MEMÒRIA 2012
AMR

Memòria finalitzada el dia 2 d’abril de 2013

1. GESTIÓ DE RECURSOS
1.1. PERSONAL
Plantilla:
•

Arxiver Municipal: Josep Maria Barris Ruset

•

Tècnic d’arxiu i gestió documental: Pol Meseguer Bell

•

Auxiliar d’arxiu: Mila Escribano Sánchez

Becaris:
•

Joan Plana Sagué (Conveni amb la Universitat de Girona). Setembre –octubre
de 2012.

•

Gerard Olivé Paltré (Conveni amb la Universitat de Girona). Novembre –
desembre de 2012.

Ambdós estudiants han realitzat 120 hores de pràctiques.

Empreses proveïdores de serveis:
•

Legalment (Assessorament en protecció de dades)

•

Gestior, S.A. (Control de plagues)

1.2. GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS TÈCNICS ARXIVÍSTICS
Índex d’ocupació aproximat dels dipòsits (expressat en metres lineals, ml):
capacitat, ocupació i índex d’ocupació (%) a 31 de desembre de 2012.
Dipòsit
1. C/ Mainada, 28

Capacitat ml Ocupació ml % d’ocupació
522,85
525,35
100,48%

Variació anual
0,28%

2. C/ Mainada, 26

168,33

170,60

101,35%

0%

3. Pl/ Àngel, 4

378,72

371

97,96%

-3,39%

Total

1069,9

1066,95

99,93%

-3,11%

El nivell d’ocupació dels dipòsits de l’AMR, amb un índex del 99,93%, esdevé un
escull a l'hora de gestionar correctament la documentació de la Corporació. Per
aquest motiu hi ha a l'entorn de 180 ml que estan instal·lats als arxius dels

2

departaments (que equival a un 16,83% dels dipòsits de l’AMR), tot i haver passat,
de llarg, els terminis de transferència establerts per les circulars de l'AMR (5 anys).
A més a més, la manca d’espai impossibilita tenir el mobiliari adequat per a
documentació amb formats especials (projectes de gran tamany, plànols, pòsters,
pancartes, gravats o pergamins), així com no permet tenir un espai per realitzar les
tasques de neteja, classificació i ordenació dels fons custodiats.

Al mateix temps, la dispersió dels dipòsits ocasiona pèrdues de temps i ineficàcia a
l'hora de gestionar els documents i les condicions físiques i ambientals que
requereixen per preservar-los segons els estàndars tècnics. Finalment, cal tenir en
compte que les instal·lacions (per exemple, de desaigua, que passen per sobre de
dos dels dipòsits) no són adequades a un ús arxivístic i, conseqüentment,
esdevenen un gran perill per a la conservació del patrimoni documental de la
població, tal com ha ocorregut en alguna ocasió.

S’han realitzat les revisions periòdiques estacionals de manteniment i trimestrals
de control de plagues.
Anàlisi i recompte de la capacitat i ocupació dels dipòsits de l’Arxiu Municipal. 4 i
5 de gener de 2012.
Control als dipòsits dels departaments de Promoció Econòmica i Turisme per
avaluar els desperfectes de les goteres del mes d’octubre de 2011. 11 de gener
2012.
Desafectació i eliminació del lector de cintes magnètiques de Serveis Informàtics
instal·lat al dipòsit de la plaça de l’Àngel. Recollit per l’empresa RosesNet. 8 de
febrer de 2012.
Reunió amb la cap de l’Àrea d’Urbanisme sobre els equipaments arxivístics de la
casa Romanyach (Ajuntament Vell) i ca l’Anita. 15 de febrer de 2012.
Canvi del quadre de llums i instal·lació del llum d’emergència del dipòsit 2 de
l’AMR. 21-22 de març de 2012.
Seguiment del procés de trasllat de la documentació del departament
d’Urbanisme dels arxius de gestió i central administratiu situats a les oficines
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municipals de la plaça de Catalunya, 12 i 15 a les noves dependències del carrer
Doctor Pi i Sunyer, 13. Abril-octubre de 2012.
Reparació dels desperfectes ocasionats per les humitats existents a la paret sud
del dipòsit 1 de l’AMR. Juliol de 2012.
Instal·lació d’un sistema de desaigua al deshumidificador del dipòsit 2. 25 de
setembre de 2012.
Adquisició d’un nou deshumidificador per al dipòsit 1 per l’avaria irreparable de
l’anterior aparell. 20 de desembre de 2012.
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2. TRACTAMENT DE DOCUMENTACIÓ

