
El Decret 76/96, de 5 de març,
pel qual es regula el sistema ge-
neral de gestió de la documenta-
ció administrativa i organització
dels arxius de la Generalitat de
Catalunya, ha previst, entre altres
aspectes, la creació dels arxius
centrals administratius de les de-
legacions territorials del Govern,
d’abast interdepartamental i que
han d’acollir la documentació
semiactiva de les delegacions te-
rritorials de l’Administració de la
Generalitat.

La norma aprovada ha estat
precedida per l’experiència ini-
ciada el 1993 a la Delegació Territorial del Govern a Giro-
na. La iniciativa va sorgir poc després d’aprovar-se el Decret
340/89, de 19 de desembre, sobre l’organització i gestió
dels arxius de la Generalitat de Catalunya. Aquest Decret va
representar un pas decidit cap a la consolidació d’un siste-
ma arxivístic propi, però no va resoldre satisfactòriament la
situació de l’administració territorial
de la Generalitat. Tot i que possibili-
tava la constitució d’arxius centrals
a les delegacions territorials dels de-
partaments, a la pràctica, excep-
tuant algun cas, era inviable.

Conscients de la situació de satu-
ració de la documentació dels orga-
nismes territorials de la Generalitat,
la Delegació Territorial del Govern
a Girona va formular una proposta,
elaborada conjuntament amb l’Ar-
xiu Històric de Girona i recolzada
pel Servei d’Arxius, que es va
adreçar al Comitè Assessor per a
l’Organització de l’Administració.
La iniciativa, que fou acceptada fa-
vorablement, preveia que la Dele-
gació Territorial del Govern, i con-
següentment el Departament de Go-
vernació, assumís de dotar de perso-
nal i infraestructures el nou servei.

La dependència orgànica dels ar-
xius centrals territorials respecte les
delegacions territorials del Govern
reflecteix el que mana la legislació
(Decret 280/86 de creació de les de-
legacions territorials del Govern i la
Llei 13/89 d’organització, procedi-

ment i règim jurídic de la Gene-
ralitat de Catalunya), que preveu
que les delegacions citades en-
deguin tasques de coordinació
entre els diversos organismes te-
rritorials. Aquesta concepció
dota automàticament els arxius
centrals territorials d’un caràcter
interdepartamental, la primera
vegada que s’esdevé en un arxiu
administratiu.

Funcionalment, tal com pre-
veu el Decret 76/96, s’estableix
una doble dependència: d’una
banda, respecte del Servei d’Ar-
xius, que proporciona la norma-

tiva tècnica de caràcter general; de l’altra, dels arxius cen-
trals dels departaments, que proporcionen instruccions es-
pecífiques sobre la documentació que generen els respec-
tius organismes territorials.

L’Arxiu Central Territorial desplega la seva activitat en
tots els arxius de gestió de les delegacions territorials de la

Generalitat. Això implica una coor-
dinació ineludible amb els arxius
centrals dels respectius departa-
ments per aplicar les instruccions
adreçades a la instauració del siste-
ma de gestió de la documentació.
Aquesta manera de fer ha de supo-
sar, per exemple, la participació di-
recta dels responsables dels arxius
centrals en la posada en funciona-
ment dels quadres de classificació,
que són en la seva fase inicial en
l’administració territorial, i que, pos-
teriorment, en facin el manteniment
i seguiment els responsables dels ar-
xius centrals territorials.

Cal destacar també que, arran de
la quantitat i dispersió d’arxius de
gestió, és necessària la implicació
directa dels responsables adminis-
tratius de les delegacions i serveis te-
rritorials en les tasques relacionades
amb la gestió documental. L’opció
presa en aquest aspecte és la de no-
menar, per part del cap de l’organis-
me territorial, un interlocutor seu
entre l’Arxiu Central i els arxius de
gestió. Aquesta persona sol ser el se-
cretari del servei, però també ho són
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caps de secció o de negociats adminis-
tratius. Són els responsables de mante-
nir contactes habituals amb l’Arxiu Cen-
tral. Assumeixen funcions d’enllaç i de
portaveu en la difusió de la normativa
tècnica emesa per l’Arxiu, es responsa-
bilitzen d’encomanar periòdicament la
preparació de transferències de docu-
mentació i aporten, si s’escau, suggeri-
ments per millorar, tant l’elaboració de
transferències, com el procediment de
consulta i préstec de la documentació.

