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EN 2 MINUTS, EL MÉS DESTACAT DEL 2012 

 

GENER 

Publicació al web dels Manuals d'acords / Llibres d'actes del Ple de 1601 a 1911 (299 volums - 251.000 
pàgines digitalitzades). 

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. 

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”. 
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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.  

 

Memòria completa: http://www.girona.cat/sgdap/cat/arxiu_presentacio.php  

 


