
Gairebé tothom ha sentit par-
lar d’Internet a hores d’ara.
Potser fins i tot us heu aventu-
rat a navegar per aquest ma-
remàgnum d’informació que
el primer que provoca és mareig. Quines utilitats té
per als professionals dels arxius i si això restarà en
quelcom més que una moda són els principals inte-
rrogants que se’ns plantegen quan valorem l’oportuni-
tat d’endinsar-nos en aquest nou espai que s’ha obert
dins la informàtica. 

Aquestes preguntes ja les tenen clares fa temps pro-
fessionals d’altres camps propers al nostre, com els bi-
bliotecaris i els documentalistes. Per a ells, la telemà-
tica és una eina addicional que els facilita la gestió
dels seus centres de treball, que optimitza la difusió i
l’ús de recursos propis i aliens i que permet l’inter-
canvi d’idees, d’informació i d’experiències. Internet
és bàsicament una eina de comunicació i intercanvi
entre professionals i d’apropament del servei a l’usua-
ri final. I, a més, amb capacitat
multimèdia; no sols ens mostra
text, sinó també so i imatge fixa
o en moviment. 

Un cop d’ull als principals
servidors o hosts d’institucions
arxivístiques, de moment tots fo-
ranis, ens donaran una idea pal-
pable d’aquestes afirmacions.
Als Estats Units, el servidor dels
NARA (National Archives and
Record Administration) (URL
http://www.nara.gov), anomenat
CLIO, funciona des del 1994. A
banda d’informació textual de
caire general, CLIO ens ofereix,
per mitjà de menús jerarquitzats
(gogher) o hipertext (world wide
web), la possibilitat d’accedir a:

— Instruments de descripció,
com catàlegs de fons documen-
tals, de microfilms, de grups do-
cumentals desclassificats, inven-
taris, llistes de recursos, etc.
— Calendaris i notícia de la do-

cumentació a la qual s’apli-
quen procediments de tria
(schedules).
— Documents amb informa-
ció diversa sobre NARA i te-

mes arxivístics: els GIL (General Information Leaflets).
— Distribució de revistes electròniques, com The Re-
cord.
— Difusió d’articles, comentaris, directrius de gestió
de documents, etc. per part del staff.
— Pla estratègic per als propers tres anys.
— Informació sobre beques.
— Difusió de legislació sobre arxius.
— Exposicions virtuals: difusió d’exposicions en línia,
a través de documents en imatge.
— Informació de la NAGARA (National Association
of Government Archives and Records Administration).
— Borsa de treball.
— Accés a altres servidors d’arreu d’Internet mitjançant
passarel·les inapreciables per a l’usuari.

El servidor de SARA (State Ar-
chives and Records Administra-
tion) (url gopher://unix6.nysed.gov)
a Nova York, a més de serveis
com els que s’acaben d’enume-
rar, ofereix informació i distribu-
ció de formularis per a gestions
amb el Registre Civil, com ara
l’obtenció de certificats de nai-
xement, de defunció i de divorci.
Veiem, doncs, com no és sola-
ment l’investigador, l’estudiant o
l’arxiver el beneficiari potencial
dels serveis que les institucions
arxivístiques ofereixen a través
d’Internet. També ho és l’admi-
nistrat en la mesura que l’arxiu
administratiu pot respondre, o si
més no, facilitar, les gestions re-
lacionades amb l’Administració.

A l’Estat espanyol, fins ara,
l’experiència arxivística a les au-
topistes de la informació resta en
una primera fase de distribució
d’informació textual, normal-
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ment de caire general, ja sigui sobre
l’arxiu o sobre estudis i activitats
adreçades als arxivers o als estu-
diants d’arxivística dins l’àmbit
acadèmic.

Hem de remarcar, però, l’aporta-
ció del CIDA (Centro de Informa-
ción Documental de Archivos). Les
bases de dades textuals que fins ara
només es consultaven a través dels
PIC (Punts d’Informació Cultural),
també són accessibles des de fa uns
mesos a través d’Internet (URL
http://www.mcu.es). Són bases de
dades que recullen i difonen infor-
mació sobre arxius (bibliografia i
cens-guia d’arxius espanyols i ibero-
americans) i sobre fons documentals.

Quina serà la relació entre arxius i
Internet en un futur no massa llunyà?
D’una cosa podem estar segurs: In-
ternet s’estendrà dins el món dels ar-
xius com ho ha fet en altres àrees
professionals. Els avantatges que se’n
deriven compensen amb escreix la
inversió inicial, tant tècnica i econò-
mica, com de temps personal.

Ens trobem amb poca exigibilitat
tècnica: cal un ordinador personal,
un mòdem i una línia telefònica;
abaratiment del cost de connexió
per hora al preu de trucada metro-
politana gràcies al servei Infovia de
Telefònica; facilitat d’ús: no cal ser
un expert informàtic per connectar-
s’hi i navegar; millora dels mecanis-
mes de cerca facilitant la discrimi-
nació de la informació pertinent.