2.1. INGRESSOS I TRANSFERÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ

Transferència extraordinària de l’Oficina de Turisme amb 11 sobres de fotografies
i dos expedients de l’extingit Patronat de Turisme de Roses. 24 de gener de 2012.
Dipòsit AMR 1.
Transferència de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 16 caixes del fons de la
Fundació Roses, Història i Natura. 1,92 ml. 27 de febrer de 2012. Dipòsit AMR 2.
Transferència de la unitat de Recaptació de l’Ajuntament d’expedients de
devolucions d’ingressos i fraccionaments. 2,4 ml. 27 de febrer de 2012. Dipòsit
AMR 3.
Transferència dels llibres de decrets de la Secretaria General de l’Ajuntament de
l’any 2005. 1 de març de 2012. Dipòsit AMR 1.
Transferència dels llibres de registre de decrets de la Secretaria General de
l’Ajuntament dels anys 1992-2010. 7 de març de 2012. Dipòsit AMR 1.
Transferència dels manaments de pagament i ingrés de l’any 2007. 25 de juny de
2012. 7,44 ml. Dipòsit AMR 3.
Transferència d’informes i consultes urbanístiques. 2004-2008. 2,52 ml. 3 de juliol
de 2012. Dipòsit AMR 3.
Transferència de la documentació de Planejament i Gestió Urbanística del dipòsit
d’arxiu de can Jordà. 1981-2002. 23 ml Entre el 16 i el 31 de juliol de 2012. Dipòsit
AMR 3.
Transferència dels manaments de pagament i ingrés de l’any 2008. 20 de
desembre de 2012. 8,04 ml. Dipòsit AMR 3.
Transferència de la sèrie 2.4.1.3. Expedients d’aprovació de padrons (2002-2006)
al dipòsit AMR 3. 1,12 ml. 20 de desembre de 2012. ml. Dipòsit AMR 3.
Transferència de la sèrie 2.4.1.30. Padrons de les llars d’infants municipals
(2000-2006). 20 de desembre de 2012. 0,36 ml. Dipòsit AMR 3.
Transferència de la sèrie 2.4.1.35 / 2.4.1.36. Padrons del transport escolar (20012006). 20 de desembre de 2012. 0,36 ml. Dipòsit AMR 3.
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Donació de Domènec Cusí del pòster de la Candidatura Política Municipal
Independents de Roses de l’any 1983. 29 de febrer de 2012. Dipòsit AMR 1.
Donació d’Anna Mallol del fons personal del carter de Roses Joan Pagès Ordeig
(1918-1969). 1 de març de 2012. Dipòsit AMR 1.
Donació de Robert David Dunning del fons de l’Associació de Veïns del Mas
Fumats (1984-2009). 17 d’abril de 2012. Dipòsit AMR 1.
Donació de la família Llorens, representada pel senyor Ivo Llorens, del seu fons
documental familiar i empresarial (1851-1993). Abril-juliol de 2012. Dipòsit AMR 1.
Ingrés d’urgència del fons de la família Jofre Bonsoms que es trobava a la casa
del carrer de Jaume Palmerola, 18. 4 de maig de 2012. Maig de 2012. Dipòsit AMR
1.
Digitalització de nous documents del fons de la família Marcó de Roses. 14-30 de
maig de 2012.