Periòdicament s’efectua una reunió
entre el cap de l’Arxiu i els interlocu-
tors. És el moment per difondre norma-
tiva tècnica comuna, esmenar-ne as-
pectes, suggerir millores i comentar le-
gislació que afecti temes de documen-
tació (és un funcionament similar a
l’impulsat per la Direcció General de
Política Lingüística amb la Xarxa Tècni-
ca de Col·laboradors Lingüístics). A part
d’això, quan s’escau, des de l’Arxiu
Central s’efectuen també sessions espe-
cífiques en els organismes que inicien
algun procés de la gestió documental,
per ara els vinculats a l’elaboració de
transferències, el préstec i consulta i la
tria i eliminació; amb la participació
tant de l’interlocutor com de tots els res-
ponsables dels arxius de gestió.

Aquest sistema ha estat assajat a la
demarcació de Girona, on l’Arxiu Cen-
tral es va inaugurar el 20 de gener de
1993. Els resultats són satisfactoris atès
el volum de documentació dipositada,
un total de 151 expedients de trans-
ferència que suposen 3.300 m. l. ( juliol
de 1996). Totes les delegacions i serveis
territorials, llevat d’Ensenyament, així
com altres organismes com l’Hospital
Trueta o l’Institut d’Assistència Sanità-
ria, hi han ingressat documentació, tota
descrita manualment en fulls de trans-
ferència. És obvi que aquests fulls són
l’inventari de la documentació existent i
com que han estat elaborats amb la pre-
missa d’haver de recuperar en un mo-
ment donat la documentació diposita-
da, atès el caràcter administratiu que
encara té, descriuen les sèries amb
força precisió. La difusió de la docu-
mentació també és notable, si tenim en
compte que l’any 1995 es van registrar
585 moviments de documentació per

atendre el servei de consulta i préstec.
Aquest servei ja no se circumscriu

només a la demarcació gironina. A Llei-
da, des d’aquest any, l’Arxiu Central Te-
rritorial s’ha posat en funcionament i és
previsible que, amb l’entrada en vigor
del decret citat d’antuvi, s’acceleri la
creació dels arxius territorials que enca-
ra manquen.

L’experiència permet constatar que
l’Arxiu Central Territorial s’ha consoli-
dat com una eina més en la marxa de
l’administració territorial de la Generali-

tat. Presta un servei que facilita la utilit-
zació administrativa de la documenta-
ció i, alhora, en permet una conservació
i tractament adequats com a patrimoni
cultural que és. A més, a un cost de
dipòsit i tractament raonable, segons un
càlcul realitzat en el cas de Girona, si-
milar al que ofereixen les empreses pri-
vades de custòdia de documentació, la
qual cosa, en definitiva, també compta.

Joaquim CARRERAS i BARNÉS
M. Carme CAPDEVILA i GUARRO
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Baix Empordà: Curset d’introducció al
llatí medieval, per Josep M. Marquès i
Planagumà, organitzat per l’Arxiu
Històric Comarcal de la Bisbal d’Em-
pordà durant els dies 9, 16 i 23 de no-
vembre de 1996, a la seu del Consell
Comarcal del Baix Empordà. Per a més
informació: AHC de la Bisbal d’Em-
pordà, tel. (972) 64 18 02.
Barcelonès: Vème Conférence Europé-
enne des Archives: les bases du métier 
(VI Jornades d’arxivística de Catalunya),
organitzades per la ICA/SPA i l’Associa-
ció d’Arxivers de Catalunya, Barcelona,
Palau de Congressos 27-30 de maig de
1997; Descobrim Sant Martí. Cicle d’iti-
neraris; tardor 1996 - primavera 1997,
organitzat per l’Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí. Per a més infor-
mació: Arxiu Municipal del Districte de
Sant Martí, tel. (93) 221 94 44.