El profit més immediat que podem
treure d’Internet és emprar-lo com
una nova font de coneixement i un
nou espai per al contacte interprofes-
sional amb col·legues d’arreu del
món a través del correu electrònic,
els fòrums i les llistes de discussió.

Posteriorment, la seva integració
dins la gestió arxivística revertirà en
la millora qualitativa del servei a
l’usuari oferint-li, en un primer mo-
ment, informació de tipus bàsic (ho-

raris, normativa de consulta, pre-
sentació funcional de la institució,
etc.) per anar avançant en serveis
més sofisticats a mesura que la tèc-
nica i la normalització dins la nos-
tra professió es vagin estenent.

La digitalització d’aquelles sèries
documentals més malmeses o sol·li-
citades i el progressiu augment de
l’existència de documents en format
electrònic des del mateix moment
de la seva creació possibilitarà la
consulta remota però controlada de
documentació. Els avantatges prin-
cipals rauran en l’accés múltiple i
simultani, i en la independència de
la territorialitat física i de la disponi-
bilitat horària tant de la institució
arxivística com de l’investigador.

L’arxiu virtual, això no obstant, no
podrà evitar en la majoria dels casos
la visita física de l’investigador a l’ar-
xiu. Sí que li evitarà de fer in situ
certs tràmits, com ara la comanda de
consulta o de reprografia, que podrà
efectuar de forma electrònica, amb
la qual cosa guanyarà temps.

De moment, a molts països la su-
perautopista de la informació és un
instrument de contacte entre arxi-
vers, de primer apropament a les
fonts d’investigació per als historia-
dors i de millora del servei a l’admi-
nistrat. Amb les normalitzacions, les
utilitats es multiplicaran. Només
caldrà que les aprofitem.

Betlem MARTÍNEZ
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La normativa sobre gestió de documents de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

En sis anys l’evolució dels arxius de
l’Administració de la Generalitat ha
recomanat la dotació d’una norma-
tiva arxivística molt més detallada
que l’establerta al, fins ara vigent,
Decret 340/1989, de 19 de desem-
bre, sobre l’organització i gestió
dels arxius de la Generalitat de
Catalunya. Els principals factors
que, interrelacionats, han impulsat
aquest fet són: en primer lloc, la
progressiva elaboració per part dels
responsables dels diversos arxius
centrals administratius, d’eines de
descripció més detallades i d’im-
plantació de l’arxiu a cada organis-
me. En segon lloc, l’augment de do-
tació de mitjans personals i mate-
rials en els arxius dels diversos de-
partaments i ens. En tercer lloc, la
tasca de normalització iniciada des
del Servei d’Arxius del Departament
de Cultura (unificació de quadres
de classificació, implementació
progressiva de l’aplicació informàti-
ca interdepartamental SIGEDA...).
En quart lloc, la inversió en infraes-
tructura duta a terme pel Departa-
ment de Cultura, que està perme-
tent donar resposta a l’ingrés de do-
cuments de caràcter semiactiu i
històric de l’Administració. En cin-
què lloc, la progressiva aprovació
de normativa sobre avaluació i tria
de documentació, que permet als
responsables dels arxius centrals

determinar cicles de transferència i
conservació de documents molt
més, ajustats a la realitat de la docu-
mentació que gestionen.

En línia amb aquesta realitat, el
Govern de la Generalitat ha aprovat
el Decret 76/1996, de 5 de març,
pel qual es regula el sistema general
de gestió de la documentació admi-
nistrativa i l’organització dels arxius
de la Generalitat de Catalunya
(DOGC 2180).

Un dels primers aspectes, i més
evidents, és la definició del que
s’entén per sistema general de ges-
tió de documents de la Generalitat
(SGGDA). Aquesta definició, inspi-
rada en la que proposa el Consell
Internacional d’Arxius, s’acompa-
nya dels elements bàsics, no pas
únics, que componen el sistema:
quadres de classificació, inventaris,
taules d’avaluació documental i
taules de transferències. El desen-
volupament i perfeccionament d’a-
quests elements permet millorar
l’accés als documents en qualsevol
fase de la tramitació d’un expedient. 

El SGGDA defineix un seguit de
funcions que han de dur a terme els
diversos actors que en formen part.
Així, el Departament de Cultura co-
ordina, controla i emet instruccions
per al desenvolupament del SGG-
DA. El seu objectiu és formar un sis-
tema homogeni útil a tots els nivells
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de l’Administració de la Generalitat.
Com a exemple de com es basteix el
sistema es pot esmentar la dotació
d’un quadre de classificació únic
per al conjunt de l’Administració, la
supervisió dels quadres específics
de cada departament, la unificació
de subdivisions uniformes i nomi-
nals així com, també, la creació i
administració d’un sistema informà-
tic per a la gestió de la documenta-
ció activa i semiactiva (SIGEDA).

