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I. PRESENTACIÓ 

 

La política de Gestió documental abraça tots els departaments de l’Ajuntament i inclou la 

documentació des del moment de la seva creació fins a la seva conservació permanent o 

eliminació (gestió, custòdia, accés, tria, eliminació i difusió) tant sobre suport paper com 

digital.  

En la Memòria de l’AMCS es contemplen tant les tasques pròpiament de gestió documental i 

tractament arxivístic (direcció de projectes, gestió, consulta, tractament de la documentació, 

conservació, assessorament, difusió..) com les tasques de comunicació i de difusió cultural. 

Per aquest any 2019 hi hagut quatre intervencions claus: 

1.- La consolidació de l’Administració Electrònica sota el paraigües de la Diputació i la 

preparació per a fer el salt i poder caminar tots sols  tal i com pertoca a un ajuntament de les 

dimensions de Cassà de la Selva. L’any 2018 va ser l’any en què es va implantar de manera 

general l’administració electrònica a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms i ens 

dependents. Aquesta implantació va requerir un esforç important de tota l’organització i 

l’arxiu va estar al capdavant d’aquest procés de canvi. 

2.- L’aplanament i neteja dels 216 pergamins que procedeixen de can Frigola al carrer 

d’Avall i l’inici de la catalogació que la fa l’estudiós cassanenc Joaquim Mundet. 

3.- La digitalització per part de l’Arxiu Històric de Girona de 29 llibres d’actes de 

l’Ajuntament.  

datats entre 1820 al 1983. 

4.- L’organització del segon cicle de conferències de l’arxiu: En l’espai llegim el temps amb 

un notable èxit de públic. 

A part d’aquests intervencions principals, l’Arxiu ha continuat desenvolupant les seves 

tasques habituals dins la funció arxivística, administrativa i cultural que li pertoca: 

Dins la funció administrativa i arxivística ha continuat amb : Atenció a les consultes internes i 

externes, gestió dels préstecs a la mateixa institució, manteniment del quadre de 

classificació, suport en gestió documental a les diferents unitats, registre d’ingressos de 

documentació, supervisió i instal·lació de les transferències administratives, conservació, i 

avaluació i eliminació de la documentació. 

Pel que fa les activitats culturals i de difusió: s’han incrementat els continguts en l’espai web 

de l’arxiu www.cassa.cat/arxiu/. També s’han posat noves entrades a la xarxa social 

Facebook, ha continuat la seva implicació de l’AMCS en el GREC (Grup de Recerca 

d’Estudis Cassanencs), sobretot pel que fa la coordinació de la revista Descobrim i aquest 

any també, en l’exposició dedicada a Joan Gener. 

 

http://www.cassa.cat/arxiu/
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II MEMÒRIA 2019 

 

1. Intervencions arxivístiques 
      1.1. Tractament de la documentació 

 Control d'expedients dipositats a l'arxiu.  

Inventari  de 13 ml, 7673 expedients administratius transferits. 

Inventari i elaboració de fitxes NODAC de part dels fons de l’arxiu 

Id Tipologia Títol Nom del productor Cronologia Volum Topogràfic 

150 ASSOCIACIONS Falange Falange Española 
Tradicionalista 

1939-1960 0,2 ml D-165 i D-166 
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INSTITUCIONS 

 
Sometent 

 
Sometent de Cassà de la 
Selva 

 
1892-1951 

 
0,1 ml 

D-5 
La pedra litogràfica és a 
bunquer 39 F4 C2 CE- 
10 

18 EMPRESARIAL Anisats 
Duran 

Successors de N. Duran / 
Anisats Duran 

1861-1980 24,2 ml 
DURAN 1-201 
ARMARI 39 

98 EMPRESARIAL Can Limbo Can Limbo 1898-1923 0,6 ml D-60 a D-64 

117 EMPRESARIAL Can Serra Can Serra 1887-1963 0,1 ml D-73 

141 EMPRESARIAL Sindicat 
Agrícola 

Sindicat Agrícola / 
Cooperativa Sant Isidre 

1920-1998 23 ml Cooperativa 1-253, D-7 

 
44 

 
EMPRESARIAL 

Transports 
Domingo 

 
Transports Domingo 

 
1943-1995 

 
6,1 ml 

D20-D41, D214-232 i 
D320-D330. D342-351, 
D335 

146 PATRIMONIAL 
Mas Oller 

Mas Oller 1188-1974 4,2 ml D-125 a D-163 

104 PATRIMONIAL 
Cal Sillé 

Famílies Esteve (1582- 
1771) i Oms (1699-1832) 