Conca de Barberà: exposició La Serra
en la història de Montblanc, organitza-
da conjuntament per l’Arxiu Històric
Comarcal de Montblanc i el Museu Co-
marcal de la Conca de Barberà, durant
els mesos de setembre-desembre de

1996, a la sala d’exposicions del Museu
Comarcal. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’AHC de Montblanc, tel.
(977) 86 04 92.
Garrotxa: Beques ciutat d’Olot 1996
per a treballs de recerca en el camp de
les ciències socials i humanes a la co-
marca de la Garrotxa; Beca especial
Joan Deu i Ros per a treballs de recerca
sobre la figura del qui fou alcalde
d’Olot, Joan Deu i Ros (1835-1919).
Organitzades per l’Ajuntament d’Olot a
través del Museu Comarcal i l’Arxiu
Històric Comarcal. Termini de lliura-
ment de treballs: 31 d’octubre de 1996;
Sessió pràctica de transcripció docu-
mental, a càrrec de Narcís Figueras, el
dia 22 de novembre de 1996 a la seu de
l’Arxiu Històric Comarcal; exposició
L’Arxiu Nacional de Catalunya i el fons
Francesc Macià, del 25 d’octubre al 15
de novembre de 1996, a la sala 14 del
Museu Comarcal; cicle de conferències
Recorreguts urbans, organitzades con-
juntament per l’Arxiu Històric Comarcal
i el Museu Comarcal: L’Olot literari a
càrrec de Margarida Casacuberta (26
d’octubre); Olot en temps dels carlins,
per Jordi Canal i Joan Sala; L’església de
Sant Esteve a càrrec de Josep Murlà (28
de desembre); exposició 20 anys de
premsa local en democràcia, del 21 de
novembre al 15 de desembre de 1996,
a la sala 14 del Museu Comarcal. Per a
més informació podeu adreçar-vos a
l’AHC d’Olot, tel. (972) 27 91 31. 
Gironès: exposició Imatges d’un món
en guerra: 1939-1945, del 25 d’ocubre
al 30 de novembre de 1996, a la seu de
l’Arxiu Històric de Girona. Per a més in-
formació podeu adreçar-vos a l’AHG,
tel. (972) 21 80 12.
La Selva: Curs d’introducció a la Genea-
logia, a càrrec de Santiago Llobet i Ma-
sachs, organitzat per l’Arxiu Històric
Comarcal durant els dies 9 i 16 de no-
vembre de 1996, a la seu del Consell
Comarcal. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’AHC de Santa Coloma
de Farners, tel. (972) 84 21 46
Segarra: Curs d’Introducció a la Paleo-
grafia, organitzat per l’Arxiu Històric
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Comarcal durant el mes de novembre
de 1996. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’AHC de Cervera, tel.
(973) 53 17 18.
Solsonès: exposicions Imatges d’un
món en guerra: 1939-1945, del 25 de
setembre al 20 d’octubre; i Mostra fo-
togràfica de l’Arxiu Vicens, del 25 de
setembre al 20 d’octubre a les sales
d’exposicions de l’Ajuntament de Solso-
na, carrer del Castell, 20; conferència
Els catalans a la Segona Guerra Mun-
dial, el dia 20 d’octubre a les 13 h, al
Consell Comarcal del Solsonès, carrer
dels Dominics, 14. Per a més informa-
ció: AHC de Solsona, tel. (973) 48 15
54 
Urgell: conferència del senyor Josep M.
Sans i Travé Els arxius catalans a Sala-
manca, el 22 de novembre de 1996, a
la seu de l’arxiu comarcal. Per a més in-
formació: AHC de Tàrrega, tel. (973) 31
24 11.

Catalunya del Nord: exposició Le Cani-
gou (1896-1996), organitzada pels Ar-
chives Départamentales des Pyrénées

Orientales, del 14 de novembre al 31
de desembre de 1997, a l’avinguda Vi-
lleneuve, Perpinyà.