Els diversos departaments o ens
tenen funcions de direcció i difusió
del sistema de gestió de documenta-
ció del seu organisme. Aquestes fun-
cions s’atribueixen als secretaris ge-
nerals dels departaments i als òrgans
directius de les entitats autònomes,
empreses i consorcis. L’experiència
de funcionament en aquests anys
demostra que la centralització de les
decisions en matèria documental
(ex.: aprovació de normes internes
d’arxiu, autorització de valoracions
documentals...) permet una eficàcia
i operativitat més grans en la implan-
tació d’aquests sistemes. Així, mit-
jançant les disposicions d’aquest
Decret, aquests òrgans obtenen el
control i la direcció del conjunt del
sistema del seu departament.

Els arxius centrals administratius
de cada departament es configuren
com la peça bàsica per al desenvo-
lupament del sistema ateses les se-
ves funcions genèriques d’anàlisi de
necessitats d’organització i gestió
de documentació de cada organis-
me. És important insistir en aquest
punt, l’arxiu central esdevé la unitat
especialitzada a gestionar un recurs
com és la informació de caràcter in-
tern de l’ens. Així, en el detall de les
actuacions que preveu el Decret, es
pot observar com aquestes inclouen
totes les operacions de caràcter tèc-
nic pròpies d’arxiu central. 

El Decret també preveu la creació
d’arxius centrals administratius de
les delegacions territorials. Aquests
arxius gestionen i acullen la docu-
mentació de caràcter territorial de
l’Administració de la Generalitat,
depenen orgànicament dels diver-
sos delegats territorials, els quals,
alhora, tenen capacitat per coordi-
nar i aplicar la normativa en la do-
cumentació de les delegacions terri-
torials dels diversos departaments.
Atès el seu caràcter interdeparta-
mental i de complement als arxius
centrals dels departaments i ens,
aquests arxius disposen d’unes fun-

cions tècnicament més limitades.
Aquestes, però, les ha de dur a ter-
me en perfecta coordinació amb
cada arxiu central administratiu.

Els arxius de gestió s’encarreguen
de l’execució de les instruccions
concretes sobre la gestió dels docu-
ments actius.

Dins del capítol d’organització
dels arxius de la Generalitat es des-
criuen tres tipus d’arxius amb rela-
ció a la documentació que gestio-
nen: de gestió, centrals i històrics.
Els dos primers vinculats als diversos
departaments i, els darrers depen-
dents del Departament de Cultura.

En el Decret es preveu la trans-
ferència de documents entre arxius
segons la freqüència d’ús dels do-
cuments. Així, els terminis no són
rígids sinó que s’adapten necessària-
ment als valors primari i secundari
de cada sèrie documental, que deter-
minen cicles documentals concrets. 

A diferència del Decret 340/1989,
s’elimina el concepte «dipòsits de
prearxivatge» atès que la seva defi-
nició es basa en terminologia arxi-
vística francesa que considera arxiu
només la documentació amb valor
històric. Mantenir aquest terme és
un contrasentit si es parla en un ma-

teix decret d’arxius de gestió per do-
cumentació activa i de prearxivatge
per documentació semiactiva.

El Departament de Cultura posa a
disposició del conjunt de l’Adminis-
tració els arxius històrics, on es di-
posita la documentació semiactiva
de consulta molt infreqüent i docu-
mentació històrica. Com a criteri
general, la nova seu de l’Arxiu Na-
cional de Catalunya acull docu-
mentació dels serveis i òrgans cen-
trals, i els 23 arxius que actualment
componen la Xarxa d’Arxius Histò-
rics Comarcals, la documentació de
caràcter territorial.

Cal remarcar, finalment, que el
bon funcionament dependrà molt
de la coordinació i la comunicació
que s’estableixi entre els diversos
actors integrants del sistema.

Lluís CERMENO MARTORELL

Decrets oficials: 
REAL DECRETO 263/1996, de 16
de febrero, por el que se regula la
utilización de técnicas electrònicas,
informàticas y telemàticas por la
Administración General del Estado
(BOE 52 de 29.02.1996).
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AGENDA

Alt Camp : Cinquena Beca d’Inves-
tigació l’Alt Camp 1996: La vila de
Figuerola del Camp des del 1898 al
1936, organitzada pel Consell Co-
marcal de l’Alt Camp i l’AHC de
Valls. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’Arxiu Històric Co-
marcal de Valls, tel. (977) 60 66 54.

Alt Penedès : XXII Col·loqui de la So-
cietat d’Onomàstica, els dies 10, 11 i
12 de maig de 1996 a Vilafranca del
Penedès, organitzat per l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs, tel. (93) 814 05 15.

Baix Ebre: Curset d’Introducció a la
toponímia, per Ventura Castellvell,
els mes de juny de 1996 a la seu dels
Serveis Territorials de Cultura de Tor-
tosa. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’Arxiu Històric Comar-
cal de les Terres de l’Ebre, tel. (977)
44 15 25; exposició Els documents
del segle XVI, del 31 de maig al 2

de juny de 1996 als Reials Col·legis
de Tortosa, organitzada per l’Arxiu
Històric Comarcal de les Terres de
l’Ebre; Col·loqui sobre art i cultura
a l’època del Renaixement a Cata-
lunya, del 31 de maig al 2 de juny
de 1996 als Reials Col·legis de Tor-
tosa, Col·legi de Sant Jaume i de Sant
Maties, organitzat per l’Arxiu Histò-
ric Comarcal de les Terres de l’Ebre.

