de la gestió i disseny  de la programació estable al llarg 
del primer semestre de l’any , el cicle d’espectacles familiars i les activitats de carrer que es duen a 
terme durant l’estiu sota el nom d’EscèNIT.  

És la seu principal del Festival Internacional Temporada Alta, acull els grans formats produïts pel 
Canal, Centre de Creació d’Arts Escèniques Salt /Girona (CAESG) i dóna suport a diverses entitats 
culturals a través de subvencions i convenis, i amb la cessió d’ús del teatre.  

El Teatre Municipal forma part del Consorci Xarxa Transversal i de la Red Española de Teatros y 
Auditorios de titularidad pública. 

Programació anual Teatre Municipal  *  

Temporada estable 8.935 

Nous públics 3.962 

Cicle de Nadal 3.581 

Temporada Alta (espectacles al Teatre Municipal) 18.505 

Total assistència 31.021 

* Inclou residències 
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Percentatge d’ocupació  

Temporada estable 60% 

Cicle de Nadal 87% 

 

Dies d’ús Teatre Municipal *  

Total de dies l’any 196 

* Inclou residències 

Temporada estable (gener- juny) 

El primer semestre de l’any ha acollit un total de 26 espectacles i 29 funcions. Ha començat amb una 
estrena en col·laboració amb la Fundació Romea, Historia d’una amistat, sobre la correspondència 
entre Jaume Vicens Vives i Santiago Sobrequés. S’han representat grans obres de teatre: Fedra de 
Q-Arts Teatre, Qui té por de Virginia Wolf de Teatre Romea, Pel davant i pel darrera de Michael 
Frayn, La Celestina de Atalaya teatro, La nostra Classe de Carme Portacelli. En el camp de la lírica, 
s’ha programat dues òperes Aïda  i La Bohème  i la sarsuela Cançó d’amor i de guerra, i la Gala dels 
amics de l’òpera de Girona. 

La companyia  IT Dansa de l’Institut del teatre de Barcelona i Giselle de David Campos, han estat les 
propostes més destacades en el camp de la dansa.  També s’han acollit finals de cursos d’algunes 
escoles de dansa i activitats d’aquest àmbit per a nois i noies. 

Tipus de programació   

Pròpia 23 

En col·laboració  3 

 Total 26 
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Tipus d'espectacle Funcions Assistència 

Teatre 15 5.930 

Dansa 3 666 

Òpera  5 1.291 

Familiars 6 1.048 

 Total 29 8.935 

Valoració per enquestes de la programació estable 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Espectacles per públic adult 9,34 

Creació de nous públics 

El Teatre Municipal considera les funcions escolars per a nois i noies  adolescents com una inversió 
de futur, i clau per generar nous públics. L’oferta adreçada a l’àmbit educatiu, i les visites guiades per 
donar a conèixer l’equipament i la seva programació, contribueixen a aquesta finalitat. 

 Activitats 2011-2012 Assistència 2011-2012 

Activitats TGB 22 3.207 

Activitats Secundària 15 436 

Visites guiades 14 319 

 Total  51 3.962 

Apropa Cultura 

La missió d’aquest programa, que és una iniciativa de L’Auditori, és la inclusió de persones en risc 
d’exclusió en un entorn normalitzat com és l’assistència a un espectacle en un equipament d’interès 
cultural i públic. Els principals objectius son: vèncer barreres socials, fer possible que aquestes 
persones puguin obrir-se a noves sensacions i emocions, que els ajudin o acompanyin dins la seva 
situació, i mostrar un altre panorama de la ciutat a persones sense recursos o en risc d’exclusió 
social. 

S’ofereix a les entitats i col·lectius interessats una presentació prèvia dels espectacles d’acord a la 
seva idoneïtat segons cada col·lectiu; posteriorment i per inscriure’s a l’Apropa Cultura han de 
presentar una sol.licitud per aquells espectales on volen assistir; i finalment es resolen les sol·licituds 
rebudes amb la confirmació o denegació de les entrades a les entitats. 
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Assistència  

Total assistents 226 

Cicle de Nadal 

Cada any el Teatre Municipal acull la representació dels Pastorets de Girona, de la mà de 
Proscenium. En la seva 32ª edició, ha mobilitzat més de cent actors i actrius, i ha aconseguit una 
ocupació de mes del 90% en les set funcions que es varen dur a terme. 

Assistència  

Núm. espectadors 3.581 

Programació d'estiu 

Les nits d’estiu són el marc més adequat per a realitzar una programació específica que vol apropar 
les arts escèniques al gran públic i així diversificar la tipologia de públic que és més habitual a la 
programació estable. S’adreça especialment al públic jove i familiar, tot cercant que el gaudi de les 
representacions els converteixi en públic potencial de l’oferta de tot l’any. Destaca el cicle EscèNit a la 
plaça dels Jurats amb espectacles gironins com Zirocco de Cascai teatre, De pas de Industrial 
teatrera, o Ticket de Clownic. 

Espectacles  

 19 

 

Assistència  

Espectacles familiars 2.190 

Espectacles per a públic adult 1.650 

 Total 3.840 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Espectacles familiars 8,9 

Espectacles per a públic adult 9,0 

Temporada Alta 
Temporada Alta és un dels festivals internacionals de teatre de referència a Europa. És el festival de 
tardor de Catalunya i el 2012 ha celebrat la seva 21ª edició. És fruit de la iniciativa conjunta de Bitò 
Produccions i l’Ajuntament de Girona, coorganitzat per aquests i per la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt. La seva programació té per objectiu fer possible la 
presència a Girona i Salt dels principals noms de les arts escèniques internacionals, ja sigui com a 
intèrprets, directors/es o autors/es. S’ha apostat per creadors de casa nostra, participant en la 
producció d’espectacles que tinguin una vida més enllà del festival, i presentant espectacles d’alt 
nivell en totes les disciplines escèniques i adreçats a tots els públics. 
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Espectacles  

Estrenes absolutes 35 

Estrenes a Espanya 11 

Estrenes el Canal  8 

Funcions 134 

Coproduccions  16 

 

Temporada Alta al Teatre Municipal: 14 espectacles i 36 funcions 

Assistència  

Activitats Teatre 44.538 

Activitats complementàries 2.543 

Circ  
L’Ajuntament de Girona fa anys que aposta pel circ i procura donar cabuda tant a les carpes 
tradicionals com als espectacles que utilitzen tècniques derivades d’aquest art que es reinventa cada 
nova temporada. La programació d’arts escèniques del 2012 és una mostra de les possibilitats que 
ofereix la inclusió del circ en les programacions. 

Nom de l’espectacle Companyia Assistència 

De pas Industrial teatrera 375 

Aquí no hi ha ningú Desastrossus circus 300 

Cabaret Elegance  Elegants 350 

 Total  1.025 

El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt/Girona 
El CANAL Centre d’arts escèniques de Salt/Girona és un centre nacional de producció i de creació 
escènica promogut per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Salt i 
l’Ajuntament de Girona. Forma part de la xarxa de centres públics juntament amb el TNC, el Teatre 
Lliure, el Mercat de les Flors i els centres de Reus i de Terrassa. Durant l’any 2012, entre produccions 
i coproduccions, El CANAL ha estrenat 9 espectacles. 
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Produccions Direcció- Autor 

Mgogoro   Mentidera teatre 

Hans was heiri De Zimmerman & De perrot 

MCBTH Àlex Rigola 

Pàtria  Jordi Casanova 

Pajaru Pere Hosta 

Concerts per a Nadons Paulo Lameiro 

Mazut Baró d’Evel 

L’estranger (pendent d’estrena) Albert Camus 

L’esperança de vida d’una llebre Cia Mal Pelo 

Altres activitats escèniques  
El Centre Cultural la Mercè ha acollit tres projectes escènics: Escena Plural, A Pas de Poetes, i 
Combinats d’estiu. 

Escena Plural és una programació d’espectacles innovadors, multidisciplinaris i contemporanis. En 
l’edició de 2012 s’hi han presentat propostes desenvolupades al mateix centre a través de residències 
artístiques. També ha programat les darreres produccions dels artistes gironins en l’àmbit de l’escena 
no convencional i ha estat la porta d’entrada a la ciutat d’espectacles reconeguts per la seva 
excel·lència en el seu pas pels festivals europeus dedicats a l’escena més innovadora. S’ha donat  
suport a diverses activitats culturals, creatives i participatives com el Festival Pepe Sales, el Festival 
A-part. Art i estructures i el FEM. Mostra d'art d'acció i performance. 

A Pas de Poetes, produït per l’Aula d’Humanitats/Escola Municipal d'Humanitats, és el cicle poètic 
interdisciplinari que, amb participació d’artistes amb vinculació a la ciutat, difon l’univers poètic de 
reconeguts autors i autores. En la seva novena edició, A pas de poetes ha mostrat una visió 
contemporània i transdisciplinar de Anna Ahkmatova, Jacint Verdaguer, Mario Benedetti i Víctor 
Sunyol. 

Combinats d’estiu és una proposta en un format de cafè-teatre a la fresca amb copa inclosa.  La 
dansa, funambulisme, clown, música i cabaret es donaren cita al claustre de La Mercè convidant als 
espectadors a gaudir-ne tot prenent una copa. 

Activitats escèniques  

Representacions/concerts 20 

Nombre d’assistència 3.408 

Percentatge d’ocupació 47,07% 

Residències artístiques 1 

Produccions pròpies 4 

Activitats de formació 1 
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Tipologia  

Activitats d’organització pròpia 15 

Activitats en col·laboració 4 

 

Procedència dels espectacles  

Girona 7 

Resta de comarques gironines 3 

Resta Catalunya 9 

Resta Europa 1 

 

3.1.4.  Música 
L’Ajuntament de Girona juntament amb la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona treballen 
per oferir una de les programacions més diverses i complertes de Catalunya. La captació de nous 
públics, l’ aposta per la producció pròpia i la dinamització de la participació, i la qualitat, en són els 
trets diferencials . El resultat d’aquest treball és una programació estable de concerts d’alta qualitat 
que en ocasions es deslocalitza ocupant part de la nostra ciutat, organitzant Nits de Clàssica o 
col·laborant amb el Festival de Jazz de Girona. 

Girona Música incorpora també l’any 2012 l’Espai Marfà, un nou equipament que vol esdevenir centre 
de referència en l’àmbit de la música moderna pel que fa al suport a la creació, la formació i el suport 
a iniciatives i empreses del sector musical. També desenvolupa i coordina diversos projectes de 
difusió musical com són el Viu21Música -Dia de la Música o el Concurs Intro. 

Programació estable de música 
La temporada del 2012 ha estat d’alt nivell i ha obtingut una bona resposta del públic. L’Auditori de 
Girona és un equipament consolidat i reconegut,  considerat unànimement pel sector musical com un 
punt clau a Catalunya i altament valorat pels seus usuaris, públic i artistes.   

Grans estrelles, grans continguts 

L’Auditori ha gaudit de la visita d’alguns dels millors artistes del món: Zoltán Kocksis, Arcadi Volodos, 
Benny Golson, Camille, Rosario, Amaral, Sílvia Pérez Cruz, Cor i Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, Antònia Font, Divine Comedy o Ismael Serrano, entre molts altres.  

Molts d’aquests artistes han ofert estrenes o concerts únics a Catalunya, reafirmant L’Auditori com un 
espai on descobrir nous talents o propostes exclusives.  

Dinamització del territori i finestra a la creació nacional 

Des dels seus inicis, l’Auditori de Girona ha volgut actuar com a motor dinamitzador del seu entorn 
musical, ja sigui amb coproduccions, o donant veu a formacions orquestrals o programant cicles 
específics com ara Càpsula i l’Espai Diví. 
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Aquest any 2012 s’ha col·laborat amb l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Orquestra 
de Cadaqués, l’Orquestra de Girona i la Cobla Ciutat de Girona. 

Un cop més el cicle CÀPSULA 12 ha facilitat la presentació a la ciutat de bandes de rock i pop de 
l’entorn de Girona.  

I artistes de referència nacional com Antònia Font, Sílvia Pérez Cruz, Albert Pla, Smoking Bambino, 
Miquel Abras o Mishima, han presentat els seus darrers treballs discogràfics. 

Tots els públics 

Per aquest motiu, la programació ha combinat una gran diversitat d’estils, des de música antiga al 
jazz passant per les músiques del món i la cobla. La presència d’artistes com Amaral, Sílvia Pérez 
Cruz, concerts familiar o la Tchaikovsky Symphony Orchestra, consolida aquest caràcter transversal 
que ja és una senya d’identitat del projecte.  

Altres promotors 

Paral·lelament, i al marge de la programació pròpia de l’Auditori de Girona, cal prestar atenció al 
fenomen creixent d’aquells promotors privats, associacions, escoles i altres que decideixen organitzar 
de forma autònoma activitats culturals. Aquesta modalitat ha suposat enguany 17.294 espectadors 
addicionals als 31.870 que han assistit a la programació pròpia de l’Auditori. 

 

Programació pròpia   

Concerts 62 

Assistència  31.870 

Percentatge ocupació 64,29% 

 

 Altres promotors  

Concerts i cessions 28 

Assistència 17.294 

Valoració per enquestes 

Edat De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 9% 25% 48% 18% 

 

Procedència  Girona ciutat Comarques de 
Girona  

Resta de 
Catalunya  

Resta 
d’Espanya i 
estranger 

 58,52% 32,46% 8,32% 0,70% 
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Gènere Dones Homes 

 62% 38% 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Mitjana valoració del concert 9,02 

Mitjana valoració programació 8,89 

Nits de Clàssica 
L’Auditori de Girona ha presentat aquest any una nova proposta,  la primera edició del cicle de 
concerts Nits de Clàssica. Es tracta d’una proposta artística que prioritza la música clàssica, en un 
entorn tan únic i singular com és el Barri Vell de Girona.  

Aquest nou cicle, que és una extensió durant l’estiu dels concerts de clàssica organitzats per l’Auditori 
de Girona, està integrat per 12 concerts (7 dels quals són amb intèrprets catalans i 8 amb obres de 
compositors catalans). Aquest compendi de concerts representa un nou pas per a la programació de 
l’Auditori de Girona. 

Aquesta oferta es vertebra a partir de sis propòsits artístics que interactuen entre si: l’excel·lència 
artística, on es pretén que cada concert sigui un esdeveniment únic i extraordinari; els grans noms, 
amb presència a la ciutat de Girona d’alguns dels músics més destacats en el seu gènere; espais 
únics i monumentals, on es desenvolupen tots els concerts; compromís envers la música antiga i 
contemporània, revisitant obres fonamentals del repertori, des del Renaixement fins a l’actualitat; 
atenció als músics i compositors del país, amb més de la meitat de concerts amb intèrprets catalans i 
iniciant un encàrrec d’una durada de set anys al compositor Hèctor Parra; captació de nous públics, a 
partir de la proposta Espai Diví on es fonen gastronomia d’autor i música clàssica en viu. 

A més, l’Auditori de Girona, sensible a les arts plàstiques, corona el cartell musical d’enguany amb 
una imatge realitzada per Louise Bourgeois, la celebrada escultora americana traspassada el 2010. 

Representacions   

Nits de Clàssica 8 

Espai Diví 4 

 Total 12 

Nombre usuaris  

Nits de Clàssica 2.217 

Espai Diví 270 

 Total 2.487 

Percentatge ocupació % 

Nits de Clàssica 84,02 

Espai Diví 62,50 
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Festival de Jazz 
El Festival de Jazz de Girona l’organitza la promotora Produccions Fila 6 Girona SL, que assumeix la 
producció íntegra del projecte, l’Ajuntament de Girona, i la Fundació Auditori-Palau de Congressos de 
Girona. Gràcies a la col·laboració d’empreses, entitats i institucions, el jazz en directe pren la ciutat 
els mesos de setembre i octubre. L’any 2012 ha registrat una assistència de 1.350 espectadors. 

Representacions  2012 

 8 

 

Assistència 2012 

 1.350 

 

Percentatge d’ocupació 2012 

 75,71% 

Espai Marfà 
L’Espai Marfà és un equipament cultural que ha obert portes a inicis del 2012 i que vol esdevenir 
centre de referència en l’àmbit de la música moderna i electrònica pel que fa al suport a la creació, la 
formació i el suport a iniciatives i empreses del sector musical.  

L’Espai Marfà disposa de diferents espais per a la pràctica i la creació musical (bucs d’assaig i estudi 
de gravació) que combina amb accions i recursos en matèria de música moderna, entre ells l’Escola 
de Música Avançada i So EUMES, o un ampli programa d’activitats de formació adreçat a músics i 
altres col·lectius. També desenvolupa i coordina diversos projectes de difusió musical com són 
Viu21Música -Dia de la Música, o el Concurs Intro. 

Activitats musicals 

L’Espai Marfà ha iniciat l’any 2012 la seva programació d’activitats destinades a fomentar la creació, 
la formació i divulgació artística en l’àmbit de la música moderna.  

La programació procura donar respostes a les necessitats de diversos col·lectius: músics 
professionals i amateurs, entitats i associacions, docents i professionals de l’educació musical i 
persones interessades, amb el doble objectiu de creació de nous públics i de generació de les 
sinergies necessàries per endegar un espai amb funcions de motor creatiu de la present i futura 
indústria musical de les comarques gironines. 

La proposta d’activitats musicals és una iniciativa conjunta de l’Espai Marfà, el Servei d’Informació 
Juvenil de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música Salt-Girona. També es realitzen altres 
activitats conveniades o en col·laboració amb diferents agents musicals del territori. 

Durant l’any 2012 s’han programat un total de 34 activitats musicals, en les quals hi han participat un 
total de 605 persones. 
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Activitats musicals  

Número d’activitats 34 

% ocupació de les activitats 63% 

Total usuaris 605 

 

Tipologia d’activitats  

Formació musical - artística 14 

Formació per entitats 6 

Formació comunicació 3 

Formació tècnica 3 

Exhibició 2 

Activitat per escolars 1 

Formació per docents 1 

Formació eines gestió 1 

Prevenció de la salut 1 

Altres 2 

Valoració per enquestes 

Edat De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 28,2% 29,4% 42,4% - 

 

Procedència  Girona ciutat Comarques de 
Girona  

Resta de 
Catalunya  

Resta de 
l’Estat i 
estranger 

 55,3% 37,6% 4,7% 2,4% 

 

Gènere Dones Homes 

 45% 55% 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Mitjana valoració de l’activitat 9,2 

Mitjana valoració de l’organització 9,2 
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Viu21música - Dia de la Música 
El 21 de juny de cada any , l’Ajuntament de Girona promou i organitza un dia on la música sona pels 
carrers de la ciutat, és el Viu21Música -Dia Internacional de la Música. Cantants, corals i grups 
amateurs es reparteixen per diferents escenaris de la ciutat, celebrant aquest dia i oferint concerts per 
a tots els públics. 

L’any 2012 hi han participat 500 intèrprets de tots els estils (música de cambra, jazz, rock, flamenc, 
electrònica, corals infantils...), que es poden mostrar al públic en escenaris sonoritzats i equipats 
professionalment. Destaquen també bona part de les escoles de música públiques i privades de 
Girona, que participen activament en la jornada. Com a novetat, s’habiliten nous escenaris com el 
situat a la Pl. del Jurats o a les escales de Sant Feliu per acollir les propostes més joves i de música 
moderna. 

El nivell de participació de músics i artistes es manté en xifres similars, però s’incrementa a 27 el 
nombre d’entitats (empreses, mitjans de comunicació, patrocinadors, escoles de música, associacions 
i col·lectius culturals) que han col·laborat en l’organització de la jornada, consolidant-se la implicació 
ciutadana i augmentant fins a 8 l’organització d’activitats paral·leles.  

Grups   

 40 

 

Artistes  

 500 

 

Assistència (estimada)  

 4.800 

Concurs Intro 2012 
Intro, Concurs de Música en Viu del Gironès, pretén donar un impuls a la música feta a les comarques 
gironines. El concurs vol ser una eina per a la difusió d’aquells grups que, per ser novells o per la 
dificultat implícita del món musical actual, no han trobat encara la seva oportunitat. L’objectiu del 
concurs és augmentar el nivell musical dels grups gironins exigint qualitat als que hi participen i 
donant molta importància al desenvolupament del grup en directe. 

Intro és un projecte gestionat per la promotora Link Produccions de manera coordinada amb 
l’Ajuntament de Girona. En aquesta sisena edició s’ha reformulat la proposta per convertir-se en el 
concurs de les comarques gironines. L’any 2012, els participants en la fase final de l'Intro inclouen els 
guanyadors dels cinc concursos més rellevants de les comarques gironines, així com altres cinc grups 
de la ciutat. A banda de l’actuació a les Fires de Sant Narcís, també s’han incorporat un seguit 
d’activitats paral·leles per tal d’incidir més en la qualitat i donar eines per a la millora i 
professionalització dels grups, consistents en un sistema d’acompanyament i residència artística a La 
Mirona i la programació d’activitats de formació per als músics participants. 

Enguany s’han presentat un total de 31 grups, i els guanyadors han estat Pablo Guirao Trio. El jurat 
va estar format per Manel Rost, Xavier Cabezas “Urban”, Miquel Brugués, Pau Marquès, Esteve 
Marcó, Jaime Rodríguez i Alexandre Nunes de Oliveira. 
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El grup guanyador ha obtingut els següents premis: 

Una gira de 5 concerts actuant com a guanyadors de l'Intro 2012.  

Un "Pack Promo" que inclou:  

L'enregistrament de 2 temes a càrrec d'Estudis Ground.  

Disseny de la imatge corporativa i creació de web/blog a càrrec de l'estudi de disseny Els Altres.  

Enregistrament d'un videoclip a càrrec de l'empresa DDM Visual en col·laboració amb Cromograma.  

Assessorament en el treball per xarxes socials. 

 

Grups presentats    

 31  

 

Activitats formatives  

 6 

 

Assistència  

 1.200 

3.1.5. Lletres i coneixement 
Les humanitats i la lectura són programes culturals prioritaris per la seva capacitat d’incidir en el nivell 
cultural de la societat. Aquest àmbit es desplega en l’Escola Municipal d’Humanitats i la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.  

Escola Municipal d’Humanitats 
L’Escola Municipal d’Humanitats, amb seu al Centre Cultural la Mercè, ofereix una programació 
cultural estable centrada en dos eixos de treball: les lletres i el pensament. La qualitat de les 
propostes i l’estreta relació amb el territori són trets fonamentals d’aquest projecte. 

Enguany s’han portat a terme activitats com tallers d’escriptura, recitals de poesia, conferències sobre 
literatura, art, història o ciència, seminaris sobre creativitat, i activitats de record i homenatge a 
gironins il·lustres com Xavier Montsalvatge o Josep Pla, en la commemoració del 60è aniversari del 
llibre que dedica a la ciutat. Tot, propostes per créixer i formar-se en les lletres i el pensament, per 
aprendre i comprendre el món que ens envolta. 

L’Escola d’Humanitats també programa el cicle poètic interdisciplinari A pas de poetes, que el 2012 
s’ha centrat en els autors següents: Anna Akhmàtova, Jacint Verdaguer, Mario Benedetti i Víctor 
Sunyol. 
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Activitat Assistència 

Conferències i cursos 1.749 

Tallers d'escriptura 31 

Recitals 42 

Altres activitats 159 

 Total 1.986  

Valoració per enquestes 

Total assistència  

 1.986 

 

Edat Entre 15 i 25 Entre 25 i 35 Entre 35 i 50 Majors de 50 

 10% 2% 53% 35% 

 

Procedència  Girona ciutat Comarques de Girona  Resta de Catalunya  

 41% 56% 3% 

 

Gènere Dones  Homes 

 77% 23% 

 

Servei Municipal de Biblioteques 
El Servei Municipal de Biblioteques compta amb quatre biblioteques, i promou, en col·laboració amb 
altres entitats, dos punts de lectura i una biblioteca escolar oberta al barri. Les biblioteques d’avui són 
centres vius, propers als ciutadans i ciutadanes, preparats per donar resposta a les noves necessitats 
del públic d’avui i a la modernització tecnològica. Són centres de cultura, de formació, de recolzament 
educatiu, i portes d’accés a la informació local i global. Les biblioteques municipals ofereixen als 
ciutadans i ciutadanes l’accés lliure i gratuït a la informació, al coneixement, a la cultura i al lleure.  

Biblioteques són un servei 

El servei més conegut i usat és el servei de préstec de tot tipus de materials (sobretot llibres, revistes, 
CD i DVD) però també s’ofereixen molts altres serveis com consulta a Internet i ofimàtica, visites 
guiades, assessorament sobre l’ús de tecnologies informàtiques i, sobretot, un programa d’activitats 
culturals adreçat a un públic divers. 
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Línies de treball  

El Servei Municipal de Biblioteques ha renovat un dels seus equipaments: la biblioteca Salvador 
Allende, que va obrir les seves portes a finals de 2011 al  seu nou emplaçament a l’Espai Marfà. La 
remodelació d’aquesta biblioteca ha significat una ampliació de serveis i un augment considerable 
d’usuaris en un sector de la ciutat d’alta densitat de població. 

Aquest any 2012, un dels més valorats ha estat el de poder retornar llibres a qualsevol de les 
biblioteques de Girona i Salt, inclosa la Biblioteca Pública de Girona, amb independència de qui sigui 
el propietari del fons. Això ajuda a concebre la xarxa de biblioteques de la ciutat com un únic servei, 
especialment el servei de préstec, i el fons de les diferents biblioteques com un únic fons que s’ofereix 
a la ciutadania.  

També cal destacar l’increment de dotació de la convocatòria d’ajuts a biblioteques escolars, amb la 
creació de quatre ajuts de 1.000€ sota el nom d’Activa la biblioteca.  

Pel que fa a les xarxes socials i sota la marca “Biblioteques”, es trasllada informació, genera 
participació, debat i opinió entre les persones usuàries de les biblioteques mitjançant aquestes 
plataformes. 

Les biblioteques municipals i les persones usuàries 

Valorant els nombres globals veiem que hi ha hagut un augment considerable de visitants, 
possiblement degut a l’obertura de la nova biblioteca Salvador Allende. Enguany podem relativitzar 
l’incidència que va tenir l’any anterior l’augment de nombre de documents i del termini de retorn. 
Aquest augment va provocar que disminuïssin les visites a la biblioteca, però aquest any s’ha 
incrementat, fins i tot per sobre de les xifres de fa dos anys. Com a dada, podem dir que cada hora 
entren 200 persones a les biblioteques municipals. 

S’ha superat la xifra de 41.000 socis a les biblioteques municipals, dels quals un 37% són socis 
actius, que han utilitzat el servei de préstec. 

Per últim com a dada interessant, cal esmentar l’augment de nombre de préstecs, més de 200.000 
documents que s’han deixat en préstec durant tot aquest any. 
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Usos  

Nous carnets d’usuari/ària 2.383 

Total general de carnets 41.953 

Visitants anuals 354.925 

Visitants per hora del servei 200 

Persones usuàries del servei de préstec 13.188 

Préstec per tipus de documents: 

Llibres 

Audiovisuals 

Sonors (CD) 

Publicacions periòdiques 

Altres 

Total 

 

123.478 (61%) 

52.490 (26%) 

14.014   (7%) 

10.569   (5%) 

942   (1%) 

201.493 

Préstecs per hora de servei 110 

Mitjana de rotació: préstec realitzat en relació al fons 
disponible 

1,2 

Fons disponible 158.756 

Altes 13.263 

Equips informàtics d’accés públic a Internet 51 

Mitjana d’usos diaris d’Internet / Ofimàtica 203 

Total d’usos d’Internet / Ofimàtica  58.133 

Mitjana d’assistents a les activitats infantils  29 

Mitjana d’assistents a les activitats de públic juvenil  17 

Mitjana d’assistents a les activitats de públic adult  19 

Persones usuàries de la bibliopiscina: 

Infantils 

Adultes 

 

1.724 

1.885 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10)   

  8,4 

Serveis d'extensió bibliotecària 

A més de les biblioteques públiques, es promouen diversos serveis d’extensió bibliotecària amb 
l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones. Es disposa de dos punts de lectura: a Torre 
Gironella i a Sant Narcís i, fora de l’horari lectiu, l’obertura de la Biblioteca escolar Montfollet. Aquests 
serveis es realitzen durant tot l’any, i durant l’estiu s’amplien amb el desenvolupament de la 
Bibliopiscina a les piscines de La Devesa, i la Biblioplaça que és itinerant pels barris de Santa 
Eugènia i Sant Narcís. 
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Programació d’activitats 

Enguany s’ha reduït lleugerament el nombre d’activitats, en general però s’ha incrementat el nombre 
d’activitats familiars (tallers i activitats conjuntes).  

Les activitats per destacar són: 

S’han realitzat dues jornades de biblioteques escolars, atès que per el curs 2012-2013, la jornada 
s’ha avançat a principis de curs. 

El Menú de l’Escriptor, activitat conjunta amb les biblioteques de Salt i Sarrià, enguany dedicada al 
mon de la literatura infantil. 

VIII edició de Vies de diàleg amb la col·laboració de la Fundació Ernest Lluch. 

Llegim Pel·lícules, conjuntament amb el Museu del Cinema amb diverses projeccions d’estrenes 
basades en obres literàries.  

Projecte de Lectura fàcil, que pretén apropar la lectura a aquelles persones que per qualsevol motiu 
físic, psíquic o social, tenen dificultats per utilitzar la lectura com a vehicle de comunicació, informació, 
de formació o de lleure. S’hi han vinculat unes trenta persones voluntàries. Durant el més d’octubre 
s’ha realitzat una jornada de formació. 

Durant l’estiu, coincidint amb el 125 aniversari de la publicació del primer Sherlock Holmes, es va 
organitzar un seguir de propostes per a tot tipus de públic al voltant d’aquesta figura literària. Així 
mateix, coincidint amb l’estrena de la pel·lícula El Hobbit, també es van realitzar un seguit de 
propostes al voltant de Tolkien i de la literatura fantàstica en general. 

Activitat Assistència 

Hora del conte 2.218 

Club infantil de lectura 404 

Club juvenil de lectura 147 

Club adult de lectura 688 

Club de lectura d’anglès 90 

Minicontes 1.253 

Altres activitats infantils 1.169 

Visites escolars 1.900 

Activitats d’adults 597 

Altres 761 

 Total 9.227 

 



Àrea d’Alcaldia  

Cultura 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 41 

Recursos Educatius Assistència 

Minicontes 1.177 

La maleta viatgera 817 

Els viatges de la Cisa 623 

En Bufalletres 810 

El llibre màgic 187 

Enredat en la lectura - 

Visites: La Biblioteca 642 

Visites: Més enllà del Google i la Viquipèdia 90 

Fem un punt de llibre 808 

 Total 5.154 

Valoració per enquestes 

Número total d’enquestes  

 501 

 

Índex de satisfacció   

Nota general 8,40 

Atenció personal 8,87 

Instal·lacions 8,38 

Horari 6,95 

Difusió 7,57 

 

Principals usos de la biblioteca   

Préstec 86,51% 

Trobar un llibre, CD, DVD,... 80,69% 

Consultar la premsa 54,94% 

Llegir llibres 51,06% 

Sol·licitar informació  46,59% 

Estudiar  28,98% 

Utilitzar ordinador públic  28,37% 

Participar en alguna activitat 27,30% 

Utilitzar ordinador personal 22,71% 
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Gènere  

Dones 62,89% 

Homes 37,11% 

 

Freqüència de visita a la biblioteca   

Diàriament 8,75% 

Setmanalment 55,66% 

Mensualment 29,58% 

Menys sovint 6,00% 

Fons 

Durant aquest any, les biblioteques han incorporat 13.263 documents al seu fons i n’han donat de 
baixa uns 10.300. Aquest esforç constant de renovació i actualització del fons es fa amb la voluntat de 
donar resposta a les necessitats de les persones usuàries, i de disposar en tot moment del fons més 
adequat possible. A més, atenent a moments i iniciatives concretes, es fan adquisicions especials.  

Cal tenir present que durant aquest any s’han realitzat 201.493 préstecs, o el que és el mateix, 705 
documents diaris; un volum de préstec considerable, amb el desgast que suposa sobre els materials 
que requereixen una necessària renovació.  

Publicacions 

S’han editat un seguit de reculls bibliogràfics, coincidint amb esdeveniments i efemèrides. A més s’ha 
participat de l’elaboració de dues guies de lectura conjuntament amb altres biblioteques i municipis: 

Guia de literatura infantil i juvenil - Sant Jordi 2012 (conjuntament amb les biblioteques públiques de 
comarques gironines)  

Guia de literatura infantil i juvenil – Nadal 2012 (conjuntament amb les biblioteques públiques de 
comarques gironines) 

3.1.6. Patrimoni 
El Museu d’Història de la Ciutat, el Museu del Cinema i el Patronat Call de Girona amb el Museu 
d’Història dels Jueus fan un conjunt de projectes dedicats al patrimoni de gran importància per a la 
vida cultural de la ciutat. A aquests equipaments cal afegir-hi la Fundació Rafael Masó, que ha 
inaugurat la seva seu l’abril del 2012. Al llarg de l’any, els quatre centres han programat 23 propostes 
expositives temporals i han realitzat 191 activitats. El total d’assistència a exposicions i activitats dels 
quatre equipaments museístics ha estat de 324.340 persones.  

Una funció fonamental dels museus és la salvaguarda i la conservació del patrimoni. A aquest efecte 
els museus i centres patrimonials conserven col·leccions que es configuren a través de donacions, 
compres, dipòsits i llegats. Durant aquest any les col·leccions patrimonials s’han vist enriquides amb 
306 objectes i documents. Cal remarcar el valor rellevant de les donacions de particulars, les quals 
són fonamentals per completar aquest patrimoni que són un bé col·lectiu.  
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 Museu del 
Cinema 

Museu 
d'Història 

Museu H. 
Jueus 

Fundació 
Rafael 
Masó 

 Total 

Exposicions temporals 1 16 5 1 23 

Activitats  91 30 51 19 191 

Visitants museus i 
exposicions 

56.116 124.022 75.864 3.193 259.195 

Usuaris serveis i activitats 4.309 3.193 55.671 1.972 65.145 

Adquisicions d'objectes i 
documents 

14 239 4 49 306 

Valoració dels usuaris 
(sobre 10) 

9 9 9,5 9,3  

Museu d'Història de Girona 
El Museu d’Història de Girona s’ha adherit a nombroses celebracions, una de les més destacades ha 
estat el centenari del naixement del compositor gironí Xavier Montsalvatge, s’ha acollit una mostra 
temporal i s’han programat dos concerts de les seves obres més desconegudes, les  sardanes i les 
havaneres. Una altra exposició d’homenatge ha estat Perfils Confrontats, que ha coincidit amb la 
celebració del norantè aniversari de l'artista Paco Torres Monsó. I s’ha contribuït a difondre l’obra de 
Josep Grau-Garriga, renovador i pedagog de la tapisseria contemporània a Catalunya. En el marc del 
75è aniversari dels bombardeigs a la població civil i a les infraestructures catalanes, la carbonera i la 
cisterna ha exhibit l’exposició Catalunya Bombardejada produïda pel Memorial Democràtic i la 
Generalitat de Catalunya. 

El Col·legi Bell-lloc ha fet donació de tres fragments de mosaic procedents de can Pau Birol, que han 
engruixit el contingut de la mostra Parva Gerunda. La Girona romana, aquesta mostra ha permès 
aproximar-se als primer segles de la història de la ciutat i a la vida quotidiana d'un ciutadà romà en 
una exposició acompanyada d'una variada programació d'activitats, un curs de cuina romana, un 
itinerari per la Girona romana, un taller d'elaboració de mosaics i un d'espectacles i jocs en època 
romana, així com visites comentades i un cicle de conferències  que s’han realitzat també en altres 
espais municipals. 

Per arribar a nous públics, enguany s’ha continuat oferint la visita gratuïta el primer diumenge de cada 
mes a la col·lecció permanent, i s’ha mantingut durant tot l’any l’exempció del preu de l’entrada a tota 
la ciutadania gironina. S’ha participat en les propostes de ciutat, com ara la campanya Girona 10, que 
ha permès a 1.225 persones conèixer el museu, les exposicions temporals i el refugi antiaeri. I per 
altra banda la carbonera i la cisterna han continuat acollint les exposicions i treballs de diverses 
associacions i entitats culturals de la ciutat.  

El Museu d’Història de Girona ha tingut un total de 127.215 usuaris. 
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Col·lecció permanent i exposicions temporals 

Total assistència   

Col·lecció permanent 32.996 

Exposicions temporals 91.026 

Activitats 3.193 

 Total 127.215 

Exposicions temporals 

Total assistència  

 91.026 

 

Gènere Dones  Homes 

 60% 40% 
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Exposició Dates Assistència 

XXVIII Exposició de pessebres  02.01.12 - 08.01.12 4.500 

Grup Praxis 75 (1975-1990) Una 
guerrilla comunicativa 

02.01.12 - 12.02.12 816 

Espai de silenci 02.01.12 - 04.03.12 911 

Grau-Garriga In memoriam 07.03.12 - 03.06.12 25.057 

La Cova 24.03.12 - 01.04.12 1.500 

Mil oracions als déus del bamboo 30.03.12 - 07.06.12 29.055 

Xavier Montsalvatge, compositor 
1912-2012, centenari 

21.06.12 - 02.09.12 933 

Col·lectiva Associació Artistes 
Plàstics Ciutat de Girona 

08.07.12 - 22.07.12 1.100 

Cargol i branca 24.07.12 - 16.10.12 1.235 

Memòries emergents 26.07.12 - 03.08.12 1.600 

Catalunya Bombardejada  07.08.12 - 11.09.12 16.048 

Blaus 05.10.12 - 10.10.12 360 

Rámlah. Diàlegs entre passat i 
present 

16.10.12 - 28.10.12 700 

Perfils confrontats 25.10.12 - 31.12.12 782 

Parva Gerunda. La Girona romana 29.10.12 - 31.12.12 2.429 

XXIX Mostra de pessebres i 
diorames 

22.12.12 - 31.12.12 4.000 

 Total  91.026 

Activitats 

El MHG ha continuat oferint una programació d’activitats amb la voluntat de difondre el coneixement 
de la història local al màxim nombre de persones.  

El cicle d’itineraris per la ciutat Trepitja la Història ha donat a conèixer episodis i espais desconeguts 
com el refugi antiaeri de la Plaça Poeta Marquina, al qual s’ha pogut accedir per primera vegada en el  
marc del recorregut guiat per Jaume Prat La defensa passiva a Girona durant la Guerra Civil. Era el 
més petit dels tres de  nova planta que es van construir a la ciutat. Els seus 263,06 m² (dels quals 
només 150,09 m² eren útils) li conferien una capacitat de més de 250 persones. I un altre dels espais 
ocults que s’ha donat a conèixer ha estat l'antiga cisterna dels caputxins, en un itinerari que ha 
resseguit l'empremta deixada per la comunitat de frares caputxins que encara es conserven sota la 
muntanya de les Pedreres. Enguany s’ha donat un paper destacat a les activitats de manipulació, 
endegant una programació de tallers que han complementat les exposicions temporals i àmbits de les 
sales estables, de manera individual i en col·laboració amb els altres museus de la ciutat. Ha estat 
una oferta adreçada al públic familiar, escolar i d’adults.  
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Activitats Assistència 

Itineraris per la ciutat 739 

Visites guiades 1.117 

Visites dinamitzades  236 

Concerts 252 

Visites dramatitzades 527 

Conferències 49 

Tallers 273 

 Total 3.193 

 

Assistència a Girona Temps de Flors 

Nom Període Assistència 

57 Girona, temps de flors. Sales carbonera i 
cisterna 

12.05.12 - 20.05.12 51.840 

Valoració per enquestes 

Edat Menys de 14 De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 2 % 8 % 25 % 59% 6 % 

 

Procedència Girona  Resta de Catalunya  Resta de l’Estat Estranger 

 27 % 44% 8 % 21% 

 

Gènere  Dones  Homes 

 52 % 48 % 

 



Àrea d’Alcaldia  

Cultura 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 47 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Col·lecció permanent 9 

Sales d’exposició 9 

Activitats 9 

Gestió dels fons i col·leccions 

Gestió  

Objectes restaurats  43 

Objectes cedits temporalment a altres museus 5 

Consultes d'informació 18 

 

Objectes ingressats  

Objectes adquirits 2 

Objectes cedits en dipòsit 24 

Objectes de propietat directa 10 

Donacions 203 

 Total 239 

Publicacions 

El Museu d’Història de Girona ha publicat el catàleg de l’exposició temporal Parva Gerunda. La 
Girona romana. 

Fundació Museu del Cinema 
L’objectiu principal del Museu del Cinema és afavorir la comprensió i l’educació de la història de la 
imatge en moviment i del cinema a través de la conservació, recerca, interpretació i exposició 
permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d’altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així 
com també mitjançant l’organització d’activitats i l’oferiment de serveis que permetin la interacció amb 
les persones visitants i usuàries del Museu.  

L’exposició permanent del Museu del Cinema proposa un viatge lúdic i interactiu, a través de 400 
anys d’història de les imatges, descobrint quins foren els antecedents i orígens del cinema de la mà 
de la Col·lecció Tomàs Mallol, una de les més importants d’Europa en el seu gènere. El Museu 
disposa d’un complet programa d’exposicions i activitats temporals per a tot tipus de públics, d’una 
extensa oferta educativa per a tots els nivells escolars, d’un institut d’estudis amb biblioteca, 
videoteca i programació pròpia de cursos i seminaris, d’un club d’amics i d’altres serveis per a 
fomentar l’ensenyament, la recerca i la difusió del cinema i la imatge.  

De l’any 2012, de les moltes propostes i activitats del Museu del Cinema, podem destacar l’èxit de 
l’exposició temporal Veure el món per un forat. Viatge per Europa a través de les vistes òptiques 
(1850-1870), els cicles de cinema, com per exemple Music & Films, Cinema Africà, Parlem de 
Cinema, El Documental del mes, Cinema i arquitectura, els cursos de cinema organitzats per l’Institut 
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d’Estudis, els més de 17.000 alumnes usuaris del servei educatiu, la publicació de les actes del 8è 
Seminari sobre els antecedents i orígens del cinema organitzat pel Museu i la UdG, o les importants 
donacions rebudes, com per exemple col·leccions Ribas Mateos, Saderra o Dr. Pascual, entre moltes 
altres propostes relacionades amb el setè art. 

El Museu del Cinema ha atès un total de 60.425 usuaris. 

Assistència  

Visitants exposició permanent i serveis associats 43.626 

Visitants exposicions temporals 12.490 

Assistència en activitats 4.309 

 Total 60.425 

Exposició permanent i serveis associats 

Assistència 

Visitants exposició permanent i serveis 
associats 

 

 43.626 

Valoració per enquestes 

Edat Menys de 14 De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 10% 23% 16% 45% 6% 

 

Procedència Girona ciutat Comarques 
de Girona  

Resta de 
Catalunya  

Resta de 
l’Estat 

Estranger 

 14% 7% 23% 11% 45% 

 

Gènere  Dones  Homes 

 56% 44% 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

Visita al Museu 9 
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Exposicions i activitats temporals 

Activitats temporals (tipus organització)  

Organització pròpia 25 

Co-organització amb tercers 50 

En col·laboració amb tercers 16 

 Total 91 

Assistència 

Exposició Dates Visites 

Estrelles en venda! Hollywood a la publicitat americana Fins 29/01/2012 1.807 

Veure el món per un forat. Viatge per Europa a través 
de les vistes d’òptica 

26/6/12 a 31/12/12 10.683 

 Total  12.490 

 

Activitats temporals (tipologia activitat) Assistència 

Cinema d’animació al Museu 501 

Conferències i classes magistrals 123 

Projeccions contínues 480 

Projeccions de cinema al Cinema Truffaut 1.201 

Projeccions videogràfiques al Museu  1.552 

Visites teatralitzades i espectacles teatrals 132 

Tallers infantils i juvenils 55 

Activitats sala de projeccions Museu 265 

 Total 4.309 

Servei educatiu  
Propostes educatives 2011/2012 27 

Cursos organitzats per a docents 2 

Usuaris/àries del Servei Educatiu 17.664 

Valoració per enquestes del servei educatiu 

Nivell acadèmic Infantil Primària Secundària Batxillerat Universitat Altres 

 16% 40% 32% 7% 1% 4% 
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Procedència Girona ciutat Comarques de 
Girona  

Resta de 
Catalunya  

Resta de 
l’Estat 

Estranger 

 15% 30% 45% 1% 9% 

 

Índex de satisfacció del servei Nota mitjana (0-10) 

 8,6 

Gestió de fons i col·leccions 

Objectes catalogats  969 (2012)  

31.038 (total) 

Donacions d’objectes (nombre de donants) 14 

Sol·licitud d’imatges d’objectes del museu gestionades 11 

Objectes cedits temporalment per exposicions 14 

Exposicions itinerants  2 

Institut d’Estudis 

Usuaris/àries de consulta de la 
biblioteca/videoteca/hemeroteca 

91 

Usuaris/àries de préstec de la videoteca 3.264 

Participants cursos i seminaris 46 

 Total 3.401 

 

Préstecs de material educatiu a centres educatius i entitats 616 

Cursos  3 

Publicacions  1 

Fons total (biblioteca, videoteca i hemeroteca) 11.082 unitats 

Donacions  531 unitats 

Club d'Actors 
Socis/sòcies a 31-12-2012 667 

Total de descomptes oferts en activitats puntuals 111,60 € 

Avantatges permanents 9 
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Patronat Call de Girona. Museu d'Història dels Jueus- 
Institut d’Estudis Nahmànides 
El Patronat Call de Girona té per objectiu la restauració i rehabilitació física i intel·lectual del llegat 
jueu a la ciutat de Girona des dels seus dos equipaments, el Museu d’Història dels Jueus i l’Institut 
d’Estudis Nahmànides, que s’engloben dins el conjunt del Centre Bonastruc ça Porta. 

Enguany, a més de la programació habitual del museu –que inclou les exposicions temporals, els 
tallers d’activitats, les visites culturals i pedagògiques, els cicles de conferències i les activitats 
culturals–, ha tingut lloc una excavació arqueològica, a càrrec del Laboratori d’Arqueologia de la 
Universitat de Girona, durant el mes de juny. Al pati interior del Centre Bonastruc ça Porta, a tocar del 
carreró d’Hernàndez i a l’alçada del primer pis del museu han sorgit un conjunt d’estructures de murs i 
habitatges (relacionats amb la darrera sinagoga venuda l’estiu de 1492). Actualment s’està treballant 
en la rehabilitació i museïtzació de l’espai per tal de posar-lo a l’abast de la ciutadania. 

El 13 de desembre de 2012 s’han incorporat les sales d’exposicions temporals ubicades a l’interior de 
la planta baixa sud-oest de l’edifici del carrer de la Força 8, amb la presentació del 6è volum de la 
col·lecció Girona Judaica. 

El Centre Bonastruc ça Porta ha rebut un total de 131.535 visitants. 

Col·lecció permanent 

Visitants al Museu d’Història dels Jueus 

El total de visitants ha estat de 75.864. 

 Edat Menys de 15 De 15 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 7.621 13.353 42.798 12.092 

 

Procedència Catalunya  Espanya Estranger 

 39.542 5.704 30.618 

 

Gènere *  Dones  Homes 

 52% 48% 

* No es comptabilitzen els grups, només els visitants individuals. 
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Total visitants  

 75.864 

Visites guiades 

Durant tot l’any, el museu ofereix visites guiades als operadors turístics, centres escolars, col·lectius 
culturals, associacions i visitants. La visita comentada està disponible també en audioguies en català, 
castellà, anglès, francès i hebreu. 

Visites guiades Assistència  Nombre visites 

Pròpies   

Call Endins 918 165 

Altres visites 216 10 

Visites audioguiades 1.323 1.323 

Visita didàctica 76 3 

Col·laboracions   

Girona Walks 1.033 152 

Bus Turístic 600 203 

Recursos educatius 466 18 

 Total *4.632 1.874 

* Xifra inclosa en la suma total de visitants 

Exposicions temporals 

La visita al museu inclou la visita a les exposicions temporals en curs: 

Exposició Dates Assistència 

Llums de Hanukkà 01.12.2011 – 31.01.2012 **1.451 

Bíblia, els llibres del llibre 05.04.2012 – 24.09.2012 *60.072 

FLORS: Flors i kabbalah – Vent 12.05.2012 – 20.05.2012 *34.428 

L’esborrament 29.09.2012 – 07.01.2013 **9.237 

 Total  105.188 

 
* Simultàniament durant ‘Girona Temps de Flors’ (xifres d’assistència repetides) 
** Només persones que han visitat l’exposició durant l’any 2012. 

Institut d’Estudis Nahmànides i Biblioteca de Judaica “E. E. Schalit” 

L’Institut d’Estudis Nahmànides és un centre de recerca i de divulgació per a la documentació i estudi 
de la història i de la cultura jueves a la Catalunya medieval, especialment de la comunitat jueva de 
Girona (segles IX-XV). Disposa de centre de documentació i de biblioteca especialitzada. Les seves 
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línies fonamentals de recerca són: la història de la comunitat jueva gironina i el seu patrimoni 
documental i arqueològic, i la història de les dones jueves a la Catalunya medieval. 

Per difondre aquest treball, l’Institut en presenta periòdicament els resultats en conferències i 
seminaris internacionals i nacionals. Paral·lelament, atén i resol consultes procedents d’àmbits 
diversos i organitza anualment cursos i conferències sobre aspectes històrics, culturals i artístics 
relacionats amb el món jueu. Enguany, s’han atès 48 consultes sobre qüestions diverses relacionades 
amb la història i la cultura jueves. 