1582-1832 0,2 ml D-70 i D-77 

101 PATRIMONIAL 
Carreras 

Família Carreras-Dauset- 
Maymí 

1868-1928 0,03 ml D-53 

120 PATRIMONIAL 
Trinxeria 

Famílies Trinxeria, Güitó i 
Llach 

1811-1927 0,1 ml D-68 

156 PATRIMONIAL 
Vilahur 

Família Vilahur-Casellas 1903-1998 0,1 ml D-164 

16 PATRIMONIAL 
Vilallonga 

Famílies Vilallonga i Bagué 1833-1925 0,1 ml D-12 

225 PERSONAL 
Claudi 
Barnés 

Claudi Barnés i Soler 1933-2005 0,1 ml D-336 

 
180 

 
PERSONAL 

Enric 
Genoher 

 
Enric Genoher i Xirgo 

 
1932-1978 

0,8 ml, 
119 
imatges 

D48, D49, D72, D173, 
D174, D175, D335 
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211 PERSONAL 
Enric Roca 
Bota 

Enric Bota Roca 1760-1978 0,5 ml D-315 a D-319 

 
97 

 
PERSONAL 

Hermenegi
ld Roura 

Hermenegild Roura i Toneu  
1868-1977 

 
0,6 ml 

D-54 a D-59 i les 
imatges a l'Arxiu 
d'Imatges 

17 PERSONAL 
Josep 
Bosch 

Josep Bosch i Mercader 1585-1997 0,5 ml D-14 a D-16 i Arxiu 
d'Imatges 

24 PERSONAL 
Josep 
Bosch 

Josep Bosch i Mercader 1585-1997 0,5 ml D-14 a D-16 i Arxiu 
d'Imatges 

113 PERSONAL 
Josep M. 
Vidal 

Josep M. Vidal i Figueras 1945-1969 0,1 ml D-66 

19 PERSONAL 
Manuel 
Tolosà 

Manuel Tolosà i Surroca 1914-1980 0,1 ml D-6 a D-11 

 
178 

 
PERSONAL 

 

Narcís 
Artau 

 
Narcís Artau i Valls 

 
1925-2006 

 
0,5 ml 

D-171 
SURO BUNQUER 39 
F4 C1 CE-6 

 

 Catalogació de 3.000 imatges del fons Llumiguia 

 Inventari de documentació ingressada a l’Arxiu mitjançant donacions l’any 2019. 

 Actualització de la catalogació de la biblioteca i l’hemeroteca de l’Arxiu. 

 Neteja de la documentació ingressada a l’arxiu procedent de can Frigola del 

carrer d’Avall. 

 Restauració de pergamins: 

7 pergamins del fons Maymí 

216 pergamins del fons Can Frigola del carrer Avall 

Els treballs varen consistir en: 

Aplanat, neteja i eliminació de pols i concrecions, desinfecció i tractament de      

fongs, fixació de tintes, Encapsulat. 

 

  

 

 

1.2. Digitalització de documentació 

Digitalizació per part de l’Arxiu Històric de Girona dels Llibres d’actes de l’Ajuntament del 

datats entre 1820 al 1983 
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Id. DESCRIPCIÓ U.I. 

263 Llibre d’Actes del Ple del 1820 al 1834 B1520 

1 Llibre d’Actes del Ple del 1836 al 1857 B1520 

4 Llibre d’Actes del Ple del 1882 al 1889 B1524 

9652 Llibre d’Actes del Ple del 1890 al 1893 B1522 

5 Llibre d’Actes del Ple del 1894 al 1900 B1525 

6 Llibre d’Actes del Ple del 1901 B1526 

9653 Llibre d’Actes del Ple del 1902 al 1903 B1526 

9654 Llibre d’Actes del Ple del 1903 al 1904 B1526 

9655 Llibre d’Actes del Ple del 1904 al 1905 B1526 

7 Llibre d’Actes del Ple del 1905 al 1907 B1527 

9656 Llibre d’Actes del Ple del 1907 B1527 

9657 Llibre d’Actes del Ple del 1908 B1527 

9658 Llibre d’Actes del Ple del 1909 B1527 

8 Llibre d’Actes del Ple del 1910 al 1911 B1528 

9659 Llibre d’Actes del Ple del 1911 al 1912 B1528 

9660 Llibre d’Actes del Ple del 1912 al 1913 B1528 

9661 Llibre d’Actes del Ple del 1913 al 1914 B1528 

9662 Llibre d’Actes del Ple del 1914 al 1916 B1528 

9670 Llibre d’Actes del Ple del 1939 al 1942 B1532 

9671 Llibre d’Actes del Ple del 1942 al 1946 B1532 

9672 Llibre d’Actes del Ple del 1947 al 1953 B1532 

9673 Llibre d’Actes del Ple del 1953 al 1957 B1532 

5805 Llibre d’Actes del Ple del 1957 al 1963 B0735 

5806 Llibre d’Actes del Ple del 1963 al 1968 B0735 

5807 Llibre d’Actes del Ple del 1968 al 1972 B0735 

5808 Llibre d’Actes del Ple del 1972 al 1975 B0736 

5809 Llibre d’Actes del Ple del 1975 al 1978 B0736 

5810 Llibre d’Actes del Ple del 1979 al 1981 B0737 

5811 Llibre d’Actes del Ple del 1981 al 1983 B0737 
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      1.3. Transferències administratives:  

 

 

 

2. Instal·lacions 
   2.1. Sistemes de climatització 

 Control de la temperatura i la humitat del dipòsit per mitjà de dispositius 

electrònics. 