Gironès: IV Jornades Antoni Varés,
sobre la Imatge i la Recerca Històrica,
del 19 al 22 de novembre de 1996 al
Centre Cultural la Mercè, Pujada de
la Mercè, 12, 17004 Girona. Organit-
zades per l’Ajuntament de Girona i
l’Associació d’Arxivers de Catalunya
amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat. 

Segarra: Curset d’introducció a la to-
ponímia, per Albert Turull Rubinat,
els dies 4, 11 i 18 de maig de 1996;
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Curs de Paleografia, per Ignasi Baiges,
els dies 9,16 i 23 de novembre de
1996. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’Arxiu Històric Comar-
cal de Cervera, tel. (973) 53 17 18.

Selva: IV Premi Josep Moragas de
recerca sobre la comarca de La Sel-
va. Termini de presentació: abans
de l’1 de juny de 1997; convocat
pel Consell Comarcal de la Selva i
organitzat pel Centre d’Estudis Sel-
vatans. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’Arxiu Històric Co-
marcal de Santa Coloma de Farners,
tel. (972) 84 21 46.

País Valencià: XL Assemblea Inter-
comarcal d’Estudiosos els dies 19 i
20 d’octubre de 1996 a la seu del
Centre d’Estudis dels Ports, placeta
de l’Escola Pia, 4, 12300 Morella
(Els Ports), tel. (964) 16 10 01.

XI Jornadas de Archivos Municipa-
les. La organización de documentos
en las oficinas municipales, Aran-
juez, 23-24 de maig de 1996. Per a

més informació podeu adreçar-vos
a: Archivo Municipal de Aranjuez,
calle Capitán, 39, 28300 Aranjuez
(Madrid), tel. (91) 892 43 86.

Primer Premio de Archivística, per a
treballs sobre qualsevol aspecte de
l’arxivística, exclosos els instru-
ments de descripció i les col·lec-
cions diplomàtiques. Termini de
lliurament: 30 de setembre de
1996. Per a més informació: S & C
Ediciones, carrer General Chinchi-
lla, 10, 41410 Carmona (Sevilla).
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NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS

Novembre - desembre 1995

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: documentació de l’Ajun-
tament (1814-1963) i del Jutjat de
Pau de Cruïlles (s. XIX-XX). 0,60 me-
tres lineals; fons de les cambres agrà-
ries locals d’Albons (1945-1979), Ca-
longe (1945-1994), Colomers (1945-
1993), Jafre (s. XX) i Rupià (1946-
1994), 6,23 metres lineals; documen-
tació de l’Escola Pública de Cruïlles
(1861-1971), 1,05 metres lineals; do-
cumentació patrimonial de la família
Pella i Mauri referent als masos Ca-
nonge de la Bisbal d’Empordà i Mas-
sanet de Cruïlles (1382-1875), 25
pergamins i 9 unitats documentals en
paper; Plano de Fincas del legado
«Camps y Armet» en los terminos
municipales de Sant Sadurni i Mo-
nells, Diputació de Girona, 1943. 

Arxiu Històric Comarcal de Cerve-
ra: 40 cartells de la Impremta Mi-
nerva de Cervera (1995).

Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res: fons del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, documentació del Pla
d’Obres i Serveis de Catalunya
(1989-1991), 5 ml; cambra agrària
local de Rabòs d’Empordà (s. XX),
0,85 ml; 53 fotografies de Roses; 48
pergamins de l’Ajuntament de Cada-
qués (1482-1640); 5 postals antigues
de la comarca (s. XX).

Arxiu Històric de Girona: fons de
l’Hospital Josep Trueta de Girona
(1950-1975), 20 metres lineals.

Arxiu Històric d’Igualada: segon
lliurament de documentació del fons
de l’empresa igualadina Ignasi Font
SA (1856-1985), 20 ml; fons perso-
nal del fotògraf igualadí Ramon
Godó (1915-1989), 5 ml, 1.500 ne-
gatius, 10.000 positius , 1.000 dia-
positives i 24 pel·lícules de 9,5 mm;
70 fotografies de l’arxiu fotogràfic
municipal d’Igualada (1995).

Arxiu Històric de Lleida: documen-
tació del Govern Civil de Lleida
(1938-1988), 525 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: fons de l’Ajuntament de les
Piles, (1865-1980) 20 metres line-
als; fons de les cambres agràries lo-
cals de Barberà de la Conca (1957-
1994), Blancafort (1939-1994), l’Es-
pluga de Francolí (1942-1994),
Montblanc (1948-1994), Pira

(1948-1994), Rocafort de Queralt
(1951-1994), Sarral (1959-1994),
Montbrió de la Marca (1958-1994),
Senan (1953-1995), Vallclara
(1941-1994), Vallfogona de Riu-
corb (1944-1945) i Vilanova de Pra-
des (1952-1994), 35,12 metres line-
als; fons del Casal Montblanquí, do-
cumentació de comptabilitat (1990)
i de la secció d’hoquei i patins
(1989-1994), 1,85 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Olot:
col·lecció de fotografies de la co-
marca donada per la Biblioteca Ma-
rià Vayreda d’Olot, 972 unitats.