Activitats de formació Assistència 

Cicle de conferències Música i judaisme 215 

Grup de lectura 41 

Curs d’hebreu nivell inicial i avançat 2011-2012 11 

Les lletres de l’Alefat. Curs inicial 2012 11 

 Total *278 

* Xifra inclosa en la suma total d’assistència a Activitats 
 

Serveis Usuaris/es 

Consultes ateses 48 

Préstec i consultes Biblioteca  206 

 Total 254 

 

En finalitzar l’any 2012, el fons de la biblioteca Eliezer Eljanan Schalit està format per més de 7.800 
registres (6.335 monografies, 830 separates i 295 revistes). 

Activitats al Centre Bonastruc ça Porta 
Una de les principals tasques del Patronat Call de Girona és dinamitzar i fomentar el coneixement de la història 
jueva de Girona i de Catalunya. Per això programa anualment diferents exposicions temporals, tallers adreçats a 
públics de totes les edats, celebracions puntuals d’algunes festivitats o tradicions pròpies del calendari jueu i 
altres activitats.  

Activitats Assistència 

Tardes de contes al Call 594 

Concerts d’estiu al Call 780 

Jornades de portes obertes *38.445 

Tallers 27 

Altres activitats **15.571 

 Total 55.417 
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* Inclou Girona Temps de Flors 

** Inclou tant activitats de formació com activitats en col·laboració 

 

Activitats en col·laboració Dates Assistència 

Presentació del llibre En la profunda onada, de Susanna Rafart i 
Corominas 

18.02.12 23 

Sis tresors, sis moments en la història de la ciutat 19.05.12 60 

Nits de pel·lícula al Call 05.07.12 i 19.07.12 42 

Cicle de conferències a l’entorn de Primo Levi 4.10.12 / 25.10.12 / 
8.11.12 / 29.11.12 

147 

Presentació del llibre El camí d’Ubach, de Jordi Cervera i 
Riccardo Lufrani 

18.10.12 15 

Jueus del Rei i del Comte, Jornada d’homenatge a Miquel Pujol i 
Canelles 

19.10.12 30 

Taller de baldufes de Hanukkà 02.01.13 27 

 Total  344 

Publicacions 

Dins de la col·lecció Girona Judaica, que recull treballs i textos referents a la història i a la cultura 
jueves del nostre país, aquest any s’ha editat el sisè volum de la col·lecció: Els jueus de Girona i la 
seva organització. Segles XII-XV de Jaume Riera i Sans. Aquesta obra presenta la història de 
l’organització interna de la comunitat jueva de Girona, des dels primers indicis, al segle XII, fins a 
l’expulsió l’any 1492. 

Girona a la Red de Juderías de España 

El Patronat Call de Girona és membre fundador i secretaria de l’associació espanyola Caminos de 
Sefarad–Red de Juderías de España que té per objectiu coordinar activitats i serveis a l’entorn del 
patrimoni jueu entre les 24 ciutats que en formen part. Enguany s’ha participat en diverses accions 
promocionals: 

Girona segueix treballant en la marca turística RASGO. El nostre objectiu és aconseguir una major 
complicitat dels professionals. El sector hoteler hi és molt ben representat però no tant el de la 
restauració, on tenim encara molta feina per fer. 

El gener de 2013 es posarà en circulació una targeta de fidelització anomenada “Sefarad Card”. A 
Girona, aquesta acció es concreta amb una sèrie de descomptes i avantatges per als usuaris en els 
establiments gironins adherits a RASGO.  

L’any 2012  s’ha presentat el projecte de col·laboració amb Google, “Camins de Sefarad”, una 
plataforma on les persones usuàries poden trobar en línia tota la informació històrica i patrimonial dels 
barris jueus. Girona ha participat en aquest projecte amb la incorporació de la visita virtual a l’interior 
del Museu d’Història dels Jueus.També el barri jueu de la ciutat quedarà, a partir d’ara, a disposició 
de l’Ajuntament per completar els recorreguts i itineraris virtuals de la pàgina corporativa. 
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Girona a Europa 

Membre fundacional de l’AEPJ (Association Européenne pour la Préservation et la Valorisation de la 
Culture et du Patrimoine Juifs), actualment es treballa en dos grans programes: la celebració de la 
Jornada Europea de Cultura Europea, que concentra prop de 200.000 participants anualment, i 
l’Itinerari Europeu del Patrimoni Jueu del Consell d’Europa, en fase de creació. 

Els dies 24 i 25 de novembre, el centre Bonastruc ça Porta ha acollit el seminari internacional La 
Jornada Europea de la Cultura Jueva: present i futur organitzat per l’AEPJ, amb la col·laboració del 
Patronat, l’Ajuntament i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. S’hi han reunit participants 
d’Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Portugal i República Txeca per tractar el tema de la cooperació i 
coordinació paneuropees.  

Fundació Rafael Masó 
La Fundació Rafael Masó té com a missió l’estudi, la recerca, el foment i la difusió de l’arquitectura i 
l’urbanisme contemporanis. També promou la posada en valor, l’estudi i la preservació del patrimoni 
arquitectònic del nostre país i de manera singular i específica de l’obra de l’arquitecte noucentista 
gironí Rafael Masó i Valentí. La seu de la Fundació és a la Casa Masó, casa natal de l’arquitecte. 

L’activitat de la Fundació Rafael Masó durant l’any 2012 ha girat al voltant de la inauguració de la 
Casa Masó, entre el 23 i el 28 de maig, i l’obertura al públic el dia 30 de maig. Coincidint amb la 
inauguració s’ha presentat la primera exposició temporal a les sales d’exposició de la casa, en aquest 
cas amb el títol Casa Masó: els dibuixos de l’arquitecte. L’obertura als visitants de la seu de la 
fundació també ha suposat l’entrada en funcionament d’altres serveis, com els tallers i visites del 
Servei Educatiu, el servei de consulta de la biblioteca, hemeroteca i arxiu de la Fundació, i el 
programa de Voluntariat Cultural. 

Des de la posada en funcionament, també ha acollit altres activitats, d’entre les quals destaquen les 
activitats acadèmiques (Jornades Pedagògiques, Forum del Patrimoni Literari, Jornades Europees del 
Patrimoni) però també les nombroses visites guiades per al públic general i per a diferents grups 
professionals que s’han fet al llarg de l’any per donar a conèixer la casa i les col·leccions de la 
Fundació (Taula de Recursos Educatius, Associació d’Hostaleria i oficines de Turisme, Dia Mundial 
de l’Arquitectura, Living Heritage, Nit dels museus, Ruta Literària Josep Pla, etc). 

Tipus de programació  

Activitats pròpies 2 

Activitats en col·laboració 17 

Activitats 

Activitat Assistència 

Conferències 285 

Projeccions 60 

Difusió 1.590 

Tallers 37 

 Total 1.972 
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Visites guiades Assistència 

Visites guiades a la Casa Masó 2.672 

Visites escolars 193 

Visita Taula de Recursos Educatius 10 

Visita Associació Hostaleria i oficines de turisme 16 

Ruta literària Josep Pla 84 

Dia Mundial de l’Arquitectura 63 

Jornades Europees del Patrimoni 25 

Living Heritage! 18 

Visita guiada Fires 58 

Nit dels museus 54 

 Total 3.193 

Donacions 

De Jordi Masó Bru, diferents documents de la família Masó, cartes de Rafael Masó als seus fills, i 
l’última agenda-dietari de l’arquitecte (1935). 

De Narcís Comadira i Dolors Oller, vint-i-dos llibres d’arquitectura alemanys i austríacs, que havien 
format part de la biblioteca de l’arquitecte Joan Roca Pinet. 

De Pere Coll Madí, una llar de foc amb diferents elements de ceràmica negra i ceràmica vidriada 
dissenyada per Rafael Masó, procedent de la casa Madí de Sils. 

De Moisès Tibau, diferents elements metàl·lics originals del mobiliari de la Farinera Teixidor. 

De Narcís-Jordi Aragó, 285 cartes i postals de l’epistolari familiar, i sis llibres de contes infantils de 
principis del segle XX. 

Conservació i restauració del patrimoni 

Durant els mesos previs a la inauguració de la Casa Masó van finalitzar les restauracions del mobiliari 
i de la col·lecció d’obres d’art de la Fundació. En total, aquest any s’han restaurat disset pintures i 
dibuixos, i més de vuitanta objectes i mobles de totes les habitacions de la casa. 

També s’ha fet una actuació a la façana de la Casa Masó del carrer Ballesteries per eliminar diferents 
nius de coloms que generaven brutícia i degradació d’algunes parts de la façana. 

Publicacions  

Jordi Falgàs, Benvinguts a la Casa Masó, llibret de 16 pàg. per als visitants de la Casa Masó. 

Jordi Falgàs, “Casa Masó: un interior de 1910 a Girona”, Coup de fouet: la revista de la Ruta Europea 
del Modernisme, núm. 19 (2012), pàg. 54-55. 
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Jordi Falgàs, “L’arquitectura de Rafael Masó a la Catalunya noucentista”, “La llar noucentista: l’obra 
de Rafael Masó a la Casa Masó”, i “Casa Masó: un recorregut”, Casa Masó: vida i arquitectura 
noucentista (Girona i Sant Lluís: Fundació Rafael Masó / Triangle Postals, 2012), 11-21, 49-189. 

Jordi Falgàs, “L’arquitecte Rafael Masó i Valentí”, Personatges il·lustres del Gironès i la Selva 
(Barcelona: Aias, 2012), pàg. 58. 

Rosa M. Gil, “Història dels Masó a la seva casa pairal”, Casa Masó: vida i arquitectura noucentista, 
23-35. 

GironaMuseus 
Està integrat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, el Museu d’Art, el Museu d’Història de la 
Ciutat, el Museu d’Història dels Jueus, el Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i la Casa Masó. 
Anualment programa dues grans activitats que permeten, d'una banda, allargar els horaris de visita 
dels museus puntualment en horari nocturn i de l'altra, interactuar amb projectes d’abast internacional 
com la celebració del Dia Internacional dels Museus o La Nuit des Musées. També participa en 
iniciatives locals com el Girona10. 

Un dels projectes consolidats és el del carnet conjunt de descompte del 50% en l’entrada conjunta als 
Museus de Girona, que enguany ha tingut el següent grau d’utilització: 

 

 Museu 
d'Art 

Museu 
d'Arqueologia 

Museu del 
Cinema 

Museu 
d'Història 
de la Ciutat 

Museu 
d’Història 
dels Jueus 

Casa 
Masó 

 Total 

Carnets 
rebuts 

582 555 680 640 827 9 3.293 

Carnets 
lliurats 

4.161 3.425 5.034 816 1.695 8 15.139 

Jornada de portes obertes el primer diumenge de cada mes  

Des del 2011 s’està impulsant la promoció de la visita als museus de la ciutat amb l’obertura gratuïta 
el primer diumenge de cada mes. En el cas del  Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, aquest 
darrer obre el segon diumenge de cada mes enlloc del primer ja que aquest és el dia que tenen 
establert per aquesta iniciativa els museus de la Xarxa de Museus d’Arqueologia de Catalunya. El 
total de visitants que ha gaudit de l’entrada gratuïta els diumenges al matí als museus durant l’any 
2012 ha estat de 10.799. 
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 Museu 
d'Art 

Museu 
d'Arqueologia 

Museu del 
Cinema 

Museu 
d'Història 

Museu 
d’Història dels 
Jueus 

 Total 

Assistència 5.577 2.084 1.438 408 1.292 10.799 

3.1.7. Suport a la creació en arts i als projectes culturals 
El suport a la creació artística es desenvolupa a través de la convocatòria pública GIRONA KREAS. 
Girona compta amb dues plataformes de projecció de la creació literària en llengua catalana a través 
de dues convocatòries de premis que any rere any donen a conèixer títols de gran qualitat en el 
gènere de la novel·la: els Premis Literaris de Girona i el Premi de Novel·la Curta Just M. Casero. 
Complementàriament, també s’estabilitzen i consoliden les activitats d'artistes i associacions a través 
de convenis de col·laboració, i desplega una oferta de recursos i infraestructures a l’abast d'artistes i 
agents. 

En total, els ajuts concedits per l’Ajuntament de Girona a projectes creatius, entitats culturals i premis 
literaris, suma un total de 448.960€. 

Convocatòria Girona Kreas 2012 
La convocatòria anual GIRONA KREAS es divideix en dues categories: Subvencions a la creació, 
producció, exhibició i difusió de les arts i Beques per a estudis i/o recerca per a creadors. Aquestes 
ajudes s’adrecen a associacions, entitats i creadors de qualsevol camp artístic. Enguany s’han rebut 
47 peticions i s’han concedit 3 beques i 20 subvencions. La convocatòria s’ha resolt a proposta del 
Consell de les Arts i la Cultura de Girona i s’ha destinat un import total de 50.000€  
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Subvencions 

Nom de l’entitat/particular Projecte Import 

Pere Solés Bahí Max 2.000 € 

Pere Vilà Barceló El vell Caront 4.500 € 

Anna Cañigueral Dalmau L’Aventura de Néixer 1.200 € 

Fanny Leymat Oniropolis 2.000 € 

Carles Ribas Blanche Amb la pell de ningú 1.000 € 

Associació Juvenil Percuart Promoció i difusió de l’activitat artística  1.500 € 

Sandra Ojosnegros Martos Sant Martí 2.000 € 

Sergio Domingues Cañestro El tercer convidat 3.500 € 

Rosa Brugat Batlle Regressió i decadència de l’espècie humana 2.000 € 

Francesc Pujol Ibarz Més enllà de la Pineda 3.500 € 

AA Cultural Musical i Art Le Croupier Nou disc de “Le Croupier” 3.000 € 

AA Cultural i Musical Pepper Pots Time and Place 2.000 € 

Cristina Gómez Torcal El somni de Nereida 1.000 € 

AVIC de Sant Feliu Memòries emergents a Sant Feliu 2012 1.000 € 

Joan Cortès Fàbregas Òrbita Güell 3.400 € 

Jordi Colomer Feliu L’ull del recol·lector 2.000 € 

Susanna del Saz Castillo NYAM! 2.500 € 

Elena Martinell Vilalta Els suïcides 3.500 € 

Jessica Robles Gallego Conte Interactiu “El tarlà” 3.500 € 

Rafael Garcia Pellejà i  

Eva Berenguer Cantero 

La fàbrica de somnis 2.500 € 

 Total  47.600 € 

Beques 

Nom de l’entitat/particular Projecte Import 

Joan Vilajoana Cots Des-fer 800 € 

Ester Bertran Ferrer Terra en acció 800 € 

Berenguer Costa Fernández Curs de doblatge 800 € 

 Total  2.400€ 

Convenis i suport a la creació musical, visual i en arts escèniques 

Els projectes estables i consolidats compten amb el suport municipal a través de l’establiment de 
convenis de col·laboració o de subvencions per al manteniment de les activitats culturals.  
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Cultura tradicional i popular 

Nom  Import  

Amics de la Sardana Terranostra  17.500 € 

Qrambla / Balls populars 5.000 € 

Escampillem / Folc de Sant Joan 5.000 € 

Associació de Pressebristes / Exposició de Pessebres 750 € 

Grup Proscènium / Els Pastorets 5.000 € 

 Total CULTURA TRADICIONAL I POPULAR 33.250 € 

Música 

Nom  Import 

Associació Cultural Individu Ocult / In-Somni 2012 10.000 € 

Associació Fringe per a la Difusió de les Arts / Girona a Cappella Festival 10.000 € 

Link Produccions, SL / Concurs Intro 2012 10.000 € 

Orquestra de Girona 14.000 € 

Orquestra de Cadaqués 40.000 € 

Produccions Fila 6 Girona / Festival de Jazz de Girona 12.000 € 

Plectrum Associació / Festival de Guitarra 2.000 € 

Associació Cultural Orella Activa 7.000 € 

Gilestone Projecte, SL / Festival Milestone 40.000 € 

EUMES, Escola de Música avançada i so 60.000 € 

 Total MÚSICA 205.000 € 

Arts visuals, audiovisuals i cinema 

Nom  Import  

GARBA Festival Vídeo i Arts Digitals 10.000 € 

Associació INUND’ART 5.500 € 

IES Santiago Sobrequés / Cartell exposició de Flors 1.700 € 

Associació Cultural A4 / Festival A part 2.500 € 

Fundació Autisme  Mas Casadevall 500 € 

Amics de Girona Antiga / Edició DVD 1.500 € 

Festival Cinema de Girona 3.000 € 

 Total ARTS VISUALS, AUDIOVISUALS I CINEMA 24.700 € 

Arts escèniques 
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Nom  Import 

Mithistòrima - La Planeta  25.000 € 

Companyia de dansa Mal Pelo  6.700 € 

Premi Quim Masó de creació teatral 6.000 €  

 Total ARTS ESCÈNIQUES 37.700 € 

Formació música, teatre i dansa 

Nom  Import 

AGT – El Galliner  50.000 € 

 Total FORMACIÓ TEATRE I DANSA 50.000 € 

Beques al compromís social 

Nom          Import 

Fundació Jaume Casademont / Butaca Jaume Casademont  8.000 € 

 Total BEQUES AL COMPROMÍS SOCIAL 8.000 € 

Ajuts a projectes literaris i culturals 

S’han concedit diversos ajuts per tal de donar suport a la creació literària i a iniciatives que fomenten 
la realització d’activitats culturals diverses, que són els que s’exposen a continuació. 

Nom      Import  

Amics de la Unesco de Girona / Nit de Poetes 1.200 € 

Càtedra Ferrater Mora 3.010 €  

Associació A4 2.500 €  

AV Sant Narcís Punt de lectura – Club de lectura 4.100 € 

La Penyora S.C / Festival Pepe Sales 5.000 € 

Associació de Publicacions periòdiques en català / Quiosc.cat 1.000 € 

 Total AJUTS PROJECTES CULTURALS 16.810 € 

Premis literaris  
La ciutat de Girona compta amb dues grans plataformes anuals pel que fa als premis literaris: els 
Premis Literaris de Girona i el Premi de novel·la curta Just M. Casero. 

Premis Literaris de Girona 

Els Premis Literaris de Girona, organitzats anualment per la Fundació Prudenci Bertrana, neixen el 
1967 amb el Premi Prudenci Bertrana de novel·la com una plataforma reivindicativa de la literatura 
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escrita en llengua catalana.  Amb una llarga trajectòria a l’esquena, els premis han assolit un prestigi 
molt important a nivell nacional. 

L’acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona 2012 va tenir lloc a l’Auditori Palau de Congressos 
de Girona el dia 27 de setembre. A continuació es detallen els autors, autores i obres premiades: 

Premi Obra premiada Autor/a 

45è Premi Prudenci Bertrana de 
novel·la 

Finalista 

 

La néta d’Adam 

 

Una dona d’aigua 

Patricia Gabancho 

 

Núria Esponellà 

35èè Premi Miquel de Palol de poesia El somni de Gregor Samsa 

 

Sadurní Tubau 

33è Premi Carles Rahola d’assaig Cinquanta anys després Vicent Sanchis 

27è Premi Ramon Muntaner de 
literatura juvenil 

De cara a tramuntana Josep Torrent 

12è Premi Lletra de llocs web Diari digital cultural Núvol Bernat Puigtobella i Laura 
Basagaña 

 

18è premi popular Cerverí a la lletra de 
cançó en català 

Una altra galàxia Dolo Beltran, de Pastora 

L’aportació municipal per a aquests premis és de 20.000€ 

Premi de novel·la curta Just M. Casero 

El Premi de novel·la curta Just M. Casero és convocat anualment per la Llibreria 22 de Girona. 
Enguany se n’ha celebrat l’edició trenta-dues. L’obra guanyadora ha estat la novel·la Darrera les 
hores càlides, de Mar Bosch, i l’obra finalista, Quan vaig deixar de ser natura lleugera, d’Anna Altisén. 

L’aportació municipal per a aquests premis és de 3.500€ 

Mas Abella 
La principal novetat d’enguany de Mas Abella ha estat el trasllat de la funció de buc d’assaig per a 
grups musicals al nou equipament de l’Espai Marfà.  

Així mateix, Mas Abella continua essent la seu social i d'assaig de dues entitats de cultura tradicional i 
popular de Girona com són: Fal·lera Gironina i els Diables de l’Onyar. També fa la funció d'hotel 
d'entitats de diversos col·lectius com Orella Activa i QRambla.  

3.1.8. Projectes transversals  
Les activitats culturals organitzades coordinadament entre diversos agents del territori aconsegueixen 
sempre un efecte multiplicador: generen vincles de col·laboració entre institucions, faciliten la 
informació dels usuaris i usuàries, i posen a la seva disposició un programa complet d’activitats 
adequades a tots els nivells i interessos. És per això que és important continuar impulsant aquests 
espais de treball comú.  
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Enguany, amb motiu de la commemoració del centenari del naixement del músic gironí, Xavier 
Montsalvatge, s’han portat a terme una sèrie d’accions vinculades des de diferents equipaments 
culturals com: l’Auditori de Girona, Museu d’Història de la Ciutat de Girona, Centre Cultural la Mercè, 
Biblioteques Municipals, Museu del Cinema i el Cinema Truffaut. 

Sant Jordi  
El 23 d’abril de 2012, amb motiu de la diada de Sant Jordi, la ciutat de Girona ha convocat el sector 
cultural i literari de la ciutat, així com a tota la ciutadania, a una lectura pública del llibre Girona, un 
llibre de records, de Josep Pla. Aquesta activitat ha marcat el tret de sortida de les activitats de 
commemoració del seixantè aniversari de la publicació del llibre, organitzades per la Càtedra Josep 
Pla de la Universitat de Girona, la Fundació Josep Pla, la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i 
l’Escola Municipal d’Humanitats de l’Ajuntament de Girona.   

Univers... 
UNIVERS és un programa cultural organitzat per diverses entitats culturals de Girona i que cada any 
durant el mes de juny homenatja un gran autor de la literatura universal. Univers s’ha endinsat en els 
universos literaris de James Joyce, Jean-Paul Sartre, Marcel Proust, Virginia Woolf, Franz Kafka, Italo 
Calvino, William Faulkner, Fernando Pessoa i Jorge Luis Borges, protagonista de les jornades del 
2012.  

Aquest projecte és impulsat i organitzat per la Casa de Cultura de la Diptuació de Girona, l’Escola 
Municipal d’Humanitats i el Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Girona. Compta, 
però, amb la participació de moltes altres entitats culturals, com les Biblioteques de Girona, Salt i 
Sarrià, la Llibreria 22, el Museu del Cinema, el Caixaforum i el Celler de Can Roca. 

Girona Escapada Escènica 
L’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de l’Associació d’Hostaleria de Girona, impulsa aquest 
projecte de turisme cultural a la ciutat de Girona consistent en una promoció que combina l’oferta de 
dues entrades al preu d’una amb la reserva de pernoctació en hotels de la ciutat que garanteixen un 
avantatjós descompte. L’oferta està vinculada a les programacions de  concerts i espectacles de 
Temporada Alta, del Teatre Municipal i de l’Auditori de Girona. El paquet de turisme cultural es pot 
completar amb el 50% de descompte pels museus de la xarxa Gironamuseus i un 2x1 al Cinema 
Truffaut. També s’ofereix una selecció de restaurants de Girona que fan un 10% de descompte, 
aquesta darrera promoció està oberta a qualsevol persona que hagi adquirit l’entrada de l’espectacle i 
per tota la temporada.  

Qltura Jove 
El Qltura Jove és un programa de creació de nous públics en l’àmbit de la cultura adreçat als  joves i 
adolescents de la ciutat de Girona. Per tal de potenciar aquesta iniciativa, enguany s’han portat a 
terme dues accions importants: per una banda l’allargament de l’edat per l’ús del carnet Qltura Jove 
dels 22 fins als 25 anys, una demanda reiterada per part dels usuaris i usuàries, i per altra banda 
l’enviament de 11.717 cartes amb el nou carnet Qltura Jove.      

El carnet Qltura Jove és una de les eines que s’han proporcionat per apropar el sector juvenil a les 
ofertes culturals de la ciutat a través del qual poden accedir a descomptes i avantatges per activitats 
culturals. Un altre dels factors claus és la comunicació, per aquest motiu, el programa Qltura jove 
també consta d’un web informatiu www.qlturajove.cat a través del qual també es pot descarregar i 
imprimir de manera immediata el carnet Qltura Jove. I també un perfil a la xarxa social facebook amb 
1.220 seguidors. A través d’aquestes plataformes la gent jove pot rebre periòdicament informació 
sobre programació cultural, beques, subvencions, i altres temes d’interès en relació a la cultura. Per 
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últim cal mencionar que la Festa Qltura Jove no s’ha celebrat aquest any atès que s’ha considerat 
oportú moure-la en el calendari i vincular-la a la festivitat del Dia de la Música al juny de 2013. 

Usos del carnet Qltura Jove per activitat / equipament  

Teatre Municipal Temporada estable 119 

Teatre Municipal Temporada Alta 413 

Altres espais de Temporada Alta  (Auditori, Auditori de La Mercè, La Planeta) 211 

Auditori Palau de Congressos 245 

Auditori de la Mercè 0 

La Planeta 43 

Museu d'Història de la Ciutat 1 

Museu del Cinema 7 

Museu d’Història dels Jueus 2 

Cinema Truffaut 248 

Festa de Qltura Jove - 

 Total 1.289 

Carnet cultural 
Aquest projecte de dinamització cultural consisteix en la validació del carnet de les biblioteques de 
Girona i Salt per ampliar-ne els avantatges associats. Aquests avantatges inclouen descomptes en 
teatre, música, museus, cinemes, llibreries, ensenyaments artístics, entre d’altres. Hi col·laboren 
agents culturals, públics i privats. 

La principal novetat d’enguany és que s’ha ampliat l’ús del carnet a Temporada Alta, beneficiant a 
1.234 persones amb el seu descompte. També en l’àmbit de les arts escèniques s’ha aplicat el 
descompte del Carnet Cultural en 523 usuaris/es del Teatre Municipal, i 253 de la Planeta. També en 
l’àmbit musical s’ha fet ús del Carnet Cultural en 614 ocasions a l’Auditori de Girona. En l’àmbit de les 
arts visual s’ha aplicat el descompte a la matrícula de l’Escola Municipal d’Art en 59 casos i finalment 
108 persones s’han beneficiat del descompte del Carnet Cultural en el Cinema Truffaut.  

3.1.9. Consell de les Arts i la Cultura 
El Consell de les Arts i la Cultura de Girona (CACGi) és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Girona 
que té per missió l’assessorament de les polítiques culturals de la ciutat.  Els consellers i conselleres 
que n’han format part el 2012 són: Sr. David Coll, Sra. Gemma Domènech, Sra. Laia Fàbregas, Sra. 
Clara Oliveras, Sr. Lluís Muntada, Sr. Pere Puig, Sr. Nuxu Perpinyà, Sr. Josep Pujol, Sra. Pià Romans 
i Sr. Eduard Teixidor. 

El CACGi també ha portat a terme la valoració de la convocatòria d’Ajudes Kreas 2012, que tenen 
com a finalitat ajudar a la creativitat artística gironina amb un pressupost total de 50.000€. A bande  
valorar els projectes, també fan el seguiment de la presentació dels treballs que han rebut una ajuda 
amb la finalitat de valorar la materialització del projecte subvencionat o becat.  
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3.2. El Servei 

3.2.1. Gestió 
El treball per projectes i la formació contínua han tingut un pes rellevant pel que fa a la gestió de 
l’àrea. El treball transversal, la memòria, el pla de formació de les persones que treballen a l’àrea i les 
cartes de servei han continuant en el marc de treball durant l'any, amb la finalitat de la millora 
qualitativa dels serveis culturals.  

Formació  
La formació ha estat un dels objectius de gestió prioritaris; cal vetllar perquè tots els professionals 
tinguin una oferta formativa adequada a les seves necessitats i als llocs específics de treball. Per 
aquest motiu s’han avaluat les necessitats formatives i s’ha elaborat una proposta de formació òptima 
per donar resposta a aquestes necessitats.  

S’han realitzat sessions de coordinació i de treball conjunt amb l’equip de la Secció de Formació per a 
la millora dels criteris de selecció de cursos de formació, els criteris comuns (per a totes les àrees de 
l’Ajuntament) per l’admissió i sol·licitud de cursos de formació i la detecció de necessitats.  

Els cursos del Pla de formació on han assistit treballadors i treballadores de Cultura han estat els 
següents: 

Cursos proposats 

Comunicació 2.0 

Taller d’elaboració d’objectius i indicadors. L’aplicació en el SIAGI 

Mecenatge i patrocini. 

Presentació Prezi 

Cursos per designació corporativa: 

Pla de manteniments d’un equipament municipal  

Primers auxilis 

Eines 2.0 per a l’organització i el treball en xarxa 

Anàlisi de costos. Per una gestió més eficient. 

Implantació dels plans d’autoprotecció dels centres de treball. 
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3.2.2. Organigrama 

CULTURA

Cinema 
Truffaut

Consell de
les Arts i la

cultura

Patronat
Call de 
Girona

Fundació 
Rafael Masó

Fundació
Museu del

Cinema
Col.lecció
T. Mallol

Centre 
Cultural
la Mercè

Bòlit, Centre d'art
Contemporani. 

Girona

Servei Municipal 
de Biblioteques

Teatre
Municipal

Museu
d'Història de

la Ciutat
Espai Marfà

Programació
Musical

Auditori
de Girona

Difusió i suport
creació i les

indústries culturals

Serveis Centrals

 

3.2.3. Pressupost de Cultura 

Suma d’obligacions reconegudes Capítol 

Programa 1 2 4 6 Subtotal  

Altres activitats culturals 72.944 100.579 78.300 7.926 259.749 

Arts escèniques 489.935 1.104.185 128.771  1.722.891 

Arts visuals i plàstiques 337.066 267.398 9.500 310.000 923.964 

Biblioteques 1.190.825 397.112   1.587.937 

Cinema i audiovisual   345 49.800  50.145 

Coordinació i serveis generals 216.425 67.146   283.571 

Humanitats 66.231 89.984 35.475  191.690 

Museus i patrimoni 785.585 844.615 16.000 64.475 1.710.675 

Música 343.629 1.099.986 167.000  1.610.615 

Total general 3.502.640 3.971.348 484.846 382.401 8.341.236 

 



Àrea d’Alcaldia  

Cultura 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 67 

Pressupost Cultura 2012 Capítols

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6
 

 

Pressupost Cultura 2012 Àmbits

Altres activitats culturals Arts escèniques Arts visuals i plàstiques

Biblioteques Cinema i audiovisual Coordinació i serveis generals

Humanitats Museus i patrimoni Música
 

 

Pressupost Cultura 2012

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Altres activitats culturals

Arts escèniques

Arts visuals i plàstiques

Biblioteques

Cinema i audiovisual

Coordinació i serveis generals

Humanitats

Museus i patrimoni

Música

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

Capítol 6

 

 



Àrea d’Alcaldia  

Cultura 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 68 

3.2.4. Personal 
A Cultura hi treballen 108 professionals entre caps, personal tècnic, personal administratiu i auxiliars. Cal 
destacar la distribució de gènere, sent aquesta d'un 64% de dones i un 36% d’homes. 

Secció Dones Homes Subtotal  

Serveis Centrals de Cultura 3 1 4 

Teatre Municipal 5 7 12 

Biblioteques Municipals 28 10 38 

Museu d’Història de la Ciutat 2 3 5 

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona 4  4 

Centre Cultural la Mercè 4 2 6 

Escola Municipal d’Art 2 6 8 

Espai Marfà 1 3 4 

Fundació Auditori Palau de Congressos 4 2 6 

Fundació Museu Cinema 4 4 8 

Patronat Call de Girona 10  10 

Fundació Rafael Masó 2 1 3 

 Total 69 39 108 

Associacions i organitzacions de les quals es forma part  

Cultura 

Consorci d’Arts Escèniques de Salt-Girona 

Consorci Xarxa Transversal 

Patronat Fundació Teatre Lliure 

Patronat de la Fundació Prudenci Bertrana 

Patronat de la Casa de Cultura Bisbe Lorenzana 

Fundació Fita 

Centre Cultural La Mercè 

Xarxaprod 

Espais escrits 

Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris de Girona i Salt 

Servei de Biblioteques 

Grup de Biblioteques Associades a la UNESCO 

Grup CLER - Club de lectures recomanables del Servei de Biblioteques 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
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Grup de treball de lectura fàcil del COBDC 

Sistema de lectura pública de Catalunya 

Teatre Municipal 

Red Nacional de Teatros i Auditorios de Titularidad pública 

Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris de Girona i Salt 

Consorci XarxaTransversal 

Museu d’Història de la Ciutat 

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi 

ICOM 

Associació de Museòlegs de Catalunya 

Gironamuseus 

Xarxa de Museus d’Història de Catalunya 

Institut d’Estudis Gironins 

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona 

Xarxaprod 

Xarxa pública de Centres i Espais d’arts visuals de Catalunya 

Auditori Palau de Congressos 

Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris de Girona i Salt 

Taula d’Auditoris de Catalunya 

Girona Convention Bureau 

Organitzadors Professionals de Congressos de Catalunya i Espanya 

Asociación de Palacios de Congresos de España 

Fundació Rafael Masó 

Cases singulars de Catalunya 

Institut Ramon Muntaner 

Espais Escrits 

Gironamuseus 

Ruta Europea del Modernisme 

European Architectural History Network 
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Museu del Cinema 

ICOM 

The Magic Lantern Society of Great Britain 

The Magic Lantern Society of United States and Canada 

Coordinadora Catalana de Fundacions 

Domitor 

Gironamuseus 

Patronat Call de Girona 

Caminos de Sefarad- Red de Juderías de España-  

Association Européenne pour la Préservation et la Valorisation de la Culture et du Patrimoine Juifs 
(AEPJ) 

Friends of Girona Museum and Institute 

Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

ICOM 

Gironamuseus 

Associació Europea de Museus Jueus 

3.2.5. Entitats patrocinadores 

Institucions 
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Entitats patrocinadores 
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Entitats col·laboradores  
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3.2.6. Col·laboracions i convenis  

Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona 

Col·laboracions i convenis  

Acteon 

ACVIC Centre d’Art Contemporani de Vic 

Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament  

Annet Gelink Gallery (Amsterdam, Holanda) 

Arts Santa Mònica  

Associació Amics de Bolimbou 

Associació Birdougal 

Associació de Dones de Kerewan Samba Sira 

Associació de Dones Senegaleses de Salt 

Associació de Veïns dels barris d’Esteve Vila a 
Francesc Macià de Salt (Barri Centre) 

Associació d’Hondurenys a Girona 

Associació d’Hosteleria 

Associació Mapuche de Girona 

Associació Mousidal de Figueres 

Associació Oudiodial 

Associació pel desenvolupament del Riu Senegal 

Associació SENECAT 

Associació Senegalesa de Banyoles 

Associació Sociocultural Dones Endavant 

Barcelona Research Art Creation 

Centre d’art de Tarragona 

Centro de Arte Reina Sofia 

Coordinadora ONG Girona  

Cuineres de Salt 

Cultura Fractal  

ERAM, Escola Universitària 

ExpoCambra Girona 

Factoria Cultural Coma – Cross 

Filipp Rosbach Galerie (Leipzig, Alemanya) 

Foodcultura  

Fundació Foto Colectania 

Fundació La Caixa 

Fundació Universitat de Girona 

Galeria Joan Prats (Barcelona) 

Galeria ProjecteSD (Barcelona) 

Galeria Senda (Barcelona) 

Galería Soledad Lorenzo (Madrid) 

IES Carles Rahola 

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 

Laboratori d’Art Sonor 

ONG Dagua  

Revista Bonart 

SAM, Servei d’Atenció als Museus 

 

Entitats patrocinadores: 

IGuzzini Illuminazione España, S.A. 

Empordàlia 

Haribo 

CDMON 

DDM Visual 

El diari de Girona 

Fundació Banc de Sabadell 

Pastisseria Costabella 

Restaurant La Banyeta 

Tropicana FM 

Wikiloc 

 

Subvencions: 

Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

Diputació de Girona 

Ministerio de Cultura 

Exposicions La Mercè 

  

Col·laboracions i cnvenis: 

Consorci Xarxa Transversal 

Entitats patrocinadores:  

GEiEG 
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Generalitat de Catalunya 

Diputació de Girona 

 

 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya 

Escola Municipal d’Art 

  

Col·laboracions i convenis: 

GEiEG 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Cinema Truffaut 

  

Col·laboracions i convenis: 

VAD 

Filmoteca de Catalunya 

GEiEG 

Cinema en Curs 

Unidiversitat 

Llibreria 22 

TR3SC 

Escola Oficial d’Idiomes 

Setmana Intercultural - Fundació SerGi 

Universitat de Girona 

Museu d’Art 

Casa de la Música Popular – La Mirona (Black Music 
Festival i In-Edit) 

Coordinadora d’ONG Solidàries 

Festival Pepe Sales 

Càtedra Unesco 

Oncolliga 

AECC-Catalunya 

 

Subvencions: 

Generalitat de Catalunya. ICEC 

Europa Cinemas 

Arts escèniques 

  

Col·laboracions i convenis: 

Ajuntament de Salt 

Bitò Produccions, SL 

Mal Pelo, SCCL 

Associació Gironina de Teatre 

QRambla, Associació de músics i balladors de carrer 

ACCES- L’Animal a l’esquena 

Amics de la Sardana Terranostra 

Mithistòrima Produccions, SL 

Universitat de Girona 

SABA ABERTIS 

Fundació Auditori i orquestra (Apropa cultura) 

Entitats patrocinadores: 

DAMM, SA  

Televisió de Catalunya 

SABA Abertis 

Agència de Transports Corcoy 

 

Subvencions: 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya 

Diputació de Girona 

La Caixa 
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Arts escèniques a La Mercè 

  

Col·laboracions i convenis: 

Associació Gresol 

Associació A4 

VAD  

El balcón de la Espera 

 

Entitats patrocinadores: 

GEIEG 

Pere Guardiola 

Grup Oliveda 

Els Jardins de la Mercè 

Subvencions:  

Diputació de Girona 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya 

Programació estable de música 

  

Col·laboracions i convenis: 

Ibercàmera 

Temporada Alta 

The Project 

Associació Cultural Sibemoll 

Black Music Festival 

Amics de l’Òpera de Girona 

Societat handeliana de Girona 

Orquestra de Cadaqués 

Orquestra de Girona 

Produccions Fila 6 

Patrocinadors: 

Fundació Abertis  

Cambra de Comerç de Girona  

Comexi Group 

Damm S.A. 

Fundació la Caixa 

Hipercor – El Corte Inglés  

La Vanguardia  

Diputació de Girona 

Metalquimia 

BTM Sound 

 

Subvencions: 

Generalitat de Catalunya  

Festival de Jazz 

  

Col·laboracions i convenis: 

Institut Català de les Empreses Culturals 

Diputació de Girona Fundació Casa de Cultura 

Obra Social “la Caixa” 

Sala La Planeta 

Els Jardins de la Mercè 

Ateneu Bar de Banyoles 

Patrocinadors: 

Frillémena 

Fundación Flor de Ceniza 

 

Subvencions: 

Generalitat de Catalunya 
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Club TR3SC 

TV3 

Espai Marfà 

  

Col·laboracions i convenis: 

EUMES - Escola de Música Avançada i So de Girona 

Casa de la Música Salt-Girona 

Black Music Festival 

Escola de Música Moderna de Girona 

Link Produccions 

MUSICAT Associació Professional de Músics de 
Catalunya 

 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Viu21Música – Dia de la Música 

  

Col·laboracions i convenis: 

El Punt Avui 

Diari de Girona 

TV Girona 

Cadena Ser 

BTM sound 

Link Produccions 

Bar La Pedra 

Orella Activa 

Cafe Context & DJ Placide 

Sunset Jazz Club 

Restaurant La Vedette 

GEiEG 

QRambla 

Bar Viagusta 

Ateneu 24 de Juny 

La Placeta 

Associació Gironina de Música Electrònica  

Associació Somreagge FM 

Aula Musical 

Escola de Música Moderna de Girona 

Escola Adagio 

Escola Preludi 

Escola Claudefaula 

Escola Municipal de Música 

Girona Banda Band 

 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Concurs Intro 2012 

  

Col·laboracions i convenis: 

Link Produccions 

Concurs de Música Jove Joan Trayter 

Salt the Musics 

Amanida Sound 

Argila Pop 

Calabutí  

DDM Visual 

elsAltres 

 

Patrocinadors: 

Estrella DAMM 
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Casa de la Música – La Mirona 

Cromo Grama 

Escola Municipal d’Humanitats 

  

Col·laboracions i convenis: 

Amics de l’Òpera de Girona 

Biblioteques de Girona, Salt i Sarrià 

Casa de Cultura de Girona 

Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona 

Celler de Can Roca 

Col·legi Oficial de Metges de Girona 

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Girona 

Conservatori de Girona 

Diputació de Girona 

Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia 

Escola Superior de Música de Catalunya 

Fundació Jaume Casademont 

Fundació Josep Pla 

GEIEG 

Hotel Peninsular 

Institut de Ciències de l’Educació de la UdG 

Institut de Cultura d’Olot 

Institució de les Lletres Catalanes 

Institut Santiago Sobrequés 

 

Servei Municipal de Biblioteques 

  

Col·laboracions i convenis: 

Fundació Ernest Lluch 

Associació Dones d’arreu del món de Girona 
Associació de Veïns Palau-Sant Pau 

Associació de Veïns de Torre Gironella 

Associació de Veïns de Sant Narcís 

Diputació de Girona 

Ajuntament de Salt 

Ajuntament de Sarrià 

Generalitat de Catalunya.Departament de Cultura 

Generalitat de Catalunya.Departament de Justícia 

Institució de les Lletres Catalanes  

Biblioteca Pública de Girona 

Biblioteca Pública de Salt 

Biblioteca Emília Xargay 

Associació de Jubilats La Unió de Pont Major 

AMPA CEIP Montfalgars 

CEIP Carme Auguet 

Col·legi Pare Coll 

Centre Obert Pontmajor 

Centre penitenciari de Girona  

CEIP Montfalgars 

Col·lectiu de dones “la Cata” 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 
Catalunya 

Consell Català del Llibre per Infantil i Juvenil 

Coordinadora d’entitats de l’esquerra del Ter 

Club d’Amics de la UNESCO 

Club d’escacs Gerunda 

Consorci per a la normalització Lingüística  

Filmoteca de Catalunya 

Fundació Enciclopèdia Catalana  

Fundació Ser.Gi  

Gremi de llibreters 

Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la 
UNESCO 

GRAMC 

Grup de treball de lectura fàcil del COBDC 

Llibreria 22 

Llibreria Empúries 

Pla Educació i Convivència 

Setmana del Llibre en Català  

UNESCOCAT 

Universitat de Girona 
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Col·legi Maristes Girona 

Escola d’Adults 

Escola de Música de Sant Gregori 

IES Santiago Sobrequés 

IES Santa Eugènia 

IES Narcís Xifra 

Associació de dones L’Horitzó 

Associació de Lectura Fàcil 

Associació de Veïns de Santa Eugènia 

UOC 

Residència Sanitas Gerunda 

Residència de Gent Gran de la Creu de Palau 

Fundació Ramon Noguera 

Càritas Girona 

 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 

Museu d’Història de Girona 

  

Col·laboracions i convenis: 

Gironamuseus 

Xarxa de Museus d’Història i Monuments de 
Catalunya 

Escola Oficial d’Idiomes de Girona 

Círculo de Lectores 

Catalunya Bus turístic 

Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya  

Agència Catalana de la Joventut 

Museu d’Art de Girona 

Ajuntament de Banyoles 

Ajuntament de Tossa de Mar 

Capítol Catedral de Girona 

Direcció General de Patrimoni Cultural 

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

Departament d’Acció Social i Ciutadania  

Col·legi Oficial Diplomats en Infermeria de Girona 

Galeria El Claustre 

Col·legi Bell-lloc 

Màrmara Comunicació SL 

Associació Projecte Phoenix 

Família Masià Martorell 

Francesc Torres Monsó 

Lluís Bosch Martí 

Bep Marquès 

Miquel Simon Pujol  

Anna M Freixas Mauné  

Jordi Grau Quintana 

 

Subvencions: 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya 

Xarxa de Museus Locals de Catalunya 

 

 



Àrea d’Alcaldia  

Cultura 

AJUNTAMENT DE GIRONA Memòria 2012 79 

Fundació Museu del Cinema 

  

Membre protector: 

El Periódico 

 

Convenis de col·laboració: 

Col·legi Oficial d’òptics i optometristes de Cat. 

Club Star Trek – Ibertrek 

Targecopy 

Associació d’escriptors en llengua catalana 

Associació de turisme rural de Girona 

Ateneu d’Acció Cultural (ADAC) 

 

Ens públics col·laboradors: 

Casa de la Música Salt Girona 

Associació d'Hostaleria de Girona i Radial 

Universitat de Girona  

Filmoteca de Catalunya 

Casa de Cultura de Girona 

Consorci per a la normalització lingüística 

 

Entitats col·laboradores: 

Aliança Francesa 

Col·legi d’Arquitectes 

Gironamuseus 

Fundació Ser.gi 

Llop ferotge 

Associació Clac 

Acocollona’t 

Fundació Ser.gi 

Col·legi d’Arquitectes 

Academia europea de Cinema 

Cine-escola 

Drac Màgic 

Associació Cinètic 

Federació catalana de Cine-Clubs 

 

Empreses col·laboradores: 

Paral·lel40  

“la Caixa” 

Arquia Caixa d’Arquitectes 

Ocine 

Llibreria 22 

Aurson Digital 

OCINE 

Cromosoma TV 

Patronat Call de Girona 

  

Institucions membres: 

Ajuntament Girona 

Diputació Girona 

Generalitat de Catalunya 

 

Convenis: 

Diputació de Girona 

Generalitat de Catalunya  

Association Européenne pour la Préservation et 
la Valorisation de la Culture et du Patrimoine 
Juifs (AEPJ) 

Institut Européen des Itinéraires Culturels 

Col·laboracions: 

Amics de les Flors 

Universitat de Girona. Càtedra Ferrater Mora de 
Pensament Contemporani.  

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història 
de l'Art 

Universitat de Girona. Facultat de Turisme 

Gironamuseus 

TV3 

Embajada de Israel en España 

Museé d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

Conseil d’Europe 
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Caminos de Sefarad-Red de Juderías de España 

Friends of Girona Museum and Institute 

Centro Sefarad Israel 

ICOM 

Direction des Musées de France 

Asociación Española de Estudios Hebreos y 
Judaicos 

European Association of Jewish Studies 

European Association of JewishMuseums  

American Sephardi Federation 

Mishkenot Sha’ananim (Jerusalem) 

Embajada de España en Israel 

Associació d’Hostaleria de Girona i Radial 

Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

Centro Sefarad Israel 

Museu Memorial de l’Exili 

Festival de Cinema Jueu de Barcelona 

Patronat de Turisme Costa Brava 

Fundació Rafael Masó 

  

Col·laboracions i convenis: 

Universitat de Barcelona 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

 

Patrocinadors: 

Arquia-Caixa d’Arquitectes 

Fundació Arquia-Caixa d’Arquitectes 

AXA Grup Simon 
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3.2.7. Relació d’equipaments culturals 

Nom Adreça C.P Tel. A/e 

Centre Cultural la Mercè Pda. Mercè, 12 17004 972 223 305 ccm@ajgirona.cat  

Bòlit, Centre d'Art 
Contemporani. Girona 

Rambla de la 
Llibertat, 1 

17004 972 427 627 info@bolit.cat 

Biblioteca Ernest Lluch C. Saragossa, 27  17003 972 426 368 bibliolluch@ajgirona.cat 

Biblioteca Salvador Allende C. Montseny, 74-78 17006 972 232 715 biblioallende@ajgirona.cat  

Biblioteca Antònia Adroher C. Can Sunyer, 46 17007 972 213 315 biblioadroher@ajgirona.cat  

Biblioteca Just M. Casero Pl. de l'Om, 1  17007 972 211 370 bibliojcasero@ajgirona.cat  

Punt de lectura Sant Narcís Pl. Assumpció, 27 17005 972 232 715 puntlectura.santnarcis@ajgi
rona.cat   

Punt de lectura de Torre 
Gironella 

Grup Torre Gironella 17004 872 081 054 puntlectura.tgironella@ajgir
ona.cat   

Teatre Municipal Pl. del Vi, 1 17004 972 419 018 teatre@ajgirona.cat 

Museu d'Història de la Ciutat 

  Sala d’exposicions 

  Carbonera i cisterna 

  Refugi antiaeri del Jardí de    
la Infància 

C. Força, 27 

Pl. Institut Vell, 1 

Pujada Sant Feliu, 2 

Pl. General Marvà s/n 

17004 972 222 229 museuciutat@ajgirona.cat 

Patronat Call de Girona. 