2.  Equipaments 

Sala de consultes: 1 

Nombre de places: 6 

Dipòsit: 2 

      2.2. Manteniment 

Adquisició i instal·lació per part dels serveis tècnics d’una bomba per bombejar 

automàticament l’aigua en cas d’inundacions en el dipòsit d’arxiu a l’edifici de serveix 

annex a can Nadal. 

Instal·lació de trampes per a rossegadors i leptismes en el diipòsit d’arxiu a l’edifici de 

serveis annex a can Nadal i en el dipòsit d’arxiu a can Nadal. 

     2.3. Adquisicions 

 Adquisició de material de conservació per a l’arxiu. 

     2.4. Infraestructura 

 Dipòsits: 

 Superfície total construïda: 112.50 m2 

Clau                          Data Ml Expedients 

Exped. Residència Geriàtrica Sant Josep diverses claus, 1982 - 2018 4,62 108 

Exped. Contractació diverses claus,  2006 - 2018 0,33 50 

Exped. Secretaria diverses claus,  1981 - 2018 0,77 66 

Exped. Secretaria diverses claus, 2008 - 2018 0,11 23 

Exped. Cultura diverses claus, 2016 – 2016 - 2018 0,66 21 

Exped. Policia diverses claus, 2017 1,10 80 

Exped. Urbanisme claus diverses,  1996 - 2015 5,50 414 

   

 TOTAL:                                                                                                13,09 762 
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 Dipòsit annex a can Nadal 

      Armaris compactes capacitat total: 1000 ml. Ocupats: 90%. 

 Dipòsit a can Nadal 

Armaris compactes capacitat total: 138 ml. Ocupats: 90%. 

 Sala de consulta 

Armari de plànols Capacitat total 40 calaixos Ocupats: 100%. 

 

2.5 Incidències: Inundació en el dipòsit d’arxiu del búnquer l’octubre del 2019 i en 

el dipòsit de can Nadal sense que el nivell d’aigua afectés a la documentació dipositada. 

Es va comunicar la incidència als serveis tècnics per a la resolució de la situació. 

Presència d’excrements de rosegadors en el dipòsit d’arxiu de can Nadal. 

L’empresa de plagues de l’Ajuntament va analitzar l’espai i va prendre les mesures 

necessàries per tal d’evitar que es tornès repetir l’episodi 

 

 

    

 

3. Gestió documental 
 Analitzar i identificar la documentació administrativa. 

 Mantenir el sistema de gestió de la documentació administrativa i controlar-ne la 

seva aplicació en tots els òrgans i departaments. 

 Establir criteris i normatives per a la gestió dels documents, els ingressos i les 

transferències. 

 Elaborar circulars 

 Incorporar el quadre de classificació de la Generalitat de Catalunya 

 Elaboració de l’Ordenança d’Administració Electrònica 

 Elaboració de les plantilles dels òrgans de Govern 

 Gestió d’incidències de nivell alt de l’aplicatiu de gestió d’expedients mòdul 

d’acords i resolucions i registre 

 Manteniment dels usuaris de l’aplicatiu de gestió d’expedients, mòdul d’acords i 

resolucions i registre 

 Realitzar accions cap a usuaris: trametre circulars i instruccions  

 Realització de la memòria anual. 

 Tramesa de circular als regidors electes sobre temes que fan referència a la 

documentació. 
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4. Suport administratiu 
 Seguiment de la incidència crítica en gestió documental que es va produir del 29 de 

juny al 4 de juliol en què va fallar la UOC i tots els seus components. Es va estar deu 

dies sense que es podessin fer assentaments automàtics d’e-Tram i l’e-Notum, la 

signatura digital, entre d’altres no funcionaven i a tot això se li va afegir que durant 

unes hores d’un dia en concret no va funcionar el gestor d’expedients per un 

problema en el servidor de la Diputació que l’hostatja. 

 Accions proactives cap als usuaris 

15/01/20
19 Informació 

Correu 
electrònic Canvis en la gestió d'incidències d’Audifilm 

29/01/20
19 Informació 

Correu 
electrònic Canvis en la forma d'assignar tràmits 

19/02/20
19 

Desviaments Correu 
electrònic 

Relacionar sortides EACAT amb l'expedient (116) 

01/03/20
19 Desviaments 

Correu 
Electrònic Sortides EACAT sense relacionar amb l'expedient (Policia) 

22/07/20
19 Desviaments 

Correu 
electrònic Recordatori informar interessats notificacions 

26/07/20
19 Desviaments 

Correu 
electrònic Manteniment safata expedients pendents d'assignar tràmit 

 

 Tramesa de les circulars elaborades per l’arxiu per correu electrònic als 

administratius. 