2.2. CLASSIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Monitoratge i control del sistema de registre d’expedients per personal de l’AMR.
Total expedients revisats: 4360. Gener-desembre de 2012.
Revisió de la classificació del fons del Jutjat de Pau de Roses. 9-13 de gener de
2012.
Revisió de la secció Instrucció Pública del quadre de classificació. 17 de gener de
2012. Reunió de treball amb Magda Niubò, Lourdes Martínez.
Revisions de la secció de Recaptació del quadre de classificació. 20 de gener i 8
de febrer de 2012. Reunió de treball amb Jaume Casamitjana i Josep Moreno.
Classificació de les sèries del Registre Civil del fons del Jutjat de Pau i Registre
Civil de Roses. Gener-abril de 2012.
Classificació, ordenació i instal·lació d’11 sobres de fotografies procedents de
l’Oficina de Turisme de Roses referents a la tramitació de les Banderes Blaves de
les platges de Roses. 1994-1998. 24 de gener de 2012.
Revisió de la secció de l’Arxiu Municipal del quadre de classificació. 25-27 de
gener de 2012.
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Classificació, ordenació i instal·lació del fons de l’Associació de Veïns del Mas
Fumats. 12 i 13 d’abril de 2012.
Classificació, ordenació i instal·lació del fons de la família Llorens. Abril-agost de
2012.
Classificació, ordenació i instal·lació del fons Joan Pagès Ordeig (carter de
Roses). Juliol de 2012.
Classificació, ordenació i instal·lació de diverses sèries del fons de l’Ajuntament al
dipòsit AMR 3. Maig-desembre de 2012.
Ordenació i instal·lació del fons de TV Roses / Empordà TV al dipòsit AMR 3. 24
de maig de 2012.
Classificció, ordenació i instal·lació del fons de la Família Jofre Bonsoms. 13-14
d’agost de 2012.
Revisió de la sèrie 5.7.1. Activitats classificades 1946-1996. Gener - maig de
2012.
Revisió i restructuració del quadre de classificació del fons de l’Ajuntament de
Roses per adequar-lo a les necessitats del nou gestor documental. 1-19 d’octubre
de 2012.
Classificació i ordenació de la documentació de planejament i obres públiques de
l’Ajuntament de Roses dipositada al dipòsit AMR 3. Abril - desembre de 2012. 20
ml.

2.3. DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Descripció de la sèrie 5.7.2. Activitats Innòcues, anys 1959-1999: 1789
expedients. Gener-desembre de 2012.
Descripció dels llibres de decrets de la Secretaria General de l’Ajuntament de
l’any 2005. Març de 2012.
Descripció dels llibres de registre de decrets de la Secretaria General de
l’Ajuntament dels anys 1992-2010. Març de 2012.
Descripció NODAC del fons del Jutjat de Pau i Registre Civil. Gener de 2012.
Descripció de les darreres incorporacions de l’hemeroteca. Gener-desembre de
2012.
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Descripció de la sèrie 5.6.1.2. Obres Majors, anys 1966-1967, a càrrec dels
estudiants en pràctiques Joan Plana i Gerard Olivé. 324 expedients. Agostdesembre de 2012.
Revisió de la descripció i instal·lació de part de les plaques de vidre i gelatina de
les col·leccions fotogràfiques Coll i Fonolleras. Desembre 2012.
Descripció a nivell d’unitat documental composta de tots els fons ingressats a
l’arxiu municipal l’any 2012.

2.4. AVALUACIÓ I DISPOSICIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Manual de documentació municipal: anàlisi

i millora de procediments

administratius per a la seva informatització. Gener – desembre 2012.
Procediments acabats:
-1.7.3.3. Compatibilitats
-1.7.3.3. Reconeixement de 25 anys de servei a l’Ajuntament
-1.7.3.3. Reconeixement de l’antiguitat del personal
-1.7.6.2. Ajudes familiars
-1.7.6.3. Beques i cursos per a la capacitació del funcionariat
-1.7.7. Excedència per serveis en altres administracions
-1.7.7. Reducció de jornada per conciliació familiar
-1.7.7. Excedència voluntària per manteniment de la convivència familiar
-7.1.3. Concessió de nínxols
-7.1.3.1. Rescat de concessió de nínxols
-7.1.4. Trasllat de restes
-7.1.5. Canvis de titularitat de nínxols
Procediments iniciats:
-1.7.5. Bestreta
-2.1.4. Concessió i arrendament de béns
-1.3.5.3. Concessió de subvencions

8

Definició i exposició dels criteris d’avaluació de les sèries de Gestió Tributària al
personal corresponent (Interventor i cap de Gestió Tributària). Establiment de
criteris de producció dels padrons fiscals. 24 d’abril de 2012.

Eliminació de 268 unitats d’instal·lació (31,29 m/l) mitjançant trituració efectuada
per la Fundació Altem. 28 de febrer de 2012. Exp. 542/2012.
Certificats, 1978-2009 anys, 38 unitats d’instal·lació (4,48 m/l).
Certificats urbanístics, 1986-2001, 58 unitats d’instal·lació (6,84 m/l).
Fulls de caixa, anys 1988-2000, 129 unitats d’instal·lació (14,9 m/l).
Documentació de treball i esborranys per a la unificació de les dades
dels contribuents, any 1997-2000, 43 unitats d’instal·lació (5,07 m/l).