Arxiu Històric Comarcal d’Osona:
documentació de l’Oficina Comar-
cal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (1987-1993), 47
metres lineals; fons del procurador
Ramon Bayés i Vayreda (1906-
1985), 40 metres lineals; un perga-
mí de creació de censal mort, 1509,
20 de febrer.

Arxiu Històric Comarcal de Reus:
documentació de la policia munici-
pal del fons de l’Ajuntament de Reus
(1988-1989), 8 ml; documentació
del Jutjat de 1a. Instància i Instrucció
de Reus (1953-1957), 5,8 metres li-
neals; fons personal de l’arquitecte
reusenc Francesc Adell i Ferré
(1940-1970), 23 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Sant
Feliu de Llobregat: fons de les cam-
bres agràries locals d’Abrera (1968-
1994), Collbató (1970-1994), Cor-
bera (1962-1994), Esparreguera
(1975-1994), Martorell (1967-1994)
i Sant Esteve Sesrovires (1978-
1994), 2,29 metres lineals; fons de
l’Associació de Veïns de la Salut de
Sant Feliu de Llobregat (1976-
1987), 0,12 metres lineals; col·lec-
ció de programes i impresos menors
de Sant Vicenç dels Horts (1990-
1995), 0,12 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: fons de les
cambres agràries locals de Vilobí
d’Onyar (1944-1994), Riudarenes
(1927-1988), la Cellera de Ter
(1957-1994) i Massanes (1969-
1988), 6,55 metres lineals; 1 rotlle
de microfilm amb documentació de
l’anomenat Arxiu de la Corona
d’Aragó relativa a la guerra remença
de 1485 a Amer i Sant Julià de Tor.
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Arxiu Històric Comarcal de Solso-
na: fons de l’Oficina Comarcal del
Solsonès del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca (1967-
1993), 48 metres lineals; segon lliu-
rament de documentació del fons
del Servei Comarcal de Joventut de
l’Institut Català de Serveis a la Jo-
ventut de la Generalitat (1987-
1995), 0,50 metres lineals; docu-
mentació del Servei d’Estudis i Pro-
mocions Agràries del Solsonès
(1980-1985), 1 carpeta; 25 goigs
del bisbat (1952-1995).

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
segon lliurament de documentació
del fons de l’Ajuntament de Sori-
guera (s. XX), 1 metre lineal; tercer
lliurament de documentació del
fons de l’Ajuntament de Peramea (s.
XIX), 0,50 metres lineals; documen-
tació del Consejo Local del Movi-
miento de Soriguera, 1 lligall; segon
lliurament de documentació del
fons personal d’Esteve Albert i Corp 
(s. XX), 3 metres lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: expe-
dients d’interns del Centre Peniten-
ciari de Tarragona (1939-1974), 20
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
fons de l’Ajuntament de Guimerà
(1980-1990), 7 metres lineals; fons de
l’Associació «Amics de l’Arbre» de
Tàrrega (s. XX), 2,4 metres lineals; 26
fotografies sobre la construcció del
nou pont sobre el riu Ondara (1995).

Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa: memòries anuals del Banc de
Terrassa (1884-1942), 0,12 metres
lineals; documentació de l’Esbart
Dansaire del Casal Popular de Sant
Pere de Terrassa (1884-1942), 0,12
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Valls:
fons dels ajuntaments de la Masó
(1856-1987), 27 metres lineals,
Querol (1871-1980), 27 metres li-
neals i Mont-ral (s. XIX-XX), 10 me-
tres lineals; fons de les cambres
agràries locals d’Alcover (1942-
1994), Mont-ral (1962-1993), Vila-
rodona (1952-1993) i Montferri
(1942-1994) i de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos
d’Alcover (1942-1986), Mont-ral
(1944-1982), Vila-rodona (1945-
1992) i Montferri (1945-1986),
15,34 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: fons de l’Ajuntament del Ven-

drell, documentació d’Hisenda
(1939-1983), 10 metres lineals; fons
de la Cambra Agrària Local del
Vendrell (s. XX), 6 metres lineals.

Gener 1996

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: llibre de comptabilitat de
l’Agrupament d’Indústries Ceràmi-
ques de la Bisbal (1937-1938); 9 re-
produccions fotogràfiques del tram-
via de via estreta, el «Tren Petit», de
Girona a Palamós (anys 40-50).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
manuscrit original de la conferència
de la Sra. M. Àngels Anglada llegida
amb motiu de la commemoració de
les Bases de Manresa (1992), 16 folis.

Arxiu Històric de Girona: documenta-
ció de la Junta de Taxes Provincials
(1939-1984), 1 metre lineal; docu-
mentació del ferrocarril Girona-Sant
Feliu de Guíxols (1970-1979), 0,5 me-
tres lineals; 14 protocols del Districte
notarial de Girona (1895), 14 vol.