 Reunió 29 de juliol: tema tràmits propostes d’acord i notificacions. 

 27 de juny . Formació regidors de l’equip de govern sobre gestor d’expedients. 

 24 de juliol a les 7 de la tarda. Formació regidors de l’oposició sobre el funcionament 

de carpeta del regidor i e-notum. 

 

5. Protecció de dades 
 Seguiment dels treballs sobre protecció de dades personals amb col·laboració amb 

l’àrea de Secretaria i Informàtica. 

 
6. Convenis i contractes

 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès relatiu al suport CCG 

pel qual el tècnic d’arxiu del Consell Comarcal donarà suport tècnic en matèria de 

Gestió Documental i Arxiu que es concretarà a través l’elaboració per part del 

Consell Comarcal del Gironès d’una nova ordenança d’administració electrònica i 

l’edició de les plantilles de documents administratius pel gestor d’expedients. 

 Contractació d’un tècnic, per tal de fer la catalogació de 3.000 imatges del fons 

Llumiguia. 
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 Contractació d’un tècnic, per tal de fer l’inventari i la fitxa NODAC d’una part dels fons 

de l’arxiu entre els quals hi ha el fons patrimonials, Maymí i Trinxeria i els fons 

empresarials Duran Domingo, can Limbo i can Serra i a revisió del fons Oller, 

realitzat per Joaquim Mundet per tal d’adequar-lo a la Normativa de Descripció 

Arxivística de Catalunya 

 Contractació d’un tècnic per a l’elaboració del nomenclàtor històric de carrers. 

 Contractació dels serveis de restauració a Imma Pera. 

 Contractació de serveis a Invoport per a la gestió de continguts bibliogràfics. 

 Contractació de serveis a Palahi, SL per a la maquetació del  Plecs Joves. 

 Adquisició de material de conservació a l’empresa Arte & Memoria. 

 El 10 de març de 2003 la Comissió Municipal de Govern de l’Ajuntament va aprovar 

instituir el premi Plecs Joves, a través de l’Arxiu Municipal, al millor treball de recerca 

adreçat als joves de batxillerat i aprovar el conveni entre l’INS de Cassà i 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva que es va modificar el 2016. Per aquest conveni 

l’Arxiu Municipal actua de secretaria del premi. El jurat format per Xavier Albertí i 

Oriol, Joaquim Bosch i Codolà, Jordi Merino i Serra, i Xavier Niell i Ciurana, 

anomenats per l’Ajuntament i Eva Sáez i Revuelta regidor d’educació i Dolors Grau i 

Ferrando en qualitat de secretària del Premi es va reunir el dia 14 de maig de 2019 a 

les 6 de la tarda a la seu de l’Arxiu i va declarar guanyadors ex aequo del XVII Premi 

de recerca Plecs Joves a: Marc Casellas, pel treball La indústria surera de Cassà 

de la Selva. Anàlisi de les qualitats del suro i proposta per fomentar el turisme 

entorn del món surer i a Elisabeth González Història d’una fàbrica de suro 

cassanenca. Sucesores Antonio González.  

 

7. Patrimoni 

7.1. Ingressos:  

Documentació en suport paper i pergamins procedents de l’adquisició de can Frigola 

al Carrer d’Avall i donats pels hereus de la casa. D’aquest ingrés, a part del gran 

volum documental, cal destacar més de dos-cents pergamins, un dels quals del segle 

XII que el converteix en el document més antic de l’arxiu. 

8.1.1. Donacions de documentació i imatges: 

Montserrat Gener Huix: un document de l’any 1748 de la” Concòrdia feta entre 

los reverends domers i los senyors regidors tots de la vila de Cassà de la Selva 

que està detallat en el registre d’entrada 2019/ 1933. 

Jaume Roser Laromaine: dues imatges de la caseta d’obra i serveis del tren, 

segons el detall i les condicions de la donació que s’especifiquen en el registre 

d’entrada 2019/2099. 

Maria Mercè de Garriga Ferrer: Un llibre d’accions de Garriga y Puig, Sociedad 
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Anónima, de l’any 1966 que estan detallats en el registre d’entrada 2019/2219. 

Jordi Oliva Llorens: un bitllet emès pel Centre Unió Republicana de cinquanta 

cèntims de pesseta, de l’any 1937. 

               Cati Lozano Callís: una col·lecció de fotografies i un document amb el títol 

“resguardo provisional de la acción de partícipe”, número 0746 de la Cooperativa 

de Fluido Eléctrico, de l’any 1921 per valor de 100 pessetes a nom de Platón 

Dalmás Suñé, que es detallen en el registre d’entrada 2019/4238. 