Eliminació de 386 unitats d’instal·lació (45,54 m/l) mitjançant trituració efectuada
per la Fundació Altem el 20 de juny de 2012. Exp. 2028/2012.
Altes i baixes dels padrons municipals, 1994-2002, 267 unitats
d’instal·lació (31,59 m/l)
Devolució d´ingressos i fiances. Ajornaments. Bonificacions. Liquidacions
complementàries. Bestretes de caixa. Exempcions, 1989-2005, 89 unitats
d’instal·lació (10,52 m/l)
Edictes, 1982-1987, 1994-1996, 2010, 15 unitats d’instal·lació (1,65 m/l)
Calendari laboral. Disciplina i control, 2010, 12 unitats d’instal·lació (1,42
m/l)

Eliminació de 5 m/l de cintes magnètiques mitjançant dipòsit a RosesNet el dia 10
de juliol de 2012. Exp. 2628/2012.
Cintes magnètiques. 1989-2000.

Reunió amb la cap del Departament Administratiu i Jurídic d’Urbanisme, senyora
Eli Abad, per organitzar l’eliminació dels duplicats de projectes d’obres majors
particulars utilitzats pels inspectors d’obres. 9 d’octubre de 2012.
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Eliminació de 340 unitats d’instal·lació (39,79 m/l) mitjançant trituració efectuada
per la Fundació Altem el 16 de novembre de 2012. Exp. 3498/2012.
Manaments d’ingrés (2005).
Manaments de pagament (2005).
Manaments d’ingrés extrapressupostari (1992-2003).
Manaments de pagament extrapressupostari (1992-2003).
Altes i baixes dels padrons municipals (2005-2006)
Càrrecs domiciliats a entitats bancàries (1988-1997)
Informes urbanístics (2004-2008)
Bestretes (1994-2004)
Còpies d’expedients enviats a l’Administració de Justícia (1999-2010)
Còpies de padrons fiscals municipals (1988-1992)
Còpies del Registre d’Entrada de correspondència (1982-1992)
Còpies del Registre de Sortida de correspondència (1982-1992)
Total eliminació 2012: 944 unitats d’instal·lació

121,62 m/l

Eliminació de documentació per unitats d'instal·lació
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2.5. PROTECCIÓ DE DADES

Seguiment de l’acompliment de les recomanacions derivades de l’auditoria del
sistema de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Roses,
elaborada per la consultora Legalment, l’octubre de 2008. Gener-desembre de
2012.
Assessorament en protecció de dades de caràcter personal a través de
l’assessoria externa Legalment en els següents temes:
Reunió de treball amb Josep Matas i Guerau Carrión per validar el
document de seguretat de les empreses municipals Port de Roses,
Rosersa i Proder. 26 de gener de 2012.
Control de l’adequació del Departament de la Policia Local al Sipcap.
Octubre de 2012.
Adequació de diferents peus de formulari.
Revisió de les externalitzacions de contractes municipals. 5-14 de
novembre de 2012.
Actuacions de seguiment del fitxer de Borsa d’Habitatge. Novembre –
desembre de 2012.
Contracte de confidencialitat amb l’empresa Precision Consulting. 20 de
novembre – 3 de desembre de 2012.
Actualització i modificacions de l’expedient de seguretat i protecció de dades.
Gener-desembre de 2012.
Actuacions de control i seguiment dels protocols de seguretat referents a la
legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Gener-desembre
de 2012.
Reunió amb Josep Matas per preparar l’auditoria 2012. 25 d’octubre de 2012.
Actuacions de preparació de la nova versió de l’auditoria de protecció de dades
de caràcter personal (revisió de servidors, esborrany del document, etc.). Novembre
– desembre de 2012.
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2.6 RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Digitalització del fons de la família Marcó, cedit temporalment per la família
Alabert. 14-30 de maig de 2012.
Restauració del Pla General d’Ordenació de Roses de l’any 1961, realitzada pel
Taller de Restauració de la Cort Reial, senyora Imma Pera, de Girona. 6 de juliol –
23 de novembre de 2012.
Adquisició a l’empresa de material de conservació per a les col·leccions
d’imatges de l’AMR a l’empresa Arte y Memoria, de Tona. Octubre de 2012.
Instal·lació de les plaques de vidre i gelatina de les col·leccions fotogràfiques Coll
i Fonolleras. Desembre 2012.