Arxiu Històric Comarcal d’Iguala-
da: protocols del districte notarial
d’Igualada (1969), 12 vol.; 70 foto-
grafies del fons municipal d’Iguala-
da (1995-1996).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: fons del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà, documen-
tació sobre expedients generals
(1991) i enquesta de joventut
(1995), 2,4 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Olot:
fons de la Falange Española Tradi-
cionalista d’Olot (1939-1969), 2,5
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Osona:
segon lliurament de documentació
de l’Oficina Comarcal del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca d’Osona (1988-1991), 5,16
metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal de Reus:
documentació del fons de l’Ajunta-
ment de Reus, secció d’Hisenda
(1931-1995), 51,2 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Sant
Feliu de Llobregat: col·lecció docu-
mental referent al PSUC- Iniciativa
per Catalunya de Sant Feliu de Llo-
bregat aplegada per Carles Olona
(1975-1995), 0,48 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: fons del Jutjat de
1a. Instància i Instrucció número 1 de

Santa Coloma de Farners, documen-
tació de la Secció de Civil i Penal
(1965), 3 ml; 6 fotografies referents a
les cobles «La Farnense» i «Unió Ar-
tística de Vidreres» (1925-1930). 

Arxiu Històric Comarcal de Solso-
na: segon lliurament de documenta-
ció del fons de l’Ajuntament de Ri-
ner (1859-1993), 14 metres lineals;
col·lecció de cartells de la comarca
(1983-1995), 430 unitats.

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
segon lliurament de documentació
del fons de l’Ajuntament de Llessuí
(1963-1964), 0,40 ml; fons de les
cambres agràries locals de Ribera
de Cardós, Esterri de Cardós, Lla-
dorre, Esterri d’Àneu, València
d’Àneu, la Guingueta, Espot, Alta Ri-
bagorça, el Pont de Suert, Vilaller i
Barruera (s. XX), 11,65 metres lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: expe-
dients d’interns del Centre Peniten-
ciari de Tarragona (1939-1974), 12
metres lineals; col·lecció de cartells
i plànols de M. Sanromà (s. XX), 173
unitats.

Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa: 48 clixés de vidre de plànols del
Pla d’Ordenació de Terrassa (1917);
fons de la parròquia del Sant Esperit
de Terrassa, documentació de la
Confraria del Sant Crist (1948-1976)
i de les Conferències de Sant Vi-
cenç Paül (1945-1995), 0,6 ml; fons
de l’empresa Filatures Castells, SA
(1922-1995), 18 metres lineals; fons
del procurador de tribunals Joaquim
Sala i Prat (1954-1987), 1,32 metres
lineals.

Arxiu Històric Comarcal de les Ter-
res de l’Ebre: fons de l’Ajuntament
de Tortosa, documentació de Secre-
taria, Obres Públiques i 324 plànols
del cadastre (1970-1985), 10 metres
lineals; cambres agràries locals de
la Serra d’Almos (1963-1994), Ascó
(1951-1992), Garcia (1951-1994) i
Darmós (Tivissa, Ribera d’Ebre)
(1958-1994), 6 metres lineals

Arxiu Històric Comarcal de Valls:
col·lecció de la impremta Castells
(1743-1799), 0,33 metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: fons de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Calders (s. XIX-XX), 
12 metres lineals; segon lliurament
de la col·lecció sobre el polític
Andreu Nin (s. XX), 2 metres li-
neals.
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Arxiu Històric Comarcal de la Bis-
bal d’Empordà: catàleg dels perga-
mins del fons patrimonial Cara-
many de Corçà (1276-1636), 234
unitats.

Arxiu Històric de Girona: catàleg
de la sèrie d’expedients d’obres del
fons d’Urbanisme (1947-1978);
catàleg de la col·lecció de poesies
murals del fons de l’Hospital de
Santa Caterina (1850-1870).

Arxiu Històric Comarcal d’Iguala-
da: catàleg de 840 negatius fotogrà-
fics (plaques de vidre i cel·lulosa)
del fons personal de Ramon Godó
(1915-1940).

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventari de la
documentació civil i penal del Jutjat
de 1a. Instància i Instrucció de San-
ta Coloma de Farners (1965); inven-
tari de la documentació fotocopia-
da de les lògies masòniques de San-
ta Coloma de Farners, Tossa de Mar
i Vidreres (1888-1897).

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
inventaris de les cambres agràries
locals del Pont de Suert (1961-
1994), Vilaller (1961-1995) i Bar-
ruera (1961-1994).

Arxiu Històric de Tarragona: inven-
tari de la sèrie del Tribunal de Con-
traban del fons d’Hisenda de Tarra-
gona (1900-1967), 15 metres li-
neals; fitxes de 1.160 fotografies de
l’Arxiu d’Imatges.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrre-
ga: inventari del fons de l’Ajunta-
ment de Rocallaura (1908-1991).