Museu d'Història dels Jueus 

C. Força, 8 17004 972 216 761 callgirona@ajgirona.cat 

Museu del Cinema C. Sèquia, 1 17001 972 412 777 info@museudelcinema.cat 

Cinema Truffaut C. Portal Nou, 7 17004 972 225 044 info@cinematruffaut.com 

Fundació Rafael Masó C. Ballesteries, 29 17004 972 419 989 info@rafaelmaso.org  

Espai Marfà C/ de Baix, 2 17006 972 010 009 espaimarfa@ajgirona.cat  

Auditori Palau de 
Congressos 

Pg. Devesa, 35 17001 872 080 709 info@gironacongressos.org  

Mas Abella Pg. Font Abella s/n 17003 972 419 402 - 

3.2.8. Comunicació a través de les xarxes socials i 
Internet 

Servei Xarxes 

Serveis Centrals Cultura Web: www.girona.cat/cultura 

Facebook: 1.220 seguidors www.facebook.com/qltura.jove 

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. 
Girona 

Web: www.bolit.cat 

Facebook: www.facebook.com/bolit.centreartcontemporani 

4.999 amics (perfil)  
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www.facebook.com/BolitCentreArtContemporaniGirona 

997 admiradors (pàgina) 

www.facebook.com/group.php?gid=56573355694 

775 membres (grup) 

Twiter: www.twitter.com/BolitGirona 919 followers 

Flickr: www.flickr.com/photos/bolitgirona/ 

Vimeo: www.vimeo.com/BolitGirona 

Issuu: www.issuu.com/bolitgirona (en proves) 

Centre Cultural la Mercè Facebook: 2.340 amics 

Twitter: 450 seguidors 

Web: www.girona.cat/ccm  30.123 visites 

Web: www.girona.cat/escenagirona 16.532 Visites 

Youtube: www.youtube.com/CClaMerce 5.196 visualitzacions 

 Butlletí electrònic de tramesa regular: 2.704 adreces 

Cinema Truffaut Facebook: 2.401 amics 

Web: www.cinematruffaut.com 

Twitter: 837 seguidors 

Espai Marfà Web: www.girona.cat/marfa 

Museu d'Història de la Ciutat Web: www.girona.cat/museuhistoria 

Servei Municipal de Biblioteques 

 

Web: www.girona.cat/biblioteques 

Web: Biblioteques infantil: www.girona.cat/bibliotecainfantil 

Facebook: www.faceboock.com/bibliotequesdegirona 

Twitter: www.twitter.com/biblioteques_gi 

Pinterest:  pinterest.com/bibliotequesgi/ 

Biblioteca escolar Montfollet Blogstpot.com: www.bibliotecamontfollet.blogspot.com/ 

Teatre Municipal Facebook: 5.062 amics 

Web: www.girona.cat/teatremunicipal 

Auditori Palau de Congressos Facebook: 1.047 seguidors 

Twitter: www.twitter.com/auditori_gi, 519 seguidors 

Youtube: 2 subscriptors 

Web: www.auditori.cat 

Museu del Cinema Facebook: 950 m’agrada 

YouTube: 95 vídeos pujats, 144.173 vídeos visionats, 328 subscriptors 
al canal 

Web: www.museudelcinema.cat, 37.848 visites (any 2012) 

Flickr: 455 fotografies penjades, 6.882 fotografies vistes en total 

Twitter: 1.917 seguidors 

Fundació Rafael Masó Web: www.rafaelmaso.org  

Patronat Call de Girona. Museu 
d'Història dels Jueus 

Facebook: 708 amics 

Web: www.girona.cat/call. Ha rebut un total de 29.038 visites que 
representen aproximadament 19.049 persones usuàries. 
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4. Estudis Socials i Europeus 
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4.1. El Servei 

El Servei d’Estudis Socials i Europeus és una unitat de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Girona.  

4.2. Missió 

El mandat assignat a aquest servei és el de propiciar la transversalitat en aquells processos, 
iniciatives i accions per a l’endegament dels quals així li sigui encomanat i, de manera general, en 
l’acció de projectes europeus amb transnacionalitat que per la seva temàtica, metodologia d’intercanvi 
d’experiències i dilucidació de bones pràctiques i acció-investigació, configuren un aprenentatge 
institucional en l’àmbit de les polítiques europees –ja sigui de caràcter experimental, de prova pilot o 
d’implementació d’accions verificades.  

En aquest mateix sentit recull, analitza i difon internament la informació referida a oportunitats 
generades en el marc dels programes europeus susceptibles de resultar d’interès per als diferents 
serveis municipals. 

I, vetlla l’àmbit de les Relacions externes de l’Ajuntament de Girona en la recollida, actualització i 
manteniment de la informació relativa a les estructures locals, regionals, europees i internacionals de 
cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa, agrupades en els apartats Eurodistricte de 
l'Espai Català Transfronterer; Programes i projectes europeus transnacionals; Vinculacions 
d'agermanament, Xarxes i -iniciat l’any 2012- Internacional. 

4.3. Dotació 

La dotació de recursos humans és unipersonal des del punt de vista d’agència,  al mateix temps que 
pluripersonal dels del punt de vista d’organització, per la seva incardinació  en l’estructura general de 
suport administratiu de l’Àrea, al mateix temps que, en coherència amb la transversalitat de la qual té 
mandat d’ocupar-se, coopera -mútuament- amb els serveis d’altres àrees municipals. 

4.4. Activitats desenvolupades 

4.4.1. Transversalitat 

Smart City 

Comissió General 

Sessions de treball febrer i abril 2012.  
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Comissió Intermèdia 

Reculls informatius gener i juliol 2012.  

Sessions de treball febrer, març, juliol i novembre 2012. 

Comissió Eix de Gestió Districte Universitari 

Sessió de treball novembre 2012. 

Projectes europeus 

Anàlisi d’invitacions a participar en projectes (21)  

En àmbits temàtics de mobilitat; energia i sostenibilitat; agermanaments; ciutadania; smart city;  
FEDER convocatòries locals; comunicació; coneixement; TIC. 

Recolzament a la participació en candidatures (8)  

En àmbits temàtics de mobilitat; cultura; formació no reglada (*). 

(*) 2 per contactes d’àmbit internacional 

Recolzament a la realització d’activitats de projectes (4)  

En àmbits temàtics d’urbanisme; governança europea; mobilitat; i, planificació i renovació urbana, 
aquest darrer  corresponent al projecte ENTER.HUB d’Urbact II consistent en: a) gestions inicials i 
compilació documental fins a l’aprovació de la fase de desenvolupament del projecte; b) anàlisi dels 
manuals Urbact i seguiment de les seves actualitzacions; c) model de la resolució de participació; d) 
experiència dels projectes INTERREG IVC en la tramitació de la designació del First Level Controler; i 
e) contacte entre la coordinació transnacional del projecte i el servei responsable de la coordinació 
local a Girona. 

Activitats europees en l’àmbit local 

Dia d’Europa  
www2.girona.cat/ca/diadeuropa 

Coordinació de la comissió participativa (6 sessions de treball per a l’organització i 1 sessió 
d’avaluació); col·laboració amb l’Oficina de Comunicació per a la creació de l’espai ‘Dia d’Europa’ dins 
del web municipal; col·laboració amb el Gabinet d’Alcaldia i els serveis de Presidència per a 
l’organització de l’acte institucional de commemoració del dia 9 de maig Dia d’Europa. 

Recurs educatiu Europa 2012/2013 
www.girona.cat/caseta/europa.html  

Cooperació amb La Caseta de La Devesa en el disseny, l’oferta i la recepció d’inscripcions al recurs; 
organització de l’activitat del primer trimestre acadèmic (seminari intercanvi d’experiències entre els 
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centres participants); i, presentació del recurs a la Comissió Educació-Ciutat del Consell Escolar 
Municipal. 

Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional 2012 

Recolzament a la formulació de candidatura a l’European Year 2012 Awards amb el projecte ‘Lectura 
Fàcil’ del Servei municipal de Biblioteques, setembre 2012. 

Jornada del Consell Municipal de la Gent Gran sobre l’Any Europeu 2012, novembre 2012. 

Col·laboració amb institucions europees i  entitats 
europeistes a Catalunya 

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  
www.europarlbarcelona.eu/view/ca/oficina.html 

Participació en el Seminari-Visita "Com comunicar l'activitat legislativa del Parlament a nivell local" al 
Parlament Europeu a Estrasburg, juny 2012; recepció del Newsletter de l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona. 

Representació de la Comissió Europea a Barcelona  
www.ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm 

Recepció de materials ‘Deu lliçons sobre Europa’ per a l’acte institucional del Dia d’Europa 2012 i per 
al Seminari d’intercanvi d’experiències del recurs educatiu Europa; participació a la sessió 
d’informació i coordinació de les xarxes d'informació Europea a Catalunya i Illes Balears, juny 2012; 
recepció de comunicats informatius i comunicats de premsa de la Representació i, en casos 
determinats, trasllat a l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona per a difusió en el web 
municipal. 

Consell Català del Moviment Europeu  
www.ccmeur.cat 

Recepció de comunicats; col·laboració a la difusió del curs d’estiu de la UdG ‘Any Europeu 2012 de 
l'Envelliment actiu: envelliment actiu i proactiu a la societat actual’, juliol 2012, i de la Jornada ‘Per una 
Europa més teva, pren la iniciativa’ sobre la Iniciativa Ciutadana Europea a Girona, novembre 2012. 

EURAM-Euroregió de l’Arc Mediterrani  
www.euroregioeuram.eu  

Inici de sessions de contacte per a la preparació d’una jornada a celebrar a Girona. 

Altres 
Varis de prospecció inicial de metodologies d’organismes internacionals com UN-Habitat i UNESCO. 
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4.4.2. Transnacionalitat 

Eurotowns  
www.eurotowns.org  

Consell Executiu 

Participació a la sessió de Consell Executiu celebrada a Brussel·les, febrer 2012. 

Participació a les sessions de Consell Executiu i d’Estratègia celebrades a Reggio Emilia, setembre 
2012.  

Mobility Task Team 

Col·laboració amb el servei de Mobilitat per a les tasques de tancament del projecte MMOVE local: 
certificació final; configuració de la referència completa del projecte al web relacions externes-
projectes europeus. 

Seguiment de les activitats del grup de treball: reunions transnacionals, qüestionaris i propostes de 
projectes (City Depot, Walking Mobility); trasllat d’informació als serveis de Mobilitat i UMAT. 

High Education Institutions Task Team 

Balanç i capitalització dels treballs efectuats pel grup de treball en el període 2010-2012 i conclusió 
del grup de treball. 

Innovation Task Team 

Tancament del projecte CLIQ-Creating Local Innovation through a Quadruple Helix: gestió 
pressupostària dels reintegraments Claim 6 i Claim 7-final; resum i conclusió econòmico-financera del 
projecte; configuració de la referència completa del projecte al web relacions externes-projectes 
europeus. 

Comunicació a la ciutat de Jyväskylä, coordinadora de la segona etapa d’aquest grup de treball,  de 
declaració inicial d’interès de Girona en participar-hi. 

Social Inclusion Task Team 

Seguiment de les activitats del grup de treball; trasllat a l’àrea de Polítiques Socials d’informació del 
seminari ‘Envelliment Actiu i Voluntariat’ a Schiedam (Països Baixos) l’abril 2012. 

Col·laboracions  directes amb ciutats de la xarxa 

Sindelfingen: Projecte Home Is, comunicat als serveis municipals d’Educació i a l’Institut Santiago 
Sobrequés com a centre públic que imparteix Batxillerat Artístic, que s’incorpora al projecte com a 
partner per a formulació de candidatura. 

Eurodistricte 
www.eurodistricte.cat  
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Comissió Tècnica 

Participació a les reunions de 30 de gener, 8 de juny i 10 d’octubre 2012 convocades per la Delegació 
a Girona de la Generalitat de Catalunya. 

Preparació de continguts per al nou web de l’Eurodistricte amb els projectes transfrontrers en els 
quals participa l’Ajuntament de Girona o d’entitats i institucions de les quals l’Ajuntament de Girona és 
membre.  

Participació a la Jornada de Girona de les Jornades del projecte EUROCAT de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer (POCTEFA 2007 – 2013), 28 de novembre 2012.  

Atenció de sol·licituds ciutadanes: seguiment de convocatòries d’ajuts Eurodistricte i informació a 
l’Escola de Música Moderna de Girona; qüestionari i entrevista sobre l’espai transfronterer per a la 
recerca d’un doctorand de la Universitat de Perpinyà-Via Domitia. 

Comissió de Comunicació  

Intermediació dels contactes entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà i l’Oficina de Comunicació de 
l’Ajuntament de Girona per a la inserció d’informació de la ciutat de Girona al web de l’Eurodistricte. 

Iniciatives transfronteres 

Escola de Música Moderna de Girona i Casa Musicale de Perpinyà. Participació en una de les 
sessions formatives–reconegudes com a formació professional continuada dins del sistema francès– 
de la Setmana de la Rumba Catalana organitzada conjuntament per ambdues entitats. 

Euroinstitut Català Transfronterer. Seguiment i difusió de les accions formatives. 

Albi ciutat agermanada  
www.mairie-albi.fr 

Manteniment de comunicació per a contactes institucionals, en relació a la visita institucional del Sr. 
Alcalde de Girona a Albi el 24 de setembre 2012 i a la participació de l’Ajuntament d’Albi a la Fira de 
Girona 2012. 

Atenció de sol·licituds ciutadanes: informació pràctica de Girona per als familiars d’una estudiant 
d’Albi a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES de la UdG el curs 2012/2013. 

Reggio Emilia ciutat agermanada 
www.municipio.re.it 

Manteniment de comunicació per a contactes institucionals, en relació a l’expressió de solidaritat amb 
la ciutat de Reggio Emilia a l’ocasió del sisme sofert el mes de maig 2012. 

Col·laboració i contactes en continu en l’àmbit dels projectes europeus: xarxa Eurotowns; projectes 
MMOVE-Mobility Management Over Europe (Interreg IVC)  i LAKS-LOCAL ACCOUNTABILITY FOR 
KYOTO GOALS (LIFE+ 2007 Environement) dirigits per Reggio Emilia  en els quals Girona ha 
participat; projecte ENTER.HUB (Urbact II) per a candidatura en la fase d’implementació, que ha estat 
aprovat.  
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4.4.3. Recollida, anàlisi i difusió interna d’informació de 
disposicions i convocatòries de potencial interès 
per als diferents serveis 

Informacions procedents de butlletins d’informació 
europea, locals i transnacionals 
Trasllat als diferents serveis municipals concernits, prèvia anàlisi, de les informacions que puguin 
resultar d’interès d’entre les rebudes a través de diferents butlletins d’informació europea locals i 
transnacionals. 

Diari Oficial de la Unió Europea  
Buidatge dels Diaris Oficials de la Unió Europea per a la cerca de convocatòries de cofinançament 
d’interès per als serveis municipals i d’altres disposicions específiques  de potencial interès; trasllat a 
la Gerència i a les àrees i serveis potencialment concernits.  

Nombre de buidatges efectuats: 30. Distribució mensual dels buidatges efectuats: gener-2, febrer-3, 
març-2, abril-2, maig-2, juny-2, juliol-2, agost-1, setembre-2, octubre-3, novembre-4, desembre-5. 

Participació en seminaris d’informació i formació (**) 
Seminari de familiarització amb el Parlament Europeu organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu 
a Barcelona, Estrasburg 12-14 de juny 2012. 

Jornada de les xarxes d’informació Europea a Catalunya i Illes Balears organitzada per la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Barcelona 28 de juny 2012. 

Jornada tècnica a Girona de les Jornades del projecte EUROCAT de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer organitzades per la Generalitat de Catalunya, Girona 28 novembre 2012. 

(**) Seminaris mencionats en els apartats temàtics respectius. 

4.4.4. Web Municipal de Relacions Externes 

Eurodistricte 
Actualització amb la compilació ‘Projectes europeus transfronterers en els quals l’Ajuntament de 
Girona participa o d’entitats de les quals l’Ajuntament de Girona forma part’. 

Programes i projecte europeus 
Compilació ‘Projectes europeus anteriors a 2011’ 

Actualitzacions 2012. 

Xarxes  
Actualitzacions 2012. 
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Internacional 
Disseny com a nou apartat dins de l’apartat Relacions externes del web municipal, amb l’estructura 
següent: recepcions i visites institucionals; commemoracions anuals; commemoracions de l’any 2012; 
i,  esdeveniments 2012. 

Incorporació al web  Relacions externes a partir d’agost 2012. 

Actualitzacions 2012. 

4.4.5. Organització 
Despatxos amb la Gerència com a element estructural d’organització per a la impulsió de les activitats 
del servei. 

Participació en comissions internes específiques: smart city, d’organització del Dia d’Europa i altres. 

Participació en les sessions transnacionals de Consell Executiu d’Eurotowns. 

Despatxos amb responsables de serveis interns per a accions específiques: UMAT, la Caseta de La 
Devesa, Mobilitat, Oficina de Comunicació i altres. 

Comunicació digital en continu amb les persones responsables en els camps respectius per a la 
impulsió de les activitats, tant interna amb els serveis municipals com externa amb els responsables 
de projectes i programes transnacionals. 
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5. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
 (SGDAP) 
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5.1. Valoració 

5.1.1. Ingressos extraordinaris 
Durant l’any 2012 s’han produït divuit donacions amb destinació al Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions, sis més que l’any anterior. 

S’han ingressat dos conjunts de documentació patrimonial, un de la família Casadevall Rosés,  format 
per documentació del segle XVIII al segle XX, i l’altre del mas Cots Demont  d’Argelaguer, que consta 
de tretze pergamins, datats entre els anys 1254 i 1555. 

Dels cinc fons personals rebuts, tres són de documents en imatge amb destinació al Centre  de 
Recerca i Difusió de la Imatge. Es tracta del fons fotogràfic familiar del senyor Julià Maroto i Molleda, 
de la donació de negatius i imatges digitals per part de la senyora M. Jesús Sartorio i del fons Martí 
Massafont i Costals, donat per la seva família. Aquesta darrera donació ha estat la font per publicar 
un llibre de la col·lecció “Girona. Fotògrafs” sobre  aquest  autor. Els altres dos ingressen amb 
destinació a l’Arxiu Municipal: una ampliació del fons de Josep López de Lerma i López, ja existent, i  
la  donació  per  part  de  les  senyores  Isabel  i  Margarida  Pla  de  la  col·lecció  de linogravats 
“Estampes de Girona”, de Joaquim Pla i Dalmau. 

La resta són donacions puntuals de llibres, revistes o documentes en imatge. 

Respecte de l’adquisició de documents, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ha adquirit 
tres reportatges fotogràfics sobre Girona, un des quals forma part del  projecte  “Arxiu,  memòria  i  
recerca”,  amb  la  finalitat  d’enriquir  la  col·lecció  de fotografies d’autor, amb un encàrrec a Isabel 
Muñoz. 

Cal remarcar l’adquisició de cent-vint plaques estereoscòpiques sobre la ciutat de Girona i, com cada 
any, s’han produït adquisicions de llibres destinades a completar la col·lecció bibliogràfica de la 
Biblioteca Especialitzada de l’Arxiu Municipal. 

5.1.2. Gestió d’arxius i documents 

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 
Una de les actuacions més remarcables d’aquest any 2012 ha estat la posada en funcionament del 
Gestor de peticions de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, a la plataforma del Portal del Treball, 
amb l’objectiu de disposar d’una eina de control detallada del serveis i les activitats desenvolupades.. 
Això prèviament ha suposat la identificació, la normalització i la definició del tipus d’acció realitzada i 
dels àmbits d’actuació en matèria de gestió de documents i arxiu. 

En l’àmbit de la gestió de documents durant l’any 2012 s’han continuat les línies de treball   de  
desenvolupament,  millora  i  manteniment  del  Sistema  de  Gestió  de Documents.   Com   accions   
especialment   a   destacar   referides   al   Sistema   de Classificació la revisió i manteniment 
constant del Quadre de classificació en relació amb  la  necessitat  de  les  unitats  administratives  ha  
suposat  l’anàlisi  de  diverses funcions, de les quals ha derivat la creació de dues noves unitats de 
classificació en la gestió d’expedients, la del Programa d’Accés a l’Habitatge i la del Consell Municipal 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. 

Amb vinculació al Sistema de Classificació s’ha continuat la intervenció dels darrers anys en  el 
Registre General de Documents, en la línia d’auditar la classificació normalitzada i simplificada del 
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catàleg de tràmits, implementada l’any anterior, fer-ne el corresponent  manteniment i normalitzar les 
unitats administratives del Registre de Sortida no vinculades al Sistema de Gestió d’Expedients. 

Quant a les anàlisis i revisions de les tramitacions municipals, entre altres accions, s’han analitzat i 
normalitzat els procediments sancionadors i d’inspecció a nivell global d’Ajuntament de cares a la 
implementació de la seva gestió informatitzada. Així mateix s’ha gestionat i  tramitat la delegació de 
competències en matèria sancionadora de l’Alcaldia a les regidories i la corresponent automatització 
de la gestió de signatures de càrrecs. 

Altres   actuacions   en   tramitacions   s’han   realitzat   sobre   els   procediments   de fraccionament i 
ajornament de pagaments a l’oficina de Recaptació i la preinscripció escolar.  Així  mateix,  i  a  l’igual  
que  en  el  procediment  sancionador  i  d’inspecció, aquestes intervencions han donat lloc a la 
normalització dels documents que se’n deriven,  conjuntament també a la normalització d’altres 
documents com el justificant de registre  d’entrada per aquelles sol·licituds en la qual es requereix el 
pagament d’una taxa o  l’autorització dels ciutadans a ser representats per personal funcionari 
habilitat. 

Com  a  millores  en  vies  d’implementació  a  l’expedient  de  tramitació  bàsica  del Sistema  de 
Gestió d’Expedients cal esmentar la definició dels tràmits i models de documents  d’informes a 
organismes externs, l’acta d’inspecció o el comunicat, així com el trasllat de les notificacions internes 
en suport digital. 

Pel que respecta a les accions d’avaluació i tria de documentació, s’han realitzat 116 propostes que 
han representat l’eliminació d’un total de 237,32 metres lineals de documentació de l’Ajuntament, 
datada entre els anys 1956 i 2012. 

En matèria de protecció de dades cal destacar la realització de l'auditoria interna, la resolució de 131 
consultes i assessoraments, 62 de les quals derivades de la mateixa auditoria, i la detecció de 23 
incidències. 

Pel que fa a la Unitat de Digitalització durant l’any 2012 s’han digitalitzat un total de 35.548 pàgines, el 
52% de les quals són pàgines del diari AVUI. A diferència de l'any passat s'ha dedicat més temps a 
completar el diari AVUI enlloc de la digitalització de documentació de fons històrics amb l’objectiu de 
posar-ho a disposició pública al web del servei. Dels fons  històrics s'han digitalitzat 11 volums més de 
manuals d'acords, dels quals 299 ja son consultables en línia. 

Arxiu Històric de la Ciutat 
Les tasques de descripció  dutes  a terme enguany han suposat  la intervenció en diverses  sèries del 
Fons Ajuntament de Girona i també en fons privats ingressats a l’arxiu. 

Les intervencions més destacades en el fons Ajuntament de Girona han comportat la catalogació d’un 
total de 554 registres corresponents a les sèries Manual d’acords o Actes del Ple (1501-1600), 
Esborranys d’Actes del Ple, Actes de la Junta Municipal, Registres   de   correspondència,   Llibres   
d’ordres   i   pagaments   militars   i   Llibres d’allotjaments militars. 

Entre  els  treballs  de  descripció  de  fons  privats  cal  destacar  el  catàleg  de  la documentació 
textual i gràfica del fons Antoni Varés i Martinell i l’inventari del fons Francesc  Riuró  i  Llapart.  A  
més,  s’han  catalogat  795  llicències  d’actuacions urbanístiques i 91 llicències d’activitats 
econòmiques dels municipis agregats, és a dir del fons dels ajuntaments de Palau-Sacosta, Sant 
Daniel i Santa Eugènia de Ter. 

Paral·lelament s’ha avançat en la normalització de diferents instruments de  descripció segons 
l’estructura del Sistema de Descripció de l’Arxiu Municipal. Aquestes tasques s’han centrat, 
principalment, en l’adequació dels inventaris dels fons patrimonials: fons Calderó, fons Pelagi  Negre, 
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fons Hotel Centre i fons Empreses Clota, així com dels catàlegs dels fons dels  arquitectes Emili 
Blanch i Roig i Ricard Giralt i Casadesús, aquests darrers sumen un total de 765 registres. 

Pel que fa a l’àmbit de la difusió de la documentació cal destacar la publicació al web del  recurs 
Documents singulars, a través del qual es poden consultar els 5.292 registres de la Col·lecció de 
Documents de l’Arxiu Municipal, que corresponen a les sèries Llibres de privilegis, Lletres reials i 
Pergamins del Fons Ajuntament de Girona i al Llibre del Sindicat Remença. 

Els projectes de digitalització dels fons de l’arxiu, s’han centrat en la digitalització dels Manuals 
d’Acords de 1501 a 1600, les Lletres Reials (1.831 registres) i 396 cartells del fons Ajuntament de 
Girona dels anys 2007 a 2012. 

Entre  els  ingressos  de  documents  més  destacats  cal  esmentar  els  boixos  i documentació 
relacionada amb l’elaboració del llibre Estampes de Girona de Joaquim Pla i Dalmau. 

D’altra banda, han continuat les tasques de restauració de documents antics, en concret de manuals 
d’acords, llibres de cartes de franqueses i llibres del convent de Sant Domènec. 

Biblioteca especialitzada de l’AMGi 
En aquest àmbit, la major part de dedicació s’ha centrat en el manteniment dels catàlegs  de la 
biblioteca, l’hemeroteca i la col·lecció bibliogràfica de fons personals. Aquests catàlegs  es nodreixen 
de l’adquisició de fons i de donacions personals i institucionals. 

D’altra banda, s’ha finalitzat la revisió de tot el fons hemerogràfic començada l’any anterior.   
Enguany,  s’han  tractat  un  40%  de  les  capçaleres  i  ha  comportat  la recatalogació de les revistes 
i la seva reinstal·lació. 

Pel que fa a la biblioteca, s’ha iniciat l’avaluació de l’estat de conservació del fons antic i  la  seva 
instal·lació  de manera adequada. D’altra banda, s’ha reinstal·lat  la totalitat de la Biblioteca Josep M. 
Pascual i Prats. 

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) 
El treballs de descripció duts a terme al CRDI al llarg del 2012 suposen un accés a 1.442.774 imatges 
referenciades al web, i la continuació en els treballs de digitalització situa la xifra d’imatges 
accessibles a 145.427. Bona part dels increments es deuen als treballs de descripció dels fons de 
premsa i sobretot a la intervenció feta en el fons Ajuntament de Girona. 

Com  a  intervencions  inicials  i  globals  als  fons  són  destacables  els  treballs  de catalogació 
bàsica, instal·lació i en alguns casos selecció sobre els fons ingressats darrerament: Salvador 
Crescenti, 20.000 fotografies aproximadament; Txus Sartorio, 

48.793 fotografies; Miquel Morillo, 45.000 fotografies aproximadament. Es tracta de més de 100.000 
fotografies que han passat a ser accessibles a partir de la cerca a continguts i que ara es troben en 
condicions òptimes de conservació. 

Quant  a  innovació  tecnològica,  és  important  mencionar  l’adquisició  d’un  equip especialitzat per a 
la digitalització de fotografia i el programari corresponent per a l’edició  de les imatges. Es tracta d’una 
càmera amb respatller digital i d’un equip d’il·luminació flaix per tal de digitalitzar els diferents 
materials, negatius i positius, que custodia el CRDI. A conseqüència d’aquesta adquisició, s’han 
realitzat tests i proves de diferents tipus i s’han elaborat  documents per certificar la qualitat d’imatge 
en el procés. 
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En relació amb els fons audiovisuals, el total a què s’arriba en la consulta on-line són de  1.710 hores 
de televisió i 1.196 hores de ràdio, xifres que s’assoleixen pels treballs continuats sobre els fons de 
Televisió de Girona i Ràdio Girona. 

5.1.3. Web del Servei 
Durant l’any 2012 s’han incorporat al web nous recursos que, a més d’ampliar el nombre   de   
documents  consultables   en  línia,   pretenen  facilitar  la   tasca  dels investigadors i del públic en 
general, ja que tenen en compte les seves especificitats pròpies de cada tipus de document. Un 
exemple d’això és la nova aplicació que, sota el títol Documents singulars, permet fer cerques 
precises sobre els textos complets dels tres llibres de privilegis de la ciutat, les lletres reials i els 
pergamins, així com el llibre del Sindicat Remença. Aquesta  aplicació permet consultar un total de 
5.500 documents que van des de l’any 1144 al  1862 i que corresponen a alguns dels documents més 
rellevants que es conserven a l’Arxiu Municipal (AMGi). 

També és un exemple d’aquests recursos el nou Museu de la Fotografia de Girona (MFGi),  un espai 
virtual per a la promoció i difusió de la fotografia i dels fotògrafs vinculats a la ciutat. El MFGi es 
presenta amb una sala dedicada a l’obra de Josep Buil i Mayral (Girona,  1920 - Eivissa, 2005), una 
figura cabdal per entendre els primer passos de la fotografia moderna catalana dels anys de la 
postguerra. 

També s’ha incorporat al web una nova exposició virtual titulada “Girona - Gävle. A la riba de dos 
mars. Del Mediterrani al Golf de Bòtnia. 1880 – 1914”. L’objectiu d’aquesta exposició  és  mostrar  i  
comparar  dues  identitats  culturals  europees  a partir  de  la confrontació de fotografies d’aquestes 
dues ciutats a final de segle XIX i principi del XX. 

D’altres recursos ja existents s’han ampliat durant el darrer any, com és el de les Efemèrides de 
Girona amb 251 noves referències, i el del Patrimoni Audiovisual, al qual  s’han incorporat els 28 clips 
de la sèrie “La llum del cinema” que mostren el funcionament d’alguns aparells conservats en el 
Museu del Cinema en el seu context cronològic. També  s’ha incorporat un nou volum del cicle 
Conferències a l’Arxiu Municipal, que porta per títol “El govern de la ciutat (II): de la Guerra del 
Francès a la fi del franquisme”, i que conté textos dels principals investigadors en la història local 
d’aquest període. 

Destaca per volum el capítol que fa referència al Servei de Premsa Digitalitzada del web de l’SGDAP, 
al qual s’han incorporat prop de 600.000 noves pàgines de diferents capçaleres: 26.392 pàgines del 
Diari de Girona, 18.992 pàgines del diari El Punt, 2.864 pàgines  de  la  revista  Presència  i  8.802  
pàgines  del  diari  El  9  esportiu,  totes corresponents a l’any 2010. A aquestes s’han de sumar les 
513.610 pàgines del diari Avui, corresponents al  període comprès entre 1990 i 2010. El Servei de 
Premsa Digitalitzada de l’SGDAP ofereix en l’actualitat 2.220.396 pàgines de premsa gironina de 22 
capçaleres diferents. 

Pel que fa a documentació fotogràfica i audiovisual, s’han incorporat 220 imatges fotogràfiques del 
fons Joaquim Nadal i Fareras, 120 hores de Televisió de Girona, que corresponen als informatius 
diaris de l’any 2008, i aproximadament 600 hores de ràdio de les emissions del programa Hora L, de 
Ràdio Girona, en el període comprés entre el 26 d’octubre de 2009 i el 31 d’octubre de 2011. 

Aquest any 2012 han tingut lloc les Jornades Imatge i Recerca que se celebren amb una  periodicitat  
biennal  i  que  enguany  arribaven  a  la  seva  12a  edició.  Les  26 comunicacions i experiències 
presentades també es poden consultar en PDF al web de l’SGDAP. 

Pel que fa a altres recursos que ofereix el web de l’SGDAP, cal esmentar les 10 noves referències  a  
publicacions  de  l’Ajuntament  de  Girona,  el  recull  diari  de  notícies d’interès,  amb 230 notícies 
durant el 2012; l’agenda, amb 20 activitats ressenyades durant  aquest mateix període; els enllaços a 
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altres pàgines web d’interès, amb 12 noves  referències,  i  els  articles  publicats  pel  personal  de  
l’SGDAP,  amb  1  nova referència. 

5.1.4. Servei de consulta 
Al llarg de l’any 2012 el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions ha atès un total de  5.223 
consultes formulades per 2.468 usuaris. Això suposa una disminució d’aproximadament un 20% tant 
pel que fa al nombre de consultes com el d’usuaris. En contrapartida, però, cal tenir en compte 
l’augment de les consultes al web en aquesta mateixa proporció: s’ha passat de 69.703 usuaris a 
85.129. També ha augmentat el temps de  consulta en aquest mitjà. Aquest fet respon a l’augment de 
documents i recursos publicats  al web del servei, entre els quals cal destacar la incorporació de 
l’AVUI i de nous anys dels manuals d’acords. 

Per unitats, la consulta i el nombre d’usuaris a l’Arxiu Administratiu han disminuït respecte a l’any 
anterior en un 13% i un 8%, respectivament. Aquesta diferència ve motivada per  l’entrada en 
funcionament del Gestor de peticions, la qual ha suposat distingir  entre  la  petició  de  documents  o  
d’informació  i  la  prestació  de  serveis específics en l’àmbit de la gestió de documents i arxiu. En 
qualsevol cas, el total de l’atenció de consultes i de la prestació de serveis se situa al mateix nivell 
que a 2011. 

Pel que fa al tipus de consulta, la consulta interna, per part dels serveis administratius municipals, se 
situa sobre el 87%, mentre que la consulta externa, per part de la ciutadania supera el 12% del total. 
Aquest tipus de consulta externa és majoritàriament amb finalitat administrativa i principalment de la 
sèrie de llicències d’obres, la més consultada també a nivell intern. 

També  cal  remarcar  les  68  assessoraments  tècnics  a  professionals  d’institucions d’arreu de 
l’Estat i també de l’estranger en matèria de gestió documents, preservació digital i protecció de dades. 

Quant al mitjà utilitzat per les persones usuàries, continua predominant la consulta presencial, que 
representa gairebé el 56%, mentre que la telefònica és d’un 31% i via correu postal i electrònic és 
d’un 13%. 

La consulta a l’Arxiu Històric de la Ciutat segueix la tendència descendent per les raons apuntades 
abans. Segons la finalitat, el 86% són consultes per a la investigació i la  resta  es  reparteix  entre  
consultes  administratives  i  consultes  d’orientació  a  la recerca per parts  pràcticament iguals. 
Quant al mitjà utilitzat, la consulta presencial continua essent la més nombrosa, gairebé el 79%. 

Els documents més consultats són els de llicències d’obres, manuals d’acords, llibres de comptabilitat 
i llibres del Padró Municipal, a més de la Biblioteca Especialitzada i l’Hemeroteca.. 

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) també ha experimentat un descens d’usuaris i 
consultes respecte de l’any anterior. Tot i que les consultes de cara a la investigació  segueixen 
essent les més nombroses, cal destacar les consultes d’assessorament  tècnic,  39  aquest  any,  que  
atesa  la  seva  freqüent  complexitat denoten que el CRDI és un referent en el seu àmbit d’actuació. 

Quant a la reproducció de documents, el Servei ha gestionat la reproducció de 2.197 unitats   
documentals   entre   totes   les   seves   unitats.   D’aquestes   reproduccions, aproximadament  un 
75% han estat per a ús privat i el 25% restant, destinades a exposicions, edició de llibres i producció 
d’audiovisuals. 

5.1.5. Servei Municipal de Publicacions 
Durant el 2012 l’Ajuntament de Girona ha publicat sis nous llibres, n’ha coeditat cinc i ha col·laborat a 
l’edició de tres títols més. Dins de l’apartat d’edició es pot destacar la publicació dels volums 46, 47 i 
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48 de la col·lecció Història de Girona que corresponen als títols Estampes de Girona, Bombes sobre 
Girona i Parva Gerunda, amb un nou disseny de col·lecció actualitzat, més petit i manejable. 

Com és habitual en els darrers set anys, s’han editat els textos de les conferències presentades al 
Cicle de Conferències a l’Arxiu Municipal, enguany sobre El govern de la ciutat (II). De la Guerra del 
Francès a la fi del franquisme. . 

Dins  de  les  coedicions  destaquem  especialment  els  dos  llibres  publicats  dins  la col·lecció 
Girona. Fotògrafs. Es tracta de Martí Massafont, i Salvador Crescenti, números  8 i 9, respectivament, 
de l’esmentada col·lecció. Aquests dos llibres s’han editat a partir dels fons amb el mateix nom 
gestionats al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 

El  programa  de  Fires  d’enguany,  Girona.  Història  en  relleu,  es  va  coeditar conjuntament amb 
l’editorial Efadós, especialista en aquest tipus d’edicions, i recull les principals imatges 
estereoscòpiques de la ciutat conservades al CRDI. 

Respecte  de les col·laboracions,  publicacions  promogudes per altres entitats amb alguna  aportació  
econòmica de l’Ajuntament  de  Girona,  les  principals són Jaume Busquets i Mollera (Girona, 1903-
1968) i Converses amb Pau Casals. 

5.1.6. Comunicació i projecció pública 
En  l’àmbit  de  l’organització  d’activitats  l’SGDAP  aquesta  any  hi  ha  un  fet  que destaca  per 
damunt la resta, i és que finalment el Consell Internacional d’Arxius ha aprovat en la  seva reunió a 
Brisbane, Austràlia, la candidatura de Girona per a la celebració el 2014 de la 9a Conferència 
Europea d'Arxius. Així mateix, l’esdeveniment es farà coincidir amb el 2n  Congrés Anual del CIA, 
d’àmbit mundial, la qual cosa suposa que Girona esdevindrà la capital mundial dels arxius durant 
l’octubre de 2014. Les gestions per a desenvolupar el projecte ja han estat iniciades i també s’han 
creat els corresponents comitès científics i comissions de treball. 

En  un  àmbit  més  proper,  el  SGDAP  ha  organitzat  una  nova  edició  del  cicle Conferències a 
l'Arxiu Municipal de Girona, aquest any continuació de l’anterior, amb el títol El Govern de la ciutat: de 
la Guerra del Francès a la fi del franquisme, amb un notable èxit de públic. També, i com cada dos 
anys, s’ha organitzat la 12a edició de les Jornades Imatge i Recerca, amb els corresponents tallers, 
que en conjunt han suposat la participació de 177 persones. 

Altres esdeveniment organitzats aquest 2012 han estat la celebració i organització de les jornades de 
treball de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, i la direcció i organització del 
primer Postgrau de gestió, preservació i difusió d'arxius fotogràfics en línia, conjuntament amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

També cal remarcar la commemoració del Dia Internacional dels Arxius i del Dia Internacional del 
Patrimoni Audiovisual, amb l’organització en el primer cas d’una acte d’agraïment al conjunt de 
persones que han fet donacions de patrimoni documental a l’Ajuntament de Girona i, en el segon, 
amb la publicació d’un important conjunt de recursos, com són una Exposició de fotografia virtual 
conjuntament amb la ciutat sueca de   Gävle,  la  publicació  de  casos  d'estudi  sobre  metodologia  
en  intervencions arxivístiques   sobre   fons   fotogràfics   i   audiovisuals, la presentació   
de   quatre audiovisuals sobre diferents espais de la ciutat al llarg del segle i, molt especialment, la 
presentació del Museu de la Fotografia de Girona (MFGi), mitjançant una aplicació per a dispositius 
mòbils. 

Finalment, quant als serveis pedagògics s’han gestionat 6 visites amb 8 grups i un total de 239 
persones ateses. 

Pel que fa a projectes cooperatius cal destacar la important presència en l’àmbit internacional. Així en 
relació amb el patrimoni audiovisual cal fer esment del projecte europeu European Photography que 
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té l’objectiu de digitalitzar 50.000 fotografies del CRDI per a la  seva publicació a la plataforma web 
Europeana, en els propers tres anys. El projecte es va iniciar l’1 de febrer i en aquests onze mesos 
s’ha treballat en l’elaboració de documents sobre digitalització, en l’elaboració d’informes de 
seguiment i control i sobretot en el treball de digitalització i catalogació dels fons, assolint un total de  
8.781  fotografies  que  ja  estan  preparades  per  a  ser  publicades  en  el  portal Europeana. 

També és destacable la direcció i realització del projecte Cases Studies, en el marc del Grup   de   
Treball  per  a  Arxius  Fotogràfics  i  Audiovisuals  (PAAG),  del  Consell Internacional d’Arxius (ICA), 
projecte que té l’objectiu de crear metodologia en el treball arxivístic d’intervenció als fons a partir de 
la difusió d’experiències concretes per part dels centres especialitzats. A més d’aquests projectes ja 
en funcionament, s’ha partir en la redacció de dos nous projectes que de ser admesos s’iniciarien el 
2013: el projecte Athena Plus per a la publicació a Europeana de documentació ja digitalitzada, i un 
projecte educatiu per el programa Leonardo da Vinci. A part cal també afegir, la participació   
continuada  en  Observatori  Permanent  d'Arxius  i  Televisions  Locals (OPATL) que es va reunir a 
Andorra el 22 d’octubre. 

Quant  a  la  gestió  de  documents  cal  remarcar  la  finalització  del  projecte  Foro Iberoamericano 
de Evaluación Documental (FIED), projecte internacional del Consell Internacional  d'Arxius  en  el  
qual  participen  professionals  d'arxius  de  vuit  països iberoamericans,  amb  l'objectiu  de  
contrastar  i  analitzar  experiències  en  avaluació documental. 

També ha finalitzat el projecte InterPARES 3 (International Research on Permanent Authentic 
Records in Electronic Systems), liderat per la University of British Columbia sobre la  preservació dels 
documents digitals i en el qual l'Ajuntament de Girona ha participat  amb  el  cas  d'estudi  sobre  la  
preservació  de  l'autenticitat  dels  sistemes datacènctrics. 

En relació amb la participació en organismes institucionals i professionals s’ha continuat  participant 
en diferents organismes internacionals de caràcter professional com són la European Branch of the 
International Council of Archives (EURBICA), el Comitè  Executiu   del  Coordinating  Council  of  
Audiovisual  Archives  Association (CCAAA) i el Comitè  Executiu d'ICA/SPA (Secció d'Associacions 
Professionals del Consell Internacional d'Arxius). 

A nivell institucional també s’ha mantingut la participació en la Comissió Nacional d'Accés  i  
Avaluació  i  Tria  de  Documentació  (CNAATD)  i  el  Grup  de  Treball  de Documentació  Municipal  
de  l’esmentada  Comissió  i,  a  més,  també  en  el  Grup d'Experts en el  Patrimoni Fotogràfic de 
Catalunya i en les sessions de treball per a l’elaboració  del  Pla   Estratègic   de  Cultura  Catalunya  
2021.   Afegir,   també,   la col·laboració amb l’Ajuntament  de Granollers mitjançant la participació en 
el consell assessor  de  la  Mesa  per  a  la   contractació  d’una  Plataforma  d'Administració 
Electrònica. 

Finalment, pel que fa a la participació en esdeveniments de projecció pública, apuntar la realització de 
7 conferències, la presentació 3 comunicacions en jornades, la participació a  3 taules rodones i en 11 
cursos i sessions formatives i, també, la publicació de 12 treballs del personal del servei. 

Quant a la incidència en el mitjans de premsa, s’han realitzat 7 rodes de premsa i 13 notes de premsa 
que han donat com a resultat 55 referències periodístiques, de les quals 46 tenen com a objecte 
principal les actuacions de l’SGDAP, amb una valoració econòmica estimada de 81.944 €. 

5.1.7. Estadístiques i annexos 
Les dades i informacions addicionals de la memòria de l’SGDAP es troben a l’Annex. 
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6. Oficina de Comunicació 
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6.1. Premsa 

La finalitat principal del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Girona és gestionar les relacions entre 
l’Ajuntament i els mitjans de comunicació. Per aquest motiu, durant l’any es porten a terme una sèrie 
de comunicacions habituals amb els mitjans, com són les rodes de premsa i les notes de premsa.  

Aquest 2012 s’han portat a terme un total de 557 comunicacions, dividides en 126 rodes de premsa i 
431 notes de premsa. 

La voluntat del Servei de Premsa com a servei transversal és donar visibilitat a les accions que es 
porten a terme des de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament, malgrat que hi ha departaments que, 
per la seva dinàmica de treball intern o per la quantitat de serveis que agrupen, generen menys o més 
comunicacions. 

L’Àrea d’Alcaldia és la que ha generat més comunicacions durant el 2012. Ha protagonitzat la meitat 
de les rodes de premsa convocades aquest any, amb un total de 64 rodes de premsa (dividides en 29 
comunicacions pròpies del Servei d’Alcaldia i 35 comunicacions pròpies del Servei de Cultura) i un 
40% de les notes de premsa generades, amb un total de 171 notes (dividides en 85 comunicacions 
pròpies del Servei d’Alcaldia, 80 comunicacions pròpies del Servei de Cultura i 6 comunicacions 
pròpies de la Regidoria del Projecte Ferroviari). 

Pel que fa a rodes de premsa, en segon lloc hi ha l’Àrea de Promoció i Ocupació amb 32 rodes de 
premsa (18 de la Regidoria d’Ocupació i Empresa, 9 de la Regidoria de Turisme i Comerç i 5 de la 
Regidoria d’Urbanisme i Activitats), seguida de l’Àrea de Serveis a les Persones amb 15 rodes de 
premsa (9 de la Regidoria d’Educació i Esports i 6 de la Regidoria de Serveis Socials) i de l’Àrea de 
Ciutadania amb 13 rodes de premsa (6 de la Regidoria de Sostenibilitat i Participació Ciutadana i 7 de 
la Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública).  

Pel que fa a les notes de premsa generades, després de l’Àrea d’Alcaldia hi ha l’Àrea de Serveis a les 
Persones amb 95 notes de premsa (dividides en 51 notes de la Regidoria d’Educació i Esports, 26 
notes de la Regidoria de Serveis Socials i 8 notes de la Regidoria de Joventut). A continuació, hi ha 
l’Àrea de Promoció i Ocupació amb 90 notes de premsa generades (43 de la Regidoria d’Ocupació i 
Empresa, 25 de la Regidoria de Turisme i Comerç i 22 de la Regidoria d’Urbanisme i Activitats) i 
l’Àrea de Ciutadania amb 57 notes de premsa (19 de la Regidoria de Sostenibilitat i Participació 
Ciutadana i 38 de la Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública).  

L’Àrea d’Hisenda i Gestió Municipal, per la seva pròpia naturalesa, és la que genera menys 
comunicacions amb els mitjans de comunicació. Durant el 2012 han portat a terme 2 rodes de 
premsa, totes dues de la regidoria delegada d’Hisenda i Règim Interior, i han generat 18 notes de 
premsa (16 de la Regidoria d’Hisenda i Règim Interior i 2 de la Regidoria de Serveis Administratius). 
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Rodes de premsa (per àrees)

Alcaldia

Ciutadania

Promoció i Ocupació

Hisenda i Gestió Municipal

Serveis a les Persones
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Notes de premsa (per àrees)

Alcaldia

Ciutadania

Promoció i Ocupació

Hisenda i Gestió Municipal

Serveis a les Persones
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Una de les novetats principals d’aquest any 2012 ha estat l’estrena de la Sala Miquel Diumé, una sala 
polivalent que des del Servei de Premsa s’aprofitarà principalment per fer rodes de premsa i 
presentacions. Amb aquesta estrena s’obtenen guanys en tots els àmbits, ja que per primer cop es 
disposa d’un espai adequat i pensat per a què els mitjans de comunicació puguin comptar amb les 
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màximes facilitats a l’hora de treballar. S’han introduït millores pel que fa a la il·luminació, el so, els 
recursos audiovisuals i, fins i tot, l’ergonomia del lloc de treball.  

La Sala Miquel Diumé es va estrenar el 24 d’octubre i des de llavors s’hi han fet 11 rodes de premsa. 
Anteriorment, la sala que feia aquesta funció, la Sala de Junta de Govern Local, havia acollit durant el 
2012 un total de 60 rodes de premsa. Altres espais del consistori municipal, com són la sala de 
reunions del primer pis, el Saló de Plens o la plaça del Vi, han estat també utilitzats per fer rodes de 
premsa durant aquest any. 

Tot i això, es procura que cada cop més es facin rodes de premsa també en altres equipaments 
municipals i en espais oberts i singulars, per tal donar un valor afegit a les comunicacions. Aquest 
2012 s’han portat a terme 47 rodes de premsa fora de l’edifici consistorial (un 37’3%). 

Dins de la dinàmica ordinària de les relacions amb els mitjans, des del Servei de Premsa es procura, 
en la mesura del possible, que les rodes de premsa s’efectuïn en l’horari que va millor als mitjans de 
comunicació d’acord amb les seves rutines.  

Per això, aquest 2012 s’han portat a terme 111 rodes de premsa en horari de matí (un 88%), i només 
15 en horari de tarda. 

En el marc de la voluntat de l’equip de govern municipal de treballar de manera coordinada i amb la 
col·laboració d’altres entitats i institucions de la ciutat, les rodes de premsa que s’han portat a terme 
durant aquest any també han reflectit aquest propòsit. En total, s’han fet 55 rodes de premsa (prop 
d’un 44%) sobre activitats fetes en col·laboració amb altres organismes i associacions. 

L’activitat amb els mitjans de comunicació durant l’any es distribueix de forma homogènia, amb una 
mitjana de 46 comunicacions al mes (una mitjana de10 rodes de premsa i 36 notes de premsa al 
mes). El mes amb més activitat és l’octubre, coincidint amb la festa major de la ciutat, les Fires de 
Sant Narcís, i el mes amb menys activitat és l’agost, coincidint amb l’època de vacances majoritàries 
(és l’únic mes de l’any en el qual no es programa cap Ple ordinari). 

Evolució de les notes i les rodes de premsa durant l'any 
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En l’àmbit de comunicació interna, s’han mantingut les reunions mensuals de la Comissió de 
Comunicació de Serveis, amb els diferents serveis i unitats del consistori, i s’ha reformulat la pàgina 
d’inici de la intranet del personal municipal, dividint-la en tres espais: notícies d’actualitat corporativa, 
incidències tècniques i novetats administratives. 

6.2. Imatge i Disseny  

6.2.1. Disseny gràfic 

El servei d’imatge i disseny gràfic desenvolupa les tasques de creació, adaptació i control gràfic de tot 
tipus de campanyes institucionals o informatives. Alhora des d’aquest servei es vetlla per la 
uniformitat d’estils i pel compliment de la línia estètica i gràfica municipal. És a partir d’aquestes 
premisses que el servei d’imatge i disseny executa els diferents encàrrecs que, coordinats amb 
l’Oficina de Comunicació, arriben des dels diferents serveis municipals. 

Des del punt de vista creatiu, aquest any 2012 tan sols aquest servei ha creat 66 cartells per anunciar 
activitats o campanyes. També s’han dissenyat més d’una cinquantena de díptics, tríptics i flyers i 
més d’un centenar de peces gràfiques per anuncis als mitjans.  