2.7. GESTIÓ D’USUARIS

Assessorament històric per a la notícia emesa a Empordà TV el 8 de febrer de
2012-02-09:

“4

terratrèmols

en

menys

d'un

mes

a

Roses”.

http://www.youtube.com/watch?v=T4Gh2EigfjA [consulta el 9 de febrer de 2012].
Reunió amb Jordi Agustí, cap del departament de Serveis, per recopilar
informació sobre els espigons de la desembocadura de la riera Ginjolers per
atendre la consulta col·lectiva per a un treball de recerca de batxillerat. 27 de febrer
de 2012.
Revisió i campanya de retorn de préstecs interns. Desembre 2012.
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3. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Millora de l’aplicatiu informàtic de gestió de fons per a l’Arxiu Municipal de Roses.
Gener – setembre de 2012.
Renovació i manteniment dels continguts de l’AMR al lloc web municipal. Gener –
desembre de 2012.
Anàlisi i millora de procediments administratius municipals vegeu apartat 2.4.).
Gener – desembre de 2012.
Assessorament general i continuat en temes de gestió documental a diferents
departaments de l’Ajuntament. Gener – desembre de 2012.
Reunió amb el Secretari General de la Corporació, senyor Francisco Muñoz
Cameo, per tractar diversos temes de l’AMR (gestió informàtitzada de l’arxiu i
millora de procediments). 14 de març de 2012.
Reunió amb el Cap del Departament d’Informàtica, senyor Francesc Segarra, per
tractar diversos temes relacionats amb la gestió informatitzada de l’AMR i la millora
de procediments. 20 de març de 2012.
Reunió amb el Secretari General de la Corporació, senyor Francisco Muñoz
Cameo, i el cap del departament de Recursos Humans per validar 5 procediments
administratius millorats. 16 d’abril de 2012.
Reunió amb el Secretari General de la Corporació, senyor Francisco Muñoz
Cameo per validar diversos procediments administratius millorats. 6 de juny de
2012.
Reunió amb els responsables del projecte Matrix d’Audifilm per presentar la
versió Beta de l’aplicatiu de gestió documental i establiment del calendari de treball
fins a final d’any. 14 de setembre de 2012.
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4. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Trasllat, juntament amb personal del departament de Cultura, de diversos llibres
de referència de l’esmentat departament a l’AMR. 17 d’abril de 2012.
Cercar, localitzar i identificar les llicències d’obres de les edificacions que es
troben fora de la zona urbana. 18-22 de juny de 2012.
Jornada de formació al personal administratiu de l’Ajuntament de Roses sobre la
gestió dels expedients. Curs de reciclatge d’una hora de durada. Programació:
Departament de Contractació (3 persones). 20 de novembre de 2012.
Departament de Recursos Humans (3 persones). 20 de novembre de
2012.
Departament d’Informàtica (1 persona). 20 de novembre de 2012.
Departament de Secretaria (7 persones). 21 de novembre de 2012.
Departament de Domini Públic (2 persones). 21 de novembre de 2012.
Departament de Turisme (4 persones). 30 de novembre de 2012.
Departament de Promoció Econòmica (2 persones). 30 de novembre de
2012.
Departament Jurídic d’Urbanisme (4 persones). 14 de desembre de
2012.
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5. ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES

Jornada d'estiu del SAF. Conservació i preservació del patrimoni documental en
temps de crisi. Organitza el Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges
Benedictines. Monestir de Sant Daniel de Giorna. 6 de juliol de 2012. Pol Meseguer i
Mila Escribano.

Participació com a docent en el curs “Instroducció a la gestió de documents i
arxiu”, desenvolupat a Castelló d’Empúries els dies 1, 3, 8 i 10 d’octubre de 2012.
Assignatures impartides: “Transferència de documentació i l’avaluació i disposició
de documents” (dia 8) i “Sistemes integrals de gestió de documents” (dia 10). Josep
Maria Barris

Assistència a la presentació del projecte “Simplificació vers l’e-Administració.
Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments,
estandarditzar documentació i reduir continguts d’informació”. ESAGED i Diputació
de Girona. Girona, 4 de desembre de 2012. Josep Maria Barris i Pol Meseguer.

