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Com a principal novetat, la nova pàgina web ofereix als usuaris la possibilitat de 

fer recerques del seu contingut  

 

L’ARXIU HISTÒRIC DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA DEL 

COAC PRESENTA LA NOVA PÀGINA WEB 

 
L’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya presenta la nova pàgina web del servei, inscrita dins la web 

corporativa del COAC. 

 
Girona, 24 d’octubre de 2005.- L’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del COAC 

presenta la nova pàgina web del servei aquest dimecres 26 d’octubre de 2005 a les 12 del 

migdia a la Rafael Masó del COAC (Pl. Catedral, 8 – Girona). La presentació, a càrrec dels 

responsables del Departament, ensenyarà les principals novetats de la web, centrades 

bàsicament amb la possibilitat que la nova aplicació ofereix de fer recerques del seu contingut.  

 

A la nova pàgina: http://www2.coac.net/ahgir o http://www.coac.net, la informació consultable 

es troba estructurada a partir dels fons professionals dels arquitectes que han fet donació dels 

seus projectes a l’Arxiu de la Demarcació. Actualment l’Arxiu conserva 14 fons d’arquitectes 

vinculats a les comarques gironines: Isidre Bosch Bataller, Ignasi Bosch Reitg, Enric Catà i 

Catà, Josep Claret Rovira, Josep Esteve Corredor, Ricard Giralt Casadesús, Pelayo Martínez, 

Joan Martorell Montells, Bernardí Martorell Puig, Rafel Masó Valentí, Joaquim Masramón de 

Ventós, Josep Pratmasó Parera, Joan Roca Pinet i Joan Salvatella Coll. L’Arxiu també custodia 

determinats fons que han ingressat com a producte d’adquisicions. Es tracta, en aquest cas, de 

dos fons fotogràfics: Jernoni Martorell Terrats i Joan Xicart Rigual. 

 

El grau de descripció de la documentació fa que en aquest moment es puguin consultar, de 

forma integral, tan sols quatre fons: els corresponents als arquitectes Joan Roca Pinet i Enric 

Catà i Catà i dos fons fotogràfics: els del també arquitecte Jeroni Martorell Terrats i el del 

fotògraf Joan Xicart Rigual. Aquest contingut anirà incrementant-se al ritme dels treballs de 

catalogació o documentació que es porten a terme a l’Arxiu Històric de la Demarcació.  

 

La dinàmica de consulta ofereix la possibilitat de conèixer, pel que fa a documents originals, 

els projectes dels arquitectes dels quals es conserva el fons a l’Arxiu i també la resta de 

documentació (fotografies, correspondència...) que en el seu dia foren objecte de la donació. 

Actualment es poden consultar 163 referències de plànols i 2239 referències de imatges. 

 

Tota aquesta informació arxivística es completa amb un esbós biogràfic de cadascun dels 

autors, i amb la informació que descriu el fons professional (dades extremes, nombre de 

plànols i imatges...). Al mateix temps també es pot conèixer, en el cas dels arquitectes, els 

edificis que varen realitzar i que es troben catalogats per l’Arxiu. Generalment corresponen a 

immobles ubicats a les comarques gironines, actualment s’hi troben  57 fitxes.  

 

Més endavant, una recerca transversal permetrà fer consultes de tot el fons per obtenir 

informació sobre un determinat tema (arquitecte, edifici, període...) que sigui objecte 

d’investigació dels usuaris.  

 

Al mateix temps, aquests treballs es concreten en les exposicions del cicle Fons d’Arxiu, de les 

quals ja se n’han presentat dos exemples, corresponents al fons de l’arquitecte Joan Roca Pinet 
i el d’Enric Catà i Catà, que actualment es pot visitar a la Sala d’Exposicions de la Pia Almoina.  

 
Per a més informació:  

Departament de Comunicació Demarcació Girona CoAC: Vanessa Masip.  972 .41.28.96 – : premsa.gir@coac.net 

Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 


