
 Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) 

EN 2 MINUTS, EL MÉS DESTACAT DEL 2010 

 

GENER 

Publicació en línia del recurs “Efemèrides de Girona” 

FEBRER 

Redacció de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori Permanent d’Arxius i 
Televisions Locals en vuit idiomes. 

MARÇ 

Adquisició d’un escàner aeri en color per a la digitalització de documents. 

ABRIL 

Conferències a l’Arxiu Municipal: Ensenyar i aprendre. Mestres i estudiants de la Girona del segle XX. 
Abril i maig. 

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatges és seleccionat com a cas d’estudi del projecte europeu 
Creating Local Innovation through a Quadruple Helix (CLIQ). 

Presentació de l’experiència de l’Ajuntament de Girona a la Conferència Internacional d’Arxius, a 
Ginebra. 

MAIG 

Finalització del tractament de catalogació i digitalització dels fons cinematogràfics i publicació al web d’un 
total de 922 pel·lícules d’aquests fons. 

JUNY 

Finalització de l’inventari i el catàleg del fons Presència. 

JULIOL 

Digitalització dels fons Carles Rahola, Miquel de Palol i Miquel Santaló per a la seva posterior publicació 
al web (desembre). 

AGOST 

Presentació de l’experiència de l’Ajuntament de Girona en el marc del 70 aniversari de la Universitat de 
Costa Rica. 

SETEMBRE 

Digitalització del Llibre Verd, el Llibre Vermell i el Llibre Groc. 

OCTUBRE 

Finalització de la catalogació de la correspondència del fons Joaquim Nadal i Farreras. 

NOVEMBRE 

Celebració de les Jornades Imatge i Recerca. Congrés i tallers. 

Presentació de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals al Congrés AMIA/IASA, Filadèlfia  

DESEMBRE 

Acceptació de la donació del Fons Francesc Riuró i Llapart. 

Publicació dels llibres El monestir de Sant Daniel. Mil anys de vida a la vall, coeditat amb Abertis; Valentí 
Fargnoli (2 volums), coeditat amb Rigau Editors, i Girona panoràmica, coeditat amb Editorial Efadós. 

Publicació al web de Servei d’un nou audiovisual sobre el procediment tècnic de formació de la imatge 
digital. 

Publicació en línia d’un total de 270.037 pàgines que corresponen a La Rambla de Girona, El Punt 2008, 
El 9 Esportiu 2004-2008, Presència 2004-2008, Diari de Girona, 2003-2008. 

Digitalització de 255.231 pàgines de documentació. 

Eliminació d’un total de 301,70 metres lineals de documentació. 


