Arxiu digital Joan Pontacq
1-Converses (1,4GB) – 106 elements – Veure llistat indexat
- 103 converses amb gent del Pla de l’Estany, Rocacorba, ... parlen molt de toponímia i costums,
algun ofici (1994-2013)
- dites i llegendes pel fill d’en Zum (1994-2005)
- informants de les fonts, 51 referències
- vídeo de 4’46’’ on un home recita topònims relatius a Rocacorba, Mieres, Porqueres,... podria ser
l’Àngel Robirola de Can Cavaller, també es troba dins de les converses (2019)
2.-Converses amb gent de Mieres (940MB) - 58 elements - Veure llistat indexat
- 52 converses, fetes entre 1999 i 2012, 1 mp3 amb en Pere Plana (1h20m)
- arbres singulars
- fonts i topònims
- dites i llegendes
3-Inventari camins Porqueres (12,2 MB)
- pdf amb el projecte d’inventari de camins a peu – 2015 amb fitxers annexes de waypoints i
tracks
4-Itineraris Serinyà (152MB)
-7 itineraris publicats a la pàgina de l’Ajuntament, amb la Pilar Castel i Mica Gassiot. Contè
els tracks
- camí de l’Aplec del Ninou- sortida del 10 d’abril 2010
- camins afectats per la carretera nova – 2009
- entrevistes gravades amb agutzils de Serinyà (2012) i escrits sobre Serinyadell i límits de Serinyà
- noms riu Serinyadell
- relació fonts i fotografies
- topònims del Serinyadell
5-Llibres de les fonts
-Fonts de la comarca del PdE (7GB)- cal netejar, son els 7 primers municipis que
corresponen al primer llibre. Contè articles, mapes, llibre rentadors...
-Llibre 2 (16,4 GB) – 4 municipis restants complet
6-Mapa comtat de Besalú (30,4GB)
-fotos d’un atlas, mapes medievals
7-Mapes antics de Crespià (Papell-sense data), Esponellà (Papell-1865), Mieres (Papell-1885),
Sant Miquel de Campmajor (Papell-1883)... (8,95GB)
8-Mieres. Carpetes sobre Aj. Sant Aniol, Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres,
antigues converses amb gent de Mieres (repetició punt 2 de l’índex), botigues a Mieres, Camins de
Mieres per Josep Socorregut, Camins municipi de S. Aniol, Catàleg de camins de Mieres (aj. de
Mieres), Cista S. Aniol de Finestres, Colitçà (del llibre El mas, el pagès i el senyor de Jordi Bolós),
Conflicte Can Saubet-Cal Sabater, Document antic límits de Besalú (llatí i traduït), Enllaç Collferrer
La Cadamont. Itinerànnia. Adriana (mapes i tracks), Exposició i recull de fotografies antigues,
Fonts de Mieres, Santa Pau Sant Aniol, Itineraris (Des de Mieres, neteja camins 2018, Rutes
circulars Itinerànnia, Xarxa itineraris per l’Ajuntament), Jaciment ibèric de la Palomera-Rocacorba
(articles, presentacions, fotos,...), Llegendes i rondalles, llibre itineraris Mieres, Mapes amb camins
per Joan Montserrat, Mapes escala 1:1000 Casc urbà de Mieres de l’ICC, Matinals (activitats entre
2007 i 2022, més altres), Notes Lluís Willaert (Bibliografia, Camí Vell Vall Llèmena, diversos,

Extret de l’esborrany del llibre, Masos i fonts d’Amer, Pujants Rocacorba), Retolació protecció
camins, rètols camins (Manual per fer rètols, Rètols Mieres al Santuari de Finestres, relació rètols
de fusta 15-01-2018, Símbols a peu i bicicleta), Subvenció del Parc Natural 2008, Toponímia
Mieres i voltants, Vídeos família Socorregut anys 60-70, Visa 18x24 (fotos antigues de Mieres),
web turisme Mieres (comentaris), al·legació carrer Can Caló i Fonts del municipi de Mieres i de
Sant Aniol.
9-PDF i dossiers diversos (2,6GB)
-Camp Tancat (Camós)
-Documents Can Brugué de Mieres
-Escrits diversos Patrimoni
-Història, cultura
-Llibre comptes Evarist Figueras de Mieres – el ferrer de Mieres (1942-1972) – 458 fotos
del llibre
-Mapes Cap de Creus – escanejats de 4 mapes de Lluís Miquel i Lluís Bofill – Cadaqués
1987
-Natura i fauna (articles recollits)
-Patrimoni i Dossiers diversos (arqueologia, catalunya romànica, eines antigues, fitxes
patrimoni elements propers a Mieres amb fotos de l’inventari eGestió Integral del Patrimoni
Cultural Immoble de la Generalitat, fòssils la Mota, jaciments ibèrics Carrerica i Mieres, llibre
major de Can Salavia en 52 fotos, toponímia en articles pdf variats.
10-Platja d’Espolla (6,7MB)
-documents i articles E. Costa
-doc del segle XIX, ja parla de platja d’Espolla (JM Massip)
11-Toponímia Mieres i voltants (93,2MB)
12-Relació rètols de fusta (183 kB) - word
-Lloc, coordenades i text dels 646 rètols fets
13- Toponímia de Rocacorba (19,9 MB) - excel
-Concepte, nom, explicació, coordenades X-Y, informant i mapa de l’ICC que correspon,
disposats en diferents fulls.
- Fulls: Muntanya de Rocacorba (528), Lluís de Cadalt (39), La Farigola-Can Soler (27), P. Nierga
ordenats (62), sector Biert (27), Serralta-Replans (13) i sector Can Vives (28)