ARXIUS
16

NOUS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DELS ARXIUS

Novembre-desembre 1995
Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventaris de les cam-
bres agràries locals d’Albons (1945-
1979), Calonge (1943-1994), Colo-
mers (1945-1993), Jafre (s. XX) i Ru-
pià (1945-1994); inventaris dels fons
del Jutjat de Pau (1874-1980) i de
l’Escola Pública de Cruïlles (1861-
1971); catàleg de 25 pergamins del
fons patrimonial Pella i Mauri (1382-
1614); inventari analític del fons pa-
trimonial Bonet (1614-1948).
Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res: inventari del fons de l’Ajunta-
ment (1836-1992) i del Jutjat de Pau
de Biure d’Empordà (1883-1989);
inventari de la Societat de Socors
Mutus «La Fraternitat» de Biure
d’Empordà (1887-1994); inventari
de la documentació del Pla Únic
d’Obres i Serveis del fons del Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà
(1989-1991); catàleg de 48 perga-
mins del fons municipal de Cada-
qués (1482-1640).
Arxiu Històric de Girona: inventari
del fons de l’Ajuntament d’Aiguavi-
va del Gironès (1939-1995); inven-
tari del fons de Sanitat (1935-1982);
catàleg de la notaria de Siurana
(1398-1798); catàleg de les notaries
menors del districte notarial de Fi-
gueres: Capmany (1331-1389), Gar-
riguella (1538-1651), la Jonquera
(1462-1542), Portós (1760-1761),
Sant Miquel de Fluvià (1331-1787),
Sant Pere Pescador (1465-1619),
Sant Quirze de Colera (1312-1542),
Vilacolum (1709), Vilamacolum
(1752-1763) i Vilasacra (1450-
1457); inventari del fons del Jutjat
de Pau d’Aiguaviva del Gironès
(1947-1993); inventari del fons de
l’Hospital Josep Trueta de Girona
(1950-1975); catàleg del fons de la
Comissió Provincial de Monuments
(1843-1976); catàleg del fons Con-
ferències de Sant Vicenç de Paül
(1854-1868); inventari de la Jefatura
Local del Movimiento d’Aiguaviva
del Gironès (1939-1974); inventari
general i catàleg parcial del fons
Domènec Fita i Molat (1933-1995).
Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
catàleg de 997 negatius fotogràfics
(plaques de vidre i cel·lulosa) i de
735 programes de concursos de foto-
grafies del fons personal del fotògraf
igualadí Ramon Godó (1915-1992).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventari dels expedients ge-
nerals del fons del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà (1991); in-
ventari del fons de la família Casano-
vas de Montblanc (1644-1929).
Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: inventari del fons
de la Junta Electoral de Zona de Sant
Feliu de Llobregat (1979-1991); in-
ventari-catàleg del fons de l’Associa-
ció de Veïns de la Salut de Sant Feliu
de Llobregat (1976-1987).
Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventaris de les
cambres agràries locals de Vilobí
d’Onyar (1944-1994), Riudarenes
(1927-1988), la Cellera de Ter (1957-
1994) i Massanes (1969-1988).
Arxiu Històric Comarcal de Sort:
inventari de la col·lecció fotogràfica
comarcal (1892-1960), 81 unitats.
Arxiu Històric de Tarragona: inventa-
ri de la sèrie del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial del fons
d’Hisenda de Tarragona (1895-1970),
25 ml; inventari dels manuals nota-
rials de Lleida (1736-1741), 6 volums.
Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa: inventari del fons de la Unió Co-
mercial i Industrial de Terrassa
(1912-1978); inventari del fons del
procurador de tribunals Joaquim
Sala i Prat (1954-1987).
Arxiu Històric Comarcal de Valls:
inventaris dels fons dels ajunta-
ments del Rourell, la Masó, el Milà i
Puigpelat (s. XIX-XX).
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Signatura del contracte de dipòsit
del fons Carles Soldevila, el 16 de
novembre de 1995.

Acte de retorn de la Carta de Po-
blament de Cardona a l’Ajuntament
de Cardona, el 23 de desembre de
1995, després d’haver-la restaurada.

Signatura del conveni de col·la-
boració entre l’ANC i el marquès
d’Alfarràs, el 21 de desembre de
1995, pel qual es restaurarà i micro-
filmarà el seu fons de 4.000 perga-
mins. El contracte té una vigència
de tres anys i s’ha iniciat la restaura-
ció del primer miler de pergamins.

De l’11 al 15 de desembre de
1995 va tenir lloc a la seu de l’ANC
el curs sobre Tractament arxivístic i
tècnic de la documentació en su-
port fotogràfic, organitzat per l’Es-
cola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

Inauguració de l’exposició Cam-
bra Fosca (1936-1946). Imatges de
Catalunya dels fotoperiodistes Bran-
gulí, el 28 de desembre a les 12 h a
l’ANC. L’acte va ser presidit pel
conseller de Cultura, Hble. Sr. Joan
Guitart i Agell i l’alcalde de Sant
Cugat del Vallès, Il·lm. Sr. Joan Ay-
merich i Aroca.