Joan Carles Codolà Vilahur: un recull de diversa documentació, que es detallen 

en el registre d’entrada 2019/6667. 

Eduard Mestres Rodà: diferent documentació i material pendent d’inventariar que 

s’especifiquen en el registre d’entrada 2020/632. 

Joan Lluís Frigola Torras: un recull de poemes signats per Joan Vert que 

s’especifiquen en el registre d’entrada 2020/812. 

Eduard Mestres Rodà: dos diaris de la Vanguardia de l’any 1954, un exemplar 

d’Assamblea de l’any 1963, un exemplar de Memorial de l’any 1955  i  un conjunt 

de fotografies, del fons personal de Lluís Puig Gàbana, que estan detallats en el 

registre d’entrada 2020/633. 

Joaquim Bech de Careda Frigola: una postal de Cassà de la Selva de l’estació 

del tren. 

           7.1.2. Donacions de material 

Jaume Roser Laromaine: material arqueològic que procedeix del veïnat de 

Matamala, número 8 i que es va recuperar pels volts de l’any 1975. En els 

documents que s’adjunten a aquesta sol·licitud hi ha les imatges de les capses 

amb el material recuperat i els plànols amb la ubicació de les troballes, que estan 

detallats en el registre d’entrada 2019/2100. 

 

 
8. Col·laboració amb altres àrees i amb tercers 

 L’Arxiu es va implicar des del primer moment amb la Generalitat de Catalunya en 

l’obertura de la fossa del soldat desconegut i per aquest any va fer la proposta de 

text de la làpida soldat desconegut en el cementiri. 

 Proposta de text de la placa commemorativa Narcís Artau. 

 

 

 
9. Difusió i dinamització cultural i històrica 
      
 9.1. Pàgina web 

 Incorporacions 
Publicació digital: Les guerres i els seus efectes 
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 Notícies: 
 Manifest de l'Associació d'Arxivers de Catalunya  

Dissabte dia 23, conferència sobre el castell de Cassà i els assalts que va patir  

Dissabte, dia 26 de gener, conferència sobre l’excepcional patrimoni vitrallístic de 

Cassà. 

Altres octubres cassanencs. Ermengol Roure 

Dissabte 23 de febrer, Casinos, societats i balls, la nova conferència de l’Arxiu 

Arxiu patrimonial de can Frigola 

Dissabte 30 de març “Una escola per cadascú” La nova conferència de l’Arxiu 

Dissabte 27 d’abril, Hostals i cuines de Cassà, la memòria dels sentits 

Dissabte 25 de maig, visita guiada per edificis emblemàtics cassanencs, com a 

cloenda del cicle de conferències. En l’espai llegim el temps 

Diumenge 2 de juny presentació del Descobrim dedicat al suro i la política 

Exposició de la Festa Major dedicada a Joan Gener 

Dissabte 12 d’octubre, ruta guiada  Cassà sota les bombes 

Dissabte 26 d’octubre, ruta guiada pels escenaris cassanencs de les guerres 

Dissabte 9 de novembre, Primera conferència, “Viatges de suro i taps”, dins del cicle 

cassanencs arreu del món 

Presentació del núm. 14 del Descobrim: A plaça i a mercat 

       
9.2. Facebook 

 Gestió de la pàgina de facebook (https://www.facebook.com/arxiucassa) creada 

el mes de setembre del 2014. 

 211 seguidors a gener del 2020 

 

 

9.3  Publicacions 

9.3.1 Llibre de les conferències 

Presentació del llibre digital: 

Les guerres i els seus efectes. Cassà de la Selva, s.XIV-XX 

http://www.cassa.cat/arxiu/index.php/222-manifest-de-l-associacio-d-arxivers-de-catalunya
http://www.cassa.cat/arxiu/index.php/221-disssabte-dia-23-conferencia-sobre-els-assalts-al-castell-de-cass
https://www.facebook.com/arxiucassa
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Precedeix la presentació un itinerari pels escenaris de les guerres amb textos d’Elvis 

Mallorquí, amb la col·laboració a càrrec dels Marxants de Paraules 

Assistents: 35 

 

 

9.3.2. Plecs Joves 

Publicació Cassà, terra d’esportistes?,de Lígia Vegas 

 
 

9.4 Conferències i exposicions: 
9.4.1.- Conferències 
Continuació del cicle de conferències 2018-2019, sota el títol En l’espai llegim el temps 
coordinat per la doctora en història Rosa M. Gil. 