5.1. VISITES i ACTIVITATS EXTERNES
Participació en el tribunal d’oposicions de la plaça d’arxiver municipal de
l’Ajuntament de Salt. 28 de març de 2012. Josep Maria Barris
Anàlisi del volum i la cronologia de l’Arxiu de la Capitania Marítima de Roses. 18
de desembre de 2012. Josep Maria Barris i Pol Meseguer.
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6. DIFUSIÓ CULTURAL. PROJECCIÓ EXTERIOR

Enguany, gràcies a la publicació de l’anomenat “Document del mes” al web
municipal s’ha fet un salt endavant en la difusió del patrimoni que conserva l’Arxiu
Municipal. Els dotze documents publicats han arribat a un gran nombre de
persones, bé directament a través de la consulta per Internet, bé a través de les
polítiques de difusió efectuades pel departament de premsa de l’Ajuntament, ja sigui
a través del newsletter o a través de les notes de premsa que han publicat els diaris
o els portals web informatius de la comarca.
Publicació del document del mes al lloc web municipal:
Document del mes de gener: El document més antic de l’AMR
Document del mes de febrer: El carnaval de Roses
Document del mes de març: Trenta anys del Grup de Teatre de Roses
Document del mes d’abril: Un inventari del Far de Roses
Document del mes de maig: Un establiment oblidat: la Panadería de Marina
Document del mes de juny: El primer carnet de telèfon de Roses
Document del mes de juliol: Les primeres passes d’El Bulli
Document del mes d’agost: Castells per la Festa Major de 1971
Document del mes de setembre: Teatre, beneficiència i un safareig
Document del mes d’octubre: Un exemple d’Art Nouveau francès a Roses
Document del mes de novembre: Les eleccions a jutge i fiscal de Roses de 1931
Document del mes de desembre: Ciutadella o ciutat d’estiueig?
Enllaç als documents: http://www.roses.cat/ca/LaVila/Cultura/Arxiu/Document.aspx

AMR, "L´Arxiu Municipal de Roses compleix 20 anys", 18 de gener de 2012, publicat
als següents portals web:
Ajuntament de Roses:
-http://www.roses.cat/ca/noticies/detallnoticia.aspx?IdNoticia=1608
Plataforma de participació ciutadana Roses Digital Notícies: [consulta 18 de gener de
2012]
-http://www.rosesdigital.com/noticies_local/?idn=1847&ia=ca&dn=er&pr=n
Empordà. Setmanari de l’Alt Empordà: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.emporda.info/cultura/2012/01/18/larxiu-municipal-roses-compleix-20anys/156916.html
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Ràdio Roses: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.radioroses.com/2012/01/18/20e-aniversari-de-larxiu-municipal-de-roses/
Guia de Roses. Diari digital de Roses i l’Alt Empordà: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.guiaderoses.net/noticies/l%E2%80%99arxiu-municipal-de-roses-compleix20-anys
Fòrum Roses: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.forumroses.eu/Revista/General248/LArxiu_Municipal_de_Roses_compleix_20_anys-1388.htm
9 diari: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.9diari.cat/figueres-i-comarques/societat/9416-larxiu-municipal-de-rosescompleix-20-anys.html
Carnaval de Roses: [consulta 18 de gener de 2012]
-http://www.carnavalderoses.com/aggregator/sources/1
Roses Avui - Diari digital, independent i plural de Roses: [consulta 24 de gener de 2012]
http://www.rosesavui.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1241:20anys-de-larxiu-municipal-de-roses&catid=31:noticies&Itemid=381
Vila de Roses: [consulta 18 de gener de 2012]
-“20 anys... i sumant de l'Arxiu Municipal de Roses”, 18 de gener de 2012, pulicat a:
-http://www.viladeroses.cat/story/20-anys-i-sumant-de-larxiu-municipal-de-roses
Hora Nova. Bisetmanari de l’Alt Empordà:
-“Dues dècades d’arxiu a Roses” a Hora Nova, 24 de gener de 2012, p. 36.
Empordà Televisió: [consulta 24 de gener de 2012]
-“Ja

fa

dues

dècades

que

Roses

compta

amb

arxiu

municipal”

a

http://www.youtube.com/watch?v=-7aGkEMd_N4
El Punt-Avui: [consulta 1 de febrer de 2012]
Publicació de l’article Josep Maria Barris, “El mas Coll. Vinyes, hisendats i
pergamins” a Les Alberes (6), Figueres, tardor-hivern 2011, 20 de gener de 2012, pàgs.
90-91.
“La televisió cedeix el fons audiovisual a l'arxiu municipal”, El Punt Avui, 1 de febrer
de 2012. Versió digital a: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/13-comunicacio/20comunicacio/501850-la-televisio-cedeix-fons-audiovisual-a-larxiu-municipal.html
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
Plataforma de participació ciutadana

Roses Digital, 7

18

de febrer

de 2012.