El servei està involucrat en un ampli espectre de projectes i és per aquesta raó que rep una forta 
demanda de peticions. A tall d’exemple, la creació durant aquest 2012 de 5 nous logotips (que 
representen des de projectes europeus de mobilitat sostenible, fins a nous equipaments municipals) 
és una mostra del nivell d’implicació del servei d’imatge. Per aquesta raó, aquest any 2012 es va 
impulsar la creació de plantilles amb tot tipus de formats (A3, díptic, tríptic, flyers, etc) per diferents 
serveis de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de facilitar, d’una banda, unes pautes per la creació 
de material per a difusió i d’altra banda, fer més resolutives i àgils les demandes de peticions menors.   

Cartells 

Concepte Destinatari Quantitat 

11 de setembre Alcaldia 2 

Josep Pla  La Mercè 2 

Cartells varis de cooperació Cooperació 4 

Concurs Intro Cultura 1 

Casa Masó Cultura 1 

Recursos educatius Esports 1 

Sant Silvestre Esports 1 

Recreació esportiva Esports 1 

Casal d'estius Joventut 1 

Volta ciclista Mobilitat 1 

Memorial Xavi Hernandez Policia 1 
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Setges Napoleònics Promoció 1 

Nadal. Concurs de fotos Promoció 1 

Botigues amb encant Promoció 1 

Visites guiades Promoció 1 

Adaptacions del cartell de Temps de Flors Promoció 2 

Adaptacions del cartell de Fires Promoció 2 

Audiència Pública Serveis Socials 3 

Diada de la gent gran Serveis Socials 1 

8 de març Serveis Socials 3 

Taller de propostes pel Parc Central Serveis Socials 1 

Fòrum ferroviari Serveis Socials 3 

Nit del voluntariat Serveis Socials 1 

Cartell violència de gènere 25N Serveis Socials 1 

Itineraris recursos educatius Serveis Socials 1 

Beca 8 de març Serveis Socials 2 

Any europeu de l'envelliment actiu Serveis Socials 1 

Mercat de l'intercanvi Sostenibilitat 6 

Teatre temporada estable Teatre 5 

Teatre espectacles infantils SMTA Teatre 5 

Ecobikes UMAT 1 

Obres del TAV Urbanisme 1 

Cartell festa de Sant Antoni Promoció 1 

Gala Opera i Sarsuela Teatre 1 

Recursos educatius Educació 1 

Cartell activitats de Nadal Casa Masó 1 

Parva Gerunda MHG 1 

Setmana de la ciència MHG 1 

Exposició de pessebres MHG 1 

 Total  66 

 

Díptics, tríptics i flyers 

Concepte Destinatari Quantitat 

11 de setembre Alcaldia 1 

Jornada de portes obertes Alcaldia 1 
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Estones Educació 1 

Sant Silvestre Esports 1 

Recreació i Esports Esports 1 

Activitats MHG 1 

Parva Gerunda MHG 1 

Montsalvatge MHG 2 

Bus Mobilitat 3 

Girona in Promoció 1 

Cursos de català Comunicació 1 

Gent gran Policia 1 

Memorial Xavi Hernandez Policia 1 

Setges Napoleònics Promoció 1 

Trípitc Rússia Promoció 1 

Botigues amb encant Promoció 1 

Fires (correfoc, sardanes…) Promoció 3 

Audiència Pública Serveis Socials 1 

Diada de la gent gran Serveis Socials 1 

Taller de propostes pel Parc Central Serveis Socials 1 

Taula de l'habitatge Serveis Socials 1 

Fòrum ferroviari Serveis Socials 1 

Crisàlide Serveis Socials 1 

Any europeu de l'envelliment actiu Serveis Socials 1 

Programes de mà Escènit Teatre 6 

Teatre (Varis) Teatre 7 

Ecobikes UMAT 2 

Obres del TAV Urbanisme 1 

Fundació Joan Bruguera Alcaldia 1 

Seu electrònica Comunicació 1 

Tríptic Girona en xifres UMAT 1 

Dia d'Europa Estudis Europeus 1 

Conferències a l'Arxiu Arxiu 1 

Gala Opera i Sarsuela Teatre 1 

Voluntariat per la llengua Educació 1 

Díptics del bus Mobilitat 2 
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Beca Josep Pallach Educació 1 

 Total  55 

Programació variada 

Concepte Destinatari Quantitat 

La Mercè La Mercè 3 

Cinema i solidaritat Coperació 1 

Programa de Fires Comunicació 1 

Primavera esportiva Esports 1 

Activitats esportives 2012-13 Esports 1 

Nadal Promoció 1 

Temps de Flors Promoció 1 

Fires Promoció 1 

 Total  10 

Anuncis (varis) 

Concepte Destinatari Quantitat 

11 de setembre Alcaldia 2 

150 anys del ferrocarril Alcaldia 1 

Biblioteques Cultura 1 

La mercè La Mercè 1 

Montsalvatge Cultura 3 

Casa Masó Casa Masó 1 

Escapada escèncica Cultura 1 

Kreas Cultura 1 

Guia't varis 30 

Aniversari del Punt Alcaldia 1 

Girona emprèn Promoció 2 

SMO  Promoció 4 

Girona emociona Promoció 28 

Temps de Flors Promoció 8 

Fundació Joan Bruguera Alcaldia 2 

Piscina de la devesa Esports 2 

Dia d'Europa Estudis Europeus 2 
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Pec Educació 1 

25N Serveis Socials 2 

Fires Promoció 6 

Girona in Promoció 12 

 Total  111 

Anuncis del Guia't 

Concepte Destinatari Quantitat 

La Mercè  6 

Casals d'Estiu  1 

Setmana Santa  1 

Girona in  1 

Youtube  1 

Xarxes Socials  1 

Teatre  6 

MHG  6 

OIAC  1 

Estiu 2012  1 

Nadal  1 

Fires  1 

Temps de Flors  1 

Cultura (varis)  13 

Cavalcada de Reis  1 

 Total  34 

Lones (varis formats) 

Concepte Destinatari Quantitat 

Pessebres MHG 1 

Casa Masó Cultura 1 

La Marfà La Marfà 6 

Marrecs (Palau de Congressos) Palau de 
congressos 

1 

Teatre Teatre 1 

H2O - Ter Sostenibilitat 1 
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Temps de Flors Promoció 1 

 Total  12 

Lones de torreta 

Concepte Destinatari Quantitat 

Girona in Promoció 2 

Fires Promoció 2 

Temps de flors Promoció 2 

 Total  6 

Roll-ups 

Concepte Destinatari Quantitat 

Cooperació Cooperació 2 

Esports Esports 1 

Girona in Promoció 1 

Girona empren Promoció 1 

Sant Lluc de Temps de Flors Promoció 1 

La Caseta Ecuació 1 

 Total  7 

Busos 

Concepte Destinatari Quantitat 

Sant Silvestre Esports 1 

Girona in Promoció 1 

Mupis 

Concepte Destinatari Quantitat 

Girona in Promoció 1 

Girona emociona Promoció 1 

Fires Promoció 1 

Temps de Flors Promoció 1 

 Total  4 
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Papereria 

Concepte Destinatari Quantitat 

Disseny de pàgina d'Esports Esports 1 

Sobres de l'OIAC  2 

Disseny de pàgina de Vivendes de Girona 1 

Targeta del parc de la devesa Sostenibilitat 1 

Targetes personals  53 

Targetes Palau de Congressos Palau de 
Congressos 

4 

 Total  62 

Targetons 

Concepte Destinatari Quantitat 

Montsalvatge Auditori 1 

Solidaritat Cooperació 1 

Fires Promoció 1 

Targetons institucionals Alcaldia 38 

Targetons electrònics Alcaldia 12 

 Total  53 

Logotips 

Concepte Destinatari Quantitat 

La Marfà  1 

Museu d'Història de Girona MHG 1 

Eco-bikes UMAT 1 

Construim ponts Serveis Socials 1 

Temps de Flors  1 

 Total  5 

Senyalització 

Concepte Destinatari 

Ajuntament de Girona Alcaldia 

Placa Xavier Montsalvatge Auditori 

La Marfà La Marfà 
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Vinils entrada MHG MHG 

Sala Miquel Diumé Alcaldia 

Vinils del Patrona el Call El Call 

Talls de carrer Policia  

Anella Verda Promoció 

Oficina de Turisme Promoció 

Concurs instagram Promoció 

Bòlit Promoció 

SMO Promoció 

Temps de flors Promoció 

Plaques de carrer UMAT 

Plaques de llicencia d'obres UMAT 

Eco-bikes UMAT 

Biblioteques Cultura 

Oficina del TAV Urbanisme 

Plantilles 

Concepte Destinatari Quantitat 

Presentació Power Point varis 7 

Esports  11 

Educació  11 

Serveis Socials  88 

Cultura  11 

Genèrica  11 

La Caseta  11 

Biblioteques  11 

Joventut  11 

Mobilitat  11 

Ocupació  11 

Policia Municipal  11 

 Total  205 
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Altres 

Concepte Destinatari Quantitat 

Segells Secretaria 24 

Tiquets de bus de Girona in Promoció 1 

Tiquets de tren 11 de setembre Alcaldia 2 

Punts de llibre de nadal Alcaldia 2 

Maquetació de documents varis Varis 3 

Globus Auditori Auditori  

Punts de llibre biblioteques Cultura 6 

Difusió varia de biblioteques Cultura 3 

Calendari escolar Educació 1 

Campanya sense fum Educació 1 

Punt de llibre de Cooperació Cooperació 1 

Calendari de curses esportives Esports 1 

Informes de natació Esports 4 

Tanques publicitaries i vinils Esports 3 

Disseny dels albarans d'esprots Esports 1 

Disc horari Mobilitat 1 

Vinil entrada Ajuntament Alcaldia 1 

Talonari agents policia municipal Policia 1 

Adhesius Policia Policia 2 

Plànols turístics Promoció 3 

SMO disseny de material pels cursos Promoció 3 

Adhesiu Girona in Promoció 1 

Diplomes Temps de Flors Promoció 180 

Vers Temps de Flors Promoció 1 

Imatge explicativa dels contenidors als supermercats Serveis Socials 1 

Varis de la nit del voluntariat Serveis Socials 3 

Segells Secretaria 17 

Segells d'Esports Esports 1 

Revista visit girona Promoció 1 

Adhesiu dels aparadors Promoció 1 

Plànols Temps de Flors Promoció 3 
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Cartró pluma Temps de Flors Promoció 4 

Samarreta de Fires Promoció 1 

Estovalles Griona in Promoció 2 

 Total  236 

Supervisió i cordinació de campanyes 

Concepte 

Juga net 

Estiu 2012 

Auditori 

Programació 1r semestre 2012 de música, teatre i cultura 

Campanyes dels comerciants de Sant Narcís 

Campanyes als opis 

Campanyes a les torretes 

6.3. Webs 

6.3.1. Disseny i desenvolupament de webs 
Des de l’Oficina de Comunicació es manté el web municipal girona.cat, que és un dels principals 
canals de comunicació que té l’Ajuntament de Girona amb la ciutadania. Aquest web conté una 
agenda (amb informació d’activitats que es realitzen a la ciutat), un apartat d’actualitat (amb notícies 
rellevants sobre l’Ajuntament), enllaços i accessos ràpids al contingut del web, així com les últimes 
actualitzacions dins les xarxes socials, entre d’altres continguts.  

Aquest 2012 el web institucional ha incrementat en un 11,49% les pàgines consultades respecte l’any 
anterior, un 34,15% els usuaris únics i un 37,65% el nombre de visites. Els pics més alts de visites i 
consultes que ha registrat el web girona.cat durant el 2012 concorden amb la gran nevada que va 
tenir lloc a Girona i també amb el primer dia de Fires de Sant Narcís. En aquest sentit, si es realitza 
una valoració per mesos, es veu com el mes d’octubre és el mes amb més visites, degut 
principalment a la cerca d’informació sobre la programació de les festes de la ciutat. A part del web 
institucional, l’Oficina de Comunicació també s’ha encarregat del desenvolupament de nous webs per 
diverses activitats, equipaments o serveis.  

Entre els projectes desenvolupats per l’equip encarregat del web municipal, cal destacar la 
inauguració el 13 de gener de la Seu Electrònica (el portal de tràmits) i la posada en funcionament el 
10 d’octubre de 2012 del cercador semàntic ISAC.  

Durant aquest any i tot hi ser novetat, la Seu Electrònica ha rebut 73.383 visites úniques, dada gens 
menyspreables si es considera la necessitat d’un canvi d’hàbits associats a la relació administrativa 
entre els ciutadans i l’Ajuntament. D’altra banda, la necessitat de potenciar la interacció amb els 
usuaris i facilitar més la cerca de continguts dins el web municipal, es va decidir implementar el 
cercador semàntic ISAC. Aquesta eina, que actua com un cercador integrat al web i que ha 
aconseguit indexar la major part del contingut, va rebre entre els mesos d’octubre, novembre i 
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desembre un total de 10.916 preguntes. A més a més, les respostes retornades comptabilitzen que 
en un 66,12% es usuaris estaven satisfets amb la informació proporcionada pel cercador. Les 
principals consultes que ha rebut l’eina, tenen a veure amb la borsa de treball i les ordenances 
municipals.  

Per últim, el sistema d’avisos ciutadans a través del web de l’Ajuntament de Girona, anomenada 
“Bústia d’Avisos” ha rebut durant aquest 2012 4.518 avisos dels quals se n’han contestat 3.923. Les 
estadístiques indiquen que l’àrea de Ciutadania és la que concentra amb un 76% els avisos rebuts 
que principalment tracten sobre circulació i senyalització, manteniment de jardins i neteja viària. El 
web és, doncs, la principal font d’entrada dels avisos (62%).  
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Feina Tipus 

Disseny seu electrònica Disseny web 

Web Turisme, afegir turisme actiu Web, programació 

Web La Mercè, reprogramar agendes a gestor Web, programació 

Web Turisme, desactivar ruta pedra Web, contingut 

Liferay, noves xarxes socials Disseny web 

Nou disseny Porta del Treball Disseny web 

Canvis web Qltura Jove Web, contingut 

Imatge cartell Dia de les dones Disseny gràfic 

Plantilla mailing Dia de les dones Disseny web 

Maquetació guia bones pràctiques xarxes socials Disseny gràfic 

Xarxes - avatars (educació, bòlit, MICE) Disseny web 

Xarxes - fons Twitter & YouTube MICE Disseny web 

Noms etiquetes roda premsa Disseny gràfic 

Sistema de preparació de novetats del portal Web, programació 

Canvi disseny web Premsa a Oficina de Comunicació Web, programació 

Imatge butlletí promoció Disseny web 

Retallar imatge Auditori Disseny web 

Visor 150 anys tren Disseny web 

Preparació logos Teatre en hirez Disseny gràfic 

Capçalera web curses populars Disseny web 

Correcció web Turisme, llistat establiments Web, programació 

Noms etiquetes roda premsa Disseny gràfic 

Plantilla Powerpoint Fòrum Tren Girona Disseny web 

Bàner web Turisme Disseny web 

Plantilla Powerpoint pressupostos 2012 J Moner Disseny web 

Disseny plantilla butlletí Turisme - canvi a blau Web, programació 

Programar vídeos galeria web alcalde Web, programació 

Icones plànol UMAT Disseny web 

Arreglar plantilla nota premsa MuseuCiutat Disseny web 

Conversió imatges retencions IRPF David Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Plantilla mailing Agendes Disseny web 

Plantilla mailing Beca 8 m Disseny web 
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Plantilla mailing Mitja Marató Disseny web 

Xarxes - fons Twitter & YouTube Auditori Disseny web 

Programar enllaços a categories, La Calaixera Web, programació 

Visor beques i subvencions Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Xarxes - fons Twitter i Blogger Educació Disseny web 

Targes inspectors Urbanisme Disseny gràfic 

Girona in - logo Girona in Disseny gràfic 

Girona in - splash aplicatiu Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Bàner BonArt KREAS Disseny web 

Temporada Alta, incloure Premios Max Web, programació 

Girona in - nou menú i splash aplicatiu Disseny web 

Imatge Policia per a Reprografia Disseny gràfic 

Butlleta anunci Flors, Oficina Turisme Disseny gràfic 

Xarxes - fons Twitter & Blogger Centres Cívics Disseny web 

Blogger Centres Cívics - incloure icones xarxes Web, programació 

Portada memòria Cultura 2011 Disseny gràfic 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Imatge butlletí promoció - Sant Jordi Disseny web 

Codi per incloure crítiques, web Teatre Web, programació 

Canvi imatge butlletí dels regidors Anpro21 Disseny web 

Muntatge fotos Aula Humanitats Disseny web 

Plantilla butlletí SMO - jardineria Disseny web 

Disseny memòria Defensor Disseny gràfic 

Proposta web Girona Temps de Flors Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Plantilla mailing Rumba Catalana - CC Onyar Disseny web 

Xarxes - fons Twitter & YouTube Flors Disseny web 

Web Rafael Masó, versió 1 Web, nou 

Pàgina EcoBikes Web, programació 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Formulari preinscripcions EEBB Web, programació 

Web Temps de flors Web, nou 

Web Turisme oferta 3x2  Web, programació 
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Girona in, gràfics Temps de Flors Disseny web 

Web Turisme, Gastroflors Disseny web 

Pàgina EcoBikes - calendari interactiu Web, programació 

Disseny plantilla ROM - Reglament Orgànic Municipal Disseny gràfic 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Xarxes - fons Twitter i Blogger Girona MICE Disseny web 

Canvis web PEC Web, programació 

Bàners per a mitjans, Temps de Flors Disseny web 

Web Nits de Clàssica Web, nou 

Bàners per a mitjans, Girona in Disseny web 

Web Call, actualització biblioteca Web, programació 

Urbanisme, maquetació taula adjudicacions Disseny gràfic 

Wallpaper fons escriptori Ajuntament Disseny web 

Bàners nous web alcalde Disseny web 

Web Concurs Intro 2012 Web, nou 

Xarxes - fons Twitter & YouTube Turisme estiu Disseny web 

Portada memòries 2011 resum Disseny gràfic 

Plantilla mailing Dia Mundial Arxius Disseny web 

Web Escola Música - preinscripcions Web, programació 

Web Nits de Clàssica, modificar portada i header Web, programació 

Pàgina retransmissió plens, mosca Web, programació 

Addició Nits de Clàssica a webs SMTA Web, programació 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Traspàs Temporada Alta a Bitò Web, programació 

Modificació RSS biblioteques, caducitat 30 dies Web, programació 

Ampliació web Concurs Intro - nou apartat Web, programació 

Bàner Girona in, Singular Digital Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Bàner expo Vora la Mar, Bonart Disseny web 

Fons Powerpoints Oriol Disseny gràfic 

Plantilla mailing II Audiència TGV Disseny web 

Plantilla butlletí Biblioteques Disseny web 

Reprogramació RSS biblioteques, fitxa activitat Web, programació 
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Fons Powerpoints Oriol (3) Disseny gràfic 

Vídeo del Ple, afegir el de juny Disseny web 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Plantilla CCM enviament genèric 1 acte Disseny web 

Etiquetes Girona Lletra Futura Disseny gràfic 

Diagrama seients La Mercè, conferència alcalde Disseny gràfic 

Fons Powerpoints Oriol (3) Disseny gràfic 

Plantilla butlletí Estiu 2012 Disseny web 

Manipulació imatges i mp3 Concurs Intro Web, contingut 

Programació inscripcions soltes EM Música Web, programació 

Plantilla butlletí Museu Història Ciutat Disseny web 

Recull de premsa, carpetes i traspàs a Portal Web, programació 

Actualització objectes Policia Web, contingut 

Xarxes - fons Twitter & YouTube Cinema Girona Disseny web 

Xarxes - fons Twitter GironaMuseus Disseny web 

Xarxes - fons Twitter Teatre Disseny web 

Web nou Museu del Cinema Web, nou 

Web Nits de Clàssica, nova galeria d'imatges Web, programació 

Web Turisme, nova portada 4 idiomes Web, nou 

Plantilla butlletí Museu del Cinema Disseny web 

Actualització formulari preinscripció EB Devesa Web, programació 

Noves fotos web Masó Web, contingut 

Nova programació Auditori Web, programació 

Bàner web Turisme Disseny web 

Bàners campanya gossos (4) Disseny web 

Plantilla mailing cultura tardor Disseny web 

Pàgina subscripcions butlleti Ajuntament Web, programació 

Header i visor campanya gossos Disseny web 

Plantilla novetats Call Disseny web 

Vídeo del Ple, conversió Disseny web 

Bàner entrades Auditori Disseny web 

Butlletí museuciutat octubre, preparació Disseny web 

Configurador de signatura de correu electrònic Web, programació 

Splash GironaIn Fires 2012 Disseny web 
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Auditori Inscripcions Jove Orquestra Auditori Web, programació 

Bàners campanya Fires (5) Disseny web 

Nova pàgina Seminari, web Museucinema Web, programació 

Plantilla mailing Seminari, Museucinema Disseny web 

Plantilla nota de premsa Gironamuseus Disseny web 

Plantilla mailing concurs fanalets, Caseta Disseny web 

Col·lecció Rafael Masó, cercador Web, programació 

Plantilla Projecte Rossinyol Educació PPT Disseny gràfic 

Xarxes - fons diversos Cultura Disseny web 

Xarxes - fons diversos Biblioteques Disseny web 

Xarxes - fons diversos Arxiu Disseny web 

Xarxes - fons diversos Art Disseny web 

Xarxes - fons diversos Cinema Disseny web 

Xarxes - nou fons twitter Girona Disseny web 

Còpia 5 CDs amb impressió galeta Disseny gràfic 

Plantilla memòria Defensor Disseny gràfic 

Web Museu del Cinema, versió castellana Web, programació 

Web Museu del Cinema, catàleg de la biblioteca Web, programació 

Normalització de les signatures de correu electrònic 

Els usuaris han generat 711 signatures diferents mitjançant el configurador de la Porta del Treball, i 
s'han preparat manualment 16 signatures genèriques o especials. 

6.3.2. Estadístiques dels webs 
Els  webs de l’Ajuntament de Girona estan allotjats en 3 servidors: 

▪ Servidor PHP / Oracle (www.girona.cat). Estadístiques amb AWStats. 

▪ Gestor Liferay inaugurat el 28-10-2011 (www2.girona.cat). Estadístiques amb Google 
Analytics. 

▪ Seu electrònica (seu.girona.cat). Estadístiques amb Google Analytics. 

Les eines estadístiques són diferents i no es poden comparar les dades. 
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Estadístiques conjuntes de tots els dominis 

 Visitants 
diferents 

Nombre de 
visites 

Pàgines Visites / 
Visitant 

Pàgines / 
Visita 

Seu electrònica 76.383 99.292 415.716 1,30 4,19 

girona.cat (www2) 379.672 602.172 1.638.526 1,59 2,72 

girona.cat (www) 959.616 1.792.185 16.711.775 1,87 9,32 

 Total 1.415.671 2.493.649 18.766.017 1,76 7,53 

 

Hi ha hagut un 11,49 % d’increment de pàgines consultades respecte l’any anterior  
(2011= 16.832.605 pàg. consultades). 

Increment del 34,15 % d’usuaris únics que han visitat la pàgina   
(2011= 1.055.254  visitants diferents). 

Increment del nombre de visites d’un 37,65 %  (2011= 1.811.584 visites) 

Llegenda 

Visites: 

 
Fa referència a una sessió web per part de l'usuari. És considera una 
mateixa visita durant un període de temps de 30 minuts. 

Visites recurrents: 
Si passat aquest període de temps l'usuari torna a accedir al web es 
considera una altra visita 

      

Visitants únics (Usuaris 
únics): 

 

Fa referència al nombre absolut de visites que ha tingut la nostra web en 
un període de temps determinat i sense comptabilitzar les visites 
recurrents. 

      

Pàgines vistes:  Nombre de vegades que s'ha accedit a la pàgina.  

 

 
 

     

 

Pàgines vistes úniques: 
 

  

   

   

 

Només compte la 1a vegada que s'ha 
accedit a la pàgina per usuari i visita. Si el 
mateix usuari torna a accedir a la mateixa 
pàgina dins de la mateixa sessió o visita, no 
s'incrementa. 

  

Dues puntes de visites destacables al llarg de l’any, la nevada i el 1r dia de Fires. Analitzant l’evolució 
mensual, és maig i octubre, coincidint amb Girona Temps de Flors i Fires de Sant Narcís. 
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02/02/2012 6.295 Nevada

26/10/2012 4.877 Inauguració de Fires

 

Visitas
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Mes Visites 

Gener 43.732 

Febrer 45.291 

Març 57.974 

Abril 54.517 

Maig 63.140 

Juny 45.418 

Juliol 40.611 

agost 33.927 

Setembre 50.476 

Octubre 73.995 

Novembre 49.385 

Desembre 43.706 

Total 602.172 
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Rànquing de webs i continguts més visitats 
Amb l’eina estadística AWStats del servidor www.girona.cat s’obtenen el nombre de vegades que un 
lloc web ha estat visualitzat (pàgines consultades). Les web es troben a directoris de 1r nivell que 
pengen del domini principal (ex: www.girona.cat/turisme) però n’hi ha que tenen domini propi i les 
consultes són del domini. 

Pel que fa al servidor nou www2.girona.cat, comptabilitzat amb el google analytics, les dades que 
s’obtenen són de continguts més visitats més que no pas webs. 

Dit això us mostrem els dos rànquings diferenciats. Només us mostrem els TOP 10 

Rànquing de webs 
www.girona.cat 

Rànquing de consultes 
www2.girona.cat 

Rànquing Web Pàgines 
vistes 

Rànquing Contingut Pàgines 
vistes 

1 Oficina de Turisme 4.199.123 1 Pàgina d’inici 447.629 

2 Promoció 2.268.442 2 L'Ajuntament 95.544 

3 SGDAP 1.525.117 3 La Ciutat 56.527 

4 Patronat del Call 1.250.978 4 Fires de Sant 
Narcís 

31.238 

5 Girona Temps de Flors 1.013.690 5 Les àrees de 
gestió 

27.755 

6 Centres Cívics 665.675 6 Urbanisme 26.602 

7 Auditori Palau de 
Congressos 

497.700 7 Agenda 22.861 

8 Bus 468.830 8 Casals d’estiu 17.124 

9 Museu del cinema 409.342 9 Plànol 17.067 

10 Servei Municipal d'Esports 408.585 10 Educació 15.459 
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Seu electrònica 
El registre electrònic i la carpeta ciutadana es van activar el 13 de gener de 2012. 

Hi ha hagut 252 registres d’entrada. 

El que més han visitat a la seu electrònica: 

Concepte Pàgines vistes 

Catàleg de tràmits 49.831 

Seu electrònica 48.719 

Verificació de documents electrònics 25.303 

Sol·licituds 24.938 

Alta de IVTM 24.829 

Carpeta ciutadana 16.205 

Tauler d'edictes 12.291 

Tràmits i serveis en línia 10.848 

Cercar 10.646 

Pagament de tributs emesos per l'Ajuntament de Girona 10.262 

 

6.3.3. Desenvolupament de webs amb Liferay 
Els diferents webs de serveis i equipaments municipals al 2011 es trobaven al servidor 

www.girona.cat. Al llarg del 2012 s’ha continuat el procés de traspàs de dades i webs cap al nou 
servidor www2.girona.cat. 
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Webs traspassats a Liferay 

Web URL 

Oficina Municipal Escolarització (OME) www.girona.cat/ome  

Beca 8 març www.girona.cat/beca8m     

Activitats de carnestoltes www.girona.cat/carnestoltes  

Gestió tributària i Recaptació  www.girona.cat/tributs  

Policia Municipal   www.girona.cat/policia  

Protecció civil  www.girona.cat/protecciocivil  

Oficina d'objectes perduts www.girona.cat/objectesperduts 

Oficina d'Informació (OIAC)   www.girona.cat/ic  

Setmana Santa  www.girona.cat/setmanasanta  

Solidaritat i cooperació www.girona.cat/solidaritat  

Educació  www.girona.cat/educacio  

Relacions Externes www.girona.cat/relacionsexternes 

Servei de Joventut www.girona.cat/joventut 

Mobilitat i via pública www.girona.cat/mobilitat 

Activitats d'estiu per a infants i joves (casals) www.girona.cat/lleure 

OMIC www.girona.cat/omic 

Dinamització www.girona.cat/dinamitzacio 

Serveis Socials www.girona.cat/ssocials 

Medi ambient www.girona.cat/mediambient 

Servei de Cultura www.girona.cat/cultura 

Girona Film Office www.girona.cat/filmoffice 

Activitats d'estiu www.girona.cat/estiu 

Escapada escènica www.girona.cat/escapadaescenica 

Carnet cultural www2.girona.cat/ca/cultura_carnet 

Fires de Sant Narcís www.girona.cat/firesdesantnarcis 

Girona comerç www.girona.cat/gironacomerc 

Prevenció de residus www.girona.cat/prevencioresidus 

Mercats d'intercanvi www.girona.cat/mercatintercanvi 
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Webs nous, creats amb Liferay 

Web URL 

150è Aniversari arribada del Ferrocarril  www2.girona.cat/ca/150ferrocarril  

Jornada Associacionisme Comunitari www.girona.cat/ascomunitari 

Ple on line  www2.girona.cat/ca/ple 

Publicacions on line  www2.girona.cat/ca/publicacions 

GironaIn 4t nivell  www2.girona.cat/ca/girona-in 

Enquesta de Fires  www2.girona.cat/ca/enquesta 

Dia d'Europa  www2.girona.cat/ca/diadeuropa  

Revetlla de Sant Joan  www2.girona.cat/ca/santjoan 

Juga net  www.girona.cat/juganet 

Setmana de la mobilitat  www2.girona.cat/ca//mobilitat_setmana 

Sala Miquel Diumé  www.girona.cat/miqueldiume 

25 de novembre www.girona.cat/25denovembre 

SIAD  www.girona.cat/siad 

Sala oberta  www.girona.cat/salaoberta 

Cursa policia  www.girona.cat/cursapm 

 

6.3.4. Cronologia de novetats 
13 de gener de 2012 – Inauguració de la Seu electrònica 

S’activa el registre electrònic i la carpeta ciutadana 

Notícia: http://ves.cat/dv_c  

13 de gener de 2012 – S’estrena la nova secció del web “La ciutat” 

Notícia: http://ves.cat/dv_u  

12 de març de 2012 – L'SGDAP afegeix al web més de 30.000 noves pàgines d'El Punt, El 9 
Esportiu i Presència 

Notícia: http://ves.cat/dwai  

11 de juny de 2012 - Implantació d’un nou servei al web. El simulador per calcular l’ICIO 
Notícia: http://ves.cat/dv_4  

2 de juliol de 2012 – Nou servei al web per consultar les farmàcies de guàrdia  

Notícia: http://ves.cat/dv_7  

10 d’octubre de 2012 – Posada en funcionament del nou cercador semàntic ISAC 
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Notícia: http://ves.cat/dv_V  

Nou sistema de venda d’entrades per Internet - http://www.oberonsaas.com/girona  

Nou sistema d’inscripcions per als cursos i tallers de música de l’Espai Marfà 
https://www.girona.cat/marfa/inscripcions/param_cerca.php  

Es conecta l’agenda del web amb la BdD de l’Ajuntament de Girona, cosa que permet millorar en 
eficàcia i optimitzar els recursos humants ja que es redueixen hores de treball. (JULIOL DE 2012) 

Incorporació de la nova funcionalitat per fer el bulletí electrònic de l’Ajuntament amb liferay, aprofitant 
així els continguts del web per a la seva edició. http://www2.girona.cat/ca/comunicacio_butlleti  

Butlletí núm. 1 - Del 13 al 20 de setembre de 2012. Periodicitat setmana, cada dijous. 

6.3.5. ISAC, nou cercador semàntic 
L’Ajuntament de Girona va inaugurar EL 28 d’octubre de 2011 el nou portal municipal amb un disseny 
molt més modern, una gran potencialitat d’interacció i amb uns continguts molt més propers a la 
ciutadania.  

El portal municipal gironí aglutina informació d’àmbits molt diversos i integra una vintena de diferents 
portals informatius de la ciutat. Per aquest motiu va sorgir la necessitat d’utilitzar un cercador que 
disposés de dues característiques molt importants:  

Que fos capaç de cercar en tots els portals municipals de forma totalment integrada 

Que fos un cercador semàntic que permetés als ciutadans cercar en el seu llenguatge col·loquial 

L’Ajuntament de Girona va confiar en l’iSAC 2.0 com a únic cercador municipal, el qual es va posar en 
marxa l’10  d’octubre de 2012.  

L’anàlisi de les dades és des del 10 d’octubre al 31 de desembre de 2012. al no ser un període anual 
això influenciarà en els resultats, sobretot perquè coincideix amb el període en que les Fires de Sant 
narcís tenen tant d’impacte en les consultes del web. 

Des de la seva posada en funcionament fins a finals d’any es varen formular 10.916 preguntes a 
iSAC2.0.  

Número de preguntes mensuals formulades a ISAC 2.0 

Mes Preguntes 

Octubre 3.265 

Novembre 4.418 

Desembre 3.233 

 Total 10.916 

 

Valoració dels usuaris 

1.166 usuaris han valorat la resposta que els hi ha donat iSAC2.0 i un 66, 12 % l’han volorat 
positivament. 
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Les 10 respostes més consultades del període 

De les respostes que retorna iSAC2.0, aquestes han estat les més clicades. 

Consulta Clics 

Borsa de treball i formació | Ofertes 356 

Ordenances i reglaments 187 

Web de les Fires de Sant Narcís 2012 | Programa dia a dia 77 

Servei Municipal d'Esports. Fem ciutat, fem esport! 69 

Calendari laboral. Festes locals i dies inhàbils 60 

Festes i tradicions | Fires de Sant Narcís 58 

Nadal 2012 | Pista de gel 54 

Farmàcies 54 

Web de les Fires de Sant Narcís 2012 | Fira de Tots Sants, Fira artesanal, d'alimentació... 52 

Web de les Fires de Sant Narcís 2012 | Pàgina d’inici 50 

Núvol de conceptes més cercats pels ciutadans de Girona  

Del 10 d’octubre al 31 de desembre de 2012 

Gràcies a l’iSAC2.0, ara l’Ajuntament de Girona coneix quines són les preocupacions dels seus 
ciutadans. El núvol de conceptes de l’iSAC recull de forma molt gràfica (veure imatge) quines són les 
temàtiques que més cerquen els ciutadans de Girona a la seva web, destacant en aquest cas “treball” 
com a concepte categòric més cercat  fins ara i “fires” ja que durant aquests  dos mesos i mig que 
hem analitzat hi ha hagut les Fires de Sant Narcís.  
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6.3.6. Peticions de Comunicació 
 Total 

PREMSA  

Notes de premsa 194 

Rodes de premsa 48 

Columnes als diaris 255 
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COMUNICACIÓ INTERNA 

Mailing a tothom 5 

Notícia Porta del Treball 77 

DISSENY  

Disseny i retoc d’imatges web 50 

Disseny de mailings externs 18 

Anuncis 63 

Cartells 97 

Llibrets de programacions 13 

Rol-up, lones i banderoles 25 

Senyalitzacions 39 

Targetes i targetons 66 

Tríptics i fulletons 74 

Altres 99 

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC 57 

WEB  

Actualització de continguts del web 397 

Bàners 55 

Bústia d’avisos 7 

Destacats d’agenda 71 

Encàrrecs de nous webs 7 

Incidències i alertes 113 

Notícies 188 

Noves funcionalitats i programes web 17 

Portal municipal d’entitats 2 

Seu electrònica 46 

XARXES SOCIALS 

Facebook 32 

Google + 1 

Twitter 24 
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Youtube 16 

Altres 31 

ALTRES CANALS DE COMUNICACIÓ  

Marquesines electròniques del bus 13 

TV de la sala d’espera de l’OIAC 15 

 Total: 2.546 

6.3.7. Bústia d’Avisos 
Durant l’any 2012 s’han rebut 4.518 avisos dels quals en queden 595 per contestar, que volen 
resposta. 

Cal tenir en compte que com a indicador de qualitat tenim marcat que com a màxim es contestin els 
avisos en 15 dies, per tant hi ha 106 avisos que queden sense contestar de desembre, que volen 
resposta, molts estan dins aquest termini de resposta, en el moment de preparar aquest informe. 
També cal dir que n’hi ha que consten com a no contestats en el sistema d’avisos i realment ja estan 
contestats i/o resolts. 

Les regidories de l’Àrea de Ciutadania són les que concentren el 76 % dels avisos rebuts.  
Regidoria de Sostenibilitat i Participació Ciutadana amb 1.759 avisos (38,93%) 

Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via pública amb 1.661 avisos (36,76%) 

Tipus d’avís més populars 

Tipus d’avís Quantitat 

Circulació, senyalització  476 

Manteniment de jardins 392 

Neteja viària, carrers de la ciutat 371 

Urbanisme 300 
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Resum d’avisos classificats per regidories 

Regidoria Avisos Respostes Vol 
resp. 

No 
vol 
resp. 

Sense 
resposta 

Resp. 
dins 
termini 

Resp. 
fora 
termini 

Homes Dones 

Sostenibilitat I 
Participació 
Ciutadana 

1759 1673 1371 388 86 1232 441 791 968 

Seguretat, 
Mobilitat i Via 
Pública 

1661 1325 1241 420 336 1119 206 844 817 

Urbanisme i 
Activitats 

376 186 338 38 190 104 82 217 159 

Alcaldia - 
Cultura - 
Altres... 

356 299 299 57 57 251 48 190 166 

Ocupació i 
Empresa 

110 108 104 6 2 94 14 61 49 

Educació i 
Esports 

101 100 94 7 1 76 24 36 65 

Projecte 
Ferroviari 

61 61 56 5 0 37 24 30 31 

Turisme i 
Comerç 

58 55 54 4 3 44 11 26 32 

Serveis Socials 22 14 17 5 8 8 6 5 17 

Joventut 14 0 11 3 14 0 0 5 9 

Total 4518 3821 3585 933 697 2965 856 2205 2313 
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Total avisos segons seguiment 

Tipus d’avís Avisos Vol 
resp. 

No 
vol 
resp. 

Amb 
resp. 

Sense 
resp. 

Circulació, senyalització 476 390 86 468 8 

Manteniment de jardins 392 276 116 380 12 

Neteja viària: carrers de la ciutat 371 262 109 352 19 

Urbanisme 300 271 29 148 152 

Seguretat ciutadana 294 248 46 30 264 

Control de plagues (rates, coloms, escarabats...) 283 243 40 260 23 

Incidències amb els animals 195 165 30 195 0 

Enllumenat urbà 194 103 91 188 6 

Transport urbà 194 166 28 179 15 

Altres 152 129 23 135 17 

Desperfectes a les voreres 149 62 87 149 0 

Residus: estat dels contenidors 128 99 29 122 6 

Avisos, suggeriments 95 70 25 83 12 

Sanejament i clavegueram 93 66 27 93 0 

Medi natural (devesa, boscos, rius, espais naturals) 76 69 7 76 0 

Instal·lacions i activitats esportives 68 61 7 68 0 

Grafits 66 47 19 64 2 

Tren d'alta velocitat 61 56 5 61 0 

Molèsties per vectors mediambientals (sorolls, fums..) 59 54 5 44 15 

Comerç / turisme 58 54 4 55 3 

Treball i formació / smo 57 56 1 57 0 

Jocs infantils 53 42 11 53 0 

Estat de la calçada 45 33 12 45 0 

Molèsties causades per les activitats econòmiques 
(comerços, indústries, serveis) i aires condicionats 

44 41 3 9 35 

Mobiliari urbà (papereres, bancs) 38 26 12 36 2 

Vehicles abandonats a la via pública 36 29 7 2 34 

Girocleta 34 29 5 29 5 

Educació 33 33 0 32 1 

Residus: recollida  32 23 9 28 4 

Festes majors de barri i festes st. Narcís 32 30 2 30 2 

Millores al web de l'ajuntament 27 23 4 27 0 
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Manteniment de les fonts públiques 24 16 8 24 0 

Aparcaments (cotxes, motos, bicis) 23 21 2 23 0 

Residus: informació general 22 19 3 21 1 

Serveis socials 22 17 5 14 8 

Publicitat a les bústies 20 20 0 19 1 

Wi-Fi 20 19 1 20 0 

Girona tot l'any (setmana santa, cavalcada, ...) 17 14 3 17 0 

Plaques de noms de carrer 17 13 4 15 2 

Aigües potables 17 13 4 15 2 

Girona in - usuaris 16 14 2 7 9 

Residus: deixalleries 16 16 0 16 0 

Neteja viària: buidat de papereres 15 15 0 15 0 

Hortes sta. Eugènia 15 14 1 13 2 

Casals d'estiu 14 11 3 0 14 

Proposta d'activitats culturals a la ciutat 14 14 0 2 12 

Barreres arquitectòniques a la via pública 13 8 5 13 0 

Convivència ciutadana 13 12 1 13 0 

Molèsties causades per les obres 12 11 1 12 0 

Seu electrònica 12 12 0 9 3 

Sol·licitud d'informació 10 7 3 10 0 

Biblioteques 8 6 2 7 1 

Cementiris 7 5 2 6 1 

Regulació de l'accés en vehicle al barri vell  6 6 0 6 0 

Millores als esp@is internet 6 6 0 6 0 

Cil- girona emprèn 4 4 0 4 0 

Normalització lingüística 4 4 0 3 1 

Plànol de la ciutat al web 3 2 1 2 1 

Rases i obres a la via pública 3 3 0 3 0 

Residus: abocaments incontrolats 2 0 2 2 0 

Seguretat alimentària 2 2 0 2 0 

Residus: recollida de mobles i trastos vells abandonats 2 1 1 2 0 

Auditori-palau de congressos 2 2 0 0 2 

Sostenibilitat: altres 1 1 0 1 0 

Salubritat pública 1 1 0 1  
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Total 4518 3585 933 3821 697 

 

Canals d’entrada d’avisos 

 Correu 
electrònic 

En persona Telèfon Web Altres (xarxes, webs, 
regidories de barri...) 

Total 338 (8%) 97 (2%) 828 (18%) 2740 (61%) 515 (11%) 

 

Canal d'entrada d'avisos

WEB
62%

TELÈFON
18%

EN PERSONA
2%

CORREU ELECTRÒNIC
7%

ALTRES: TWITT – 
WEBS…REGIDORIES DE 

BARRI
11%
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Per barris 

Barri Avisos 

Girona ciutat 825 

Eixample Est - Pla de Palau 591 

Sant Narcís 413 

Palau 283 

Güell - Devesa 282 

Santa Eugènia 275 

Barri Vell 256 

Montilivi  202 

Germans Sàbat - Taialà 155 

Mercadal 147 

Fontajau 139 

Montjuïc 117 

Carme - Vista Alegre  110 

Pont Major 95 

Font de la Pólvora 89 

Domeny 84 

Pedreres 73 

Can Gibert 63 

Vila-Roja 60 

zona Figuerola - Bonastruc 50 

Sant Daniel 36 

Avellaneda 31 

Pedret 25 

Sant Ponç  25 

Mas Ramada 22 

Mas Xirgo 21 

Torre Gironella 17 

Grup Sant Daniel 16 

Creueta 8 

Campdorà 7 

Pujada de la Torrassa 1 
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(Els avisos de Girona Ciutat són aquells que no fan referència a un barri concret, per exemple, avisos 
del transport, girocleta, cerca de feina, informació, campanyes, Nadal, fires...) 

Evolució dels avisos per mesos 

Gener 2012 - desembre 2012 (4.518 avisos) 

 

Evolució dels avisos per mesos-  últim any
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6.4. Xarxes socials 

Twitter 
L’Ajuntament de Girona és el tercer consistori amb més seguidors a Twitter (4.296), just darrera de 
Terrassa (4.642) i, a una gran distància, Barcelona (49.404), amb total de 7.341 tuïts i 18 llistes 
creades. 

Ús de hastags o etiquetes: L’Ajuntament de Girona està dins els 4 municipis que fan un ús més 
complet de les etiquetes, és a dir, que a banda d’un ús sistemàtic de la marca (#Girona)  o un lema 
(#gironaemociona) també utilitzen d’altres per classificar i interactuar millor amb els ciutadans 
(agenda, notícies, protecció civil, cultura, transports, etc). 

Cal destacar que, de totes les etiquetes creades, en destaca especialment una: la que serveix per 
seguir en directe els plens ordinaris i extraordinaris (el #plegirona), que sol convertir-se mes a mes en 
‘trending topic’ a l’estat, mostra significativa del nivell d’impacte i seguidors d’aquesta iniciativa. 

Temàtica: Girona s’ha posicionat com el perfil de Twitter amb una temàtica dels seus tuïts més 
equilibrada. Això ha comportat l’atracció de nous usuaris interessats en seguir-lo i en no estancar-se 
en temàtiques que poden provocar poca interacció i que el missatge final no acabi d’arribar a l’usuari. 
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Temàtica Percentatge 

Cultura 18 

Esport 16 

Promoció econòmica 7,2 

Política 45,9 

Ensenyament 2,8 

Convocatòries 9,2 

Serveis Municipals 4,7 

Turisme 3,8 

Altres 6,8 

 

Gran part del resultat d’aquests percentatges es pot explicar pel fet que Turisme / Promoció 
Econòmica té els seus propis perfils a les xarxes socials, així com educació i cultura, fet que provoca 
que el percentatge sigui menor donat que només es publiquen aquells més rellevants per no treure 
protagonisme als mencionats perfils. D’altra banda, l’elevat percentatge ‘polític’ es deu, en gran 
mesura, a la retransmissió en directe del plens municipals (ordinaris i extraordinaris). 

Usuaris únics: A continuació es pot observar la taula amb els usuaris únics que ha arribat el missatge, 
el  total de tuïts que van arribar al conjunt dels usuaris (impressions) i ràtio entre abast i exposició. 

Usuaris Impressions Ràtio 

50.277 133.211 0,84 

 

Dels resultats cal destacar que Girona és un dels tres ajuntaments catalans que més aconsegueixen 
apropar-se al seu valor en usuaris únics, fins i tot per sobre de Barcelona tot i tenir molts menys 
habitants, amb una exposició de 133.211. Per últim, també destacar la ràtio (0,84) que es considera 
‘Alta’ (entre 0.60 i 0,85), és a dir, indica que una àmplia varietat d'usuaris diferents estan tutejant a 
gent molt diversa al seu torn; una situació ideal, puix que assegura una gran amplificació del 
missatge. 

Les llistes: Poden ser un recurs molt interessant a l'hora d'organitzar els contactes per millorar els 
mecanismes d'escolta activa i, alhora, poder segmentar les audiències a l'hora de fixar els continguts. 
Així doncs, el perfil de l’Ajuntament de Girona té un total de 18 llistes que van segmentades en el 
següent ordre: 
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Nom Membres 

Ciutat de Festivals 10 

Turisme 5 

Llengua 2 

Fundacions 11 

Ajuntament de Catalunya 40 

Cultura 12 

Universitats de Catalunya 5 

Open Data 7 

Govern de Catalunya 6 

Gencat 7 

Social Media 16 

Empreses 39 

Televisions 2 

Ràdios 2 

Ajuntament de Girona 14 

Periodistes 27 

Premsa 11 

Parlament Europeu 313 

 

Reputació i rànquing d’impacte: Per últim, valorar l’alt nivell de reputació de l’Ajuntament de Girona 
(nivell de penetració real de la marca a les xarxes socials), en uns paràmetres que van de 1 (cap 
influència) a 100 (màxima influència), fet que situen actualment el consistori en una mitja de 60,3 
(valorant la influència a Twitter, Facebook, Youtube i Flickr). Aquest nivell assolit és considerat entre 
‘molt respectat’ i ‘influent nat’, és a dir, que no només el que es publica és llegit per milers de 
seguidors, sinó que mostra una alta qualitat i un entorn de gran activitat i reputació. Pel que fa a al 
percentatge d’importància del perfil de Twitter de l’Ajuntament de Girona (@girona_cat) actualment 
està valorat en un 100 sobre 100. 

Dades extretes a través de Tweet Grader, Administració conversacional, Klout, Twenty Feet, Tweet 
Reach. 
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Facebook 

Dades generals de la pàgina 

Total fans 1.006 

Amics dels fans 272.690 

En parlen 205 

Recerca total setmanal 3.552 

Impacte directe ‘post’ 610 

Impacte viral ‘post’ 1.689 

Mitja usuaris nous diaris 4 

Quadre de les persones a qui agrada la pàgina 

Països Total Ciutats Total Llengua Total 

Espanya 926 Girona  355 Català 441 

USA 8 Barcelona 262 Espanyol 283 

França 8 Salt 39 Castellà 219 

Colòmbia 6 Madrid 39 Anglès 36 

Argentina 6 Figueres 11 Francès 5 

Costa Rica 5 St Feliu de Guixols 8 Italià 4 

Regne Unit 4 Fornells de la Selva 7   

 

Gràfic de les persones que els agrada la pàgina per sexes: 
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Impacte de la pàgina de Facebook sobre els usuaris 

Països Total Ciutats Total Llengua Total 

Espanya 3.177 Barcelona 997 Català 1.361 

Paraguai 37 Girona 886 Espanyol 1.009 

França 31 Madrid 174 Castellà 872 

USA 28 Salt 104 Anglès 140 

Argentina 17 Figueres 66 Francès 35 

Bahames 15 Olot 36 Italià 20 

Regne Unit 13 Palafrugell 30 Alemany 20 

 

Impacte de la pàgina de Facebook sobre els usuaris per sexes 

 

 

 

La pàgina de Facebook va complir, el mes de novembre de 2012, un any de la seva obertura. Ha 
estat un any d’augment progressiu de ‘fans’ i, en conseqüència, una major capacitat d’influència i 
impacte dels missatges als usuaris. La proliferació de xarxes, l’estancament d’aquesta i el fet d’estar a 
l’aparador sense possibilitats d’anar a buscar fans directament ha provocat que aquest augment hagi 
sigut lent, to i que alhora continuat i amb un públic molt fidel. 