 
10.1.Conferències 
Dia: dissabte, 26 de gener de 2019 
Lloc: sala de conferències de can Trinxeria 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: L’art i els vitralls, bellesa pública de dins cap a fora 
Conferenciant: Sílvia Cañellas, Núria Gil i Anna Santolària 
Assistents: 30 
 
 
Dia: dissabte, 23 de febrer de 2019 
Lloc: sala de conferències de can Trinxeria 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Hores de trobada i de gresca. Casinos, societats i balls, una acadèmia 
per a la vida 
Conferenciant: Enric Bagué i Vilà 
Assistents: 50 
 
 
Dia: dissabte, 30 de març de 2019 
Lloc: sala de conferències de can Trinxeria 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Una escola per a cadascú. Cassà, les seves escoles i els seus mestres 
Conferenciant: David Pujol i Fabrellas 
Assistents: 40 
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Dia: dissabte, 27 d’abril de 2019 
Lloc: Antic hostal can Quirze, a la plaça Jacint Verdaguer 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Hostals i cuines de Cassà, la memòria dels sentits 
Conferenciant: Pep Vila i Medinyà 
Assistents: 30 
En acabar tastets: pota i tripa i mandonguilles amb pèsols i sèpia. 
 
Dia: dissabte 25 de maig de 2019 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Com a cloenda, visita guiada als difierents espais 
 
 
Nou cicle de conferències Cassanencs arreu del món coordinat per Josep 
Lluís Òdena. 
 
Dia: dissabte, 26 d’octubre de 2019 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Presentació del llibre del primer cicle i ruta guiada pels escenaris cassanencs 
Textos: Elvis Mallorquí 
Col·laboració: Marxants de paraules 
Assistents: 30 
 
 
Dia: dissabte, 9 de novembre de 2019 
Lloc: sala de conferències de can Trinxeria 
Hora 2/4 de 12 del migdia 
Títol: Viatges de suro i taps 
Conferenciant: Joaquim Alvarado i Costa 
Assistents: 40 

 
 
 

      9.4.2. Exposicions 

 Joan Gener. Un artista en un pot de farmàcia 

Dia:  Divendres 14 de juny 

Hora: 20 h. 

Lloc: Sala d’exposicions de can Trinxeria 

 

 



 
 

 
 

      9.5. Presència en els mitjans de comunicació 

9.5.1. Des de l’Arxiu 

Articles a Llumiguia. 

 Diumenge 2 de juny, presentació del Descobrim dedicat al suro i la 

política. 

 Presentació del número 14 del Descobrim Cassà. Qualitat i proximitat, 

clau pel futur dels mercats de poble,. 

 Presentació del número 14 del Descobrim: A plaça i a mercat. 

 Dissabte, 26 d’octubre, ruta guiada els escenaris cassanencs de les 

guerres. 

 Exposició de la Festa Major dedicada a Joan Gener 

 Ja ha començat el tercer cicle de conferències a l’Arxiu.  

 Ermengol Roura, un activista cultural detingut l’octubre del 1934, 

Llumiguia 792, febrer 2019, p.33. 

 Els interiors de can Frigola. Un insòlit trencaclosques sobre la historia 

casanenca, Llumiguia 798, agost 2019, p. 34. 

 Dissabte, 30 de març: “Una escola per a cadascú”. La nova conferencia 

de l’Arxiu. 

 Dissabte, 27 d’abril, Hostals i cuines de Cassà, la memòria dels sentits. 

 Dissabte, 23 de febrer, casinos, societats I balls, la nova conferencia de 

l’Arxiu. 

 Els altres octubres cassanencs, Ermengou Roura, un activista cultural 

que va ser detingut l’octubre del 1934. 

 Dissabte, dia 26 de gener, conferencia sobre l’excepcional patrimoni 

vitrallístic a Cassà. 

 L’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva recupera més de 200 pergamins 

trobats a can Frigola, febrer de 2019. 

 

      9.5.2. Des de fora de l'Arxiu 

Articles als mitjans de comunicació. 



 
 

 
 

 

 Diumenge es presenta el Descobrim Cassà número 13 dedicat  als 

“Polítics surers/surers polítics”, cassadigital. 

 Dissabte, a les 11, presentacin del número 14 del Descobrim: A plaça i 

a mercat, cassadidgital 

 CASULLERAS, Josep: Justícia admet a l’enterrament del soldat 

desconegut de Cassà que es va “tard” en la identificació de víctimes de 

la guerra, Vilaweb, 6 de juny de 2019. 

 L’enterament del soldat desconegut obre el debat sobre la identificació 

de víctimes de la Guerra Civil. La consellera admet que es va “tard”, La 

República - El Gerió digital. 

 BUSQUETS, Gemma: Comiat d’honor i dignitat al soldat desconegut de 

Cassà, El Punt Avui, 7 de juny de 2019. 

 Comiat d’honor i dignitat al soldat desconegut, Diari de Girona, 7 de juny 

de 2019. 

 Vuitanta anys després, les restes del Soldat Desconegut descansen al 

cementiri municipal, cassadigital, 7 de juny de 2019. 