Del 18 al 30 de novembre de
1995 va tenir lloc a la seu de l’ANC
el Curs d’iniciació a la paleografia
medieval catalana segles IX-XVI, or-
ganitzat per l’ANC amb la col·labo-
ració de la Societat Catalana de Ge-
nealogia, Heràldica, Sigil·lografia i
Vexil·lologia.

Dossier de recerca dels testimo-
nis documentals per a acreditar els
serveis prestats a les institucions de
la II República. Conté, d’una banda,
un buidatge d’informació sobre els
diversos cossos d’ordre públic,
l’exèrcit català, etc., i inclou la seva
història, l’evolució de les seves
competències i la seva organitza-
ció; d’altra banda, i com a finalitat
essencial d’aquest dossier, s’esta-
bleix un itinerari de recerca sobre
els arxius i les fonts on cal cercar la
informació necessària per a les cer-
tificacions de serveis prestats a la II
República.

Signatura del contracte de dipòsit
del fons Ramon Bech i Taverner, el
8 de gener de 1996.

Signatura del contracte de dipòsit
del fons Frederic Rahola i d’Espona,
el 24 de gener de 1996.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Ingressos
(novembre-desembre 1995)

Àrea dels Fons de l’Administració

Junta Electoral de Zona de Barcelo-
na. Eleccions al Parlament de Cata-
lunya 1995 (1995), 70 metres line-
als i 50 cartells; Centres Penitencia-
ris de Barcelona, expedients d’inter-
nes de la presó de dones (1955-
1970), 9,8 metres lineals.

Àrea dels Fons Històrics

Fons d’empreses: Consultorio de Ad-
ministración local (1943-1947), 7
metres lineals; Fuerzas Hidroeléctri-
cas del Segre SA (1906-1958), 346
plaques de vidre, 256 negatius flexi-
bles, 822 positius i 23 àlbums fo-
togràfics. Fons patrimonials: família
Andreu (1880-1915), 69 fotografies.
Fons personals: Josep Rafel Carreras i
Bulbena, (s. XVIII-XX), 13 metres line-
als; A. de Fluvià i Escorsa (s. XIX-XX),
3,6 metres lineals; Enric Òdena
(1970-1990), 0,5 metres lineals i 4
cartells; Xavier Ferré i Trill (1960-
1990), 4,4 metres lineals. Col·lec-
cions: col·lecció de Pere Fonolleda i
Andreu d’impresos catalanistes
(1861-1980), 0,4 metres lineals.

Ingressos
(gener de 1995)

Àrea dels Fons de l’Administració

Documentació de la Junta Permanent
de Català (1993-1995), 110 metres li-
neals; documentació de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) i del Departament de Benes-
tar Social (1970-1990), 875 metres li-
neals; plànol figuratiu de la Clínica
Militar Z donada pel Sr. Lluís Duran i
Solà (1936-1939).

Àrea dels Fons Històrics

Fons d’empreses: La Maquinista Te-
rrestre i Marítima, SA (1890-1930),
22 positius i 1 àlbum fotogràfic.
Fons patrimonials: família Vilardaga
de Berga (1748-1820), 0,5 metres li-

neals. Fons personals: Martí Bas i
Blasi (1904-1966), 1 metre lineal,
350 positius i 19 negatius fotogrà-
fics; Felip Santdiumenge i Turull
(1901-1995), 0,10 metres lineals;
Frederic Rahola i d’Espona (1978-
1980), 1 metre lineal. Col·leccions:
col·lecció de partitures i llibrets de
l’orquestra Pau Casals (1920-1938),
66 caixes.

Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i
Audiovisuals

Fons Bert i Claret (1940-1970),
6.800 plaques de vidre, 100.000
negatius flexibles, 4.500 positius i
300 fulls de contactes.

Nous instruments de descripció
(gener de 1995)

Inventari de la Junta Electoral Pro-
vincial de Barcelona, eleccions al
Parlament de Catalunya 1995
(1995); inventari del fons Vilado-
miu, empresa del sector tèxtil
(1859-1989), 22 metres lineals; se-
gona part de l’inventari del fons Ca-
sas (s. XX).

Crònica i activitats

Acord amb el Departament de Justí-
cia per al tractament arxivístic de la
documentació del Registre Civil de
Barcelona. Signat el 20 de novem-
bre de 1995 per la secretària gene-
ral del Departament de Cultura, Sra.
Marta Lacambra i Puig, i el secreta-
ri general del Departament de Justí-
cia, Sr. Àngel Vicente Sànchez.

Acord amb el Departament de
Benestar Social per al tractament ar-
xivístic i custòdia de la documenta-
ció de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS) i de la do-
cumentació de les unitats directives
del Departament de Benestar So-
cial. Signat el 20 de desembre de
1995 per la secretària general del
Departament de Cultura, Sra. Marta
Lacambra i Puig, i el secretari gene-
ral del Departament de Benestar So-
cial, Sr. Josep Maria Ramírez i Ribas.
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