De les dades se’n poden extreure les següents conclusions:  

El nombre de fans ha crescut sense parar i les dades indiquen que ho continuarà fent de forma 
exponencial, així com la capacitat d’impacte indirecte amb aquells que no segueixen la pàgina com a 
‘fans’. 

Hi ha un element comú en la majoria de seguidors: espanyols, gironins i que utilitzen el català. Amb 
tot, cal destacar que països americans com Estats Units o Paraguai, o països Europeus propers, com 
França, tenen persones amb un clar interès per les nostres publicacions. D’altra banda, pel que fa a 
ciutat, destacar la rellevància de Barcelona tant pel que fa a persones que els agrada la pàgina (just 
per darrera del primer lloc que ocupa Girona) com per l’impacte en els usuaris, que ne aquest cas, es 
situa en primer lloc, fins i tot per davant de Girona. 

La llengua més utilitzada, en tot els casos, és el català. S’ha de valorar també l’alt impacte del castellà 
i, en menor mesura, l’anglès. 
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Per últim, valorar que la franja d’edat (de mitja) que més utilitza la pàgina (gustos, recerca...) és la que 
està situada entre els 35 i 44 anys. Una altre dada a tenir present és que en tots els casos, tant 
percentualment, parcialment i globalment, qui més ho utilitza són les dones, amb una diferència mitja 
de pràcticament un 15%. 

Dades extretes de Facebook analytics  

Youtube 
El canal de Youtbe va ser creat el 24 de novembre de 2011. Des de llavors, el canal oficial de 
l’ajuntament de Girona té 159 vídeos i acumula 69.825 visualitzacions. A continuació, es pot observar 
el quadre de visualitzacions, rendiment, interacció, subscripció, etc: 

Visualitzacions 2012 Minuts visualitzats Vídeo més vist Total 

59.765 21.183 ‘Girona Emociona’ 33.878 

 

Demografia Home Dona Major franja 

 50,7 % 49,3 % 45-54 

 

Ubicacions YouTube Webs Mòbils 

 26.079 (43,6%) 24.526 7.965 

 

Orígens de trànsit Total Percentatge 

Reproductor inserit 24.522 41 % 

Aplicació mòbil 14.819 29,8 % 

Web extern 10.673 17,9 % 

Cerca a YouTube 3.978 6,7 % 

Vídeo suggerit de YouTube 3,166 5,3 % 

Cerca a Google 919 1,5 % 

Youtube (altres) 536 0,9 % 

Feeds i subscriptors 171 0,3 % 

 

Interacció amb el públic 

Subscriptors Aconseguits Perduts  

48 54 6  

M’agrada No m’agrada Amb més ‘Magrada’ Total 

253 12 ‘Girona Emociona’ 194 



Àrea d’Alcaldia  

Oficina de Comunicació 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 142 

Preferits (nets) Preferit afegit Preferits eliminats  

72 76 4  

Comentaris Totals   

 22   

Vídeos compartits Totals   

 269   

Dades extretes de Youtube analytics 

Issuu 
Aquest canal, creat el 2 de desembre de 2011 amb la intenció de fer més amena la lectura de tots 
aquells documents fets per l’Ajuntament de Girona, ha tingut un molt bon rendiment el passat 2012. A 
continuació, es poden observar alguna de les dades més rellevants: 

Concepte Impressions 

Guia’t 41.144 

Cultura 7.125 

Nadal 10.404 

Pregó Fires 7.119 

Viu Estiu 6.873 

Total Canal 149.696 

Subscriptors 11 

* Dades extretes de Issuu analytics  

Instagram 
Aquest és el canal més nou de l’Ajuntament de Girona. Un aposta per un canal nou, en ple 
creixement arreu i que serveis per augmentar enormement l’impacte tant pel ciutadà gironí com el 
forà, aportant, a més a més, un nou enfocament més proper i trencador de l’administració. El canal es 
va obrir el mes de novembre de 2012 i va tancar a 31 de desembre amb 198 seguidors i en ple 
concurs de fotografies de Nadal, que va finalitzar amb la participació de més de 1.500 imatges. 

El mapa de xarxes socials, completat 

L’any 2012 es va poder tancar el mapa de xarxes socials de l’Ajuntament de Girona. Varem iniciar 
l’any amb 57 blocs (àrees, serveis, equipaments) amb 198 perfils repartits per 15 xarxes socials que 
no responien a cap ordre ni criteri. La seva reestructuració a acabat amb un total de 22 blocs amb 60 
perfils repartits per 8 xarxes socials. A continuació, podeu veure el quadre final de la presència del 
consistori a les xarxes: 
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També el podeu consultar al web www.girona.cat/comunicacio_xarxes i també en aquest 
mapa [enllaç]. 
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6.5. Projectes TIC  

6.5.1. Smart City – Ciutat Intel·ligent 
Durant l’any 2012 s’han portat a terme les tasques de consolidació del marc de projectes Girona 
Smartcity, les quals han hagut de passar per la creació d’una comissió amb els membres que s’han 
considerat rellevants de cara a definir el full de ruta i el procés d’identitat  de Girona com a Ciutat 
Intel·ligent.  

El full de ruta que es va començar a elaborar per la comissió va incloure la creació un document 
públic on es definien els eixos i motors de l’Ajuntament sota aquest marc i també la definició dels tres 
eixos vertebradors de l’estratègia Smart City de Girona els quals estaran coordinats per tres grups de 
treball constituïts per un coordinador, diversos tècnics relacionats amb les temàtiques del fil 
conceptual de l’eix i un recurs tecnològic per donar suport. 

Els eixos són els següents:  

Barri Vell 30, 30è aniversari del pla especial de Barri Vell 

Inclou un districte cultural on es concentra la major part del patrimoni cultural que com a ciutat podem 
exhibir als visitants. 

La forma d’explotar aquest districte cultural, a través d’organismes que donin vida i el dinamitzin, 
mitjançant un Clúster turístic. 

Inclou centres de disseny, per atraure grans firmes i visualitzar aquest barri també com a districte de 
creació. 

Gestió urbana sostenible, Smart Green 
Enfocat a la gestió intel·ligent de la ciutat, tant en espais públics com privats,  en àmbits com la 
mobilitat, l’eficiència energètica urbana, la gestió de residus i de l’aire, edificis i barris intel·ligents i  
vehicles elèctrics al servei de la ciutadania. 

Districte Universitari 

Potenciació dels motors de la ciutat, referents a la recerca i innovació, i a l’ajut d’empreses emergents 
i emprenedores a través d’un districte que faciliti aquestes activitats mitjançant els equipaments 
necessaris, com ara el Clúster TIC MEDIA, el Parc Científic i Tecnològic i l’Oficina d’Emprenedoria. 

Els següents passos que s’estan portant a terme del full de ruta, és la crer vincles i conexions amb 
empreses, entitats i institucions en que es puguin establir sinergies per tirar endavant projectes i 
accions viables per la ciutat.  

Des d’aquest punt de vista de relacions institucionals, l’Ajuntament de girona s’ha adherit la “Catala 
chapter” del projecte “City Protocol” de caire internacional i liderat per l’Ajuntament de Barcelona a fi 
de poder estar atent als darrers moviments en la definició d’estàndards SmartCity. 
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6.5.2. Girona In 
L’Ajuntament de Girona, un cop iniciada la posada en marxa de la primera versió de l’aplicació  per a 
telèfons mòbils intel·ligents “Girona In” en l’àmbit de la promoció econòmica, turística i comercial de la 
ciutat, i donada la tendència del mercat a considerar els nous canals d’informació que ofereixen els 
aparells electrònics mòbils per a consultes d’agenda, restaurants, hotels, establiments comercials, 
etc, es proposa ampliar en funcionalitats i serveis per tal convertir-se en una plataforma mòbil 
integradora. 

Després de valorar la difusió, utilitat i la resposta de la ciutadania i els negocis de la ciutat, queda 
justificat el pas lògic i natural en escalar el projecte “Girona In” i ampliar aquest servei per a definir-se 
com una plataforma que posi a l’abast de la ciutadania, els visitants i turistes, i els negocis,  tots els 
mòduls i serveis que siguin necessaris per situar Girona com a referent i donar els primers passos 
cap a una Ciutat Intel·ligent. 

En aquesta línia, l’Oficina de Comunicació va iniciar la redacció del plec de prescripcions tècniques 
per crear una nova versió del Girona In. 

La plataforma ha de representar la ciutat de Girona i l’Ajuntament en  format  mòbil,  ser una eina que 
doni a l’usuari final la possibilitat de realitzar els serveis que, per coherència i per viabilitat tècnica, es 
puguin traslladar als dispositius mòbils i hi hagi lliure accés a la informació de la ciutat i als serveis. 

En particular es llisten els objectius de la plataforma Girona IN, on s’hi dona continuïtat als objectius 
de la primera versió i s’amplien amb els que cal assolir en les futures actualitzacions del servei: 

Desenvolupar els requeriments per a la plataforma general per promocionar econòmicament els 
serveis turístics i comercials de la ciutat 

Desenvolupar els requeriments per a la plataforma al servei de les empreses turístiques i comercials 
de la ciutat per promocionar els seus serveis 

Desenvolupar els requeriments per a la plataforma per als visitants, compradors i ciutadans en 
general, com a eina de informació dels serveis que ofereix la ciutat. 

Crear les bases per fer de la plataforma Girona IN un sistema que permeti la integració de aplicacions 
mòbils creades per qualsevol empresa privada, entitat pública o universitat, amb l’objectiu de 
visualitzar-la com una porta d’accés a les aplicacions de la ciutat de Girona. 

A continuació es detallen les dades estadístiques de l’ús que se’n va fer al 2012 de la plataforma. 

Dades quantitatives del projecte 

Aquest document mostra la situació de l’any 2012, del sistema de multiplataforma social en matèria 
de dades relacionades amb els següents aspectes: 

▪ Aplicació mòbil 

▪ Portal web 

▪ Empreses 

▪ Xarxes socials 

D’entrada, cal destacar que l’aplicació es va convertir en poques hores després del seu llançament a 
la plataforma a la plataforma Apple Store en l’app número. 31 del TOP 50 d’aplicacions de la 
categoria “viatges” més descarregades de l’estat espanyol. 
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Número usuaris plataformes mòbils 

 

 

 

 

 

Dades generals descàrregues plataformes mòbils 

El total de descàrregues en les plataformes mòbils és de descàrregues en funció del país d’origen 
dels usuaris és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Número usuaris 

iPhone 6.244 

Android 7.110 

 Total 13.354 

% Usuaris Origen dels usuaris 

96,44 Espanya 

0,33 França 

0,25 Alemanya 

0,25 Itàlia 

0,25 Països Baixos 

0,23 Regne Unit 
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Les dades que ens facilita GOOGLE PLAY sobre l’ idioma de descàrrega de l’aplicació en Android és 
la següent: 

 

 

Dades de visites al web de Girona In 

Actualment la web de www.gironain.cat compta amb una gran repercussió de visites provinents 
principalment de la ciutat i de Catalunya en general. 

Les dades són les següents: 

▪ 39.679 usuaris que han visitat la web dirigits a través de www.gironain.cat 

▪ 43.622 visites a la web http://www.iconcity.cat/gironain/ 

▪ 37.444 visitants exclusius 

▪ 204.693 pàgines vistes 

▪ 4,16 pàgines / visita 

▪ 00:03:12 Duració mitja de la visita 

▪ 53,58% percentatge de rebot 

▪ 63,92% percentatge de visites noves 

Idioma % Descàrrega 

Castellà 79.18 

Català 14.25 

Anglès 2.64 

Francès 0.53 

Alemany 0.23 
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Distribució per països 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució per ciutats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Visites % Visites

Espanya 44.178 95.58% 

França 418 0.9 

Regne Unit 362 0.78 

(No set) 339 0.7 

Alemanya 147 0.26 

Estas Units 91 0.24 

Holanda 61 0.13 

Itàlia 44 0.11 

Rusia 38 0.11 

Argentina 35 0.09 

Ciutat % visites 

Girona  25.049 

Barcelona  9.975 

Madrid  3.316 

Màlaga  1.405 

Saragossa  537 

(not set)  452 

Tarragona  398 

Valencia  342 

Sevilla  245 

Santa Bàrbara  231 
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Seccions més visitades de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció Visites % visites 

Girona In (home) 65325 51.24% 

Promocions 10810 8.47% 

Compres 9902 7.76% 

Gastronomia 4810 3.77% 

Turisme 3887 3.04% 

Serveis 3800 2.98% 

Restaurants 3541 2.77% 

Cultura 3368 2.64% 

Rutes 2881 2.25% 

Compres / serveis 2675 2.09% 

Allotjament 2521 1.98% 

Regals 2385 1.87% 

Transport 1875 1.47% 

Preguntes Freqüents 1844 1.44% 

Compres / moda 1823 1.42% 

Compres / Alimentació 1647 1.29% 

Salut 1593 1.24% 

Compres / moda / dona 1491 1.16% 

Compres / Llar 1309 1.03% 
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Empreses 

El nombre total d’empreses que han finalitzat amb èxit el procés d’activació i registre és de 531. 
Aquestes empreses representen un total de 583 negocis de la ciutat. 

Xarxes Socials 

A l’any 2012 el nombre de seguidors al Facebook és situava en 337 persones, mentre que a 
TWITTER es comptava ja amb més de 2.286 seguidors, i més de 2.187 TWEETS enviats. 

L’esforç s’ha dirigit a potenciar durant el segon semestre del 2012 a reforçar i a augmentar el 
seguidors en la xarxa tecnològica Twitter, amb un notable èxit tant en qualitat com de quantitat, 
deixant per el segons semestre del 2012 el potenciar la xarxa social Facebook: 

Coneixement i inventari de totes les activitats que Girona In desenvolupa a la xarxa 

Establiment de les mètriques a aplicar a cadascuna de les activitats. 

Garantir que Girona In disposa dels mecanismes i rutines de monitorització de la xarxa necessaris per 
al correcte desenvolupament dels seus objectius 

6.5.3. Projecte d’Agenda Compartida 
L’Oficina de Comunicacio, durant l’any 2012 va poder realitzar la fase de integració dins els sistemes 
de l’Ajuntament la plataforma d’Agenda Compartida.  

Aquesta eina, , on la funcionalitat de calendari, que acomplia els requeriments de projecte inicials, es 
pot complementar amb d’altres com eines 2.0 – funcionalitat de “mur”, missatgeria instantània, 
carpetes compartides de la xarxa,.. – i també hi ha la voluntat d’estudiar si és una plataforma vàlida 
per a propers projectes de més envergadura de l’àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació. 
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S’ha implantat en dos serveis diferenciats:  

Agenda compartida dels regidors i d’alcaldia 

Des de les regidories es disposa d’una eina on es poden veure i gestionar les activitats públiques dels 
regisdors a fi i efecte de poder coordinar les agendes de cadascún i poder gestionar de forma més 
eficient els espais institucionals i els temps de cada regidoria. 

Eina col·laborativa de gestió d’espais i d’agenda de les entitats culturals 
públics i privats de Girona 

La mateixa plataforma, però amb algunes adaptacions conceptuals, ha servit per a que els 
programadors culturals de la ciutat de Girona disposin d’una eina col·laborativa per a gestionar els 
espais publics culturals de la ciutat entrant les activitats que es porten a terme i poder evitar 
solapaments i dotar d’eficàcia i eficiència  a la gestió cultural de Girona. 

6.5.4. Retransmissió del Ple en línia 
L’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona, per encàrrec d’Alcaldia va liderar el projecte de 
creació d’un sistema de retransmissions En línia dels Plens Municipals. 

El full de ruta del projecte estava dividir en dues fases les quals depenien de l’acabament de les obres 
de la nova sala de premsa “Miquel Diumé” la qual disposaria de tots els recursos tècnics i logístics per 
portat a terme les retransmissions dels plens municipals alhora que d’altres funcionalitat de la sala 
com ara reunions, rodes de premsa, entre d’altres. 

Les dues fases que es van definir van ser les següents:  

Fase 1: Retransmissió en línia a través dels serveis externs de l’empresa 
Intervideo 

El sistema en aquesta fase, disposava del lloguer d’un sistema analògic de circuït de vídeo tancat que 
tenia com a recursos dues càmeres analògiques de gran qüalitat i un sistema “rack” de vídeo preparat 
per fer la realització. La retransmissió es realitzava mitjançant la transmissió del contingut audiovisual 
realitzat cap a un servidor d’streaming extern  (MediaPro) que oferia en diversos formats la 
retransmissió Ple Municipal. 
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A continuació es presenta el diagrama de funcionament d’aquesta fase: 

 

 

Fase 2: Retransmissió en línia a través dels serveis pròpis de l’Ajuntament 
de Girona 

Un cop acabades les obres de la sala de premsa, es va dissenyar un sistema tecnològic i audiovisual 
per  poder portar a terme la realització de la retransmissió amb els recursos pròpis de l’Ajuntament. 
Aquest nou sistema disposa de tres càmeres digitals i robotitzades controlades des d’un programari 
instal.lat en dos ordenadors de sobretaula situats a la sala de premsa Miquel Diumé. 

En temps real, en el mateix moment que es realitza el ple municipal, es realitza l’emissió cap a un 
servidor d’streming ( MaesByte ) que que ofereix en diversos formats la retransmissió Ple Municipal. 
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A continuació es presenta un diagrama del nou sistema de retransmissió: 

 

Durant les retransmissions en línia la mitja d’usuaris connectats visualitzant el ple de forma simultània 
és de 40 de mitjana. A continuació es representa una gràfica on es mostra una mitjana de seguiment 
dels plens segons el nombre d’usuaris i amb series segmentades segons la plataforma en que es 
visualitzen ( Flash, Apple. Windows, altres. ... ):  
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6.5.5. Butlletí informatiu 
L'Ajuntament de Girona crea un nou butlletí setmanal electrònic amb la informació més destacada del 
consistori que s'enviarà cada dijous als ciutadans i a les ciutadanes que ho estiguin registrats en el 
sistema. 

Els ciutadans i les ciutadanes de Girona que estan registrats reben setmanalment un  butlletí 
electrònic que l'Ajuntament de Girona ha posat en marxa des del 14 de desembre de 2012 per tal de 
facilitar l'accés de la població a la informació més destacada del consistori. Aquest butlletí, que 
s'enviarà cada dijous, inclourà les notícies més rellevants de l'Ajuntament en els últims dies i alguns 
dels actes d'agenda més importants dels propers set dies.  

Amb aquesta edició es fa un pas més en la política municipal d'acostar la informació a la ciutadania 
per tal de promoure'n la participació en les activitats que s'organitzen a la ciutat.  
 
Aquelles persones que tenen interès en rebre'l es poden registrar mitjançant un formulari web que 
està a disposició a l’adreça www2.girona.cat/ca/comunicacio_butlleti . 

A continuació es mostra una gràfica representativa de l’evolució de les campanyes de llançament dels 
29 butlletins que s’han enviats fins el moment, 16 dels quals corresponen al 2012 amb una mitjana 
d’enviament de 2350. 

 

6.6. Dinamització Lingüística 

6.6.1. La Calaixera 
Al llarg de tot l’any 2012 es va vetllar per mantenir actualitzats els continguts del web de recursos 
lingüístics La Calaixera de llengua i país (www.lacalaixera.cat). Es van revisar periòdicament els més 
de 2.300 enllaços que conté actualment, per renovar o eliminar els que poguessin haver quedat 
inutilitzats o fora de servei, i s’hi van anar afegint totes les webs noves que es van detectar. Al llarg de 
l’any 2012 es van comptabilitzar un total de 25.386 visites a les pàgines de La Calaixera. 

6.6.2. Campanya de catalanització de les fires de Temps 
de Flors 

L’any 2012, coincidint amb els dies de Temps de Flors, l’Ajuntament va organitzar per primera vegada 
una fira d’atraccions a la zona de la Copa. Des del Servei de Dinamització Lingüística es va dur a 
terme una campanya de catalanització de les atraccions i del fil musical, amb els mateixos criteris que 
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ja fa anys que es feia en el marc de les Fires de Sant Narcís. Es van fer visites personalitzades a les 
33 parades i atraccions que hi participaven, per mirar de satisfer els seves necessitats i mancances 
en matèria lingüística, i es va oferir un fil musical unificat en català, com a valor afegit de la Fira.  

6.6.3. Salam al català 
L’Ajuntament de Girona va col·laborar en l’organització de la presentació de la guia Salam al català. 
Aquesta guia és un llibret bilingüe, en àrab i català, editat per la Plataforma per la Llengua i el Consell 
Islàmic Cultural de Catalunya. 

La presentació es va dur a terme el dia 12 de juny a la sala d’actes de l’Espai Marfà, davant de més 
d’una seixantena de persones, majoritàriament d’origen marroquí.  

6.6.4. Universitat Catalana d’Estiu 
L’Ajuntament de Girona va renovar, per cinquè any consecutiu, el conveni de col·laboració amb la 
Universitat Catalana d’Estiu (UCE), i va oferir dues beques de 300 euros cadascuna als ciutadans que 
poguessin tenir interès a participar en la 44a edició d’aquesta universitat que es va celebrar, del 16 al 
23 d’agost de 2012, a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord. 

6.6.5. Difusió de l’oferta de cursos de català a Girona 
L’any 2012 es va editar i distribuir el tríptic informatiu “Aprèn català a Girona” sobre l’oferta de cursos 
de català a la ciutat. Aquest tríptic es va elaborar coordinadament amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei de Llengües de la UdG, Centre de 
Formació d’Adults de Girona, Càritas, GRAMC, Àkan, i Òmnium Cultural. 

Se’n van fer dues tirades de 5.000 exemplars, que es van distribuir entre les entitats interessades i els 
principals equipaments municipals, coincidint amb els períodes de matriculació dels cursos de català, 
a principis de setembre i de cara l’entrada de l’any nou.  

6.6.6. Campanya de catalanització de les Fires de Sant 
Narcís 

En el marc de les Fires de Sant Narcís es van dur a terme noves actuacions de catalanització de les 
atraccions de la Devesa. Es van visitar les més de 170 parades i atraccions, i la seixantena de 
castanyers, per vetllar pel bon ús de la llengua en les seves instal·lacions i serveis. Es van dissenyar i 
distribuir més de 300 cartells per facilitar i garantir la presència de la llengua catalana a la majoria de 
parades. També es van enregistrar 8 falques publicitàries noves amb missatges de veu en català per 
a les atraccions que en feien ús. 

Per evidenciar el compromís de l’Ajuntament en l’aposta per la música en català, es va decidir 
celebrar un acte públic que simbolitzés la connexió del fil musical. Aquest acte es va dur a terme el 
dissabte 27 d’octubre a l’escenari de la Copa, amb la col·laboració de l’animador infantil Jordi Tonietti 
i la participació de la regidora de Promoció Econòmica Marta Madrenas. (en aquest enllaç hi ha un 
vídeo informatiu de l’activitat: http://scur.cat/XX00CM  

Com a novetats cal destacar que l’empresa responsable de les certificacions oficials va fer un primer 
tanteig per fer-se càrrec també la revisió del compliment dels requisits lingüístics per part dels firaires. 
També, amb el canvi de l’empresa responsable de la instal·lació del fil musical unificat, es va poder 
vetllar per oferir una més acurada selecció musical.  



Àrea d’Alcaldia  

Oficina de Comunicació 

 Memòria 2012 AJUNTAMENT DE GIRONA 156 

6.6.7. Nadal amb ritme 
L’any 2012 es va considerat oportú fer més difusió de les lletres de les cançons dels Tres Reis i del 
Tió. Malgrat que a les escoles ja es treballen suficientment i tota la mainada les coneix, es va pensar 
que l’elaboració d’uns punts de llibre amb les lletres de les cançons, seria un recurs interessant per 
aquelles famílies que no les tinguessin tan interioritzades.  

Per garantir que aquests punts de llibre arribessin a totes les famílies amb mainada, es van distribuir 
entre els 8.038 alumnes de les escoles bressol i d’educació infantil i del cicle inicial d’educació 
primària de les escoles públiques i privades de la ciutat. També se’n van distribuir en equipaments 
municipals, per posar-los a l’abast de tota la ciutadania i els visitants. Paral·lelament, al web de 
l’Ajuntament s’hi van posar dues versions d’aquestes cançons, per gentilesa del músic Jordi Tonietti, 
perquè tothom tingues oportunitat d’escoltar-les i de descarregar-les. 

També es va vetllar perquè a la Fira de Nadal de la plaça Independència, i a les atraccions que es 
van instal·lar a la plaça del Mercadal, hi sonessin nadales en català. Amb aquest objectiu es van 
facilitar uns exemplars del triple CD recopilatori Nadal amb ritme, que van tenir molt bona acollida; 
tant per part dels responsables dels establiments, com del públic en general. 

6.6.8. Jocs i joguines en català 
L’Ajuntament de Girona va oferir a la Plataforma per la Llengua la possibilitat de fer difusió del seu 
nou web sobre l’oferta de jocs i joguines en català (www.jocsijoguines.cat), durant la campanya de 
Nadal i Reis, propiciant que els canals de l’Ajuntament informessin d’aquest nou recurs. 
Concretament es va posar un bàner en un lloc molt destacat de la pàgina principal del web municipal, 
i es van inserir un parell d’anuncis al butlletí Guia’t del mes de desembre i al programa de Nadal editat 
per l’Ajuntament i difós a bastament per tota la ciutat.  

6.6.9. Comissió d’Organismes i Serveis  
L’Ajuntament de Girona va participar a les reunions generals de la Comissió d’Organismes i Serveis 
per al Foment de la Llengua Catalana de Girona, i va col·laborat amb el Grup d’Empresa en la 
preparació de la presentació a Girona del manual de bones pràctiques El català a l’empresa.  

6.6.10. Assessorament lingüístic a l’Ajuntament 
L’any 2012, mitjançant el sistema intern de Peticions de Comunicació, es van rebre 54 peticions de 
correcció de textos. Aquestes peticions es van traslladar directament al personal del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Al llarg de tot l’any 2012, gairebé cada dia hi va haver una persona del 
CPNL presencialment a l’Ajuntament per fer-se càrrec de les correccions pertinents.  

6.6.11. Reglament d’ús de la llengua 
Es va vetllar per l'aplicació i el compliment de la política lingüística que estableix la normativa vigent i 
el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona (RULC). Es van procurar fer 
evidents a les diferents àrees de l’Ajuntament les mancances i incompliments del RULC, perquè 
l’Ajuntament fos exemplar en l’aplicació de la normativa vigent.   
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100 INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

Manteniment de les instal·lacions01

Laboratori digital. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge004
Habilitació d'un espai nou amb aquesta funció.

Resolt

S'ha adequat un espai per a la digitalització i s'ha adquirit una càmera, un
respatller digital, una taula de reproducció i s'ha controlat la il·luminació.

Pla de neteja dels dipòsits005
Elaboració d'un calendari de neteja dels dipòsits.

En curs

S'han establert els procediments per a la seva realització i s'han demanat
els pressupostos corresponents.

Controls a l'equipament de l'Arxiu Administratiu247
Gestió del manteniment de l'ascensor, de prevenció d'incendis i de climatització dels
dipòsits.

En curs

Control mensual de l'ascensor, anual del sistema de prevenció d'incendis i
extintors, setmanal de dades de temperatura i humitat amb l'elaboració de
les gràfiques corresponents. S'han senyalitzat els dipòsits per informar de
la restricció d'accés.

Pla d'Estalvi Energètic02

Legalització de la instal·lació elèctrica de l'edifici de l'Arxiu Històric009
El risc d'incendi és el més important que pot patir l'Arxiu Històric. Per això, la
instal·lació elèctrica de l'edifici ha de ser òptima. Tot i que ja se n'han revisat molts
trams, convindria la completa adequació de la xarxa a la normativa vigent.

En curs

Presa de contatcte amb l'instal·lador i els responsables dels Serveis
Mediambientals per dur a terme el projecte. Traspàs de la documentació
existent a l'esmentat Servei.

Pla de Seguretat: aplicació de mesures03

Senyalització d'emergència de les sales internes de l'Arxiu Històric010
D'acord amb el Pla d'Autoprotecció de l'edifici, aquesta és una mancanca que cal
solucionar d'acord amb les directrius que ens marquin des de la Unitat de Prevenció
de Riscos Laborals.

En curs

Sol·licitud del Servei a l'Oficina Tècnica d'Enginyeria.
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200 GESTIÓ DE SERVEIS

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

Administració del Servei04

Cartes de serveis011
El Servei disposa de tres cartes de serveis: Gestió Documental, Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge i Servei Municipal de Publicacions. Trimestralment s'avalua el
grau de compliment dels objectius que contenen.

En curs

Elaboració de les cartes els primers dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i
gener.

Expedients de gestió013
Expedients generats per la gestió del Servei com ara subministraments, contractes de
serveis, convenis amb tercers, moviments de documentació... dividits en les tres
unitats de gestió: Arxiu Municipal, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i Servei
Municipal de Publicacions.

En curs

83 expedients gestionats des de l'Arxiu Municipal.
13 expedients gestionats des del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
24 expedients gestionats des del Servei Municipal de Publicacions.
8 expedients de Protecció de dades personals.
Vegeu annex 9.

Gestió del Pla Estratègic014
Valoració permanent dels ítems i accions amb integració de noves accions sorgides
durant la gestió i modificació d'accions projectades en un inici. Es duu a terme en
sessions periòdiques de tot l'equip o en reunions dels tècnics implicats en cada
projecte.

En curs

4 reunions de seguiment amb la participació de tot l'equip. 

Memòria anual015
Recollida de les accions dutes a terme en cada exercici, d'acord amb la planificació
prevista en el Pla Estratègic. S'elabora el mes de gener de cada any.

En curs

Elaboració de la memòria de l'any 2011.

Coordinació interdepartamental05

Comissió de Comunicació016
Comissió creada amb la finalitat d'establir i unificar criteris respecte de la comunicació
pública de l'Ajuntament de Girona.

En curs

9 reunions. Assistència de Pau Saavedra i Bendito. 

Comissió de Treball Seu Electrònica017
Grup de treball amb l'objectiu de posar en funcionament la Seu electrònica de
l'Ajuntament i desenvolupar-ne els continguts, alhora que assumeix algunes
actuacions d''impuls de la digitalització dels procediments administratius.

Resolt

1 reunió de valoració i presentació pública de la Seu. Participació de
Lluís-Esteve Casellas i Serra.
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Comissió del Web Municipal i Xarxes Socials018

Grup de treball que té per objectiu l'homogeneïtzació del tractament de la informació
que es comunica mitjançat el web corporatiu, així com la regulació de l'ús de les
xarxes socials i l'avaluació dels serveis municipals iue s'hi presten.

En curs

12 reunions de treball. Participació de Lluís-Esteve Casellas i Serra.

Comissió Tècnica de Seguretat019
Òrgan que té per funció garantir el compliment del Document de Seguretat, avaluar
els informes i les consultes dels Administradors de Seguretat, avaluar les propostes
de cessió de dades a tercers, garantir els drets de les persones afectades i impulsar
les mesures necessàries per a garantir l'exercici dels drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, controlar la realització d'auditories i  l'adopció de les mesures
correctores adequades.

En curs

2 reunions. Participació de Joan Boadas i Raset, Lluís-Esteve Casellas i
Serra i Sònia Oliveras i Artau.

Denominació d'espais urbans020
Recerca, documentació i proposta. Elaboració de l'informe amb les biografies o
antecedents històrics dels noms proposats.

En curs

Ple de 13 de febrer de 2012. S'hi proposen els noms de Damià Escuder i
Lladó, Lluís Maria Xirinacs i Damians, Miquel Pairolí i Sarrà i Pere Rodeja i
Ponsatí i les modificacions dels noms de la plaça Josep Ametller i Viñas i
del carrer de Dolors Laffite.

Taula de Coordinació de Recursos Educatius021
Òrgan que coordina els serveis municipals i les entitats ciutadanes que ofereixen
activitats educatives als centres escolars. Els seus objectius són divulgar
conjuntament i vetllar per la qualitat pedagògica d'aquestes activitats.

En curs

3 reunions de treball. Participació d'Anna Gironella i Delgà.

Grup de Treball de Geoinformació216
Té l'objectiu de millorar i incrementar el suport de la UMAT al conjunt d'àmbits de
gestió municipal mitjançant l'ús de sistemes d'informació territorial en els diversos
àmbits de treball de l'Ajuntament de Girona.

En curs

Reunió del grup 3 de la Comissió tècnica sistema Informació Geogràfica i
revisió de la informació de l'SGDAP que s'envia a la UMAT per a la seva
integració al SIT (rebuda la petició).

Gestió de serveis bàsics06

Cessió de documentació022
Cessions de documentació a tercers que poden tenir caràcter temporal, per a
exposicions, etc., o indefinit si es valora que la documentació cedida s'ha de
conservar en una altra institució.

En curs

Casa Masó. Els dibuixos de l'arquitecte. Fundació Rafael Masó. Girona,
del 28 d'abril de 2012 al 27 de gener de 2013.
Santiago Sobrequés i Vidal (1911-1973). El compromís d'un historiador.
Museu d'Història de Catalunya. Barcelona, del 12 d'abril al 24 de juny.
La Guerra del Francès a Olot. Museu de la Garrotxa, de l'1 de setembre al
4 de novembre.
Miquel Plana (1943-2012). Poètica d'un ofici. Museu d'Art de Girona, del
20 de desembre de 2012 al 22 d'abril de 2013.
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Consulta de documentació023

Recompte de la documentació consultada per unitats de gestió: Arxiu Administratiu,
Arxiu Històric, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i Servei Municipal de
Publicacions. A part de les sèries consultades, es recullen dades sobre la finalitat de
la consulta i el mitjà utilitzat.

En curs

1.734 consultes amb finalitat d'investigació a l'Arxiu Històric.
135 consultes amb finalitat administrativa a l'Arxiu Històric.
130 consultes amb finalitat d'orientació a la recerca a l'Arxiu Històric.
35 consultes amb finalitat d'Investigació a l'Arxiu Administratiu.
2.598 consultes amb finalitat administrativa a l'Arxiu Administratiu.
9 consultes amb finalitat d'orientació a la recerca a l'Arxiu Administratiu.
281consultes amb finalitat d'investigació al Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge.
66 consultes amb finalitat administrativa al Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge.
114 consultes amb finalitat d'orientació a la recerca al Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge.
Vegeu annex 4.

Eliminació de documentació024
Aplicació de les Taules d'Avaluació Documental aprovades per la Comissió Nacional
d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

En curs

5 eliminacions.
116 propostes de les quals 33 són de l'Arxiu Administratiu, 8 de l'Arxiu
Històric i 75 d'oficines.
S'han eliminat 237,32 ml, dels quals 66,28 corresponen a l'Arxiu
Administratiu, 43,90 a l'Arxiu Històric i 127,14 a Oficines.

Gestió d'ingressos025
Donacions, adquisicions, adquisició de reportatges fotogràfics.

En curs

18 donacions.
14 adquisicions de fons documental.
3 adquisicions de reportatges fotogràfics.
Vegeu annex 1.

Instruments de gestió: actualització i manteniment026
Manteniment del catàleg d'aplicacions, traspàs de transferències al catàleg general,
gestió de dipòsits, registres específics, registres de gestió econòmica.

En curs

Actualitzacions: topogràfics de l'Arxiu Històric, de l'Arxiu Administratiu, dels
registres de gestió econòmica, del registre de reproducció i sús, dels
registres de control d'unitats d'instal·lació i de registre general i del registre
de préstecs temporals amb finalitat diferent a la de consulta.
Inscripcions a activitats: Conferències a l'Arxiu i Jornades Imatge i
Recerca.
Traspàs de llicències d'obres al catàleg general.
Creació d'un formulari al fitxer de consultes i préstecs.
Adaptació del full d'estadística mensual per incloure dades de les TIC.
Millora en el procediment de cerca de documentació amb interconnexió
dels fitxers "General" i -"Reg_Prestecs".
Revisió dels topogràfics de l'Arxiu Històric i del dels pergamins.

Reproducció i ús de documentació027
Registre de les reproduccions de documentació realitzades i la seva finalitat. Aplicació
de la normativa de taxes i preus públics.

En curs

1.646 reproduccions amb finalitat privada.
551 reproduccions amb finalitat pública.18
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551 reproduccions amb finalitat pública.
Vegeu annex 4.

Transferència de documentació028
Gestió de la documentació que es transfereix des de les diverses àrees de
l'Ajuntament a l'Arxiu Central de Gestió o a l'Arxiu Administratiu i des d'aquests a
l'Arxiu Històric. Hi poden haver transferències directes al Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge.

En curs

Arxiu Administratiu: 27 transferències procedents de 25 unitats. 85,58 ml.
Anys 1914-2011.
Arxiu Històric: 1 transferència procedent de l'Arxiu Administratiu. 1,3 ml.
Anys 1971-1986.
Arxiu Central de Gestió: 16 transferències procedents de 16 unitats. 54,10
ml. Anys 1983-2011.

Gestió de serveis específics07

Assessorament a unitats administratives municipals029
Consultes de personal de l'Ajuntament de Girona referides a gestió de documents i
protecció de dades.

En curs

55 consultes d'assessorament.
Vegeu annex 4.

Assessorament extern i visites de caràcter tècnic030
Consultes i visites de professionals del sector sobre tractament documental i
processos tant pel que fa a documentació textual com a documentació en imatge.

En curs

39 consultes d'assessorament tècnic del Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge.
67 consultes d'assessorament tècnic de l'Arxiu Administratiu.
Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Catalunya -
Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 19 de gener.
Fototeca Andina. Cusco. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 6 de
febrer.
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Unitat d'Arxiu Documental. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i Arxiu
Històric. 1 de març.
Fotoware, empresa de software. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i
Arxiu Històric. 27 de març.
Restauradora. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Intervenció global
en un fons fotogràfic. 24 d'abril.
Arxiu del Capítol de la Catedral. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.
17 de juliol.
Universidade Federal de Pelotas (Brasil). Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge. 21 de novembre.
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge. 21 de novembre.
Investigadora del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay
(Montevideo). Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 26 de novembre.

Auditoria de sistemes de gestió031
Registre General d'Expedients, Registre General de Resolucions, auditories de
funcionament del SGD, en matèria de protecció de dades personals (formularis, web,
etc.).

En curs

66 accions d'auditoria en sistemes de gestió.
Vegeu annex 4.
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Formació del personal municipal032

Formació i assessorament en gestió documental i en matèria de protecció dades
personals.

En curs

Curs "Tramitació administrativa bàsica i gestió documental a l'Ajuntament
de Girona", específic per a l'Àrea de Mobilitat i Via Pública. Pla de
Formació Contínua 2011. Girona, 12, 17 i 19 de gener. Sònia Oliveras i
Artau i Maria Reixach i Urcola, professores. 14 alumnes.
Curs "Tramitació administrativa bàsica i gestió documental a l'Ajuntament
de Girona". Pla de Formació Contínua 2012. Girona, 8, 10 i 15 de maig.
Sònia Oliveras i Artau i Maria Reixach i Urcola, professores. 26 alumnes.

Gestió d'incidències033
Identificació, registre, gestió i resolució d'incidències en matèries de gestió de
documents i de protecció de dades personals.

En curs

Detecció i gestió de 37 incidències, 25 de resoltes.
Vegeu annex 4.

Gestió de millores034
Identificació i gestió ide millores en matèries de gestió de documents i de protecció de
dades personals a partir de la detecció d'incidènices o la realització d'auditories.

En curs

Detecció i gestió de 37 incidències, 26 de resoltes.
Vegeu annex 4.

Informes i documents de referència035
Elaboració de normatives específiques i material de suport al personal municipal en
matèria de gestió de documents i protecció de dades de caràcter personal.

En curs

Decrets i les propostes de Junta de Govern Local. Redacció del document
de suport sobre l'ús de funcionalitats.
Gestió de des dades de les notificacions. Redacció del document de
suport.

Petició de serveis243
Accions, a petició de les unitats, referides a accés i protecció de dades, arxivament i
transferència, conservació i eliminació i sistema de gestió d'expedients.

En curs

Gestió de 138 accions de les quals 121 estan resoltes.
Vegeu annex 4.
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300 GESTIÓ DE PROJECTES
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Guia de l'Arxiu Municipal08

Anàlisi de les potencialitats dels fons036
Valoració dels usos potencials per a la recerca dels fons de l'Arxiu Municipal.

En curs

S'està realitzant l'anàlisi de la documentació demogràfica, de la
documentació militar i la definició de les tipologies documentals de les
sèries del fons de l'Ajuntament de Girona.

Guia d'instruments de descripció038
Manteniment i actualització del registre d'instruments de descripció, el quadre de fons
i el pla d'intervenció dels fons de l'Arxiu Històric.

En curs

Registre d'instruments de descripció.
Quadre de fons.
Pla d'Intervenció del Fons de l'Arxiu Històric.

Sistema de descripció10

Disseny i implementació de l'aplicació informàtica de suport del Sistema de
Descripció de l'Arxiu Municipal.

040

Revisió i actualització de l'estructura descriptiva de la documentació de l'Arxiu
Municipal de cares al disseny i desenvolupament d'una nova aplicació informàtica.

En curs

Adequació als requisits del sistema de descripció del SDAM.
Valoració i adquisició de FotoStation.
Finalització del disseny de l'aplicació de suport en la plataforma SIAGI
(previ a FotoStation).
Implementació i entrada en funcionament en mode proves.
Proposta de modificació de pantalles i modificació de camps.
Seguiment i revisió del desenvolupament informàtic: estructures de dades,
disseny de pantalles, funcionalitats, presentacions, etc.

Manual de descripció de l'Arxiu Municipal de Girona041
Elaboració d'un instrument que fixi la metodologia i les pautes comunes de treball,
reforçant el tractament homogeni de la documentació i la identificació i gestió
normalitzada d'excepcions.

En curs

Elaboració de línies generals de descripció i tractament d'acord amb el
SDAM.

ARXIU ADMINISTRATIU

Accions Transversals en la gestió de fons102

Mesures de protecció física d'expedients251
Arranjament d'expedients malmesos. 

En curs
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Accions puntuals sobre els expedients: subjecció de documents solts,
restauració de plànols esparracats, neteja de grapes, canvi de carpetes en
mal estat.

Revisió de la descripció d'expedients transferits i addició de dades252
Identificació d'errors i incompletesa dels assentaments dels expedients de llicències.
La revisió es fa de forma sistemàtica per ordre cronològic, però combinada sobre
cada petició de consulta o préstec.

En curs

Revisions i homogeneïtzació del camp emplaçament i interessat/da de
llicències d'obres i llicències d'activitats.
Revisions i modificacions puntuals de les referències cadastrals
associades a les llicències d'obres.

Fons Ajuntament de Girona. Projectes urbanístics16

Descripció del fons de plànols de planejament (15.000 aprox.)047
Es planteja com un instrument independent i complementari a la descripció dels
expedients corresponents, atès que la seva integració o vinculació és molt complexa.

En curs

Planificació intervenció externa 2013.
Revisió del projecte i redefinició d'objectius: execució externa per a 2013.

Estructura dels directoris de projectes urbanístics229 Resolt

Reunió amb Xavier Artés. 15 de maig.
Proposta d'estructura de directoris.
Reunió amb Xavier Artés i Carles Lloret. 22 de juny.
Modificació de la proposta d'estructura de directoris.
Resolució del projecte. Desembre.

Fons Ajuntament de Girona. Registre d'Entrada i Sortida de Documents17

Preservació de documents en bases de dades048
L'extracció de dades és anual. Formats PDF i TXT signats digitalment.

Planificat

Disseny del format de sortida del llibre.

GESTIÓ DE DOCUMENTS

Auditoria de fitxers amb dades de caràcter personal89

Auditoria protecció de dades 2012219
Realització de l'auditoria interna de protecció de dades personals indicada pels
articles 96 i 110 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
desenvolupament de la LOPD. Inspecció de 167 fitxers.

En curs

Elaboració i presentació del pla de treball.
Informar a les unitats dels seus fitxers.
Assessorament en l'ús dels formularis.
Revisió dels formularis lliurats.

Gestió de la integritat dels expedients digitals20
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Foliació i tancament dels expedients digitals051

Projecte alineat amb el compliment de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat.

Stand by

Anàlisi de requisits i planificació del projecte.
Integració dels requisits de la nova NTI de GD.

Gestor de peticions96

Definició i implementació en l'àmbit de la gestió de documents.217
Aplicació que permet la gestió i seguiment dels serveis específics de la Secció de
Gestió Documental i Arxiu (assessoraments, millores, incidències, formació de
personal, projectes i petició de serveis).

Resolt

Definició d'accions i àmbits.
Posada en funcionament.
Proposta de millores.
Proposta de formació i resolució de dubtes.
Valoració de funcionament i resolució del projecte.

Registre General de Resolucions: desenvolupament23

Implementació de la signatura digital al circuit de decrets de l'Alcaldia054
La implementació afectarà a tot l'equip de govern, atès que bona part de les
signatures estan delegades.

En curs

Anàlisi de requisits i planificació del projecte.
Notificacions internes per mitjà electrònic: relació d'unitats i de persones
destinatàries.
Revisió del calendari d'execució per a 2013.

Registre general de vals de despesa menor055
L'objectiu és que aquest registre es crei directament en un entorn digital.

En curs

Anàlisi de requisits i planificació del projecte.
Projecte i planificació de la implementació.
Proposta de document.
Reunió amb Glòria Rigau, Lluís Pujol i Sebastià Martínez. 9 de maig.
Valoració de la incidència dels requisits de les NTI.

Sistema de Classificació de la Documentació Corporativa: desenvolupament24

Descripció de les unitats funcionals i les sèries documentals056
La descripció tant de les unitats funcionals com de les sèries que es faci per a la
documentació activa es revisarà i incorporarà progressivament a la gestió de la
documentació inactiva de l'Arxiu Històric, de manera que constituexi una primera eina
bàsica per a la guia de descripció de fons de l'Ajuntament de Girona.

En curs

Descripció de les unitats funcionals.
Descripció de les sèries documentals.

Sistema de Gestió de Documents: desenvolupament27
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Implementació del mòdul de gestió arxivística a l'aplicació del Sistema de
Gestió de Documents

059

Inclou la gestió de:
- Manteniment de la classifcació  corporativa.
- Règim de conservació: gestió i aplicació de calendaris i registre d'eliminació.
- Tranferència de documentació (verificació d'integritat dels documents digitals).
- Règim d'accés.

En curs

Identificació requisits i planificació del projecte.

Gestor de Patrimoni244
Assessorament per a la integració de la gestió del patrimoni en els processos de
gestió d'expedients de SIAGI.

En curs

4 reunions de treball amb la participació de Lluís-Esteve Casellas i Serra i
Maria Reixach i Urcola.

Servei en línea de verificació d'empadronament248
Implementació d'un servei de consulta en línea per a la verificació de persones
empadronades en el padró municipal d'habitants de la ciutat de Girona.

En curs

Identificació de requisits. Febrer-maig 2012.
Implementació del nou servei en línia. Juliol 2012.
Adaptació del servei per a l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM).
Juliol 2012.
Identificació de noves implementacions.

Gestió d'accessos entre unitats250

Aprovació del procediment per a gestionar els accessos a dades entre unitats i
definició i impelmentació de l'aplicació per al seu control.

En curs

Definició de requisits i funcionalitats per a la gestió d'accessos entre
unitats. Juliol 2012.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

Accions transversals en la gestió de fons28

Normalització d'instruments de descripció060
Adequació dels instruments de descripció existents als criteris i estructura del SDAM.
En alguns casos cal adequar la descripció als camps actuals i, en d'altres, cal revisar i
finalitzar els inventaris. Aquesta intervenció també comporta la revisió de les fitxes
ISAD-G dels fons i, en casos concrets, la reinstal·lació de la documentació. Les
accions es concreten per conjunts.

En curs

Fons Ajuntament de Girona. Banda Municipal de Música. Adequació del
catàleg al SDAM: 72 registres.
Fons Ajuntament de Girona. Lleves. Adequació del catàleg al SDAM : 109
registres.
Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter. Adequació de l'inventari a
l'SDAM. 190 registres.
Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter. Revisió del quadre de
classificació.
Fons Calderó. Revisió i finalització de l'inventari: 33 registres.
Fons Emili Blanch i Roig. Adequació del catàleg al SDAM: 704 registres.
Fons Empreses Clota. Revisió i finalització de l'inventari: 102 registres.
Fons Francesc Torres Monsó. Adequació de l'instrument de descripció al
SDAM: 1818 registres.
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SDAM: 1818 registres.
Fons Pelagi Negre. Revisió i finalització de l'inventari: 50 registres.
Elaboració de fitxes de subfons.
Fons Ricard Giralt i Casadesús. Revisió i finalització de l'inventari de la
documentació textual dels projectes arquitectònics. 51 registres.

Digitalització de documentació062
Digitalització de conjunts documentals ja catalogats i realització de còpies de
seguretat en microfilm de la documentació essencial.

En curs

Lletres reials. 1403 unitats documentals.
Fons Torres Monsó. 1999 unitats documentals.

Reinstal·lació i protecció normalitzada de la documentació063
Substitució dels lligalls per unitats d'instal·lació normalitzades. Es prioritzarà el
tractament de la documentació medieval i moderna enquadernada i de la
documentació a partir de 1939.

En curs

Adquisició de material.
Estudi de formats de les lletres reials.
Reinstal·lació de les lletres reials. 1831 unitats documentals.

Conservació246
Restauració de documentació del fons històric.

En curs

4 llibres de cartes de franquícia.
4 llibres de la col·lecció de convents desamortitzats.
12 pergamins.
7 llibres de la sèrie correspondència.