http://www.rosesdigital.com/noticies_local/?idn=1865&ia=ca&dn=er&pr=n [consulta el 7
de febrer de 2012]
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
Ajuntament de Roses:
http://www.roses.cat/ca/noticies/detallnoticia.aspx?IdNoticia=1634 [consulta el 7 de
febrer de 2012]
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
http://carnavalderoses.com/node/589 [consulta el 7 de febrer de 2012]
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
http://www.radioroses.com/2012/02/07/una-carta-de-1879-sobre-el-carnaval-de-rosesdocument-del-mes-de-l%E2%80%99amr/

[consulta el 7 de febrer de 2012]

“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
http://www.guiaderoses.net/noticies/una-carta-de-1879-sobre-el-carnaval-de-rosesdocument-del-mes-de-l%E2%80%99amr [consulta el 7 de febrer de 2012]
pel doc..
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
http://www.girona.cat/sgdap/cat/noticies.php?valor=111033&codi=arxiumunicipal&org=A
rxiu%20Historic
“Una carta de 1879 sobre el Carnaval de Roses, document del mes de l’AMR” a
Empordà TV http://www.youtube.com/watch?v=An9c7qu5rSE. Emissió: 8 d febrer de
2012. [consulta el 9 de febrer de 2012].
“20 anys de l’Arxiu” a La Veu, número 27, Època II, Any 3, 15 de febrer de 2012.
“Carnavals amb història” a http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5societat/507475-carnavals-amb-historia.html [consulta el 17 de febrer de 2012].
Preparació de la visita a la Ciutadella de Roses del col·lectiu altempordanès de
parelles lingüístiques, organitzat per l’Oficina per a la Normalització Lingüística de
Roses. març-juny de 2012.
Reunió de treball amb el personal de la CPNL Roses i el Grup de Teatre de Roses
(GTR), representat per la seva presidenta, senyora Teresa Seseras, i el seu director
artístic, senyor Ignasi Tomàs, per preparar l’obra teatral sobre la Ciutadella. 12 de març
de 2012.
Visita al refugi antiaeri de la plaça de la Pau. 2 grups de 5è d’Educació Primària de
l’escola Vicens Vives. 35 alumnes. 16 d’abril de 2012.
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Visita guiada pel centre històric de Roses. Acte de cloenda dels cursos de català del
Consorci de Normalització Lingüística. 45 alumnes. 18 d’abril de 2012.
Visita preparatòria a la Ciutadella amb personal de l’Oficina per a la Normalització
Lingüística de Roses per preparar la visita teatrelitzada de cloenda de la novena edició
del Voluntariat per la Llengua a l’Alt Empordà. 20 d’abril de 2012.
Visita guiada de formació al personal d’Educ-Art al refugi antiaeri de la plaça de la
Pau. 25 d’abril de 2012.
Intervenció de l’arxiver municipal en la presentació del número 6 de la revista
Alberes. Centre Enològic i Lúdic Mas Coll de Roses. 28 d’abril de 2012.
Intervenció a EmpordàTV per explicar la construcció dels refugis antiaeris de Roses.
18 de maig de 2012.
Visita preparatòria a la Ciutadella amb personal de l’Oficina per a la Normalització
Lingüística de Roses i els directors del Grup de Teatre de Roses, senyora Teresa
Seseras i Ignasi Tomàs, per preparar la visita teatrelitzada de cloenda de la novena
edició del Voluntariat per la Llengua a l’Alt Empordà. 29 de maig de 2012.
Visita preparatòria a la Ciutadella amb personal d’Educ-Art per preparar la visita
teatrelitzada de cloenda de la novena edició del Voluntariat per la Llengua a l’Alt
Empordà. 4 de juny de 2012.
Visita guiada a la Ciutadella de Roses com a cloenda de la novena edició del
Voluntariat

per

la

Llengua

a

l’Alt

Empordà,

8

de

juny

de

2012.

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/noticies.html?ID=6975.
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/poblacions_cnl/noticies_de_loc_de_roses.html?ID=6
975
Arxiu digital d’imatges a:
https://picasaweb.google.com/105031121005310807927/VisitaTeatralitzadaALaCiutadellaD
eRoses8DeJunyDe2012?feat=email

Publicació de l’article Josep Maria Barris, “Tavernes i hostals de Roses” a Les
Alberes (7), Figueres, 16 de juliol de 2012, pàg.49.
Participació en la filmació del documental sobre el matemàtic empordanès Ferran
Sunyer Balaguer, realitzat per la productora Benecé Produccions. 24 de juliol de 2012.
Un

cartell

de

1971,

el

document

del

mes

de

l’AMR.