 Enterraran al cementiri de Cassà les restes del soldat desconegut, 

cassadigital, 5 de juny de 2019. 

 Record dels 80 anys del bombardeig, Llumiguia 792, febrer 2019, p.13. 

 Es recuperen 216 pergamins trobats a can Frigola, Llumiguia 793, març 

2019, p. 37. 

 El soldat desconegut ja reposa al cementiri de Cassà, Llumiguia 796, 

juny 2019, p.24-25. 

 Escoles i Mestres de Cassà, Llumiguia 794, abril 2019, p. 31. 

 CODOLÀ Joan Carles: Enric Bagué evoca el Cassà de tavernes , cafès 

i casinos. Presentació del Descobrim número 12, Llumiguia 793, març 

2019, p-18-19-20. 

 NIELL CUIRANA, Xavier: Cassà, un oasi del pau?. 80 anys després, 

Llumiguia 798, agost 2019, p. 18-24. 

 Dissabte, 26 de gener, conferencia de descoberta de l’excepcional 

Patrimoni vitrallístic de Cassà de la Selva, cassadigital. 



 
 

 
 

 Casinos, societats i balls, la nova conferència de l’Arxiu, cassadigital. 

 Acta de record a les víctimes del bombardeig de 1939, cassadigital. 

 BUSQUETS, Gemma: Els pergamins recuperats de can Frigola de 

Cassà posen en relleu la importància del passat més proper, El Punt 

Avui, dimecres 1 de maig de 2019. 

 Es recuperen 216 pergamins trobats a can Frigola, Llumiguia 793, març 

2019, p. 37. 

 Hallan mas de 200 antiguos pergaminos en Cassà de la Selva, La 

Vanguardia, 14 de març de 2019. 

 Troballa a Cassà. Localitzen a can Frigola més de 200 pergamins, 

alguns datats del segle XII, els més antics del poble, Pel Punt Avui, 15 

de març de 2019. 

 Cassà de la Selva recupera més de 200 pergamins a can Frigola, La 

República, El Gerió digital, divendres 15 de març de 2019. 

 Pergamins històrics a Cassà de la Selva, Diari de Girona 15 de març de 

2019. 

 Apareix un document de prop de 900 anys d’antiguitat al fons de can 

Frigola, Cassadigital, 23 de febrer de 2019. 

 Aquest dissabte a les 11:30 a can Trinxeria es fa una interessant 

conferencia sobre els vitralls de Cassà, Radio Cassà, 24 de gener de 

2019. 

Presència a la televisió 

Reportatge a Tv3 sobre els pergamins de can Trinxeria, el dia 3 d’abril de 2019 

a les 14.15 en el programa Tv3 comarques 

9.6. Publicacions, exposicions i jornades i altres en què s’han utilitzat materials de          

l’Arxiu 

9.6.1. Documents i imatges 

Memòria fotogràfica. Revista Gavarres, 35, Cassà (Editorial Gavarrres) 2019, 
pàg. 6. 

 
Exposició Dona i Suro, organitzat per Promoció Econòmica a can Trinxeria. 

Revistes Descobrim 

Publicació digital Les Guerres i els seus efectes 

 



 
 

 
 

      9.7. GREC 
 

El GREC es reuneix de forma general periòdicament i es vertebra en diferents    

àrees. En l'actualitat, l'Arxiu intervé molt directament en el GREC i en les seves 

àrees.  

 Descobrim núm. 12 

 Centro 

 Dia: Dissabte 23 de febrer de 2019 

 Hora: A continuació de la conferència  Hores de trobada i de gresca 

 Lloc: Bar del centre recreatiu 

 Acte complementari: recreació d’un concert-vermut amb interpretació de 

cançons per part de Joan Casellas i Roser Salart 

 Assistents: 50 

 

 Descobrim núm. 13  

 Polítics surers/surers polítics 

 Dia: Diumenge 3 de juny de 2019 

 Hora: 2/4 d’11 

 Lloc: Espai Àgora de la fira del tap 

 Assistents: XXX 

 

 Descobrim núm. 14  

 A plaça i a mercat 

 Dia: Dissabte 14 de desembre de 2019 

 Hora: 

 Lloc: mercat del passeig de Vilaret: 

 Assistents: 50 

 Activitats complementàries: retransmissió per radio Cassà 

 

Altres: 

23 de juliol Visita a can Frigola 

Visita els castells de Celrà amb el guiatge del Taller d’Història de Celrà 



 
 

 
 

 

 

9.8. Altres 

Jornades Europees del Patrimoni 

Participació el dia 13 d’octubrea amb Itinerari guiat Cassà sota les bombes, a 

càrrec de Xavier Niell 

Assistents: 40 persones 

 

Nomenclàtor històric de carrers 

 Elaboració del nomenclàtor històric de carrers amb l’objectiu de penjar-lo a 

la pàgina web. 