Fons Ajuntament de Girona. Bans, decrets i edictes29

Organització i tractament de la documentació064
Identificació de la documentació i catalogació simple del conjunt de bans i edictes
impresos de 1808 i 1809. La sèrie Bans, decrets, edictes conté 14 UI amb
documentació impresa de 1808 i 1809. D'aquestes, 9 UI contenen diversos plecs de
documents repetits, es tracta de conjunts de bans i edictes impresos que havien de
ser enviats per la Junta i que no van ser remesos.

Resolt

Identificació dels documents.
Catàleg simple dels documents. 87 registres.

Conservació065
Selecció i segregació de duplicats i reinstal·lació.

Resolt

Eliminació dels documents repetits.
Reinstal·lació. 50 unitats d'instal·lació.

Fons Ajuntament de Girona. Documentació del període 1936-194534

Organització i tractament de la documentació074
Identificació, classificació i catalogació de la documentació del període 1936-1945
segons el quadre de classificació del Fons Ajuntament de Girona.

En curs

Identificació de les sèries documentals. 74 sèries. 

Fons Ajuntament de Girona. Documentació econòmica35
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Revisió i aplicació de taules d'avaluació documental a la documentació dels
anys 1950-1990

078

Revisió i aplicació de taules d'avaluació documental a la documentació dels anys
1950-1990.

En curs

Identificació de documentació eliminable.

Fons Ajuntament de Girona. Llibres de pagaments i allotjaments militars36

Organització i tractament de la documentació079
Identificació, classificació i catalogació simple de la documentació enquadernada
referida a Llibres de pagaments i allotjaments militars. 42 llibres de 1644 a 1818.

En curs

Proposta de classificació de la documentació militar.
Catàleg simple dels llibres d'allotjaments. 8 registres.
Catàleg simple dels llibres d'ordres i pagaments. 41 registres.

Fons Ajuntament de Girona. Manuals d'acords37

Catàleg de la sèrie Manuals d'acords / Actes del ple081
Descripció normalitzada a nivell de catàleg dels manuals d'acords de 1345 a 1600
(207 unitats).

En curs

Anys 1401-1500. Descripció física. 66 registres.
Anys 1501-1600. Catàleg. 103 registres.

Informatització dels índexs dels manuals d'acords i instruments de descripció
antics

082

Catàleg dels instruments de descripció antics (1600-1943) i Informatització de les
dades contingudes als índexs de manuals d'acords.

En curs

Catàleg dels instruments de descripció antics. 83 registres.
Informatització dels índexs de manuals d'acords. Anàlisi de les matèries
dels índexs. 18 registres d'un total de 68 registres.

Organització i tractament dels esborranys de manuals d'acords083
Catàleg simple dels esborranys de manuals d'acords, segle XIV-1912.

Resolt

Catàleg dels esborranys de les actes del Ple. 254 registres.
Catàleg de les actes, convocatòries i esborranys d'actes de la Junta
Municipal. 71 registres.

Conservació084
Reinstal·lació dels índexs i els esborranys dels manuals d'acords en UI normalitzades
i restauració de manuals d'acords.

Resolt

Reinstal·lació dels esborranys en UI normalitzades. 52 UI.
Reinstal·lació dels índexs en UI normalitzades. 14 UI.
Restauració de 14 llibres de manuals d'acords compresos entre els anys
1721 i 1766.
Reintal·lació de les actes de la Junta Municipal i convocatòries i
esborranys d'actes de la Junta Municipal en UI normalitzades. 2 UI.

Digitalització085
Digitalització dels manuals d'acords de 1345 a 1512 (115 unitats).

En curs

Digitalització d'11 manuals. 

Fons Ajuntament de Girona. Registres de correspondència39
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Catàleg de la sèrie Registres de correspondència088

Catàleg simple dels llibres de registre de Correspondència emesa pels jurats i govern
de la ciutat de 1329 a 1838. Corresponen a les antigues sèries Ordinacions dels jurats
i Registre de Cartes. En total 78 llibres instal·lats 27 UI (lligalls).

Resolt

Catàleg simple de les antigues sèries Ordinacions dels jurats i Registre de
cartes. 80 registres.

Transcripció dels registres de correspondència: 1323-1336089
Catàleg a nivell d'unitat d'informació i transcripció de la correspondència emesa pels
jurats de Girona. Adequació de la transcripció dels registres de correspondència
transcrits per Eduard Sierra de cara a la publicació i a la integració dels documents en
el catàleg de Documents de l'Arxiu Municipal. Són 6 llibres corresponents al regnat
d'Alfons III (1323-1336) i un total de 550 documents.

En curs

Revisió i adequació del treball d'Eduard Sierra.

Fons Antoni Varés i Martinell40

Organització i tractament de la documentació091
Identificació, classificació i catalogació de la documentació textual (7 UI).

Resolt

Inventari. 15 registres.
Catàleg de la correspodència. 234 registres.
Catàleg de guions cinematogràfics. 64 registres.
Actualització de la fitxa ISAD-G.
Reelaboració del quadre de classificació.

Fons Carmel Rosa - Antònia Adroher94

Catàleg de la correspondència230 Resolt

Catàleg de la correspondència. 596 registres. 

Fons Francesc Riuró i Llapart41

Organització i tractament de la documentació092
Identificació, classificació i catalogació de la documentació textual del Fons Francesc
Riuró i Llapart.

Resolt

Elaboració del quadre de classificació.
Inventari. 14 registres.
Catàleg de la correspondència. 466 registres.

Conservació093
Instal·lació de la documentació textual del Fons Francesc Riuró i Llapart.

Resolt

Instal·lació del fons. 18 UI.

Fons Hotel Centre98

Organització i tractament de la documentació236
Identificació, classificació i catalogació de la documentació del Fons Hotel Centre.

Resolt

Revisió de l'instrument de descripció. 114 registres.
Catàleg simple dels pergamins. 20 registres.
Elaboració de la fitxa ISAD-G.

Fons i Col·lecció Ajuntament de Girona. Documentació gràfica43 27
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Fons i Col·lecció Ajuntament de Girona. Documentació gràfica43

Col·lecció de cartells097
Reinstal·lació dels cartells per formats. Actualització del catàleg de cartells i
reinstal·lació i digitalització de les unitats documentals incorporades.

En curs

Digitalització dels cartells pendents de catalogar. 316 unitats.

Fons Josep López de Lerma i López45

Organització i tractament de la documentació103
Adequació de l'inventari del fons al quadre de classificació.

En curs

Revisió del quadre de classificació.
Adequació de l'inventari. 101 registres.
Incorporació a l'instrument de descripció existent de nova documentació
ingressada. 45 registres.
Revisió fitxa ISAD (G) i de la descripció de les sèries.

Conservació104
Selecció de la documentació a conservar i reinstal·lació segons el quadre de
classificació.

En curs

Avaluació i eliminació de documentació.
Reinstal·lació de la documentació. 228 UI.

Fons Josep Pascual i Prats97

Organització i tractament de la documentació235
Identificació, classificació i catalogació de la documentació del Fons Josep Pascual i
Prats.

En curs

Elaboració del catàleg de la correspondència. 2.557 registres d'un total
estimat de 6.000 registres.

Fons Joventuts Musicals de Girona95

Organització i tractament de la documentació231 Resolt

Intervenció preliminar. Identificació de les sèries documentals.
Elaboració del quadre de classificació.
Elaboració de l'inventari previ. 33 registres.

Conservació232 En curs

Avaluació i eliminació de documentació.
Instal·lació de documentació. 31 UI.

Fons municipals90

Catàleg de llicències d'actuacions urbanístiques221 Resolt

Catàleg de les llicències d'obres dels ajuntaments de Palau-sacosta, Sant
Daniel i Santa Eugènia de Ter. 795 registres.

Catàleg de llicències d'activitats econòmiques222 Resolt

Catàleg de les llicències d'activitats dels ajuntaments de Palau-sacosta,
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter. 91 registres.
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Fons Premis Literaris de Girona. Fundació Prudenci Bertrana92

Normalització d'instruments de descripció226 En curs

Inventari del fons. 27 registres. 

Girona. Lletra futura46

Convenis de donació105
Proposta d'acolliment d'obra de creació literària i de documentació vinculada a
l'exercici de la seva activitat.

En curs

Presa de contacte. Reunió 25 de juny. Tramesa de la documentació als
assistents. Joan Boadas i Raset.

CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (CRDI)

Accions transversals en la gestió de fons48

Estratègia de preservació de material audiovisual107
Actuacions concretes per a la preservació d'aquests materials que impliquin algun
tipus d'intervenció, més enllà de l'anàlisi.

En curs

Inspecció tècnica dels documents fílmics del CRDI. Relació dels suports
amb les unitats documentals dels catàlegs. Registre de dades en una base
de dades.

Instal·lació i tractament de materials109
L'actuació principal se centra en la instal·lació normalitzada en materials de
conservació, fet que pot implicar tasques addicionals de neteja, selecció i eliminació
de materials i recol·lecció d'informació associada als materials originals i
sistematitzada en una base de dades.

En curs

Fons Salvador Crescenti. Instal·lació i catalogació bàsica de 20.000
fotografies aprox. 1.123 registres.
Fons Eulogi Bordas. Instal·lació i catalogació bàsica de 600 fotografies
d'un total de 3.000 aprox. 46 registres.
Fons Txus Sartorio. Instal·lació i catalogació bàsica de 6.000 fotografies
aprox. 598 registres.
Fons Salvador Crescenti. Selecció i digitalització de reportatges per a la
publicació Girona. Fotògrafs.
Fons Carles Batlle. Digitalització de 1.342 fotografies.
Fons Família Audouard. Digitalització de 315 fotografies.
Fons Salvador Crescenti. Digitalització de 855 fotografies, format placa.
Fons Josep Jou. Digitalització de 950 fotografies, format placa de vidre.
Fons Joaquim Nadal. Actualització del fons. 224 fotografies. 57 registres.
Fons Morillo. Selecció, instal·lació i catalogació bàsica de negatius. 1.556
registres.
Fons Morillo. Elaboració de la fitxa ISAD (G) a nivell de fons.
Fons Valentí Fargnoli. Digitalització de 1.100 còpies de paper.
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Normalització de catàlegs per a la publicació110

La normalització de catàlegs implica bàsicament una adaptació de la descripció, la
indexació i la classificació als criteris actuals i l'elaboració o actualització de la fitxa de
fons. En alguns casos pot significar també una acció de digitalització per a la
disposició d'imatges referencials en els catàlegs i/o una acció d'instal·lació en
materials normalitzats. Les accions es concreten per conjunts.

En curs

Col·lecció Josep Bronsoms. Catalogació de 1.887 fotografies.
Normalització de la descripció i revisió de la indexació (Apcimatge).
Elaboració de la fitxa de fons.
Fons Antoni Varés. Actualització de catàleg de pel·lícules. Digitalització en
HD.
Relació de pel·lícules. Informe de substitució de contenidors.
Col·lecció Ajuntament de Girona. Digitalització i descripció d'un conjunt de
vídeos procedents de la donació de la família Ribas Mora.
Col·lecció Josep Bronsoms. Digitalització de 1917 fotografies.
Col·lecció Ajuntament de Girona. Digitalització de 1500 fotografies.
Col·lecció Ajuntament de Girona. Digitalització de les diapositives de
l'Àlbum del Ferrocarril.

Transferències dels mitjans de comunicació111
Transferències de materials digitals de nova producció procedent dels mitjans de
comunicació amb els quals es té conveni. La transferència inclou el treball de
normalització de la descripció que es rep d'origen.

En curs

Televisió de Girona. 1.104 registres.
Ràdio Girona. 241 registres.

Col·lecció Ajuntament de Girona49

Catalogació de fotografies112
Actualització del catàleg i revisió de la part ja feta, segons criteris actuals. Elaboració
del quadre de classificació i de la fitxa descripció de la col·lecció.

En curs

Elaboració del catàleg. 147 registres.
Revisió de la catalogació anterior.

Conservació del fons113
Instal·lació en formats de conservació definitius.

En curs

Instal·lació dels formats grans en materials de conservació.

Fons Ajuntament de Girona50

Catalogació de fotografies115
Actualització del catàleg principalment segons transferències periòdiques.

En curs

Catalogació de les transferències setmanals procedents del Gabinet de
Premsa.

Fons El Punt52

Catalogació del grup de sèries Girona119
Catalogació bàsica del grup de sèries Girona a partir de les informacions contingudes
al revers de les fotografies. També un treball d'edició per eliminar marges blancs de
les fotografies i equilibrar nivells.

En curs

Catalogació de 4.958 registres d'un total estimat de 175.000. 
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Fons Narcís Sans58

Catalogació de vídeos135
Catalogació dels vídeos de Miquel Sans cedits al CRDI en una segona fase.

En curs

Catalogació de 50 títols d'un total estimat de 2.000.

Digitalització del fons136
Digitalització de reportatges en base a una selecció del 20 - 30 % i digitalització dels
2.000 títols videogràfics corresponents principalment a materials de televisió.

En curs

Digitalització de 903 títols d'un total aproximat de 2.000.

Fons Televisió de Girona60

Catalogació del fons històric, 1986-2002139
Finalització del catàleg del fons analògic de la televisió, treballs iniciats el 2001.

En curs

Catalogació dels materials videogràfics. 453 registres.

Conservació del fons140
Ingesta els materials digitals al repositori de l'Ajuntament.

En curs

Ingesta DVD-Video i fitxers MPEG-2 al repositori digital.

Digitalització del fons històric, 1986-2002141
Digitalització del fons analògic de la televisió, treballs iniciats el 2001.

En curs

Digitalització del material catalogat.

BIBLIOTECA ESPECIALITZADA DE L'AMGI

Col·lecció bibliogràfica i hemerogràfica61

Adquisicions142
Incorporacions amb la finalitat d'enriquir la col·lecció bibliogràfica i hemerogràfica.

En curs

Adquisició de fons. 9 llibres nous.
Ampliació de la col·lecció sobre tècnica fotogràfica. 6 llibres nous.

Descripció143
Actualització dels catàlegs de la Biblioteca i l'Hemeroteca amb noves incorporacions i
possibles eliminacions.

En curs

Manteniment del catàleg de la Biblioteca. Incorporació de 96 títols.
Manteniment del catàleg de l'Hemeroteca. Revisió de 1.315 títols.
Incorporació dels nous números de les revistes actives.

Conservació144
Accions de manteniment de l'estat de conservació de la col·lecció bibliogràfica i
hemerogràfica.

En curs

Reinstal·lació de la Biblioteca Josep M. Pascual i Prats. 2.658 títols.
Reinstal·lació de l'hemeroteca. 1.315 títols.
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400 COMUNICACIÓ, FORMACIÓ I PROJECCIÓ PÚBLICA

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

01. ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS

9a Conferència Europea d'Arxius62

Gestions prèvies.145
La Conferència Europea d'Arxius s'organitza cada quatre anys per part de la Unió
Europea i el Consell Internacional d'Arxius. Girona acollirà la 9a edició, però la tasca
d'organització s'inicià ja l'any 2011.

En curs

Reunió amb el secretari general del Consell Internacional d'Arxius (ICA),
David Leitch. París, 2 de març.
Contactes amb empreses gestores.
Weimar. 26-28 de març. Ordre del dia: Organització de la Conferència
Europea del 2014 a Girona. Joan Boadas i Raset.
Copenhague. 30 de maig - 1 de juny. Es valora la possibilitat de fer-la
coincidir amb l'Annual Conference.
Brisbane (Austràlia), 20-24 d'agost. Presentació i a l'Assemblea General
del Consell Internacional d'Arxius de la candidatura de Girona per a
organitzar i acollir el Congrés ICA-Annual Conference i aprovació de la
proposta. El Congrés es convoca sota el tema "Arxius i Indústries Culturals
i Creatives". Joan Boadas i Raset.
Reunió amb els vicepresidents de l'ICA per avançar en la planificació.
Girona, 15 i 16 d'octubre.

Cicle de conferències a l'Arxiu Municipal de Girona63

El govern de la ciutat II. De la Guerra del Francès a la fi del franquisme. 146
Segona part del cicle de conferències iniciat l'any 2011 sobre la història institucional
de l'Ajuntament de Girona.

Resolt

Programació dels continguts.
Redacció i edició dels textos.
Gestió logística. 278 participants.
Vegeu programa a l'annex 10.

Comunicació i divulgació68

Commemoracions internacionals151
Celebració del Dia Internacional dels Arxius i del Dia Internacional del Patrimoni
Audiovisual.

Resolt

Dia Internacional dels Arxius, 9 de juny. Homenatge als donants.
Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, 27 d'octubre:
Exposició de fotografia virtual: Girona - Gävle. A la riba de dos mars. Del
Mediterrani al golf de Bòtnia. 1880-1914.
Recurs per a arxivers publicat al web del Photographic Group for
Audiovisual Archives (PAAG) del Consell Internacional d'Arxius (ICA).
Publicació de casos d'estudi que suposen una aportació metodològica en
la intervenció arxivística sobre fons fotogràfics i audiovisuals.
Presentació de quatre audiovisuals que recreen diferents espais de la
ciutat al llarg del segle: la Devesa, la Rambla, la plaça de la Independència
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ciutat al llarg del segle: la Devesa, la Rambla, la plaça de la Independència
i les escales de la Catedral.
Presentació de l'aplicació IPad i Iphone del Museu de la Fotografia de
Girona (MFGi), amb la primera sala dedicada a l'autor Josep Buil i Mayral.

Serveis pedagògics154
Oferta de serveis a grups d'estudiants de diferents nivells acadèmics, ja siguin
d'ensenyament bàsic o especialiitzat. Així mateix, també s'ofereixen serveis a
col·lectius amb interessos diversos amb finaliat divulgativa.

En curs

6 visites. 8 grups. 239 persones. 

Inclusió del Llibre del Sindicat Remença de 1448 al registre "Memory of de
World" de la UNESCO.

238 Resolt

Reunió amb Miquel Àngel Essomba, director del Centre UNESCO
Catalunya per actuacions vinculades al registre. Joan Boadas i Raset. 20
de febrer.
Elaboració de la sol·licitud. Decret de 16 de març. Presentació el 31 de
març.

Jornades Imatge i Recerca72

Organització Jornades Imatge i Recerca161
Preparatius per a la celebració biennal de les Jornades que inclou tant les tasques de
programació com les logístiques.

Resolt

Elaboració del programa i encàrrec de les ponències.
Recepció, revisió, traducció i publicació de textos.
Gestió de la inscripció i de la logística.
Participació de 127 persones.
Vegeu programa a l'annex 11.

Tallers Jornades Imatge i Recerca162
Tallers de formació en l'àmbit de la conservació de al fotografia patrimonial.

Resolt

Organització del taller "Preparació d'originals fotogràfics per a la
digitalització", a càrrec d'Angélica Soleiman, conservadora de fotografia.
Participació de 50 persones, nombre màxim de places disponibles.

Fòrum Jornades Imatge i Recerca241
Fòrum al Facebook, de participació oberta a tot el públic, com a preludi per a la taula
rodona de les Jornades: "Com ens posicionem els arxivers davant la indefinició legal
de les meres fotografies?

Resolt

Organització del fòrum. 

Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local73

Organització de la Jornada de Treball a Girona. 16 i 17 de març de 2012.
Tema: Redes sociales y archivos.

163

La Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local està formada per diversos
professionals d'arxius municipals i supramunicipals que es reuneixen dos cops l'any
per a debate temes d'interès professional. Girona acull una de les jornades de treball
prevista per a 2012.

Resolt

Organització.
Gestió administrativa i logística.
Organització.
Gestió administrativa i logística.
Vegeu programa a l'annex 12.
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Postgrau de gestió, preservació i difusió d'arxius fotogràfics77

Direcció i coordinació del postgrau. Primera edició172
La direcció i coordinació del postgrau inclou aspectes organitzatius, de coordinació de
professors i de concreció i revisió de continguts. Universitat Autònoma de Barcelona.

Resolt

Instància sol·licitud.
Inauguració. Novembre 2012.
Nombre de participants de la primera edició: 40 alumnes.

02. PROJECTES CORPORATIUS

Athena Plus93

Elaboració del projecte comú per a presentar-ne la instància de sol·licitud.227
El projecte té l'objectiu principal de publicar documentació en format digital al portal
Europeana.

Resolt

Finalització de la redacció.
Presentació de la sol·licitud per al Programa CIP-ICT PSP de la Comissió
Europea. Decret d'Alcaldia de 4 de maig.

Europeana Photography70

Publicació al portal del patrimoni europeu Europeana de 50.000 fotografies
anteriors a 1939 procedents de la digitalització dels fons del CRDI.

158

Digitalització de 50.000 fotografies en un període de 3 anys per a la publicació a
Europeana.

En curs

Reunió preparatòria a Florència. 9-10 febrer. Participació de David Iglésias
i Franch.
Primera conferència Skype de la reunió mensual dels líders dels diferents
mòduls. El CRDI lidera el de digitalització i catalogació. David Iglésias i
Franc. 16 de març.
Reunió de la Comissió Avaluadora de Continguts, a Leuven. 12 i 13 d'abril
de 2012. Establiment dels criteris bàsics que han de guiar el procés de
selecció de fotografies. David Iglésias i Franch.
Definició d'un protocol de treball per a la digitalització de fotografia, a
càrrec del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CTIM) de la UPC
de Terrassa.
Selecció de materials a digitalitzar.
Catalogació dels materials i normalització de la descripció.
Adopció de tecnologia per a la comunicació dels catàlegs del CRDI amb
Europeana.
Adaptació dels índexs a un tesaurus multilingüe.
Preparació dels materials a digitalitzar.
Digitalització i edició de les imatges per a la seva publicació a Europeana.
Segona sessió plenària de seguiment del projecte. Barcelona, 17 i 18 de
setembre. David Iglésias i Franch.

Organització d'un taller de digitalització: "Digitization systems and procedures in
photographic image archives"

228

Taller adreçat als membres del projecte Europeana Photography.

Resolt

Celebració del taller el dia 23 de maig. Professors: Carles Mitjà i Bea
Martínez, de la UPC de Terrassa. Assistència de 20 persones procedents
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Martínez, de la UPC de Terrassa. Assistència de 20 persones procedents
de 9 països europeus.

Elaboració d'informes de seguiment234 En curs

Elaboració de 3 informes trimestrals i 1 de semestral.

Foro Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED)71

Participació en el Foro159
Projecte internacional del Consell Internacional d'Arxius en el qual participen
professionals d'arxius de vuit països iberoamericans, amb l'objectiu de contrastar i
analitzar experiències en avaluació documental i proposar metodologies, criteris i
documents de gestió comuns, així com un program formatiu sobre aquest àmbit.
Durada: 2009-2012.

Resolt

Elaboració i revisió de documentació de treball.
Presentació de "La evaluación de los documentos digitales: trabajos del
FIED". IV FIED. Mèxic, 23-25 de maig. Lluís-Esteve Casellas i Serra.

Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals (OPATL)74

Elaboració de recursos tècnics164
Elaboració de materials professionals per part dels membres de l'OPATL per ser
publicats al blog amb l'objectiu de donar servei a la comunitat arxivística al càrrec de
fons televisius.

En curs

Tractament dels documents audiovisuals en els arxius: Identificació de
materials i criteris d'intervenció. 13 de març.
Enllaços: AudioMD and VideoMD - Technical Metadata for Audio and
Video, EBU CORE (EBU Core Metadata Set), PBCore: Public
Broadcasting Metadata Dictionary Project, Euscreen, Journal of European
Television History and Culture.
Edició de posts i del blog.

Seminari anual165
Reunió de contacte on s'exposen experiències, recursos elaborats pels membres de
l'OPATL, idees i projectes. Es marquen les línies d'actuació futures.

Resolt

Reunió a Andorra. 22 d'octubre. Presentació d'un estudi sobre la
planificació de la digitalització de fons de televisió. Joan Boadas i Raset i
Pau Saavedra i Bendito.

Formació interna entre partners del projecte. 233 Resolt

Taller a TV Clot, 6 de juny.

Photographic and Audioviual Archive Group (PAAG)76

Case Study168
Recurs basat en al difusió de casos concrets sobre intervencions a fons fotogràfics i
audiovisuals que puguin ser referents pràctics pel treball de l'arxiver.

Resolt

Elaboració del recurs.
Creació de casos d'estudi i coordinació dels recursos.
Publicació del recurs en el web d'aquest organisme. 27 d'octubre.

Projecte InterPARES 3 (International Research on Permanent Authentic Records
in Electronic Systems).

78
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Participació en el projecte174

Projecte internacional liderat per la University of British Columbia sobre la preservació
dels documents digitals. L'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de
Catalunya ha coordinat la creació del TEAM Catalonia, dins del qual participa
l'Ajuntament de Girona amb el cas d'estudi sobre la preservació de l'autenticitat dels
sistemes datacènctrics. Durada: 2008-2012

Resolt

Elaboració de documents finals de tancament de projecte.
Elaboració del text corresponent a la conferència presentada en el Simposi
Internacional InterPARES 3, realitzat a Barcelona l'octubre de 2011.
Finalització de la traducció del glossari del projecte. Participació de
Lluís-Esteve Casellas, Sònia Oliveras i Maria Reixach.
Conferència "The authenticity of Data Centric Systems of Local Council of
Girona" al Simposi Internacional de cloenda celebrat a Estambul, 11 de
maig, exposada per Lluís-Esteve Casellas i Serra .

Projecte Leonardo79

Elaboració del projecte comú per a presentar-ne la instància de sol·licitud175
Redacció del projecte per a formalitzar la petició. El projecte estarà liderat per l’arxiu
de Gävle i comptarà amb la col·laboració de tots els participants.

Resolt

Redacció del projecte i enviament de la sol·licitud.

03. PARTICIPACIÓ EN ORGANISMES INSTITUCIONALS I PROFESSIONALS

Col·laboració tècnica amb l'Ajuntament de Granollers101

Consell Assessor per a la contractació de la Plataforma d'Administració
Electrònica de l'Ajuntament de Granollers

242

Participa en la valoració tècnica de la Mesa de contractació de serveis per al
desenvolupaent, adquisició i manteniment d'una plataforma d'administració
electrònica.

En curs

Granollers, 14 de desembre. Participació de Lluís-Esteve Casellas i Serra.

Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)91

Participació en les reunions.147
Òrgan que té la funció d'avaluar la documentació pública catalana amb l'objectiu de
determinar-ne el termini de conservació o eliminació i el seu règim d'accés.

En curs

7 reunions del plenari amb la participació de Lluís-Esteve Casellas i Serra
com a vocal en representació dels arxius municipals.
4 reunions del grup de treball de documentació municipal amb la
participació de Lluís-Esteve Casellas i Serra com a coordinador i de Maria
Reixach i Urcola.
Proposta de simplificació dels supòsits d'accés.
Presentació de 9 propostes d'avaluació.

Comitè Executiu d'ICA/SPA (Secció d'Associacions Professionals del Consell
Internacional d'Arxius)

66

Participació en les reunions de l'esmentat Comitè.149 Resolt

Weimar. 26-28 de març. Ordre del dia: Organització de la Conferència
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Weimar. 26-28 de març. Ordre del dia: Organització de la Conferència
Europea del 2014 a Girona. Joan Boadas i Raset.

Comitè Executiu del Coordinating Council of Audiovisual Archives Association
(CCAAA)

67

Participació en les reunions de l'esmentat Comitè.150 En curs

París. 29 de febrer - 1 de març. Joan Boadas i Raset. Tema: Conferència
Europea d'Arxius a Girona (2014) i organització simultània de la
Conferència Anual del Consell Internacional d'Arxius (AC-ICA).

European Branch of the International Council of Archives
(EURBICA)

69

Participació en les reunions de l'esmentat organisme.155 Resolt

Reunió del Comitè Executiu. Se sotmet a valoració la possiblitat de fer
coincidir a Girona, l'octubre de 2014, la Conferència Europea d'Arxius i
l'Annual Conference. Copenhague, 30 de maig - 1 de juny. Joan Boadas i
Raset.

Grup d'Experts en el Patrimoni Fotogràfic de Catalunya64

Participació en les reunions.223 Resolt

Participació en 7 reunions. Joan Boadas i Raset. 

Pla Estratègic de Cultura Catalunya 2021100

Participació en les reunions.239
Participació en la Mesa d'Arxius. Convoca el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

Resolt

2 reunions. Participació de Joan Boadas i Raset.

04. PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS DE PROJECCIÓ 

Comunicació i divulgació68

Presència en mitjans de comunicació152
Notícies sobre el Servei aparegudes a la premsa.

En curs

55 referències periodístiques.
13 notes de premsa.
7 rodes de premsa.
Vegeu annex 6.

Publicacions del personal del Servei153
En el marc de treball del SGDAP, vinculat a la projecció pública del personal del
Servei, s'elaboren o es col·labora en diverses publicacions de caire tècnic o, també,
divulgatiu. L'ítem reflecteix aquesta activitat.

En curs

Boadas i Raset, Joan. "Arxius: una naturalesa Polièdrica. Universitat de
Girona (en premsa).
Boadas i Raset, Joan; Iglésias i Franch, David: Història de Girona en
relleu. Barcelona, Ed. Efadós, 2012.
Boadas i Raset, Joan; Iglésias Franch, David. "A Chronology of Media", a
Flash. News from ICA (núm. 23, desembre 2011, p. 14).37
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Flash. News from ICA (núm. 23, desembre 2011, p. 14).
Boadas i Raset, Joan. "De quoi les citoyens ont-ils besoin? S'adapter ou
disparaître". A Comma, International Journal on Archives, 2012, p.
103-108.
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La transició vers l'Administració
electrònica: l'experiència de l'Ajuntament de Girona", a Lligall, Revista
d'Arxivística Catalana, núm. 33-34 (2010-2011). Barcelona: Associació
d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, p. 15-30.
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La gestión de documentos en el
Ayuntamiento de Girona", a Tabula, núm. 16 (2012). Salamanca:
Asociación de Archiveros de Castilla y León (en premsa).
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La transición hacia la Administración
electrónica: la experiencia del Ayuntamiento de Girona" a Boletín
Archivalia, núm. 9 (agost 2012, any 9). León (Nicaragua): Universidad
Nacional de Nicaragua.
Casellas i Serra, Lluís-Esteve. "La transición hacia la Administración
electrónica: la experiencia del Ayuntamiento de Girona" a Cuadernos
Universitarios. León (Nicaragua): Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (en premsa).
Casellas i Serra, Lluís-Esteve, Oliveras i Artau, Sònia, Reixach i Urcola,
Maria. "Case Study: The authenticity of Data Centric Systems of Local
Council of Girona" a InterPARES 3 Project. Vancouver (Canadà):
University of British Columbia, 2012, 41 p.
http://www.interpares.org/ip3/ip3_case_studies.cfm?team=10#cs02
InterPARES 3 Project. Glossari. Vancouver (Canadà): University of British
Columbia.
Col·laboració en la revisió de la traducció al català.
Consell Internacional d'Arxius. Principis i requisits funcionals per a
documents d'arxiu en entorns d'oficina electrònica (vol. I, II i III). Barcelona:
Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya. Col·laboració
en la revisió de la traducció al català per part de Lluís-Esteve Casellas.
Gironella i Delgà, Anna: "La Girona del barroc: ciutat de convents" a
Actes del IV Congrés d'Història de Girona. Annals de l'Institut d'Estudis
Gironins LIII, 2012, p. 105-126.
Gironella i Delgà, Anna; Boadas i Raset, Joan; Casellas i Serra,
Lluís-Esteve: "Documents de govern: del municipi borbònic al municipi
contemporani" a El Govern de la ciutat (II). De la Guerra del Francès a la
fi del franquisme. Girona, Ajuntament, 2012, p. 9-38.

Participació en actes de comunicació pública75

Conferències i taules rodones166
Participació de tècnics del Servei en conferències i taules rodones per invitació de les
entitats organitzadores de l'acte.

En curs

Comunicació: "L'arxiver en l'àmbit de la preservació digital". Jornada
d'Estudi i Debat 2012. Barcelona, 29 de maig. Sònia Oliveras i Artau.
Conferència: "Archivos fotográficos y audiovisuales: proyectos y acciones
locales en un escenario internacional". Encuentro de Patrimonio
Audiovisual de Gran Canaria. Gran Canaria Espacio Digital y Fedac. Las
Palmas de Gran Canaria, 15 de juny. Joan Boadas i Raset.
Participació en el 7è Laboratori d'Arxius Municipals, "Els arxius municipals
a la xarxa". Coordinació del Taller "Els documents d'arxius a l'abast dels
usuaris". Barcelona, 19 d'abril. Joan Boadas i Raset.
Participació en la taula rodona "En trànsit 2012". Biblioteca Pública de
Girona, 6 de novembre. Joan Boadas i Raset.
Conferència: "Ingressos de fons privats: luxe o necessitat". II Jornada
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Conferència: "Ingressos de fons privats: luxe o necessitat". II Jornada
sobre Biblioteques Patrimonials "Documents d'ahir per a la societat de
demà". Ateneu Barcelonès, 29 de novembre. Joan Boadas i Raset.
Conferència: "Els arxius: memòria de futur" amb motiu de la celebració del
Dia Internacional dels Arxius. Girona, 8 de juny. Joan Boadas i Raset.
Participació en la taula rodona "Com ens posicionem els arxius davant la
indefinició legal de les meres fotografies", 12es Jornades Imatge i
Recerca. Girona, 23 de novembre. Joan Boadas i Raset, David Iglésias i
Franch.Conferència "The authenticity of Data Centric Systems of Local
Council of Girona" al 7th InterPARES 3 Project International Symposium:
Management of Cultural Heritage in Digital World. Estambul (Turquia): 10 i
11 de maig, a càrrec de Lluís-Esteve Casellas i Serra.
Conferència "La (r)evolución profesional y la gestión de documentos" dins
el cicle Gestión documental en las organizaciones. Archivo General y la
Sección de Bibliotecología y Ciencia de la Información del Departamento
de Humanidades de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, 8 de
novembre. Lluís-Esteve Casellas.
Ponència: "La definició d'un mapa d'informació conceptual per a la gestió
de l'arxiu fotogràfic digital". Jornades Imatge i Recerca. Girona, 23 i 23 de
novembre. David Iglésias i Franch.
Tribuna d'experiències: "Recursos per documentar fons fotogràfics".
Jornades Imatge i Recerca. Girona, 23 i 23 de novembre. Cristina Feixas i
Quintana i Fina Navarrete Sánchez.
Ponència "La gestión de los documentos digitales en el Ayuntamiento de
Girona" a càrrec de Lluís-Esteve Casellas. Jornades "La Archivística y sus
actores". IV FIED. Mèxic, 21 de maig.

Cursos de formació.167
Participació de tècnics del Servei com a professors en cursos de formació organitzats
per altres entitats.

En curs

Curs "Conservació i Organització de col·leccions fotogràfiques". IEFC. 26
de gener i 2 de febrer. Joan Boadas i Raset i David Iglésias i Franch.
Sessió ESAGED - La recerca en arxius fotogràfics i audiovisuals. 13 de
març. Joan Boadas i Raset - David Iglésias i Franch.
Curs "Gestió de fons i col·leccions fotogràfiques". Xarxa de Biblioteques
del Consell de Mallorca. Inca, 7 i 8 de juny . Fina Navarrete i Sànchez.
Curs "Deixeu-vos seduir per les biblioteques". Presentació dels continguts i
possibilitats del CRDi. Grup ICE de Biblioteques de Secundària. Girona, 6
de juliol. Joan Boadas i Raset, David Iglésias i Franch.
Curs AAC. El tractament dels documents audiovisuals en els arxius:
identificació de materials i criteris d'intervenció. Barcelona, 9 de maig. Pau
Saavedra i Bendito.
Curs AAC.El tractament dels documents audiovisuals en els arxius:
identificació de materials i criteris d'intervenció. Tarragona, 18 d'octubre.
Pau Saavedra i Bendito.
Curs on line Fundación Asmoz. Gestión de documentos y administración
de archivos. Presentació dels materials didàctics. 22 de maig. Pau
Saavedra i Bendito.
Curs on line Fundación Asmoz. Gestión de documentos y administración
de archivos. Realització del curs. 24 al 31 de maig. Pau Saavedra i
Bendito.
Mòdul "Tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión
documental" en el marc del curs Experto en Conservación y Gestión del
Patrimonio Documental. Universidad Internacional de Andalucía, i la
Diplomatura en Conservación y Gestión del Patrimonio Documental per la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 5-9 de novembre.
Lluís-Esteve Casellas i Serra.
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Lluís-Esteve Casellas i Serra.
Curs IEFC. Curs sobre conservació i organització de col·leccions
fotogràfiques. Mòdul: Aspectes tècnics en la creació i preservació de l'arxiu
digital. Barcelona, setembre. David Iglésias i Franch.
Curs IEFC. Curs sobre conservació i organització de col·leccions
fotogràfiques. Mòdul: El patrimoni fotogràfic. Estratègies per a la seva
dinamització. Barcelona, setembre. Joan Boadas i Raset.

SGDAP ON LINE

Elaboració de recursos i continguts propis80

Actualització del servei de premsa digitalitzada176 En curs

Diari Avui. 1990-2010. Publicació de 513.592 pàgines. Implica digitalització
interna i externa.
Diari de Girona. Publicació de 24.392 pàgines.
El Punt. Publicació de 30.680 pàgines conjuntament amb Presència i El 9
Esportiu.
Publicació de 513.610 pàgines del diari Avui. 1990-2010.
Digitalització de 20.912 pàgines del diari Avui. 1996-2010.
Publicació de 24.392 pàgines del Diari de Girona. 2010.
Publicació de 18.992 pàgines de El Punt. 2010.
Publicació de 2.864 pàgines de Presència. 2010.
Publicació de  8.808 pàgines de El Nou Esportiu. 2010.

Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal: publicació de nous conjunts digitals177 Resolt

Elaboració del recurs per a la seva publicació.

Conferències a l'AMGi: Publicació de les conferències del cicle anual178
Publicació que recull els textos del Cicle de Conferències a l'Arxiu cooresponent a
l'any en curs.

En curs

Publicació del programa.
Publicació del llibre.

Creació d'una biblioteca digital180 Stand by

Gestions prèvies per a l'elaboració del recurs.

Efemèrides de Girona181
Relació d’esdeveniments ocorreguts en diferents èpoques, referits a un dia
determinat. Mitjançant subscripció, es poden rebre cada dia al correu desitjat.

En curs

Actualització de 251 ítems.

Enllaços d'interès182 En curs

12 nous enllaços.

Exposició de fotografia virtual: Girona-Gävle. A la riba de dos mars. Del
Mediterrani al golf de Bòtnia. 1880-1914.

183

Exposició virtual d'imatges de les ciutats de Gävle i Girona.

Resolt

Preparació de continguts.
Inauguració. 27 d'octubre.

Notícies i agenda185
Recull de les notícies més destacades publicades a la premsa en una determinada
data.

En curs

230 notícies incorporades.
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230 notícies incorporades.
18 incorporacions a l'Agenda.

Publicacions del personal de l'SGDAP186
Articles relacionats amb l'arxivística, escrits pel personal del Servei.

En curs

Recurs per a arxivers publicat al web del Photographic Group for
Audiovisual Archives (PAAG) del Consell Internacional d'Arxius (ICA).
Publicació de casos d'estudi que suposen una aportació metodològica en
la intervenció arxivística sobre fons fotogràfics i audiovisuals.

Actualització del catàleg de publicacions224 En curs

5 noves publicacions.

Museu de la Fotografia de Girona (MFGi).240
Museu virtual, amb una primera sala dedicada a Josep Buil i Mayral.

Resolt

Treballs de preparació.
Inauguració. 21 de setembre.
Primera versió: 253 descàrregues de l'aplicació fins a 31 de desembre.
Segona versió: 159 descàrregues de les quals 18 a Xina, 11 a Rússia, 11
a Estats Units, 6 a Brasil, 4 a Itàlia, 4 a Alemanya, 3 a Portugal, 3 a Mèxic,
2 a Ucraïna, fins a 31 de desembre.
Presentació de l'aplicació IPad i Iphone. 27 d'octubre.

Projecció internacional "On the world"81

Organismes i projectes internacionals187
Organismes internacionals en els quals participa l'SGDAP. S'elaborarà una informació
explicativa per a cada un.

En curs

Europeana Photography.

Projectes SGDAP189
Projectes de l'SGDAP. S'elaborarà una informació explicativa per a cada projecte i en
algunes ocasions es pot incloure algun recurs específic.

En curs

Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal.
Documents hebreus.
Jornades Imatge i Recerca.

Projecte redisseny del web82

Adequació de l'estructura del web existent191
Elaborar una proposta de reordenació de continguts del web actual per a millorar-ne
la comprensió, accés i usablitat per part de les persones usuàries. La proposta partiria
del disseny actual i afectaria únicament l'arbre de navegació.

En curs

Proposta d'estructura del nou web SGDAP. 

Publicació d'instruments de descripció i de documentació 83

Publicació d'inventaris, catàlegs, índexs i quadres de classificació i documents
en el servidor web

193

Publicació al web presentada per conjunts. La publicació al web de documentació
implica un treball de recodificació i en alguns casos d'edició dels fitxers.

En curs

Fons Desarneau. 29 pel·lícules. Recodificació de fitxers i preparació del
catàleg.
Fons Josep Àngel Arrayàs. 14 pel·lícules. Recodificació de fitxers i
preparació del catàleg.
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preparació del catàleg.
Fons TVGI. Informatius 2008. 120 hores.
Fons Ràdio Girona. Programa Hora L 2009-2011.
Fons Ajuntament de Girona. Llibres de privilegis. 640 referències.
Fons Ajuntament de Girona. Lletres reials. 1.832 referències.
Fons Ajuntament de Girona. Pergamins. 2.266 referències.
Col·lecció Ajuntament de Girona. Sindicat remença. 554 referències.

Web 2.084

Facebook195
Seguiment en directe d'actes; anunci d'activitats; publicació de vídeos, fotos,
presentacions...; novetats del web.

En curs

Creació de la pàgina de Facebook de les Jornades Imatge i Recerca.
Participació de 23 persones.

Twitter197
Anunci i invitacions a actes; seguiment d'activitats en directe; continguts elaborats
exclusivament per a Twitter a partir d'informacions contrastades de la xarxa.

En curs

Creació del perfil de Twitter de l'Arxiu Municipal.

Viquipèdia198
Elaboració de recursos informatius vinculats a l'SGDAP.

En curs

Biografia d'Antoni Varés i Martinell.
Biografia de Josep Buil i Mayral.

YouTube199
Continguts: Reportatges sobre les activitats de la institució; Entrevistes a
responsables de la institució sobre determinades activitats; Reportatges o exposicions
dels fons i col·leccions de la institució; Pel·lícules o fragments de pel·lícules
custodiades a la institució; Reportatges d'esdeveniments rellevants: conferències,
jornades, debats, etc.; Reportatges amb caràcter divulgatiu per a la docència o la
investigació.

En curs

30 vídeos en línia.
33 subscriptors.
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500 SERVEI MUNICIPAL DE PUBLICACIONS

SERVEI MUNICIPAL DE PUBLICACIONS

Edició de publicacions85

Coedicions200
Publicacions editades conjuntament amb altres entitats.

En curs

Martí Massafont. Col·lecció Girona Fotògrafs, núm. 8. Coedició amb Rigau
Editors.
Casa Masó. Vida i arquitectura noucentista. Versió en català, castellà,
francès i anglès.
Coedició de Fundació Rafael Masó i Triangle Postals, SL.
Girona. Història en relleu (programa de Fires). Coedició amb Editorial
Efadós.
Torres Monsó. Una illa habitada. Coedició amb Diputació de Girona.
Salvador Crescenti. Col·lecció Girona Fotògrafs, núm. 9. Coedició amb
Rigau Editors.

Col·laboracions201
Publicacions a les quals l'Ajuntament de Girona hi aporta un ajut econòmic.

En curs

Rodalies 4. Transversal, Xarxa d’activitats Culturals.
Jaume Busquets i Mollera (Girona, 1903-1968). Institut d'Estudis Gironins.
Converses amb Pau Casals. Edicions de la Ela Geminada.

Edicions pròpies de l'Ajuntament de Girona202
Publicacions editades íntegrament amb pressupost municipal.

En curs

Estampes de Girona. Reedició, amb estudi introductori, del llibre (1949) de
Joaquim Pla. Història de Girona, 46.
Bombes sobre Girona. Història de Girona, 47.
El Govern de la ciutat (II). De la Guerra del Francès a la fi del franquisme.
Conferències a l’Arxiu Municipal, 7.
Parva Gerunda. Història de Girona, 48.
Imatge i Recerca. Ponències, experiències i comunicacions. Textos i
Documents, 16.
Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII - XV. Girona Judaica,
6.

Gestió del Servei Municipal de Publicacions86

Catàleg de publicacions: manteniment203
Actualització del catàleg amb les publicacions que s'editin, ja siguin edicions pròpies,
coedicions o col·laboracions.

En curs

5 edicions.
5 coedicions.
3 col·laboracions a l'edició.

Distribució de publicacions204
Intercanvi, donació i venda de les publicacions editades per l'Ajuntament de Girona.

En curs

7 exemplars distribuïts en concepte d'intercanvi.
4.326 exemplars distribuïts en concepte de donació.
841 exemplars distribuïts en concepte de venda.
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841 exemplars distribuïts en concepte de venda.Gestió de l'ISBN205
Tramitació de l'ISBN de totes les publicacions de l'Ajuntament de Girona que ho
requereixin segons la llei.

En curs

15 números d'ISBN gestionats.

Gestió del Dipòsit Legal206
Tramitació del Dipòsit Legal de totes les publicacions de l'Ajuntament de Girona que
ho requereixin segons la llei.

En curs

248 dipòsits legals gestionats.
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600 PERSONAL

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

Personal99

Formació237
Formació contínua del personal del Servei

En curs

Jornada "Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca
de Catalunya". Barcelona, 24 de maig. Assistència d'Anna Gironella i
Delgà.
Jornada "Conservació i preservació del patrimoni documental en temps de
crisi". Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines.
Monestir de Sant Daniel de Girona, 6 de juliol de 2012. Assistència d'Anna
Gironella i Delgà.
Curs "Accés i ús de la informació cartogràfica i estadística municipal",
nivell bàsic. Ajuntament de Girona, 5-9 desembre. Assistència de
Lluís-Esteve Casellas i Serra, Anna Gironella i Delgà, David Iglésias i
Franch, Sebastià Villalón Barragán, Marta Aragon Suy, Annabel Ventura i
Teixidor i Núria Surià i Ventura.
Curs de conversa d'anglès. Ajuntament de Girona, Pla de Formació
Contínua. Assistència de Joan Boadas i Raset i Maria Reixach i Urcola.
Abril - novembre.
Curs "Introducció a la gestió de documents electrònics". Pla Agrupat de
Formació Contínua. Girona. Assistència d'Annabel Ventura i Teixidor.
Conference on certification of trusted digital repositories. Data Seal of
Approval. Florència, 10 de desembre. Assistència de Lluís-Esteve
Casellas i Serra.
Curs "Més enllà de la intel·ligència emocional: l'optimisme conscient" Pla
de Formació Contínua. Ajuntament de Girona, abril-maig. Assistència
d'Annabel Ventura i Teixidor.
Curs e-NOTUM: el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC.
Escola d'Administració Pública de Catalunya. Girona, 28 de setembre.
Assistència de Sònia Oliveras i Artau.
Curs d'anglès. Pla Agrupat de Formació Contínua. Platja d'Aro,
setembre-desembre. Assistència d'Annabel Ventura i Teixidor.
Jornada "La Archivística y sus actores" en el marc del IV Foro
Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED. Mèxic DF, 21 de maig.
Assistència de Lluís-Esteve Casellas i Serra.
IV Foro Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED). Casellas i
Serra. Mèxic DF, 23-25 de maig. Assistència de Lluís-Esteve Casellas i
Serra.
Jornada ASKS "Com les xarxes socials han revolucionat el segle XXI"
organitzada per la Universitat de Girona. Girona, 18 de juliol. Assistència
de Lluís-Esteve Casellas.
Curs sobre aplicació de la NODAC. Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Girona, 28 de maig-17 de juny. Assistència de
Sebastià Villalón Barragán.
Curs de llenguatge administratiu. Associació Catalana de Municipis;
Diputació de Girona. Girona, 18 de setembre - 18 de desembre.
Assistència de Sebastià Villalón Barragán.
Conference on certification of trusted digital repositories. Data Seal of
Approval. Florència, 10 de desembre. Assistència de Lluís-Esteve
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Approval. Florència, 10 de desembre. Assistència de Lluís-Esteve
Casellas i Serra.
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700 PRESSUPOST

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

Execució del pressupost88

Adquisició de béns i equips de material no informàtic208
Adquisició de béns inventariables no informàtics necessaris per al funcionament del
Servei.

En curs

Adquisicions anuals per 2.582,47 €.
Vegeu relació a l'annex 8.

Adquisició de patrimoni documental i bibliogràfic209
Adquisició de documentació textual, bibliogràfica o en imatge, que passarà a formar
part del patrimoni de l'Ajuntament de Girona.

En curs

Adquisicions anuals per 12.424,26 €.
Vegeu annex 7.

Contractació de serveis210
Contractació de serveis relatius a manteniment de l'edifici, tractament documental o
subministraments i serveis menors.

En curs

Contractació per valor de 43.364,45 €.
Vegeu annex 7.

Contractació de subministraments211
Adquisició de material de conservació.

En curs

Adquisicions anuals per 47.234,45 €.
Vegeu annex 7.

Infraestructura tecnològica: adquisició de nous equips212
Adquisició d'equips informàtics necessaris per al funcionament del Servei.

En curs

Adquisicions anuals per un valor de 16.025,05 €.
Adquisició d'una càmera de mig format Phase One amb respatller digital,
d'una taula de reproducció i d'un equip d'il·luminació flaix.  Valor total de
27.154,31 € .
Vegeu relació a l'annex 8.