L’Empordà

http://www.emporda.info/cultura/2012/08/02/cartell-1971-escollit-document-del-meslamr/172817.html [consulta el 3 d’agost de 2012.]
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El cartell de l’exhibició castellera de la Festa Major de 1971. Roses Digital.
http://www.rosesdigital.com/noticies_local/?idn=1995&ia=ca&dn=er&pr=n [consulta el 3
d’agost de 2012.]
El cartell de l’exhibició castellera de la Festa Major de 1971, document del mes de
l’AMR. Vila de Roses. El diari digital dels rosincs. [consulta el 3 d’agost de 2012.]
http://www.viladeroses.cat/?p=1369&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=el-cartell-de-lexhibicio-castellera-de-la-festa-major-de-1971-document-del-mes-delamr
Presentació de la col·lecció de fotografies del fons de Benet Fonolleras. Revista de la
Festa Major de 2012. Agost de 2012.
Participació de l’AMR a les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), amb la visita
guiada realitzada per encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del cementiri
municipal de Roses. 70 persones. 30 de setembre de 2012. Enllaços de la notícia a:
http://www.viladeroses.cat/visites-guiades-art-i-musica-a-les-jornades-europees-delpatrimoni-a-roses/
“El plànol d’una casa Art Nouveau, al web de l’arxiu” a El Punt diari, 3 de novembre
de 2012, p. 16.
“Art Nouveau francès a Roses” a Emporda.info. 3 de novembre de 2012.
“Un exemple d’art nouveau francès” a Roseshttp://www.viladeroses.cat/un-exempledart-nouveau-frances-a-roses/ [consulta el 3 de novembre de 2012.]
“Document del mes de l’Arxiu de Roses, Les eleccions a jutge i fiscal de 1931” a
http://www.roses.cat/ca/noticies/detallnoticia.aspx?IdNoticia=1959 [consulta el 8 de
novembre de 2012]
“Document del mes de l’Arxiu de Roses, Les eleccions a jutge i fiscal de 1931” a
http://www.rosesdigital.com/noticies_local/?idn=2046&ia=ca&dn=er&pr=n [consulta el 8
de novembre de 2012]
“Les eleccions a jutge i fiscal de 1931, document de l’Arxiu de Roses” a
http://www.viladeroses.cat/les-eleccions-a-jutge-i-fiscal-de-1931-document-del-mes-delarxiu-de-roses/ [consulta el 8 de novembre de 2012]
“Les eleccions a jutge i fiscal de 1931, document de l’Arxiu de Roses” a
http://www.guiaderoses.net/noticies/les-eleccions-jutge-i-fiscal-de-1931-document-delmes-de-l%E2%80%99arxiu-de-roses [consulta el 8 de novembre de 2012]
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“Les eleccions a jutge i fiscal de 1931, document de l’Arxiu de Roses” a
http://oci.emporda.info/agenda/noticias/nws-132378-les-eleccions-jutge-i-fiscal-1931document-mes.html [consulta el 8 de novembre de 2012]
Referència a l’exposició dels 50 anys de la base militar EVA-4 (Pení), organitzada per
l’AMR l’any 2008, a la notícia d’El Punt-Avui, “Unanimitat perquè part de la base del
Pení tingui usos civils”, 13 de desembre de 2012, pàg. 2.
“El projecte per urbanitzar la Ciutadella, document del mes de l’Arxiu Municipal de
Roses” a http://www.viladeroses.cat/el-projecte-per-urbanitzar-la-ciutadella-documentdel-mes-de-larxiu-municipal-de-roses/ [consulta el 5 de desembre de 2012]
“La urbanització de la Ciutadella de Roses” a
http://www.rosesdigital.com/noticies_local/?idn=2069&ia=ca&dn=er&pr=n [consulta el 5
de desembre de 2012]
“El projecte per urbanitzar la Ciutadella, document del mes de l’Arxiu Municipal de
Roses” a http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/14599-projecte-perurbanitzar-la-ciutadella-de-roses.html [consulta el 7 de desembre de 2012]
“Roses mostra el disseny de la ciutat jardí que es volia fer a la Ciutadella” a Diari de
Girona, 10 de desembre de 2012, p. 35.
“Quan Roses havia d’existir dins de les seves muralles” a Hora Nova, 25 de
desembre de 2012, p. 26.
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