 

 

 

 
 
10. Personal 

 
10.1. Personal contractat: 

 Dolors Grau i Ferrando, arxivera AMCS. 

 Roser Salart, auxiliar administrativa. 

10.2. Personal col·laborador:       

 Participant projecte singular de l’INS de Cassà de la Selva. 

10.3. Formació i reciclatge 

 27 de febrer, assistència a la taula territorial de Girona del Pla d’Arxius i Gestió 

Documental, convocada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, a la seu de l’Arxiu Històric de Girona. 

 12 d’abril, assistència a la jornada Fem-ho més fàcil, a la Casa de Cultura de 

Girona, organitzada per l’Oficina de suport a l’Administració Electrònica de la 

Diputació de Girona. 

 9, 10 i 11 de maig, assistència al Congrès d’Arxivística a Sant Feliu de Guíxols. 

 21 de novembre assistència al curs sessió sobre el model de Quadre de 

Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals, organitzat pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya al palau Moja de Barcelona. 



 
 

 
 

 

 

 

11. Serveis als usuaris 

      11.1. Consultes i préstecs 

 

Durant l'any 2019 el Servei d'Arxiu a atès un total de 299 consultes i préstecs, 

de les quals 178 han estat préstecs interns, 50 consultes internes i  71 

consultes externes. 

Préstecs i consultes internes:  

Cal dir que hi ha hagut una davallada molt important en la petició de préstecs 

interns per part de l’administració, en bona part deguda a la implantació de 

l’administració electrònica. També cal assenyalar que tot i que el temps de 

dedicació a la cerca de documentació s’ha escurçat molt, encara hi ha un 

notable gruix de documentació sense catalogar, i en alguna ocasió sense 

inventariar (part de la documentació de l’any 1975 a l’any 1990, llicències 

d’obres menors, documentació solta i barrejada en el dipòsit de l’arxiu de can 

Nadal). 

 Per àrees, els préstecs interns quedaria desglossat de la següent manera: 

15 expedients: Administració general. 

14 expedients : Economia. 

129 expedients: Urbanisme i Obres. 

4 expedients: Demografia. 

 16 expedients: Altres àrees. 

 Expedients en préstec:  

Durant l’any 2019 s’han deixat a les oficines 179 expedients en préstec, dels 

quals 11 encara no s’havien retornat  a primers del 2020. A aquests 11 se li han 

d’afegir 16 expedients més que encara s’han retornar d’anys anteriors  (2 el 

2014, 2 el 2015, 4 el 2016, 2 el 2017 i 8 el 2019). En total doncs, hi ha 27 

expedients en préstec a les diferents unitats administratives que encara no 

s’han retornat a l’arxiu. 

 Autoritzacions de reproducció d’imatges: 2  



 
 

 
 

 Consultes externes: 

Hi ha hagut un total de 71 consultes externes. S’ha de tenir en compte que tot i 

el menor número de consultes externes davant els préstecs interns, els primers 

exigeixen molta més dedicació per part de l’arxivera que no pas els segons. 

També cal fer notar que un mateix usuari fa consultes en diferents ocasions 

sobre un mateix tema per això durant el 2019 hi ha hagut: 

Número de consultes: 71 

Número d’usuaris:  59 

Procedència dels usuaris: Cassà: 36 Fora de Cassà:37 No es coneix:18 

Distribució dels usuaris de fora de Cassà 

Barcelona, Campllong, Flaçà, Girona, Llagostera, Roses, Torelló, Vilanova i la 

Geltrú. 

Pel que fa a les consultes externes cal tenir en compte que els qui han 

consultat els diferents fons d'arxiu també han consultat moltes vegades i de 

manera paral·lela la biblioteca, l'hemeroteca i la col·lecció d'imatges. També cal 

fer notar que la majoria de les donacions consultades han estat les imatges. 

L'objectiu des usuaris de les consultes externes és molt variat: 

Treballs de recerca:                14 

Professionals:                18 

Particulars:                 39 

També s’observa que cada vegada hi ha una major utilització de les peticions 

de consulta per mitjà de correu electrònic (16 en total) i per instància (10). 

També hi ha hagut 5 peticions de consulta per telèfon. De totes maneres cal 

remarcar que la consulta original de la documentació només es pot fer 

presencialment a la sala de consulta. 

 

Tipologia de les consultes
Consultes 
internes

17%

Consultes 
externes

24%

Prèstecs interns
59%



 
 

 
 

 

 
 

Tipologia de les consultes externes

Informació
19%

Imatges
15%

Hemeroteca
4%

Documentació
62%

Altres
0%

Prèstecs l'any 2019 per àrees

Empreses 
contractades

3%
Altres

9%

Urbanisme i obres
70%

Hisenda
5%

Administració 
general

13%