Ingressos213
Ingressos generats pel Servei per taxes, preus públics i venda de publicacions.

En curs

Ingressos per valor de 13.946,56 € per aquests conceptes. 

Participació i organització d'activitats214
Organització de conferències, cursos i tallers i participació en activitats organitzades
per tercers.

En curs

Conferències a l'Arxiu Municipal: 3.163, 46 €.
XXX Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local: 1.106,88 €.
Jornades Imatge i Recerca: 44.805,85 €
ECA 2014: 8.654,49 €.
Europeana Photography: 89.918,84 €.
Formació i participació: 2.004,78 €.
Vegeu annex 7.
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Servei Municipal de Publicacions215

Cost de les edicions, coedicions i col·laboracions amb aportació econòmica de
l'Ajuntament de Girona.

En curs

Edicions: 15.432,61 €.
Coedicions: 32.503,14 €.
Subvencions a tercers: 8.455,00 €.
Vegeu annex 7.

Subvencions a projectes245
Finançament d'altres organismes a projectes en què participa el Servei. 

En curs

Ingressos totals per aquest concepte: 98.977,00 €.
Vegeu annex 7.
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1. 1 DONACIONS

1  NOUS INGRESSOS A L'ARXIU MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Cartell de les Festes de Sant Narcís, 1955.
Cartell de la Principal de Girona. Antoni Varés.

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AMICS DE LA MAR

Revista L'Exocetus Volitans, 1987-2007.

BERMEJO DE SANTOS, MARIA TERESA

Rebut i documentació textual relativa a l'esbós del quadre El gran dia de Gerona, de Ramon Martí
Alsina.

BIRULÉS BERTRAN, JOSEP MARIA

Llibre: "Gerona. La catedral y el Museo Diocesano".

BRUGADA I GUTIÉRREZ-RAVÉ, JOSEP

Documentació de la família Casadevall Rosés, segles XVIII-XX.

DOMÈNECH, JOAN (JOVENTUTS MUSICALS DE GIRONA)
Documentació relativa a la gestió i organització d'activitats de l'entitat Joventuts Musicals de Girona,
anys 1979-2000.

LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ, JOSEP

Ampliació del fons ja existent: àlbums de fotografies, 1 vídeo, llibres, revistes i butlletins, retalls de
premsa i correspondència. Anys 1995-2005.

LLORENÇ, ESTHER

Llibres: "Memòria perduda. Depuració franquista a Figueres, Maçanet de la Selva, Sant Feliu de
Pallerols i Sant Esteve d'en Bas" i " Sumaríssim, 1939-1945. 70 anys dels primers consells de guerra a
les comarques de Girona".

MAROTO I MOLLEDA, JULIÀ

350 negatius en suport plàstic i vidre.

MARQUÈS I SUREDA , SALOMÓ

7 llibres dels quals el donant n'és autor, sobre mestres de Catalunya.
Llibres: "Ensenyar-los a pensar" i "El matrimoni Roquet-Llovera", dels quals n'és autor.

MONTERO RIBOT, FRANCESC

23 diapositives sobre les Pedreres.

PAGANS I GRUARTMONER, CLARA I ANNA

Imatges sobre les obres del passeig d'Olot, de Xavier Pagans Montsalvatge
25 negatius.
84 còpies en color.
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PLA I SOLER, ISABEL I MARGARIDA

Col·lecció "Estampes de Girona", de Joaquim Pla i Dalmau
12 planxes d'impremta.
230 linogravats.
1 maqueta original.
1 plec de documents.

PUMAROLA, MONTSERRAT

Combat, núm. 73, de 14 d'octubre de 1936, procedent del pare de la donant.

RIGAU I OLIVER, ANTON M., GEMMA I IRENE

12 pergamins que contenen vendes i establiments del mas Cots Demont d'Argelaguer, anys
1254-1555.

SARTORIO LORENZO, M. JESÚS

16.709 negatius, corresponents a 598 reportatges de 2001 a 2003.
32.084 imatges digitals corresponents a reportatges de 2002 a 2006.

SOLER COLOMER, MONTSERRAT

Fons produït per Martí Massafont Costals
1.512 rodets de negatiu de pas 135 mm.
608 negatius de la càmera Linoff.
33 plaques de vidre.
Un centenar aproximat de còpies positives.

TERRIBAS I ROCA, GUILLEM (LLIBRERIA 22)
39 cintes de vídeo sobre presentacions literàries. Anys 2009-2012.
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1. 2  ADQUISICIONS

AENOR
Normes ISO 20200:2011 i 30301:2011 sobre sistemes de gestió per als documents.

AMERICAN INSTITUTE FOR CONSERVATION OF HISTORIC AND ARTISTIC WORKS, THAMES & HUDSON PUBLISHERS,
LITTLEHAMPTON BOOK SERVICES LTD.
Llibres: "The AIC Guide to digital Photography and Conservadion Documentation", "The Digital Print" i "
The Daguerriotype: nineteenth-Century Technology and Modern Science".

ASSOCIACIÓ D'HISTÒRIA RURAL DE LES COMARQUES GIRONINES

Subscripció a les publicacions editades per l'entitat.

CASA DEL LLIBRE

Llibre: "Rambla de Barcelona, català-anglès".

DIGEC, SAU
Anuari 2011 d'Enciclopèdia Catalana.

GRAZPE COLECCIÓN

Àlbum de fotografies de la fàbrica Grober.

INSTITUCIÓ CATALANA DE GENEALOGIA I HERÀLDICA

Llibre: "Manual de nobiliària catalana".

KOWASA ONLINE, SL
Llibre: "Captura digital y revelado del RAW"

LA FELTRINELLI LIBRERIE

Llibre: "Leggere la fotografia".

LIBRERÍA GLOBAL

Llibre: "Calles de la Provincia de Gerona - Girona", de 1933.

LIBROS LA PEÑA, SL
Llibres: "Juan de Biclaro, obispo de Gerona", "Gerona. Memorable sitio", i el cartell "Plaza de toros de
Santa Eugenia".

LIBROS TIRANT LO BLANC, SLU
Llibre: "Obras fotográficas y meras fotografías".

OLIVERAS PUIG, JOSEP MARIA

2 fotografies del projecte "Una illa habitada".

PAJARITOS 25 SL. ISABEL MUÑOZ

Reportatge de la col·lecció "Arxiu, memòria i recerca".
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SÁNCHEZ CARRERA, JORDI

15 fotografies panoràmiques d'autor. 

TODOCOLECCIÓN - PABLO TORRES RUIZ

23 plaques estereoscòpiques sobre Girona.

TORRE MENDOZA, ADOLFO

97 plaques estereoscòpiques sobre la ciutat de Girona.
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ÀREA / UNITAT CRONOLOGIAMLTAD

CULTURA

SERVEIS CENTRALS DE CULTURA 1,25

Documentació de suport a la gestió 20110,75
Documentació de treball, de difusió, publicacions,
convocatòries i publicitat (documentació del cap de Cultura)

Subvencions a tercers 20110,50
Documentació annexa que acompanya les sol·licituds que no
han obtingut cap subvenció. Convocatòria KREAS

EDUCACIÓ I ESPORTS

CENTRES D'ENSENYAMENT 0,30

Consells escolars de centre 2005 2006448 /0,20
Convocatòries del Consell Escolar, l'ordre del dia, fotocòpies
actes, correspondència relacionada i altra documentació
annexa, sovint fotocòpies, fax...
Llicències d'ús de béns i equipaments 2005 2006398 /0,10

EDUCACIÓ 3,00

Hemeroteca 1973 1986/3,00
Información Laboral

HISENDA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24,00

Bonificacions de la taxa del servei de recollida i gestió de
residus

2006216 0,40

Càrrecs i dates 2006583 0,50
Dates Recaptació
Certificats municipals 2008 2009/0,30
Certificats de béns
Devolució d'ingressos indeguts 200624 0,30
Documentació de suport a la gestió (Gestió Tributària) 1980 1989/2,50
Còpies de decrets relatius a diversos impostos i tributs:
baixes, altes, canvis de domicili, reclamacions, anul·lacions,
devolucions d'ingressos indeguts, ingrés directe,
ajornaments, bonificacions
Exempcions i bonificacions de l'impost sobre béns immobles 2006193 0,30
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana

2004600 0,20

Escriptures públiques no subjectes a plusvàlua
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana

2009600 3,70

Autoliquidacions de l'impost
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Liquidacions tributàries per ingrés directe 2006276 1,20

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO),
ocupació temporal de la via pública, liquidacions de la grua,
liquidacions d'ingrés directe i anul·lacions
Liquidacions tributàries per ingrés directe 1984 1987276 /0,30
Llistats mensuals d'ingrés directe: circulació, ocupació via
pública, mercats

Modificacions del padró de l'impost sobre activitats
econòmiques

2005 2006321 /2,30

Declaracions, altes i modificacions
Modificacions del padró de l'impost sobre béns immobles 2006322 1,80
Canvis de titulars, altes i modificacions
Modificacions del padró de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica

200669 5,30

Autoliquidacions i processos
Modificacions del padró de la taxa del servei de recollida i
gestió de residus

2006217 0,90

Modificacions del padró de la taxa del servei de recollida i
gestió de residus

1997 2006217 /0,10

Modificacions del padró de la taxa pel servei de conservació de
cementiris

2006213 0,10

Modificacions dels padrons fiscals per a l'ús privatiu de béns
públics i la prestació de serveis

2006274 0,70

Canvis de domiciliació fiscal
Notificacions de liquidacions tributàries 2006277 0,40
Obertures d'activitats econòmiques, escombraries industrials
Recursos ordinaris a l'impost sobre activitats econòmiques 2006191 0,20
Recursos ordinaris a l'impost sobre béns immobles 2006194 0,40
Recursos ordinaris a l'impost sobre construccions, instal·lacions
i obres

2006276 0,10

Recursos ordinaris a l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana

2004601 0,20

Recursos ordinaris a l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica

2006197 0,60

Recursos ordinaris a la taxa dels padrons fiscals per a l'ús
privatiu de béns públics i la prestació de serveis

2006275 0,40

Talons de càrrec 2006278 0,80
Oficis de tramesa de rebuts pagats

INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 0,10

Expedients d'inspecció tributària 2000 200522 /0,10
Expedients d'inspecció de l'impost sobre activitats
econòmiques (IAE)

INTERVENCIÓ 4,70

Convocatòria de les comissions informatives 1997 2011/0,40
Convocatòries de les reunions de la Comissió Informativa
d'Hisenda
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Documentació de suport a la gestió 1988 2009/4,30

Còpies i fotocòpies, llistats i documentació de treball relatiu a:
justificants de modificació de pressupostos, decrets de
devolucions, còpies de càrrecs i dates, comptes de
Recaptació, tancament de comptabilitats, informes interns,
auditories de la sindicatura de comptes, ordenances,
liquidacions, major de comptes, estats de pressupostos del
Patronat Call, còpies de facturacions, comptabilitat
patrimonial

RECAPTACIÓ 37,45

20091,61Avisos informatius de rebuts de padró retornats

2004 2006311 /0,20Relacions de cartes certificades enviades a correus

1997 2005/0,05Còpies i esborranys de documents de procediments
d'executiva i constrenyiment

Càrrecs domiciliats a entitats bancàries 2003 2006587 /0,10
Remeses de rebuts domiciliats als bancs
Càrrecs i dates 2006583 0,80
Càrrecs de rebuts: liquidacions, multes; dates d'anul·lació de
rebuts, interessos i recàrrecs

Diari de caixa de recaptació 2006582 3,00
Justificants diaris de caixa
Diari de caixa de recaptació 2004 2006582 /0,10
Justificants diaris de caixa. Llistats targeta VISA
Expedients de constrenyiment 200535 26,70
Expedients de constrenyiment, notificacions anul·lades o
pagades, relacions certificades de deutors

Ordres de domiciliació bancària 1994 2004585 /0,49
Per a la domiciliació de rebuts de padró, donades de baixa
Registre general de documents d'entrada 2004 2006/0,24
Registre general d'entrada de documents (trasllats a la unitat)
Resums comptables de recaptació 2007 2010586 /4,00
Llistats mensuals de cobraments
Resums comptables de recaptació 1999 2005586 /0,08
Llistats mensuals de cobraments
Talons de càrrec 2006278 0,08
Girs postal

TRESORERIA 3,60

Emissió municipal de deute públic 19810,10
Títols i cupons amortitzats
Manaments de pagament 200438 3,50

MOBILITAT I VIA PÚBLICA

CIRCULACIÓ I MOBILITAT 0,40

Targeta de transport gratuït 2004 2009316 /0,40
Sol·licituds de carnet de transport gratuït
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DISCIPLINA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT 23,56

Expedients sancionadors en matèria de trànsit 200629 23,30
Expedients de multes de circulació, al·legacions i recursos
Expedients sancionadors en matèria de trànsit 2003 200629 /0,26

VIALITAT 28,20

Expedients de desballestament de vehicles abandonats 2002 2005387 /2,50
Requeriments a titulars de vehicles del dipòsit municipal,
llistats de vehicles per donar de baixa i desballestar (amb
fotos)
Llicències d'ús comú especial 2006293 4,10
Permisos d'ocupació temporal de la via pública: rases,
bastides, grues, tanques, plataformes elevadores, taules i
cadires
Llicències d'ús comú especial 2001 2005293 /4,60
Llicències d'ocupació temporal de la via pública: guals, rètols,
banderoles. Altes i baixes

Llicències d'ús comú especial 1956 1988293 /12,10
Llicències d'ocupació temporal de la via pública: guals, rètols,
banderoles, tendals, marquesines, aparadors, cartelleres,
grues, tanques, bastides, parades de venda, fullets publicitat,
senyalització viària.

Llicències d'ús comú especial 1977 2000293 /4,90
Llicències d'ocupació temporal de la via pública: guals, rètols,
plaques, tendals

PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I COMERÇ 1,38

2006 2007/1,20Fotocòpies d'instàncies
Documentació de suport a la gestió 20120,18
Esborranys, notes, documents de treball, còpies

TURISME 0,90

Correspondència 200937 0,90
Correspondència de l'oficina de Turisme

RÈGIM INTERIOR

ESTADÍSTICA 10,75

Certificats d'estadística 20101,90
Eleccions al Congrés i al Senat 2011633 0,70
Llistats de carrers i d'electors, per districtes i seccions
Eleccions al Parlament de Catalunya 1988 2003633 /0,70
Eleccions al Parlament Europeu 1987 1999633 /0,65
Eleccions Generals al Congrés i al Senat 1989 2000633 /0,60
Eleccions municipals 1987 1991633 /0,35
Modificacions del padró municipal d'habitants 2009 2010618 /0,25
Sol·licituds d'empadronament resoltes
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Modificacions del padró municipal d'habitants 2006618 5,60

Documentació complementària de característiques personals,
renovació inscripcions habitants no comunitaris, canvis de
domicili i altes

PERSONAL 11,10

Concursos i oposicions 2002 200716 /6,70
Instàncies, currículums, proves de selecció
Control horari 2009 201012 /0,50
Demanda de llocs de treball 2009137 1,10
Dietes i desplaçaments 2005 2006249 /0,60
Permisos 20108 2,10
Vacances 20109 0,10

SECRETARIA GENERAL 0,30

Contractació de serveis 1994 2001240 /0,10
Contractació de subministraments 1994 2001236 /0,20

SEGURETAT CIUTADANA

POLICIA JUDICIAL 22,40

Atestats 1999 2001266 /14,60
Requeriments judicials 2004 2006386 /7,80

POLICIA MUNICIPAL 14,00

Informes tècnics d'accidents de trànsit 2002 2006123 /14,00

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

0,70

Comunicats diaris de brigades 1978 1984/0,20
Comunicats dels bombers
Contractació d'obres 1982 1984235 /0,30
Contractació menor d'obres
Reclamació per danys al patrimoni municipal 1976 197994 /0,20
Danys a la via pública

ARXIU MUNICIPAL 31,10

Col·lecció Ajuntament de Girona / Hemeroteca 2003 2007/24,14
Diari Avui
Col·lecció Ajuntament de Girona / Hemeroteca / Biblioteca 5,00
Publicacions de biblioteca i hemeroteca
Col·lecció Ajuntament de Girona / Hemeroteca / Biblioteca 0,51
Quinze capçaleres del catàleg de l'hemeroteca de l'Arxiu i
publicacions de biblioteca no catalogades

Fons 121 1960 1975/1,45
Premsa i apunts i notes sobre bibliografia

SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

SERVEIS INFORMÀTICS 1,50

Contractació de subministraments 1979 2001236 /1,50
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SERVEIS SOCIALS

CENTRES CÍVICS 0,70

Llicències d'ús de béns i equipaments 2006398 0,60
Lliuraments a justificar 20090,10

CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL 0,03

Lliuraments a justificar 2007 2009/0,03

EQUIP D'INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE 0,05

Lliuraments a justificar 2004 2009/0,05

EQUIP MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT (EMPSA) 0,04

Lliuraments a justificar 2004 2009/0,04

SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS DE SERVEIS SOCIALS 3,65

Adjudicació d'habitatges de protecció oficial 2006 2008500 /0,40
Fotocòpia del primer full de les sol·licituds d'ajudes de lloguer
de la Generalitat, fotocòpia del registre de Siagi

Adjudicacions d'habitatges de protecció oficial 1988 1993516 /0,30
Còpies de sol·licituds de segones adjudicacions d'habitatges
de promoció pública (Fontajau - Font de la Pólvora)

Correspondència 20050,60
Comunicats informatius a les persones usuàries del Centre
d'Orientació i Planificació Familiar: cartes retornades i
acusaments de rebuda de les cartes enviades (ordenats de
l'1 al 3045)
Documentació de suport a la gestió 2006 2008/0,60
Fitxes de sol·licituds d'informació sobre habitatges protegits,
utilitzades amb finalitats estadístiques i de difusió

Expedients de cèdules d'habitabilitat de segona ocupació 2006 2009/1,40
Documentació còpia de l'expedient que tramita la Generalitat:
instàncies, cartes. Impressió pantalles de registre de Siagi
Lliuraments a justificar 2005 2009/0,05
Registre general de documents 2005 2010/0,30
Llistats auxiliars de treball del registre d'entrada de
documents (trasllats a la unitat)

SERVEIS ESPECÍFICS I SALUT 0,05

Lliuraments a justificar 2005 2009/0,05

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 0,50

Beques i ajuts 2006297 0,20
Programa de vacances
Lliuraments a justificar 2001 2009/0,30

SOSTENIBILITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS 0,34

Comandes d'obra i servei 2004 2007/0,17
Fulls de tasques a fer per la brigada de control de plagues i
animals

60



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

ÀREA / UNITAT CRONOLOGIAMLTAD

Memòria 2012

Comunicats diaris de brigades 1996 2007/0,11

Fulls de treball, feines diàries fetes pels treballadors de la
brigada de control de plagues i animals

Dret de petició, suggeriments i queixes 1996 2007539 /0,06

GESTIÓ DE L'ENTORN NATURAL I ESPAIS PÚBLICS 0,07

Comunicats diaris de brigades 20100,05
Fulls de treball, tasques setmanals fetes pels treballadors de
la brigada de jardineria
Dret de petició, suggeriments i queixes 20090,02

URBANISME I ACTIVITATS

ADMINISTRACIÓ CENTRAL URBANISME 0,20

2001 2005/0,20Convocatòries de les reunions de la Comissió Informativa
d'Urbanisme

CONTROL D'ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 1,70

Certificats de compatibilitat urbanística 2004 200679 /0,30
Documentació de suport a la gestió 20120,50
Còpies de projectes d'activitats
Documentació de suport a la gestió 20120,90
Còpies de projectes d'activitats

EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 7,60

Documentació de suport a la gestió 2007 2011/0,50
Còpies d'informes, certificacions, plànols i projectes d'obres
Documentació de suport a la gestió (Urbanisme) 2010 2012/2,10
Còpies i fotocòpies de plànols de llicències d'obres, informes i
expedients urbanístics i d'activitats i llistats de la Junta de
Govern Local
Llicències d'obres 1999 200667 /1,50
Pla de seguretat i salut dels expedients de llicències d'obres
majors

Llicències d'obres 2006 201267 /1,00
Còpies de projectes d'obres
Llicències d'obres 2011 201267 /2,50
Segones còpies de projectes, plànols, informes, projectes
executius, resums

PLANEJAMENT I PROJECTES 1,70

1993 2008/1,70Còpies i fotocòpies d'expedients de planejament, còpies de
projectes

METRES LINEALS

DATES EXTREMES 1956-2012

REGISTRE D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 2012/1 a 2012/116

TOTAL  PROPOSTES 116

237,32
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Evolució de l’eliminació 
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3 TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 
 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA INGRESSADA EN ELS DARRERS 10 ANYS 
 
ANYS / METRES LINEALS 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GLOBAL 

ARXIU ADMTIU. 5,82 8,58 5,25 310,10 282,95 131,47 140,95 130,28 151,33 85,58 1.252,31 

ARXIU HISTÒRIC * 2,00 0,24 0 0 0 1,72 0 0 0,40 1,30 5,66 

ARXIU C. GESTIÓ    94,80 157,80 57,38 131,58 45,90 80,38 54,10 621,94 
 
ÍNDEXS D’OCUPACIÓ DELS DIPÒSITS 
METRES LINEALS INCREMENT DISMINUCIÓ DISMINUCIÓ INCREMENT 
 PER TRANSFERÈNCIA PER TRANSFERÈNCIA PER ELIMINACIÓ REAL 

ARXIU ADMINISTRATIU +6%  -0,09% -4,7% +1,21% 

ARXIU HISTÒRIC * +0,07%  -2,53% -2,46% 

ARXIU CENTRAL DE GESTIÓ +20,37%  -4,73% +15,64% 

* No es comptabilitzen els increments fets per donacions de tercers. 

 ACG AA AHC 

CAPACITAT DELS DIPÒSITS 345 ML 1.540 ML 1.835 ML 

OCUPACIÓ DELS DIPÒSITS  307 ML 1.433,3 ML 1.692,3 ML
 

ÍNDEX D’OCUPACIÓ      88,9% 93% 92,2% 
 

Evolució dels metres lineals ingressats als darrers anys
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3.1  ARXIU ADMINISTRATIU 

Transferències dels serveis administratius

DOCUMENTACIÓ

Administració Central d'Urbanisme i Obres
2,001 1977-2006 20

Centres d'Ensenyament
0,701 1995-2006 7

Comerç
0,401 2004-2007 4

Consell Escolar Municipal
0,201 2004-2006 2

Control d'Activitats i Instal·lacions
8,401 1997-2006 84

Control de Plagues i Animals
1,301 1977-2007 14

Cooperació i Solidaritat
0,901 2005-2006 9

Disciplina Urbanística
3,901 1991-2006 39

Edificació i Ús del Sòl
12,001 1999-2006 120

Educació
0,101 2005-2006 1

Escoles Bressol
0,201 2003-2006 2

Espectacles
1,501 1994-1999 15

Estadística
2,651 2010 50

Gestió d'Espais Verds Urbans i Entorn Natural
0,101 2003-2006 1

Gestió Tributària
6,002 1983-2008 60

Inspecció Tributària
2,101 1999-2011 21

Mercats d'Abastaments
0,201 2003-2005 2

Neteja Viària, Tractament i Recollida de Residus
1,101 1988-2006 11

Promoció de la Formació i l'Ocupació
0,401 2001-2007 4
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Recaptació
18,601 2011 186

Relacions Institucionals
0,701 2006-2011 7

Secretaria General
1,461 2000-2007 28

Serveis Informàtics
1,001 2005-2006 10

Serveis Socials d'Atenció Primària
5,701 1995-2006 57

Turisme
0,201 2004-2006 2

71,81TOTALS 1977-201126 756

HEMEROTECA

Secretaria General
13,771 1914-2006 193

13,77TOTALS 1914-20061 193

677

271

1

Unitats transferents

Transferències

Dates extremes de la documentació

Capses

Llibres 

Expedients / dossiers

Altres

Metres lineals 85,58

27

Unitats instal·lació

25

1914-2011

Format :

949
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3.2  ARXIU CENTRAL DE GESTIÓ

Transferències dels serveis administratius

Administració Central d'Urbanisme i Obres
2,502009-20101 25

Centres d'Ensenyament
1,402000-20091 14

Educació
0,102007-20091 1

Escoles Bressol
0,402005-20091 4

Estadística
9,802009-20103 98

Gestió Tributària
18,102009-20112 181

Informació i Atenció Ciutadana
0,402005-20101 4

Intervenció
8,201994-20101 82

Recaptació
3,702010-20111 37

Secretaria General
5,502004-20091 55

Societats Municipals
1,401983-20071 14

Teatre Municipal
0,202005-20061 2

Tresoreria
2,4020101 24

54,10TOTALS 1983-201116 541
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541

Unitats transferents

Transferències

Dates extremes de la documentació

Capses

Llibres 

Expedients / dossiers

Altres

Metres lineals 54,10

16

Unitats instal·lació

13

1983-2011

Format :

541
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3.3  ARXIU HISTÒRIC

Transferències de l'Arxiu Administratiu

DOCUMENTACIÓ

Arxiu Administratiu
1,301 1971-1986 6

1,30TOTALS 1971-19861 6

6

Transferències

Dates extremes de la documentació

Capses

Llibres 

Expedients / dossiers

Altres

Metres lineals 1,3

1

Unitats instal·lació

1971-1986

Format :

6
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4 SERVEI DE CONSULTA 

 

Dades sobre consultes i usuaris/àries 

 

 

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA 

 

 
CONSULTA I PRÉSTEC DE DOCUMENTACIÓ PER SECCIONS ALS DARRERS 10 ANYS 
�

ARXIU ADMINISTRATIU 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GLOBAL 

USUARIS/ÀRIES 667 558 431 431 1.312 1.644 1.524 1.493 1.696 1.562 11.318 

CONSULTES
 / 

PRÉSTECS 1.294 1.061 831 638 1.995 2.563 2.135 2.160 3.135 2.709 18.521 

PRÉSTECS 890 768 697 450 682 728 655 837 1.211 1.181 8.099 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

USUARIS/ÀRIES  1.196 1.224 1.256 1.274 1.736 1.353 1.072 1.027 1.020 606 11.764 

CONSULTES 3.016 3.562 3.269 2.647 2.576 2.587 2.283 2.676 2.466 2.008 27.090 

CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE 

USUARIS/ÀRIES  154 188 182 143 253 342 330 322 364 300 2.578 

CONSULTES       554 824 1.102 506 2.986 

 

  

 

TIPUS DE CONSULTA 
 ARXIU ADMINISTRATIU ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

Documentació 99,71% 63,10 % 

Hemeroteca 0,07% 3,74 % 

Biblioteca 0,22% 33,16 % 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GLOBAL 

            
USUARIS/ÀRIES 2.017 1.970 1.869 1.848 3.301 2.997 2.926 2.842 3.080 2.468 25.318 

CONSULTES 4.464 4.811 4.282 3.467 4.921 5.150 4.972 5.660 6.703 5.223 54.803 
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Documentació
Hemeroteca
Biblioteca  

 

 

 

Reproducció de documents 

 

ARXIU ADMINISTRATIU 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GLOBAL 

ÚS PÚBLIC            

ÚS PRIVAT 8 190 7 234 671 1.315 988 4.218 2.889 552* 11.072 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 

ÚS PÚBLIC 430 51 19 34 31 14 109� 107 61 129 985 

ÚS PRIVAT 3.932 4.066 6.413 2.615 1.983* 1.014* 417*� 1.174* 747* 1.011 23.372 

CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE 

ÚS PÚBLIC 410 189 236 361 284 361 538� 373 719 422 3.893 

ÚS PRIVAT 207 426 441 442 238 223 239� 326 464 83 3.089 

TOTAL          2.197  

 
* No inclou la reproducció amb càmera digital per part dels usuaris/àries. 
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Evolució de consultes i d'usuaris/àries presencials en els darrers 10 anys 
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Evolució desglossada de la consulta presencials en els darrers 10 anys  
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Consultes presencials per mesos 
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WEB SGDAP 
�

DADES GENERALS 
�

 
Nombre total d’usuaris/àries: 85.129 + 18,12 % 
Pàgines visitades: 678.574 (7.97 pàgines / fitxers per usuari/ària)  
Mitjana de navegació: 5 m 50 s + 25 segons 
Accessos de fitxers: 
• Pàgines de premsa 399.296 (26.76 pàgines per visita) 
• Articles i altres textos (PDF) 56.445 + 12,20 %  
• Fotografies, gravats i cartells (JPEG) 53.545 + 15,12 % 
• Vídeo, pel·lícules i documents sonors 3.361 - 66,96 % 
• “Manual para la gestión de fondos  
 fotográficos” 220.207 
 
Accessos directes o des de “preferits”: 83 % + 20,9 % 
Accessos des de motors de cerca: 12,3 % - 16,7 % 
Accessos des de pàgines externes: 4,2 % - 4,3 % 
 

 
PRINCIPALS PÀGINES D’ENTRADA  34.63 % D’USUARIS/ÀRIES 
 

1. Servei de premsa digitalitzada 12.588 14,79 % 
2. Arxiu Municipal de Girona: portada 4.783 5,62 % 
3. SGDAP: portada 4.472 5,27 % 
4. Art al carrer 3.985 4,68 % 
5. Consulta de fons. Temàtica de la documentació  3.651 4,29 % 

 
Sobre un total de 1.590 pàgines d’entrada. 
 
 
TEMPS GLOBAL DE LES CONSULTES PER DURADA MITJANA DE LA CONSULTA  

�

  Períodes Usuaris/àries  Temps consulta Variació 2011 

0s-30s (15s) 58.219 68,3 % 242 h + 44 h 

30s-2mn (75s) 7.039 8,2 % 146 h + 27 h 

2mn-5mn (210s) 4.693 5,5 % 273 h + 38 h 

5mn-15mn (600s) 5.286 6,2 % 881 h + 80 h 

15mn-30mn (1.350s) 3.289 3,8 % 1.233 h + 122 h 

30mn-1h (2.700s) 4.374 5,1 % 3.280 h + 1.011 h 

1h+ (4.500s) 2.231 2,6 % 2.788 h + 841 h 

Temps aproximat 8.843 h + 2.163 h 
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CANAL YOUTUBE CRDI 
�

 
 
Visualitzacions: 13.830 
Minuts de visualitzacions estimats: 10.086 
 
 
 
  
Visualitzacions per títols: 
 
Títol Visualitzacions 
Josep Bagué. El carrilet d'Olot 1.536 
Narcís Sans. Últim viatge del tren de Sant Feliu 1.452 
Ferrocarril de Girona a Olot. 1911 ca 1.223 
Daguerreotype 998 
Cronofotografia . Muybridge. Chronophotography 892 
Pandora and the Flying Dutchman. Mario Cabré, 
Ava Gardner. 1950 

541 

Torroella de Montgrí y su fiesta mayor (1947) 537 
World Day for Audiovisual Heritage - Girona: les 
escales de la Catedral 

520 

Campament de la Organización Juvenil Española 
(OJE) (I). [1960-1965] 

448 

Guerra Civil a Girona. 1936 405 
�

 
 
 
Homes: 77,6% 
Dones: 22,4 %
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Dades geogràfiques: 
 

 
�

 



PRÉSTECS DEVOLUCIONS TOTAL  SOL·LICITUDS

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

195 142 110 337

211 80 110 291

177 118 141 295

115 129 126 244

125 168 141 293

184 99 100 283

97 45 55 142

56 79 97 135

101 77 79 178

106 93 82 199

93 86 82 179

68 65 90 133

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Memòria 2012

4.1  ARXIU ADMINISTRATIU 

Desglossament mensual

MES CONSULTES

Gestió de consultes

2.709TOTALS 1.528 1.181 1.213

2.370

339

Interns/nes 1.321

Externs/nes 241

TOTALS 1.562 2.709

USUARIS/ÀRIES CONSULTES

Tipus d'usuari/ària Mitjà utilitzat (usuaris/àries) Finalitat (consultes)

Presencial

Telèfon

C/e, correu, RE

Administrativa

Orientació recerca

Assessorament tècnic

Informació Servei

USUARIS/ÀRIES CONSULTES

873

489

200

1.562

2.709

2.598

9

67

0

Persones jurídiques
Persones físiques 260

79
177

64
USUAR. EXTERNS/NES CONSULTES

Investigació 35

Dones
Homes

70
107

CONSULTES INTERNES GESTIÓ DOCUMENTAL

SIAGI 236 Confecció exp.      29
Classificació 113 Transferències       53
Procediment 120 Avaluació      51

76
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Documentació consultada  
 
 
CONSULTA INTERNA  
 
Llicències d'obres  730 
Expedients de constrenyiment  253 
Llicències d'activitat econòmica innòcua  144 
Llicències d'activitat econòmica classificada  105 
Actes del Ple  46 
Modificacions del padró d'habitants  41 
Construcció i manteniment d'equipaments municipals  39 
Contractació de serveis  19 
Llicències ambientals d'activitat econòmica  19 
Contractació d'obres  18 
Convenis de col·laboració  17 
Ordres d'execució de disciplina urbanística  17 
Manaments de pagament  13 
Plans parcials d'ordenació  13 
Expedients d'inspecció tributària  12 
Infraccions urbanístiques  12 
Expedients personals 11 
Obres d'infraestructura i serveis  11 
Plans generals d'ordenació urbanística  11 
Contractació de la gestió dels serveis públics  9 
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  6 
Actes de Comissió de Govern  5 
Correspondència  5 
Decrets de l’Alcaldia 5 
Plans especials  5 
Plans, programes i projectes  5 
Projectes urbanístics: plànols 5 
Biblioteca  4 
Expedients de matrimonis civils  4 
Ordenances, reglaments i normatives municipals  4 
Padró d'habitants  4 
Premis i beques de recerca  4 
Subvencions a tercers  4 
Concessions administratives  3 
Creació / modificació / dissolució d'òrgans de gestió descentralitzada  3 
Parcel·lacions  3 
Adquisició de béns i drets  2 
Cessió gratuïta de béns i drets patrimonials  2 
Contractació de personal  2 
Contractació de subministraments  2 
Devolució d'avals i fiances  2 
Recursos ordinaris a l'impost sobre béns immobles  2 
Subvencions  2 
Actes d'arqueig  1 
Càrrecs i dates  1 
Cessió d'ús de béns i drets patrimonials  1 
Consells escolars de centre  1 
Contractació de serveis: redacció d'estudis i projectes  1 
Diari de Caixa de Recaptació  1 
Estudis de detall  1 
Hemeroteca  1 
Modificacions del padró de l'impost sobre activitats econòmiques  1 
Notificacions de liquidacions tributàries  1 
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Oferta pública d'ocupació  1 
Oposicions i concursos  1 
Ordenances fiscals  1 
Programació i organització d'activitats  1 
Projectes urbanístics  1 
Registre d'atestats  1 
Símbols municipals / Denominació del municipi  1 
 
 
 
CONSULTA EXTERNA  
 
Llicències d'obres  195 
Llicències d'activitat econòmica innòcua  29 
Llicències d'activitat econòmica classificada  13 
Construcció i manteniment d'equipaments municipals  5 
Obres d'infraestructura i serveis  5 
Projectes urbanístics: plànols  3 
Biblioteca  2 
Plans especials  2 
Hemeroteca  1 
Llicències ambientals d'activitat econòmica  1 
Llicències d'ús de béns i equipaments  1 



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
Memòria 2012 

 

 79 

200 GESTIÓ DE SERVEIS 
 
07 Gestió de serveis específics 
 
 
 Total ítems Ítems resolts 
029 ASSESSORAMENT A UNITATS 
ADMINISTRATIVES  55  47 
Accés i protecció de dades  26  24 
Arxivament i transferència  3  3 
Conservació i eliminació  4  3 
Sistema de Gestió d’Expedients  22  17 
 
031 AUDITORIA DE SISTEMES DE GESTIÓ  66  66 
Arxivament i transferència  27  28 
Conservació i eliminació  1  1 
Manteniment  38  37 
 
032 FORMACIÓ DE PERSONAL MUNICIPAL  0  0 
 
033 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES  37  25 
Accés i protecció de dades  10  6 
Arxivament i transferència  4  4 
Sistema de Gestió d’Expedients  23  15 
 
034 GESTIÓ DE MILLORES  37  26 
Accés i protecció de dades  6  4 
Anàlisi documental i simplificació administrativa  3  3 
Conservació i eliminació  1  1 
Gestió administrativa i procediment  3  2 
Preservació digital  1  1 
Sistema de Gestió d’Expedients  23  15 
 
243 PETICIÓ DE SERVEIS  137  120 
Accés i protecció de dades  12  9 
Arxivament i transferència  45  38 
Conservació i eliminació  29  25 
Sistema de Gestió d’Expedients  51  48 
 
TOTALS  332  284 
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200 GESTIÓ DE SERVEIS 
 
07 Gestió de serveis específics 
 
029 Assessorament a unitats administratives municipals 
 
Accés i protecció de dades 
73583 Accés a dades personals - Accés a dades a finca adjacent 
65468 Accés a dades personals - AOC-DGT des de Multes 
68586 Avís formulari web - Concurs Intro - Text avís recollida i ús de difusió 
63888 Avís formulari web - Escoles Bressol - Text formulari pre-inscripcions 
73663 Avís formulari web - Reclamació de consum 
70484 Avís formulari web - Trameses de difusió - Butlletí de novetats del web 
61738 Clàusules protecció de dades - Cultura - Conveni Concurs Intro 
60343 Compromís de confidencialitat - Prevenció de Riscos Laborals 
64114 Compromís de confidencialitat - Prevenció de Riscos Laborals 
63327 Difusió de dades personal - UMAT - Servei Web d'Obres 
66196 Difusió de dades personals - Recaptació 
68509 Dret d'imatge - EMM Autorització - informació 
64109 Dret d'imatge - Escoles Bressol - Autorització en blog i pàgina web 
77470 Dret d'imatge - Filmació spot publicitari a la cursa de la Policia Municipal 
68444 Dret d'imatge - Fotografies al simulacre d'incendi de les escoles bressol 
67678 Enquesta mercat de treball: protecció de dades en els menors d'edat 
63342 Girona In: regulació en matèria de protecció de dades. 
67502 Petició externa de dades personals - Consultes telefòniques sobre multes  
64116 Petició externa de dades personals - Estadística - Telèfons des del Departament de BSiJ 
83123 Petició externa de dades personals - Estadística - IAS - La Maduresa i l'Envelliment Satisfactori 

a Girona 
61450 Protecció de dades en tema d'habitatges i tractament de subacords 
65813 Publicació de dades personals en edictes - Seminaris emprenedors 
64893 Revisió text - Multes 
74064 Venda de bitllets de tren 11 setembre 
 
Arxivament i transferència 
81928 Gabinet d'Estudis Socials i Europeus: organització de la documentació 
73198 Modificacions del Padró d'habitants: Consulta de persones cotitulars 
58682 Transferència de Societats Municipals: quadre de classificació 
 
Conservació i eliminació 
73610 Criteri de conservació de diverses sèries ex-Medi Ambient 
76443 Informació actualitzada d'avaluació de les sèries de la Policia Municipal 
73585 Sèries eliminables de l'àrea de Sostenibilitat i Participació Ciutadana 
 
Sistema de gestió d’expedients 
60304 Autorització de despeses inferiors a 1000¤: vals de comanda o decrets? 
60279 Autoritzacions d'usos a entitats amb seu a Centres Cívics 
82111 Classificació d’una sol•licitud informació de la Generalitat de Catalunya 
80878 Consulta de Centres Cívics: tramitació a Siagi i confecció d’expedients 
58913 Correcció d'un decret d'esmena. Revisió del redactat 
73751 Documents en un expedient de la sèrie 415 
80037 Documents i tràmits que formen part d'expedients de subvencions 
73894 Especificacions de la serie 006 de subvencions a tercers 
74313 Qüestions de classificació d'expedients tarifes d'aigües 
60007 Recaptació: Revisió dels documents d'ajornament i fraccionament de pagament 
60302 Règim de comunicació d'Urbanisme: Model d'instància 
80425 Relacionar expedients de Gestió de l'Entorn Natural 
60652 Resolucions d'imports inferiors a 1000¤: Excepcions a l'Àrea de Serveis Socials 
80242 Revisió d'expedients de Gestió de l'Entorn Natural, sèrie 008 
59243 Tancament d'expedient amb expedients relacionats 
67830 Tramitació conveni i accés de dades ATM 
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031 Auditoria de sistemes de gestió 
 
Arxivament i transferència 
75545 Control transferència Control d'Activitats AA 
75609 Control transferència Control de Plagues AA 
83545 Control transferència Cooperació AA 
59166 Control transferència de Disciplina Urbanística 
77047 Control transferència de Neteja Viària, Tractament i Recollida de Residus AA 
63163 Control transferència d'Educació-AA 
73069 Control transferència d'Educació-ACG 
61022 Control transferència d'Espectacles a l'Arxiu Administratiu 
61840 Control transferència Estadística 
70014 Control transferència Estadística AGC 
74123 Control transferència Gestió de l'Entorn Natural AA 
68808 Control transferència Gestió Tributària AA-ACG 
63344 Control transferència Gestió Tributària ACG 
70314 Control transferència Gestió Tributària-2 AA 
69829 Control transferència Inspecció Tributària AA 
67772 Control transferència Intervenció ACG 
80852 Control transferència Oficina de Compres -ACG 
65501 Control transferència OIAC - ACG 
65759 Control transferència Promoció AA 
64894 Control transferència Recaptació AA 
78584 Control transferència Secretaria - Hemeroteca 
83629 Control transferència Serveis Informàtics AA 
82365 Control transferència Serveis Socials AA 
68664 Control transferència SMO AA 
78983 Control transferència Societats Municipals ACG 
61839 Control transferència Teatre ACG 
70125 Control transferència Tresoreria ACG 
82995 Transferència de documentació d'Urbanisme (Pla General) a l'Arxiu Històric 
 
Conservació i eliminació 
65500 Control de la recollida de documentació 
 
Manteniment 
4492 Canvi de regidor de la Regidoria delegada del projecte ferroviari 
1488 Gestió d'expedients: assignar una categoria a Anna Comas 
7711 Grup de correu Usuaris de Registre d'Expedients: alta persones usuàries 
8136  Grup de correu Usuaris de Registre d'Expedients: alta persones usuàries 
3617 Identificació de les unitats a les notificacions externes 
2404 Modificar descripció sèries al Firmadoc 
2438 Modificar peu recurs dels requeriments del registre d'entrada 
1167 Ordre del dia del ple: anul·lar excepcions a la inclusió per unitat 
6756 Registre de Sortida de Documents: homogeneïtzació de les unitats 
1094 Registre General d’Expedients: canvi de càrrec (Rosa Diví) 
7418 Registre General d’Expedients: error en l'assignació sèrie - tipus d'expedient 
3234 Registre General de Resolucions: assabentat dels decrets de sanció de trànsit 
6906 Registre General d'Entrada i Sortida de Documents: llistat de temes actius 
1069 Registre General d'Expedients: alta d'usuàries provisional (EMPSA) 
5426 Registre General d'Expedients: alta persona usuària a la unitat d'Intervenció 
770 Registre General d'Expedients: alta persones usuàries (108) 
1837 Registre General d'Expedients: alta persones usuàries (Espai Marfà) 
6825 Registre General d'Expedients: alta persones usuàries (unitat LGTB) 
8285 Registre General d'Expedients: alta persones usuàries d'una nova unitat d'expedients (114) 
970 Registre General d'Expedients: alta usuari (Jordi Caballero) 
1279 Registre General d'Expedients: alta usuària (Anna Cutrona) 
2610 Registre General d'Expedients: alta usuària (Lluïsa Roger) 
1634 Registre General d'Expedients: alta usuària a Planejament i projectes 
1079 Registre General d'Expedients: alta usuàries (Recursos humans) 
1573 Registre General d'Expedients: altes persones usuàries (Promoció) 
1621 Registre General d'Expedients: altes persones usuàries (Sostenibilitat) 
3440 Registre General d'Expedients: associar una categoria d'accés 
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5727 Registre General d'Expedients: baixa usuària 
5713 Registre General d'Expedients: baixa usuaris unitat 029 PREVENCIO DE RISCOS 
5486 Registre General d'Expedients: càrrec Víctor Chaparro 
4607 Registre General d'Expedients: manteniment de models de documents 
4390 Registre General d'Expedients: nou peu de signatura de la M. Àngels Planas 
6824 Registre General d'Expedients: quadre de classificació amb sèries no associades 
2020 Registre General d'Expedients: signatura Gerent (urgent)  
205 Registre General Entrada de Documents: ampliació dels dígits del codi dels temes 
7101 SIAGI- DECRETS - Gerent (2) 
7088 SIAGI Expedients: pantalla gestió d'unitats 
 
 
033 Gestió d'incidències 
 
Accés i protecció de dades 
67797 Avís formulari - Fitxa de creditors 
70829 Avís formulari web - Mailing Museu d'Història de la Ciutat 
65827 Creació de fitxer a Google Docs - Seminari emprenedors 
59131 Petició de dades a Estadística des de l'Observatori del Mercat de Treball 
65698 Publicació de dades personals en edictes - KREAS 
83159 Recollida de dades d'una tercera entitat en una activitat municipal - Cursa de Sant Silvestre 
 
Arxivament i transferència 
60539 Capses d'Educació canviades de prestatge a l'ACG 
58826 Dipòsit temporal de documentació de Secretaria a l'ACG 
72741 Es va transferir un expedient sense el contenciós que tenia associat 
58478 Transferència de llicències d'obres: incidències 
 
Sistema de gestió d’expedients 
62368 Assignació de signatura a la sèrie 033 de la unitat 098 
73247 Diverses incidències en expedients de Sostenibilitat 
72761 Doble registre a Siagi d'expedients de constrenyiment amb recurs 
71132 Expedients de la sèrie 320 de la unitat 068 amb dades incompletes 
71102 Expedients de la unitat 101 amb dades incompletes 
60029 Gestió de subacords en un decret de Serveis Socials 
61094 Gestió d'expedients i vals de despesa 
64199 No visualització de la sèrie documental 116 
72700 Pèrdua d'un decret i modificació dels documents a Siagi 
63566 Personal - Decrets i informes fora del sistema 
59018 Registre General de Documents: Denominació de carrers (unitat de destí) 
5895  Registre General de Sortida de Documents: càrrega d'unitats errònies 
77923 Registre General d'Entrada de Documents: assentaments amb temes inactius 
63206 Registre General d'Entrada de Documents: taxa errònia 
68338 Registre General d'Entrada de Documents: tema duplicat 
6946  Registre General d'Entrada: utilització de temes inactius en els assentaments del registre 

d’entrada 
63331 Suspensió del Registre de parelles de fet: error en la classificació 
83709 Tractament dels expedients d'inspecció i control de vialitat 
 
 
034 Gestió de millores 
 
Accés i protecció de dades 
73010 Adequació protocol de confidencialitat per a investigadors 
60374 Compromís de confidencialitat - Contractació de personal 
63557 Donar categoria a la sèrie 441 
61026 Revisió documents - SMO - Regulació de les pràctiques d'alumnes de programes en empreses 
 
Anàlisi documental i simplificació administrativa 
60095 Formulari de consulta / préstec interns 
73239 Millora en el procediment de cerca de documentació als dipòsits 
59757 Modificació puntual de l'etiqueta dels expedients 
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Conservació i eliminació 
67517 Millores en el registre d'eliminació de documentació 
 
Gestió administrativa i procediment 
67839 Expedients sancionadors: delegació de competències en les regidories 
59089 Tramitació de la sèrie 095 Denominació d’espais públics 
Preservació digital 
62822 Captures del web municipal 
 
Sistema de gestió d’expedients 
8060  Control de l'assentament del RE dins les notificacions de resolucions segons sèrie expedient 
81363 Crear una nova sèrie a Patrimoni 
59827 Homogeneïtzació de les sèries d'expedients d'inspecció i sancionadors 
67541 Mocions d'entitats 
3676  Modificació del model de document de proposta/acord de despeses de JGL i Ple 
75357 Mòdul de cerques de Siagi 
77184 Nova unitat: Programa d'accés a l'habitatge 
70626 Quadre de classificació: canvis en les sèries 387, 420 i 089 
78659 Recepció de les notificacions internes de tots els Decrets  
60659 Registre General de Documents: modificació adscripció a la unitat de registre 
59475 Registre General d'Entrada de Documents: associar el document DNI al tema SM0120 
62000 Registre General d'Entrada de Documents: comunicat pels temes amb taxa associada 
60120 Registre General d'Entrada de Documents: modificació tema SG0097 Preinscripció escoles 

bressol 
5650 SIAGI Expedients: Recaptació 
73002 Siagi, millores en la tramitació d'expedients d'embargament 
 
 
243 Petició de serveis 
 
Accés i protecció de dades 
80788 Sol·licitud de consulta d'expedient - Llicència d'activitat 
63574 Creació de fitxer temporal - SMO - Enquesta Fires Sant Narcís 
59894 Exercici drets ARCO: Accés i cancel·lació d'un menor en fitxers de la Policia 
68834 Exercici drets ARCO: Rectificació de cognoms DG-QF. 
78651 Inscripcions Cursa Sant Silvestre de Girona 2012 
72525 Publicació de dades personals en edictes - Permís d'armes 
71249 Trameses de difusió - Butlletí del Museu del Cinema 
70828 Trameses de difusió - Butlletí del Museu d'Història de la Ciutat 
71247 Trameses de difusió - Butlletí del Patronat Call de Girona 
 
Arxivament i transferència 
59892 Medi Ambient - cartells 
82878 Redistribució espai ACG per a Obres i Activitats 
73685 Transferència d'Activitats - AA 
68750 Transferència de Control de Plagues i Animals - AA 
79362 Transferència de Cooperació - AA 
59148 Transferència de Disciplina Urbanística - AA 
63319 Transferència de Gestió Tributària - AA / ACG 
62071 Transferència de Gestió Tributària - ACG 
75821 Transferència de l'Oficina de Compres 
63186 Transferència de l'OIAC - ACG 
63317 Transferència de l'SMO - AA 
67680 Transferència de Neteja Viària, Tractament i Recollida de Residus i Gestió Entorn Natural - AA 
60601 Transferència de Promoció - AA 
60261 Transferència de Recaptació a l'AA 
60298 Transferència de Relacions Ciutadanes. AA 
78361 Transferència de Secretaria - AA - Hemeroteca 
78286 Transferència de Serveis Informàtics 
76755 Transferència de Serveis Socials - AA 
60938 Transferència de Teatre - ACG 
58898 Transferència de Teatre i Espectacles a l'Arxiu Administratiu 
67957 Transferència de Tresoreria - ACG 
60295 Transferència d'Educació - AA 
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60543 Transferència d'Educació - ACG 
60294 Transferència d'Estadística 
67184 Transferència d'Estadística - ACG 
81770 Transferència d'Estadística - ACG 
68052 Transferència d'Inspecció Tributària IAE - AA 
68044 Transferència d'Inspecció Tributària IIVTNU - AA 
64944 Transferència d'Intervenció - ACG 
74352 Transferència doc. Societats Municipals 
58660 Transferències MAIG: coordinació general 
61430 Transferències JUNY: coordinació general 
64281 Transferències JULIOL - AGOST: coordinació general 
67309 Transferències SETEMBRE: coordinació general 
72702 Transferències OCTUBRE: coordinació general 
74196 Transferències NOVEMBRE: coordinació general 
76769 Transferències DESEMBRE: coordinació general 
83738 Trasllat del fons de discos de Ràdio Girona del Modern a Mas Abella 
 
Conservació i eliminació 
60638 Control de la recollida de documentació 
59176 Eliminació març-abril 
60354 Eliminació gener-febrer 
64355 Eliminació maig - juny 
68748 Eliminació juny - octubre 2012 
60923 Proposta d'eliminació de Cultura 
78035 Proposta d'eliminació de Cultura 
60596 Proposta d'eliminació de Gestió Tributària 
76919 Proposta d'eliminació de l'Arxiu Històric 
64356 Proposta d'eliminació de l'Oficina Municipal d'Habitatge 
66428 Proposta d'eliminació de Multes 
59897 Proposta d'eliminació de Promoció 
64775 Proposta d'eliminació de Promoció - maig 
60591 Proposta d'eliminació de Recaptació 
76551 Proposta d'eliminació de Secretaria 
76925 Proposta d'eliminació de Via Pública 
67187 Proposta d'eliminació d'Estadística - Exp. 2012/7324 
68056 Proposta d'eliminació d'Inspecció Tributària - Exp. 2012/7324 
75431 Proposta d'eliminació d'Intervenció 
67607 Proposta d'eliminació d'Obres - exp. 2012/7324 
62324 Proposta d'eliminació d'Obres i Activitats 
60575 Proposta d'eliminació d'Urbanisme-Planejament 
67496 Propostes d'eliminació de la Policia - exp. 2012/7324 
59310 Propostes d'eliminació de Personal 
73325 Propostes d'eliminació de Sostenibilitat 
 
Sistema de gestió d’expedients 
75037 Associació sèrie 012 a la unitat 092 
66125 Associar la sèrie 008 a la unitat 066 
60353 Associar la sèrie 183 a la unitat de Turisme 
59106 Associar la sèrie 219 a la unitat 110 
68454 Certificats de llicències urbanístiques 
75370 Com obrir un expedient sancionador a la unitat 063 Sanejament? 
77188 Comissió de seguiment del Pla de Mobilitat Urbana 
63688 Crear la unitat d'abastament d'aigua potable 
72763 Document de cessió temporal i autorització d'ús 
63263 Informació de les sèries de la unitat de Patrimoni 
64639 Inspecció tributària: Tràmit Acta d'inspecció a l'arbre de tramitació 
76451 Modificació de denominació del Consell Municipal de Sostenibilitat 
66836 Nova sèrie: actes de la Comissió Jurídica 
66211 Nova sèrie: auditories 
67947 Nova sèrie: informes d’impacte ambiental 
59527 Nova sèrie: places concertades en guarderies privades 
58546 Nova unitat Marfà 
76448 Nova unitat: Consell Municipal de LGBT. 
64649 On classificar la bonificació de les quotes dels abonats a les piscines? 
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74220 Participació en premis 
74890 Petició de sèrie per a devolució de fiança 
77764 Registre General d’Entrada de Documents: llista actualitzada de temes 
60592 Registre General de Documents: llicència de primera ocupació 
59784 Registre General de Documents: recuperació de dades corresponents a un NIF 
77331 Registre General de Sortida de Documents: llistat d'unitats 
69336 Registre General d'Entrada de Documents: beques per biblioteques 
65780 Registre General d'Entrada de Documents: bonificació del servei d'esports 
65158 Registre General d'Entrada de Documents: classificació d'un recurs contra una liquidació 

tributària  
63859 Registre General d'Entrada de Documents: classificar les incidències en la contractació 
64565 Registre General d'Entrada de Documents: identificació de persona conductora 
60471 Registre General d'Entrada de Documents: modificació del primer nivell Habitatge, Urbanisme i 

Obres 
70694 Registre General d'Entrada de Documents: normalització de l'autorització a personal funcionari 
73488 Registre General d'Entrada de Documents: nova unitat? 
63122 Registre General d'Entrada de Documents: parelles de fet 
66661 Registre General d'Entrada de documents: tema comunicació currículum 
62178 Registre General d'Entrada de Documents: tema Exempció IVTM 
58798 Registre General d'Entrada de Documents: temes de la Policia Municipal 
65655 Registre General d'Entrada de Documents: temes de Mobilitat (Guals i entrades de vehicles) 
61919 Registre General d'Entrada de Documents: tràmit Girona Film Office 
66767 Registre General d'Entrada de Documents: tràmit Petició de notificació electrònica 
67396 Registre General d'Entrada de Documents: ús d'instal·lacions esportives 
61932 Registre General d'Entrades: certificats 
69451 Sèrie documental Bans 
79112 Sèrie per a la renovació de l’autorització d’una xarxa al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
81914 Sèrie per a l'autorització d'exhibició d'armes al Museu d'Història 
75840 Sèrie per a les autoritzacions d'inscripció al RSIPAC 
76439 Sèrie per aprovar una delegació de signatura 
59825 Serveis Socials, tramitació de l'acceptació d'un ajut 
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4.2 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

Desglossament mensual

GENER 21646

FEBRER 12448

MARÇ 12359

ABRIL 16736

MAIG 17354

JUNY 22256

JULIOL 13032

AGOST 19045

SETEMBRE 13054

OCTUBRE 16281

NOVEMBRE 22660

DESEMBRE 14535

2008

FINALITAT CONSULTA
Investigació: 1.734
Administrativa: 135
Orientació a la recerca: 130
Informació sobre el centre: 9

MITJÀ UTILITZAT
Usuaris presencials: 478
Consultes telefòniques: 65
Consultes per correu electrònic: 58
Consultes per correu postal: 5

606

Homes: 370
Dones: 236

Participants en activitats: 597

Informes per a certificacions: 27
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Documentació consultada 
 
 
Manuals d'Acords o llibres d'actes 79 
Manuals d'Acords, esborranys 1 
Correspondència 49 
Càrrecs municipals 1 
Funcionaris municipals  15 
Llibres de la botiga del forment  1 
Finques rústiques  6 
Comptabilitat i recursos  69 
Preus de grans i de bestiar. Relació de jornals 2 
Gremis  13 
Associacions Culturals  6 
Associacions Polítiques i sindicals 1 
Documents relatius a particulars. Llibres de comptes de 
botiguers i companyies 3 
Eleccions  1 
Eleccions Provincials 3 
Llibres d'administració de l'Hospital  1 
Cultura 6 
Festes i tradicions  1 
Fires 1 
Visites reials 5 
Teatre  2 
Monuments historicoartístics  1 
Allistaments militars 14 
Llibres diversos i correspondència militars 2 
Allotjaments i subministraments militars 1 
Milícia Nacional 1 
Bombers  5 
Talles  1 
Padrons  63 
Llibres de naixements  6 
Documentació relativa a monestirs, santuaris i convents  1 
Llibres relatius a convents i parròquies  1 
Documentació relativa a esglésies i convents  2 
Documentació relativa a les funcions religioses  1 
Escola de Dibuix. Arts i oficis. Formació Professional  4 
Obres públiques i urbanisme  81 
Ferrocarrils  6 
Llicències d'obres  330 
Sanitat 4 
Documentació relativa a epidèmies i contagis  1 
Cementiris. Serveis fúnebres  21 
Cartografia i material gràfic  22 
Mapes i plànols  2 
Cartells i gravats 5 
Goigs procedents de cessions i donacions  7 
Fons Ricard Giralt i Casadesús  30 
Fons Grahit i Grau 24 
Fons Pelagi Negre 14 
Fons Carles Rahola 4 
Fons Emili Blanch i Roig 56 
Fons Calderó  2 
Fons Círculo Artístico de Gerona 1 
Fons Premis Prudenci Bertrana 1 
Fons Miquel de Palol  18 
Fons Francesc Riuró i Llapart  2 
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Fons Santaló  6 
Fons Hotel Centre 9 
Fons Ferrocarril Olot – Girona 13 
Fons Observatori Meteorològic 4 
Pergamins  22 
Codis, cartularis, privilegis, consuetuds 1 
Diversa 15 
Sèrie temàtica alfabètica  1 
Documentació del municipi de Santa Eugènia 1 
 
Biblioteca especialitzada  666 
 
Hemeroteca  75 
 
 
Total consultes 2008 
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4.3 CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE

Desglossament mensual

GENER 3026

FEBRER 3422

MARÇ 5336

ABRIL 1816

MAIG 6324

JUNY 4536

JULIOL 2822

AGOST 3016

SETEMBRE 5922

OCTUBRE 4837

NOVEMBRE 6530

DESEMBRE 3313

506

FINALITAT CONSULTA
Investigació: 281
Administrativa: 66
Orientació a la recerca: 114
Assessorament tècnic: 39
Informació sobre el centre: 6

MITJÀ UTILITZAT
Usuaris presencials: 62
Consultes telefòniques: 66
Consultes per correu electrònic: 103
Consultes per correu postal: 69

300

Homes: 140
Dones: 160

89
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Edicions

10
1

Fotografia
Fotografia

Fons El Punt
Fons Diari de Girona

Comarques gironines

Diputació de Girona

Revista de Girona, núm. 271

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

3

125 anys del Centre Fraternal de Palafrugell

Plànol Fons Ricard Giralt Casadesús

Palafrugell

Societat Cultural i Recreativa Centre Fraternal de Palafrugell

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
1

125 anys dels Maristes a Girona

Fotografia
Fotografia

Fons Narcís Sans
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical del Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

50 aniversari de la Festa del Pedal del GEiEG

Fotografia Fons Martí Massafont

Girona

Hermes Comunicacions, SA

El Punt Avui

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2
1

Aragonès: els orgueners que van viure a Girona

Fotografia
Fotografia

Fons El Punt
Fons Narcís Sans

Comarques gironines

Diputació de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

Cartell de la Beca 8 de Març

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Oficina de Comunicació

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1
1

Ciudades de España, ayer y hoy

Fotografia
Fotografia

Fons Josep Jou
Col·lecció Ajuntament de Girona

Espanya

Lunwerg, SL

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

Coneixem Santa Eugènia de Ter amb la Nimfa del Rec

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Escola Montfalgars

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

4

Damià Escuder (article)

Fotografia Fons El Punt

Comarques gironines

Diputació de Girona

Revista de Girona, núm. 272

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

22

Diari de Girona (article)

Fotografia Fons Diari de Girona

Girona

Diari de Girona

Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

34

Diari de Girona (article)

Fotografia Fons El Punt

Girona

Hermes Comunicaciones, SA

El Punt Avui

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Díptic de presentació dels Manaies de Sant Narcís

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Manaies de Sant Daniel

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

El Roure (article)

Fotografia Col·lecció Ajuntament de Girona

Girona

Serveis Socials

El Roure

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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2
2

El Roure (article)

Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Serveis Socials

El Roure

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2
1
1

El Roure (article)

Fotografia
Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Josep Buil Mayral
Fons El Punt

Girona

Serveis Socials

El Roure

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

3
1
2
4
26
17
4
1

Emili Blanch i Roig. Arquitectura d'un exili

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Document escrit
Plànol
Plànol
Document escrit
Llibre

Fons Joan Masó Valentí
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons El Punt
Fons Emili Blanch
Fons Emili Blanch
Fons Ajuntament de Girona
Fons Miquel Santaló - Adelina Cortina
Col·lecció Ajuntament de Girona

Catalunya

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2
1

Entrevista a Ignasi de Ribot, alcalde de Girona 1972-1979

Fotografia
Fotografia

Fons Narcís Sans
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

4

Epoca Siete Días

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Nacional

Grupo Negocios de Ediciones y Publicaciones, SL

Dominical de premsa

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1

Escultures i elements d'interès a la via pública de Tossa

Fotografia Fons Diari de Girona

Tossa de Mar

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - Terracota Museu

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Gavarres (article)

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Comarques gironines

Editorial Gavarres, SL

Revista Gavarres, núm. 20

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

Gavarres (article)

Fotografia Col·lecció Ajuntament de Girona

Comarques gironines

Editorial Gavarres, SL

Revista Gavarres, núm. 21

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Henry-François Rey (article)

Fotografia Fons Diari de Girona

Comarques gironines

Diputació de Girona

Revista de Girona, núm. 272

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

13
5

L'aiguat del 62

Fotografia
Fotografia

Fons Josep Buil Mayral
Col·lecció Ajuntament de Girona

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical del Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
2
2

L'arribada del tren a Girona

Fotografia
Fotografia
Fotografia

Fons Fotografia Unal
Col·lecció Ajuntament de Girona
Col·lecció Josep Bronsoms

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1

Memòria FEPIME 2011

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Catalunya

Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Memòria fotogràfica]

Fotografia Fons Narcís  Sans

Comarques gironines

Editorial Gavarres, SL

Revista Les Garrotxes

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
1
1
1
1

Memòries d'Aurora Bertrana

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona
Col·lecció Josep Bronsoms
Fons Foto Lux
Fons Narcís Sans

Comarques gironines

Diputació de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

16

Nadal Blanc

Fotografia Fons Narcís Sans

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

7
3
3
3

Obra completa de Pep Colomer

Fotografia
Fotografia
Cartell
Plànol

Fons Ajuntament de Girona
Fons el Punt
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Emili Blanch

Girona

Fundació Colomer-Sanz

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

3

Personatges gironins

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Espanya

Centre Cultural La Mercè

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1
2
1

[Reportatge de l'itinerari que Salomó Marqués fa de la Girona menys explicada amb els
alumnes de Pedagogia]

Fotografia
Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona
Fons Narcís Sans

Girona

Hermes Comunicacions, SA

El Punt Avui

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Reportatge sobre el llibre Girona Fotògrafs: Martí Massafont]

Fotografia Fons Martí Massafont

Espanya

La Vanguardia Ediciones, SL

Suplement de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
2
1
2

Reportatge sobre els 150 anys del tren a Girona

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona
Fons Josep Buil Mayral
Col·lecció Josep Bronsoms

Girona

Hermes Comunicacions, SA

El Punt Avui

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

[Reportatge sobre els 50 anys de la desaparició de les "barracas del Río" de Girona]

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Diari de Girona, SA

Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Reportatge sobre els manaies]

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Hermes Comunicacions, SA

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

5

[Reportatge sobre la discoteca Piscis]

Fotografia Fons Narcís Sans

Girona

Diari de Girona, SA

Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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5

[Reportatge sobre la inauguració d'un supermercat a la Plaça General Marvà]

Fotografia Fons Narcís Sans

Girona

Diari de Girona, SA

Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Reportatge sobre la nevada de 1962 a Catalunya]

Fotografia Fons Narcís Sans

Espanya

La Vanguardia Ediciones, SL

Vivir de La Vanguardia

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

4

[Reportatge sobre la nevada del 62]

Fotografia Fons Narcís Sans

Girona

Hermes Comunicacions, SA

Revista Presència

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Reportatge sobre la vaga dels químics]

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Diari de Girona, SA

Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2
4
1
4
1
1
2
1

Retalls d'història de Girona

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Fons fotografia  Unal
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Joan Martí
Col·lecció Josep Bronsoms
Fons Francesc Riuró
Fons Foto Lux
Fons Josep Buil
Fons Familia Audouard

Catalunya

Bell-lloc del Pla

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

6
3

Sant Climent Sescebes

Fotografia
Fotografia

Fons Diari de Girona
Fons Narcís Sans

Comarques gironines

Diputació de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1

Sant Pere de Galligants

Gravat Col·lecció Ajuntament de Girona

Comarques gironines

Diputació de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

9

Sense petroli

Fotografia Fons Narcís Sans

Girona

Diari de Girona, SA

Dominical Diari de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
1

Un segle d'història de Catalunya en fotografies. Volum 4

Fotografia
Fotografia

Fons El Punt
Fons Joaquim Curbet

Catalunya

Enciclopèdia Catalana, SAU

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

Exposicions

1
1
2
1
2
3
1
2

Carros

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Fons Família Audouard
Col·lecció Josep Bronsoms
Fons Martí Massafont
Fons Antoni Varés
Fons Josep Buil Mayral
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Escolania del Mercadal
Fons Ajuntament de Girona

Espluga de Francolí

Full Screen, SL

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
1

Casa Masó: els dibuixos de l'arquitecte

Plànol
Document escrit

Fons Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Fundació Rafael Masó

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
1

Casa Masó: els dibuixos de l'arquitecte

Plànol
Document escrit

Fons Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Fundació Rafael Masó

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1
1

Exposició permanent a l'espai d'interpretació de l'edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona

Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona

Girona

Generalitat de Catalunya 

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Icsid. Eivissa 1971

Pel·lícula Fons Joan Boladeras

Barcelona

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

IN MEMORIAM. 25 anys de recerca a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Fotografia Fons El Punt

Olot

Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

La feina amb veu de dona. Cinc experiències professionals gironines

Fotografia Fons Abans

Girona

Servei Municipal d'Ocupació

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

La Guerra del Francès a Olot

Document escrit Fons Ajuntament de Girona

Olot

Museu de la Garrotxa

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2

La Guerra del Francès a Olot

Document escrit Fons Ajuntament de Girona

Olot

Museu de la Garrotxa

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

La Setmana Santa a Girona. Els manaies i les vestes

Fotografia Fons Antoni Varés

Girona

Museu d'Història de la Ciutat

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1

Les Pedres de Girona

Fotografia Col·lecció Josep Bronsoms

Girona

Promoció i Ocupació

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

4
3
4

Llibres parlats, 30 anys de presentacions de llibres

Fotografia
Fotografia
Revista

Fons El Punt
Fons Diari de Girona
Col·lecció Ajuntament de Girona

Girona

Casa de Cultura

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Miquel Plana (1943-2012). Poètica d'un ofici

Llibre Col·lecció Ajuntament de Girona

Girona

Museu d'Art de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
2
1

Pep Colomer: Obra Completa 1907-1994

Fotografia
Revista
Plànol

Fons Fotografia Unal
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona

Catalunya

Fundació Colomer-Sanz

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

5

Santiago Sobrequés i Vidal (1911-1973). El compromís d'un historiador

Revista Col·lecció Ajuntament de Girona

Barcelona

Museu d'Història de Catalunya

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Terrissa en blanc i negre

Fotografia Col·lecció Josep Bronsoms

La Bisbal d'Empordà

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - Terracota Museu

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

Projeccions o realitzacions
audiovisuals

5

Art d'Olot

Gravat Col·lecció Ajuntament de Girona

Catalunya

Ajuntament d'Olot

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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5

Centenario del músico Xavier Montsalvatge

Fotografia Col·lecció Josep Bronsoms

Nacional

Mármara Comunicació, SL

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

10
8
1
33
4
20

[Commemoració del Dia d'Europa, 9 de  maig]

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Cartell
Llibre
Pel·lícula

Fons Ajuntament de Girona
Fons El Punt
Fons Joaquim Nadal
Fons Ajuntament de Girona
Fons Ajuntament de Girona
Fons Televisió de Girona

Europa

Visual 13

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Dalí y performancias

Pel·lícula Fons Narcís Sans

París

Centre Pompidou Paris

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
5
6
7

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, 25 anys a Girona

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Pel·lícula

Fons Joaquim Nadal
Fons El Punt
Fons Diari de Girona
Fons Televisió de Girona

Girona

Col·legi de Periodistes de Catalunya - Demarcació de Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

7

Epocketguide

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Espanya

Turisme i Comerç

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

4
3

Història de la Girona de Cada Dia

Pel·lícula
Fotografia

Fons Antoni Varés
Col·lecció Ajuntament de Girona

Girona

Xavier Carmaniu Mainandé

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1
1

History of the Jews

Document escrit
Document escrit

Fons Ajuntament de Girona
Col·lecció Ajuntament de Girona

Mundial

Oxford Film & Television

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

La meva Girona - Girona CULTURA

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Centre Cultural La Mercè

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Parva Gerunda. La Girona Romana

Fotografia Fons Ajuntament de Girona

Girona

Centre Cultural La Mercè

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1
2
1
2
4
1
11

Projecte "Ramlah"

Pel·lícula
Pel·lícula
Pel·lícula
Pel·lícula
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Antoni Varés
Fons Jordi Bosch Mollera
Fons Narcís Sans
Fons Josep Buil Mayral
Col·lecció Ajuntament de Girona
Fons Narcís Sans

Girona

Víctor Masferrer Anglada

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

2
1
1
1

[Projecte RES'PIR. Aplicatiu mòbil Girona Rutes]

Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia

Fons Ajuntament de Girona
Fons Diari de Girona
Fons El Punt
Fons Escolania del Mercadal

Girona

Promoció i Ocupació

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

[Repàs de la història recent de Palamós]

Fotografia Fons Narcís Sans

Palamós

Ajuntament de Palamós. Àrea de Patrimoni

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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1

[Reportatge sobre el llibre de Javier Cercas "Los límites de la Frontera"]

Pel·lícula Col·lecció Ajuntament de Girona

Catalunya

Televisió de Catalunya a Girona

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Res li va ser aliè/Res li serà aliè

Fotografia Fons Radio Girona

Girona

Serveis Socials

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Salvador Dalí, tragicomic genius

Pel·lícula Fons Narcís Sans

Món

Institut National de l'Audiovisuel

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:

1

Taller sobre els Manaies i les Vestes de la processó del Sant Enterrament

Cartell Fons Antoni Varés

Girona

Museu d'Història de la Ciutat

Nombre reproduccions: Material reproduït: Procedència:

Sol·licitant:

Lloc:
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6 REFERÈNCIES PERIODÍSTIQUES RELACIONADES 

 

La valoració econòmica de les notícies generades pel Servei és de 81.944,00 €.1  

 

1. “Amb projecció global”.  JORDI CAMPS I LINNELL. El Punt Avui, 7 de març de 2012. 

2. “L’Arxiu de Girona va atendre un total de 6.703 consultes durant l’any 2011”. Diari de 
Girona, 7 de març de 2012 

3. “Girona, entre Napoleó i Franco”. JENNIFER OLBRICH. El Punt Avui,  10 d’abril de 2012. 

4. “L’art i la destrucció”. El Punt Avui,  23 d’abril de 2012. 

5. “El fotògraf del carrer”. JORDI CAMPS I LINNELL. El Punt Avui, 19 d’abril de 2012. 

6. “Cicle de xerrades sobre la història del govern”. El Punt Avui, 27 d’abril de 2012. 

7. “El Govern de la ciutat (II), un nou cicle de Conferències a l’Arxiu Municipal”. Web SGDAP, 
27 d’abril de 2012. 

8. “La Girona de Pla i Dalmau”. ALFONS PETIT. Dominical del Diari de Girona, 6 de maig de 
2012. 

9. “La memòria impresa”. XAVIER CASTILLÓN. El Punt Avui, 8 de maig de 2012. 

10. “L’arxiu rep en donació les planxes originals del llibre “Estampes de Girona” ”.  Diari de 
Girona, 8 de maig de 2012. 

11. “L’Arxiu de Girona participa en un simposi a Turquia”. El Punt Avui, 14 de maig de 2012. 

12. “Presenten el llibre “Bombes sobre Girona” ”.  El Punt Avui, 16 de maig de 2012. 

13. “Presenten el llibre “Bombes sobre Girona” ”.  El Punt Avui,  17 de maig de 2012. 

14. “Presentat el llibre “Bombes sobre Girona” “. Diari de Girona, 17 de maig de 2012. 

15. “El millor d’Europa”. El Punt Avui, 21 de maig de 2012. 

16. “Presenten el llibre de Martí Massafont”. El Punt Avui, 23 de maig de 2012. 

17. “El costumisme de Martí Massafont centra un nou “Girona Fotògrafs” ”. Diari de Girona, 23 
de maig de 2012. 

18. “Memòria de ciutat”. MIQUEL FAÑANÀS. El Punt Avui,  4 de juny de 2012. 

19. “Girona homenatja els donants de documentació als arxius públics”. Diari de Girona, 8 de 
juny de 2012. 

20. “La diada dels arxius”. El Punt Avui, 8 de juny de 2012. 

21. “Els donants de l’Arxiu són reconeguts”. El Punt Avui, 9 de juny de 2012. 

22. “Estampes”. JOSEP M. FONALLERES. El Punt Avui, 6 de juliol de 2012.  

23. “Cedeixen al CRDI obres de Sartorio i Maroto”. El Punt Avui,  18 de juliol de 2012. 

24. “Els fotògrafs Txus Sartorio i Alberto Maroto donen els seus fons a l’Arxiu de Girona”. Diari 
de Girona, 18 de juliol de 2012. 

25. “Girona, el novè ajuntament de l’Estat amb els millors serveis públics a la web”. Diari de 
Girona, 26 de juliol de 2012. 

26. “Girona estrena el Museo de la Fotografía, un centro virtual pionero”. La Vanguardia, 21 de 
setembre de 2012. 
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27.  “L’Ajuntament de Girona engega un Museu de la Fotografia virtual”. Ara, 21 de setembre 
de 2012. 

28.  “Girona inaugura un nou museu virtual dedicat a la fotografia per difondre el patrimoni 
audiovisual de la ciutat”. Agencia Catalana de Notícies, 21 de setembre de 2012. 

29. “Girona inaugura un nou museu virtual dedicat a la fotografia per difondre el patrimoni 
audiovisual de la ciutat”. www.324.cat/noticia, 21 de setembre de 2012. 

30. “L’Ajuntament de Girona inaugura el Museu de la Fotografia de la ciutat”. Web Ajuntament 
de Girona, 21 de setembre de 2012 

31. “El nou Museu de la fotografia de Girona és virtual per arribar arreu”. Diari de Girona, 22 
de setembre de 2012.  

32.  “Presenten el Museu Virtual de la Fotografia de Girona”. www.xarxanoticies.cat, 22 de 
setembre de 2012. 

33. “Girona inaugura un nou museu dedicat a la fotografia”. El Punt Avui, 24 de setembre de 
2012. 

34. “Josep Buil Mayral i el Museu de la Fotografia de Girona”. MIQUEL BOHIGAS. 
www.espaifotografic.cat, 26 de setembre de 2012. 

35. “Imatges del passat, museu del futur”. ORIOL PONSATÍ-MURLÀ. La Vanguardia, 5 d’octubre 
de 2012. 

36.  “Llibre del Sindicat Remença (1448). Patrimonio documental propuesto para su inclusión 
en el Registro de la Memoria del Mundo en 2012”.  www.unesco.org, 9 d’octubre de 2012. 

37. “Cap inversió per a l’Arxiu Nacional”. Diari d’Andorra, 23 d’octubre de 2012. 

38. “Pujal considera “urgent” que es digitalitzin els arxius d’RTVA”. El Periòdic d’Andorra, 23 
d’octubre de 2012. 

39. “Girona fa un viatge al passat en 3D”. El Punt Avui, 25 d’octubre de 2012. 

40.  “Història en relleu de Girona en fotografies”.  Diari de Girona, 25 d’octubre de 2012 

41. “Girona llueix el seu patrimoni audiovisual” . JORDI CAMPS I LINNELL. El Punt Avui, 26 
d’octubre de 2012. 

42. “Fotografia Girona es compara amb Gävle (Suècia)”. Diari de Girona, 26 d’octubre de 
2012. 

43. “27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual”. Web SGDAP, 26 d’octubre de 2012. 

44. “La ciutat enterrada”. EVA VÀZQUEZ. El Punt Avui, 30 d’octubre de 2012. 

45. “Records que perduren”. JORDI CAMPS I LINNELL. El Punt Avui, 30 d’octubre de 2012 

46. “Girona i Gävle es presenten respectes en fotografies”. DANIEL BONAVENTURA. Diari de 
Girona, 4 de novembre de 2012. 

47. “Imatges d’una altra Girona”. JAUME FABRE. La Vanguardia, 9 de novembre de 2012. 

48. “Martí Massafont, visions de Girona”. M. CARME RIBAS I MORA. Diari de Girona, 18 de 
novembre de 2012. 

49. “Com explotar els arxius audiovisuals?”. D.B. Diari de Girona, 21 de novembre de 2012. 

50. “Uns 200 professionals de la imatge, a les Jornades Varés”. JORDI CAMPS I LINNELL. El Punt 
Avui, 21 de novembre de 2012. 

51. [Notícia de les Jornades Imatge i Recerca al TN Comarques]. 
http:/www.tv3.cat/videos/4348530/TN-comarques-Girona-22112012, 22 de novembre de 
2012. 
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52.  “Girona serà el 2014 la capital mundial de la fotografia”. JORDI CAMPS I LINNELL . El Punt 
Avui, 23 de novembre de 2012. 

53.  [Reportatge de les Jornades Imatge i Recerca al canal de Youtube de l’Ajuntament de 
GironaTV].http://www.youtube.com/watch?v=4C0XVzuzpcg&list=UUFSMV8yaHwNlCsvDX
DxDuQQ&index=10, 23 de novembre de 2012. 

54. “12th Image & Research Conference”. http://www.digitalmeetsculture.net/article/image-
research-12th-international-conference/, novembre de 2012. 

55. [Notícia sobre la inauguració de la publicació del Diari Avui en línia]. 
http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-19-12-2012, 19 de desembre de 
2012. 

                                                
1 Aquesta quantitat es refereix a les 46 notícies generades directament.  
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7 GESTIÓ ECONÒMICA 
 
Execució del pressupost de despeses 

Adquisició de béns i equips 15.426,52 € 

Adquisició de fons 12.424,26 € 

Conferències a l'AMGi 3.163,46 € 

XXX Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local 1.106,88 

ECA 2014 8.654,49 € 

Europeana Photography 89.918,84 € 

Jornades Imatge i Recerca 44.805,85 € 

Convenis 34.651,85 € 

Formació / Participació 2.004,78 € 

Manteniment d'instal·lacions 6.940,36 € 

Preservació i conservació 47.234,45 € 

Subministraments i serveis menors 6.349,58 € 

Tractament documental 30.074,51 € 

Servei Municipal de Publicacions 57.094,28 € 

Consums 20.304,03 € 
 
Total 
 

 
380.154,14 € 

 
 

Execució del pressupost

Europeana 
Photography

24%

Jornades Imatge i 
Recerca

12%

Servei M unicipal de 
Publicacions

15%

Consums
5%

ECA 2015
2%

Tractament 
documental

8%M anteniment 
d'instal·lacions

2%

Subministraments i 
serveis menors

2%

Adquisició  de béns i 
equips

4%

Adquisició  de fons
3%

Convenis
9%

Formació  / 
Participació

1%

Preservació  i 
conservació

12%

Conferències AM Gi
1%
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Execució del pressupost d’ingressos 
CONCEPTE   INGRESSAT 

 APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA   269.984,00 € 

SUBVENCIONS A PROJECTES  
SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ARXIUS. GENERALITAT DE CATALUNYA   17.197,00 €  
MINISTERIO DE CULTURA   2.500,00 € 
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS – GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA  2.000,00 € 
EUROPEANA PHOTOGRAPHIE   77.280,12 € 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ JORNADES IMATGE I RECERCA   21.450,00 €   
CONCEPTE IMPORT EXIMIT INGRESSAT 

VENDES PUBLICACIONS 

VENDES PER DISTRIBUÏDORA   7.559,69 € 

REPRODUCCIÓ PER FOTOCÒPIA 

 ARXIU ADMINISTRATIU    729,75 €   
 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT    1.297,67 €   

REPRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA 

 ÚS PRIVAT 4.016,70 € 4.016,70 € 0 €    
 ÚS PÚBLIC 21.736,55 € 17.377.10 € 4.359,45 €   

Total 25.753,25 € 21.393,80 € 404.357,68  € 

Aplicació de les taxes i preus públics a usuaris/àries 
TIPUS D’ÚS / % 
USUARIS/ÀRIES EXEMPCIÓ (100 %) BONIFICACIÓ APLICACIÓ NORMAL 

ÚS PRIVAT 100 % --- --- 

ÚS PÚBLIC  79,95 % --- 20,05 % 

APLICACIÓ SOBRE TOTAL  89,98 % --- 10,02% 

 

Distribució d'ingressos

Venda Publicacions
2%

Reproducció 
fotogràfica

1%

Reproducció doc.
1%

Inscripcions Jornades 
Imatge i Recerca

5%

Generalitat de 
Catalunya. Subdirecció 

General d'Arxius
4%Ministerio de Cultura

1%
Europeanna 

Photographie
19%

Aportació Ajuntament 
Girona
67%

 



8 ADQUISICIÓ DE BÉNS I EQUIPS 

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Memòria 2012

Adquisició de béns i equips de material no informàtic

Instal·lació d'una nova font d'aigua. 521,56€

Prestatges amb destinació al CRDI. 221,92€

Llum Tolomeo Mini d'alumini amb destinació a l'Arxiu Històric. 226,21€

Instal·lació d'un telèfon al CRDI. 256,5€

Prestatgeries amb destinació als llibres de reserva del Servei Municipal de Publicacions. 1.356,28€

Infraestructura tecnològica: adquisició de nous equips

Altaveu i auriculars per al CRDI. 35,99€

Gravadora amb destinació a la zona d'Administració de l'Arxiu Històric. 56,64€

RAM per a un PC del CRDI. 84,96€

Llicència FotoStation. 10.590,5€

Llicència FotoStation (circulació des d'Informàtica) 1.590,5€

Ampliació memòria per a PC. 48,79€

Adquisició d'un programa per a tractament d'imatges. 819€

Adquisició d'un equip de gravació d'audiovisuals. 591,07€

Adquisició llicència Acrobat Professional. 586,85€

Adquisició d'un equip de gravació d'audiovisuals. Tràmits de duana. 30,25€
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9 EXPEDIENTS GESTIONATS DES DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS 

  
 
 EXPEDIENTS 
 GESTIONATS 
ARXIU MUNICIPAL (codi 001) 

- 002 Contractació de subministraments: 4 

- 003 Contractació de serveis: 17 

- 004 Convenis de col·laboració:  1 

-005 Subvencions 1 

- 007 Enquestes: 1 

- 010 Lliuraments a justificar: 1 

- 015 Correspondència: 1 

- 033 Programació i organització d'activitats: 8 

- 034 Memòries i estadístiques: 2 

- 036 Adquisició de béns i drets: 30 

- 044 Liquidacions periòdiques de taxes i preus públics 2 

- 134 Plans, programes i projectes 2 

- 172 Eliminació de documentació: 5  

- 175 Reproducció i ús de la documentació, objectes i obres d'art: 2 

- 177 Registre de moviments de documentació: 1 

- 178 Registre de baixes de patrimoni cultural municipal: 1 

- 184 Llicències d’us privatiu 4   

 

 

CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (codi 019) 

- 002 Contractació de subministraments: 2 

- 003 Contractació de serveis:  5 

- 004 Convenis de col·laboració: 4 

- 015 Correspondència: 1 

- 033 Programació i organització d’activitats 1  
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SERVEI MUNICIPAL DE PUBLICACIONS (codi 022) 

- 003 Contractació de serveis:  12 

- 004 Convenis de col·laboració:  8 

- 006 Subvencions a tercers:  1  

- 015 Correspondència: 1  

- 062 Distribució i control d'estocs:  1  

- 484 Gestió de l'ISBN: 1 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (codi 108) 8 
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10 PROGRAMA DE LES CONFERÈNCIES A L’ARXIU 
MUNICIPAL  

 
EL GOVERN DE LA CIUTAT (II). De la Guerra del 
Francès a la fi del franquisme 
 
 
26 d’abril de 2012 
Documents de govern: del municipi borbònic al municipi contemporani 
JOAN BOADAS, LLUÍS-ESTEVE CASELLAS i ANNA GIRONELLA. Arxiu Municipal de Girona 
 
3 de maig de 2012 
La Girona napoleònica 
GENÍS BARNOSELL. Universitat de Girona 
 
10 de maig de 2012 
El municipi liberal 
MÒNICA BOSCH. Institut de Recerca Històrica 
 
17 de maig de 2012 
Revolució i restauració (1868-1874- 1923) 
LLUÍS M. DE PUIG, historiador 
 
24 de maig de 2012 
La II República i la Guerra Civil 
JOAQUIM NADAL I FARRERAS. Universitat de Girona 
 
31 de maig de 2012 
El franquisme a Girona 
JOSEP CLARA. Universitat de Girona 
 
 
Projecció de pel·lícules al Museu del Cinema 
 
 
8 de maig de 2011 
 
Wichita (Wichita, ciudad infernal) de Jacques Tourneur (Estats Units, 1955) 81 minuts 
VOSE 
 
22 de maig de 2011 
 
The Last Hurrah (El último hurra) de John Ford (Estats Units, 1968) 128 minuts VOSC 
 
 
�

�

�

�
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11 PROGRAMA 12es JORNADES IMATGE I RECERCA  
�

DIJOUS. Matí  22 de novembre 
 
09:00 h Lliurament de la documentació 
10:00 h ACTE D’OBERTURA DE LES JORNADES  
10:30 h PREPARACIÓ DE LA PROPERA GENERACIÓ D’ARXIVERS AUDIOVISUALS: LLIÇONS DES 

DEL PROGRAMA MOVING IMAGE ARCHIVING & PRESERVATION DE LA UNIVERSITAT DE 
NOVA YORK 

 SR. HOWARD BESSER. New York University 
11:15 h Debat 
11:30 h Pausa 
12:00 h  TAULA RODONA: COM ENS POSICIONEM ELS ARXIUS DAVANT LA INDEFINICIÓ 

LEGAL DE LES MERES FOTOGRAFIES? 
- SR.  Jordi Lluís FORGAS FOLCH, jutge 
- Sr. Pep MATAS. Advocat 
- Sr. Lluís SALOM. Sindicat de la Imatge UPIFC 
- Sr. Joan BOADAS. Director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

(CRDI) 
- Sr. David IGLÉSIAS. Relator del debat on-line previ a les Jornades 
Moderadora: Elisenda VIDAL, periodista 

13:00 h Debat 
14:00 h Dinar al mateix Palau de Congressos 
 
 
DIJOUS. Tarda 22 de novembre  
 
15:00 h  ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L’OBRA FOTOGRÀFICA COM A FONAMENTS PER AL 

SEU ESTUDI I DOCUMENTACIÓ 
 SR. AUGUSTO PIERONI. Università de la Sapienza, Roma 
16:00 h LA DEFINICIÓ D’UN MAPA D’INFORMACIÓ CONCEPTUAL PER A LA GESTIÓ DE 

L’ARXIU FOTOGRÀFIC DIGITAL 
 SR. DAVID IGLÉSIAS. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)  
16:15 h  Debat 
16:45 h  Pausa 
17:00 h  LA DIGITALITZACIÓ DEL PATRIMONI: A LA CERCA D’UN MODEL ECONÒMIC 

SOSTENIBLE. EL CAS DE LA PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE 
  SRA. NATHALIE DOURY. Parisienne de Photographie 
17:30 h  LA COMERCIALITZACIÓ D’ARXIUS AUDIOVISUALS. QUINES SÓN LES CLAUS? 
 SRA. SUE MALDEN. FOCAL International. The Federation of Commercial 

Audiovisual Libraries International 
18:00 h  Debat 
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DIVENDRES. Matí 23 de novembre 
 
09:15 h REFLEXIONS SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CONSERVACIÓ DE FOTOGRAFIES 
  SR. PAU MAYNÉS. Conservador de fotografia 
10:15 h  Pausa 
10:45 h INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA I PROCEDIMENTS DE TREBALL PER A LA 

DIGITALITZACIÓ D’ARXIUS FOTOGRÀFICS 
 SR. CARLES MITJÀ. Professor de Tecnologia de la Imatge al Centre de la 

Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (CITM/UPC) 

11:45 h  Debat 
12:15 h  PRESTOPRIME: PRESERVACIÓ DIGITAL DELS MATERIALS AUDIOVISUALS 
 SR. RICHARD WRIGHT. Preservation Guide 
12:45 h  ELS MITJANS D’ARXIVAMENT DEL MOVIMENT “OCCUPY”: MÈTODES USATS PELS 

ARXIUS PER TAL DE GESTIONAR GRANS QUANTITATS DE MITJANS AUDIOVISUALS 
GENERATS PELS USUARIS  

 SR. HOWARD BESSER. New York University 
13:15 h SAUVER LE PATRIMOINE VIDÉO DE LA VILLE DE GENÈVE: ENTRE ACTION, 

PRAGMATISME ET DOUTE 
  SR. DIDIER GRANGE. Archives de la Ville de Genève  
13:30 h  Debat 
14:00 h  Dinar al mateix Palau de Congressos 
 
 
DIVENDRES. Tarda  
 
 
15:00 h COMUNICACIONS 
CAP DE TAULA: LLUÍS-ESTEVE CASELLAS 

LA IMATGE DE LA DONA EIVISSENCA A TRAVÉS D’ALGUNS FOTÒGRAFS DE LES 
AVANTGUARDES 
Catalina Aguiló, Maria José Mulet 
 
L’AVALUACIÓ DE FONS FOTOGRÀFICS DIGITALS. ESTUDI DE CAS DEL FONS DEL 
FOTÒGRAF EFREN MONTOYA A L’ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
Patricia Álvarez Martínez, David González Ruiz, Isabel Pardo Navarro 
 
UN APORTE A LA ETNOGRAFÍA VISUAL. PROCESAMIENTO PARCIAL DEL ARCHIVO 
JEHAN VELLARD 
María Ana Baldani Cámara 

 
LA OBRA FOTOGRÁFICA DE JOSÉ SPREÁFICO 
Juan Antonio Fernández Rivero 
 
LA MEMORIA DEL TRABAJO EN EL RÍO GRANDE DEL SUR (BRASIL) POR LA 
FOTOGRAFÍA  
Francisca Ferreira Michelon; Luzia Costa Rodeghiero 
 
LA DEGRADACIÓ DELS NITRATS I ACETATS ANTERIORS A 1950 ALS ARXIUS 
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FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 
Laia Foix Navarro 
 
ANEM A CAL FOTÒGRAF. UNA RUTA POR LOS ESTUDIOS DE RETRATO DE BARCELONA 
María de los Santos García Felguera, Núria F. Rius 

 
HUELLAS DE LUZ. REFLEXIONES METODOLÓGICAS SOBRE INVESTIGACIÓN CON 
IMÁGENES Y PATRIMONIO 

Andrew Russell Green, Lourdes Roca 
 

PREVENIR LA AMNESIA COLECTIVA: EL ACCESO PÚBLICO A LOS ARCHIVOS DE 
TELEVISIÓN 
Paloma Hidalgo Goyanes 

 
PROYECTO ALBÚMINA. APLICACIÓN DEL SOFTWARE ICAATOM PARA LA DESCRIPCIÓN 
Y PUBLICACIÓN WEB DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE 
LA IMAGEN (CTI) DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (UMA) 
Mercedes Jiménez Bolívar, Javier Ramírez González, Victoriano Giralt García 

 
LA CONFIANZA VISUAL: LOS ARCHIVOS DECIMONÓNICOS COMO PATRIMONIOS 
NACIONALES 
Zenaida Osorio 
 
UNA DE LAS PRINCIPALES APORTACIONES ESPAÑOLAS A LAS TÉCNICAS 
FOTOGRÁFICAS DEL SIGLO XIX: LOS PROCEDIMIENTOS “A DOS TINTAS O DE DOBLE 
FONDO” Y EL DE “IMPRESIÓN INSTANTÁNEA DEL COLORIDO” (1863) DE LOS 
HERMANOS CROZAT 
M. José Rodríguez Molina, José Ramón Sanchís Alfonso 
 
LAS FOTOGRAFÍAS “COMPROMETIDAS” DE LUIS ESCOBAR. SU RESCATE Y 
VALORACIÓN 
Benjamín Tébar Toboso 

 
 

17:00 h TRIBUNES D’EXPERIÈNCIES I DEBAT 
CAP DE TAULA: DAVID IGLÉSIAS 

DFOTO. DIRECTORIO DE COLECCIONES DE FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA 
Josep Benlloch Serrano, Miguel García Cárceles 
 
EUSCREEN, APARADOR DEL PATRIMONI AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓ A EUROPA 
Alícia Conesa Santamaria 
 
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA. LA GESTIÓ DE LA 
FOTOGRAFIA EN UN MUSEU ESPECIALITZAT 
Sílvia Dahl Termens 
 
RECURSOS PER DOCUMENTAR FONS FOTOGRÀFICS 
Cristina Feixas, Fina Navarrete 
 
GESTIÓN ARCHIVÍSTICA DE FONDOS FOTOGRÁFICOS 
Miguel García Cárceles 
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CREACIÓ D’UN ÀLBUM VIRTUAL DE FOTOGRAFIES DEL FONS FRANCESC CASAÑAS 
RIERA 
Francesc Fabregat Guinot, David González Ruiz, Isabel Pardo Navarro, Rubén 
Rodríguez Garcia, Judith Unamuno Gasulla  
 
LA FESTA DEL PEIX A BANYOLES EL 1910, UNA RECERCA DOCUMENTAL I 
FOTOGRÀFICA 
Georgina Gratacós Teixidor 

 
FULL DE RUTA D’UNA GUIA. LES FOTOGRAFIES DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Susanna Muriel Ortiz 
 
LA SÈRIE DOCUMENTAL “FOTOGRAFIES” 
Núria Roca, Jordina Sabata 
 
 
LOS FOTÓGRAFOS DE ESPAÑA EN LOS ANUARIOS Y GUÍAS COMERCIALES (1851-
1936) 
M. José Rodríguez Molina, José Ramón Sanchís Alfonso 
 
BARCELONA VISUAL: UN PRODUCTE DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA PER A 
DISPOSITIUS MÒBILS 
Jordi Serchs, Montserrat Ruiz 
 
LOS LEGADOS DE LA TIERRA, PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
FOTOGRÁFICO EN CASTILLA – LA MANCHA 
Benjamín Tébar Toboso 

 
 

18:30 h CLAUSURA DE LES JORNADES 
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12 PROGRAMA XXX MESA DE TRABAJO DE 
ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

�

Girona, marzo de 2012 

VIERNES. Mañana 16 de marzo 

 

10:00 h Inicio de la XXX Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local 

10:15 h REDES SOCIALES Y ARCHIVOS. PRESENTACIÓN  

11:15 h Pausa - coffee break  

11: 45 h  Debate  

14: 00 h Comida 

 

VIERNES. Tarde   

 

16:00 h  ENCICLOPEDIA DE RECURSOS ARCHIVÍSTICOS LOCALES. PRESENTACIÓN 

16:30 h Inauguración oficial de la Mesa a cargo del Sr. Carles Puigdemont, alcalde 
de Girona 

18:00 h  Debate 

19:00 h Edición de la publicación Requisitos archivísticos en la implantación de la 
administración electrónica de las entidades locales”. 

19:30 h  Cierre de la sesión  

 

21:30 h Cena ofrecida por el Ayuntamiento de Girona 

 

SÁBADO. Mañana 17 de marzo 

 

10:00 h Debate  

11:15 h  Pausa – coffee break 

11:45 h Debate y establecimiento de grupos de desarrollo del proyecto 

13:00 h Elaboración de conclusiones 

14:00 h  Clausura de la Mesa 
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13 RECURSOS HUMANS 
 
Plantilla de personal 
 
Joan BOADAS i RASET Cap de servei 

Lluís-Esteve CASELLAS i SERRA Cap de secció 

David IGLÉSIAS i FRANCH Tècnic de grau superior d’arxiu 

Anna GIRONELLA i DELGÀ Tècnica de grau superior d’arxiu 

Sònia OLIVERAS i ARTAU Tècnica de grau superior informàtica  

Albina VARÉS i DE BATLLE Tècnica de grau mitjà d'arxiu (prejubilació parcial) 

Sebastià VILLALON i BARRAGAN Tècnic de grau mitjà d’arxiu 

Pau SAAVEDRA I BENDITO Tècnic de grau mitjà d’arxiu 

Maria REIXACH i URCOLA Tècnica de grau mitjà d'arxiu 

Gisela VICENS i PASQUAL Tècnica de grau mitjà de biblioteca 

Annabel VENTURA i TEIXIDOR Tècnica de grau mitjà de gestió 

Núria SURIÀ i VENTURA Tècnica de grau mitjà de gestió 

Jordi TOLEDANO i VENTOSA Tècnic auxiliar 

Marta ARAGON i SUY Auxiliar administrativa 

Nadine GARRALDA i HOLLENBERG Auxiliar administrativa 

Pau ALQUÉZAR i URCOLA Ordenança 

 

 

 

Col·laboradors 
Cristina FEIXAS i QUINTANA Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

Fina NAVARRETE i SÁNCHEZ Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

Eduard PONS i RAMOS Arxiu Històric de la Ciutat 