Jornades La recerca històrica i les fonts
documentals. L’època moderna a les
comarques tarragonines, organitzades
conjuntament pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili a la seu dels
arxius històrics comarcals de Valls (19
d’octubre), el Vendrell (26 d’octubre),
Montblanc (9 de novembre), Reus (16
de novembre), Tortosa (23 de novem-
bre) i a l’Arxiu Històric de Tarragona
(30 de novembre de 1996). Per a més
informació podeu adreçar-vos als arxius
corresponents. 

II Congreso de la Asociación de Archi-
veros de Andalucía. Los archivos admi-
nistrativos en España; situación y pers-
pectivas de futuro. Sevilla, 31 d’octu-
bre, 1 i 2 de novembre de 1996. Per a
més informació podeu adreçar-vos:
Asociación de Archiveros de Andalucia,
tel. i fax. (95) 421 73 02.

47 fotografies; fons Urbanització s’Aga-
ró (1894-1972), 2 m. l.; fons patrimo-
nial Ensesa de Girona (1891-1970), 16
m. l.; fons de l’empresa Construccions
Metàl.liques M. Sarasa (1930-1985), 26
m. l.; fons de l’empresa Productos Tar-
táricos Sarasa (1930-1980), 17 m. l.

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
fons de la cambra agrària de Belltall
(1942-1994), 2 m. l.; documentació de
la secció de futbol sala (1990-1995),
0,40 m. l. i de la secció de bàsquet
(1968-1995) del fons del Casal Mont-
blanquí, 2 m. l.; 23 goigs de Montblanc
i comarca de la col.lecció Impremta Re-
quesens. 

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: 1 car-
peta amb encapçalaments de paper se-
gellat de l’exalcalde d’Olot Nonet Escu-
bós (1741-1875).

Arxiu Històric de Palafrugell: dues foto-
grafies dels alcaldes palafrugellencs
Martí Bonany i Gispert (1r terç del segle
XX) i Martí Roig i Ferrer (darrer terç del
segle XX); una fotografia de mossèn Vi-
cens Piera (1945); un val manuscrit de
subministrament de queviures de les
Brigades Internacionals a Palafrugell
(31-3-1939); 6 cartells d’actes polítics
de Palafrugell (febrer-juny de 1939). 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: fons de les cambres agrà-
ries de Begues (1961-1989), 0,5 m. l.,
Castelldefels (1953-1994), 1,9 m. l., la
Palma de Cervelló (1953-1985), 0,5 m.
l., Sant Andreu de la Barca (1974-
1995), 0,3 m. l., i Sant Vicenç dels
Horts (1939-1994), 2,3 m. l.; 22 postals
de municipis de la comarca (primera
meitat del segle XX), 

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: documentació del
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( maig-agost de 1996)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: correspondència de l’Ofici-
na Comarcal del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca de Torroella
de Montgrí (1970-1981), 1,17 m. l.

Arxiu Històric Comarcal de Cervera:
fons de l’Institut de Batxillerat Antoni
Torroja de Cervera (1963-1986), 1 m. l.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
fons de l’Ajuntament (1857-1942), 3 m.
l., i del jutjat de pau de Vilamalla
(1860-1981), 1,2 m. l.; tercera trans-

ferència d’expedients d’interns del Cen-
tre Penitenciari de Figueres (1936-
1975), 4,5 m. l.; 7 fotografies de la co-
marca (1927/1940).

Arxiu Històric de Girona: documenta-
ció dels serveis de ramaderia (1965-
1990), 38 unitats, i del Servicio Nacio-
nal de Productos Agrarios del Ministeri
d’Agricultura (1955-1985), 13 unitats;
fons de les cambres agràries de Cornellà
de Terri, Sant Andreu del Terri i Palol de
Revardit (1954-1993), 4 m. l.; fons de la
Comissió Creu de la Diòcesi a la fronte-
ra (1952-1956), 5 lligalls, 15 cartells i

NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS
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Consell Comarcal de la Selva (1988-
1990), 5,7 m. l.; protocols notarials del
districte de Santa Coloma de Farners
(1895), 8 vol.; documentació de l’Ofici-
na Liquidadora de Santa Coloma de
Farners (1864-1985), 2,7 m. l.; fons de
la cambra agrària de Riudellots de la
Selva (1954-1993), 0,7 m. l.; fons de
l’Hotel Eugènia de Lloret de Mar (1962-
1992), 6 m. l.; 222 diapositives sobre
rius, torrents i fonts de la comarca de la
Selva del Consell Comarcal de la Selva
(1994-1995).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
fons dels ajuntaments d’Olius (s.XIX-
1992), 27 m. l., Castellar de Ribera (se-
gle XIX-1990), 26 m. l., i Navès (segle
XIX-1980), 28,5 m. l.; documentació de
la secció d’obres i urbanisme del fons
de l’Ajuntament de Solsona (1977), 1
expedient; documentació de la secció
de comptes del fons del Consell Co-
marcal del Solsonès (1994), 19 carpe-
tes; del fons de la Mancomunitat d’Ai-
gües del Solsonès (1994), 6 carpetes; i
de la Mancomunitat de Serveis del Sol-
sonès (1944), 6 carpetes ; fons del Pa-
tronat Comarcal de Turisme del Sol-
sonès (1990-1994), 1,5 m. l.; fons de la
Fundació Pública Francesc Ribalta
(1989-1994), 1,5 m. l.; i de la Fundació
Pública Hospital Comarcal del Sol-
sonès (1990-1993), 0,6 m. l.; segon
lliurament de documentació del fons
de la Mutualitat Agrària de la Coma i la
Pedra (1962-1990), 4 m. l.; fons de l’Es-
cola Rural de Freixinet (Riner) (1953-
1992), 0,6 m. l.; tres llibretes de comp-
tes i comandes de la llibreria Viladrich
de Solsona (1954-1964); 25 postals del
Solsonès; 54 cartells d’àmbit comarcal
(1995-1996); dos pergamins: 1525, ge-
ner, 5, i, 1654, juny, 20; un manuscrit
intitulat Formularium variarum petitio-

num (s.d), amb cobertes de pergamí,
format per 475 folis + 62 pàgines; ma-
nuscrit, formulari de processos (s.d.), de
4 folis + 41 folis (manquen alguns
fulls); manuscrit intitulat Apuntes de
derecho mercantil (1858), de 91 pàgi-
nes.
Arxiu Històric Comarcal de Sort: cin-
què lliurament del fons d’Esteve Albert i
Corp (segle XX), 2,5 m. l.; 497 fotogra-
fies de la comarca (1950-1980).
Arxiu Històric de Tarragona: expe-
dients d’interns del Centre Penitenciari
de Reus (1937-1967), 8 m. l.; 16 bobi-
nes de magnetòfon del fons de Ràdio
Tarragona (1973-1985); 6 plaques de
vidre de la fàbrica de farines La Tarra-
gona Industrial SA (1920-1923); 212 fo-
tografies de les intervencions de la Ge-
neralitat de Catalunya en el patrimoni

arquitectònic de les comarques tarrago-
nines (1983-1993).
Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
documentació de l’estació de ferrocarril
de Tàrrega (1908-1940), 0,12 m. l.
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
expedients d’obres públiques del fons
de l’Ajuntament de Terrassa (1844-
1985), 90 m. l.; documentació de l’Es-
cola Coral de Terrassa (1901-1936), 10
lligalls; fons de l’empresa Tintorería
Lanera SA de Terrassa (1928-1985), 
5 m. l.
Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
fons de les cambres agràries i de la Her-
mandad Sindical de Labradores y Gana-
deros de Banyeres del Penedès (1944-
1994), 2 m. l., de l’Arboç del Penedès
(1944-1994), 2 m. l., i de Llorenç del
Penedès (1944-1994), 1 m. l.
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(maig-agost de 1996)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventari del fons de la
CNS-AISS (1939-1982).

Arxiu Històric Comarcal de Cervera:
inventari dels pergamins del fons muni-
cipal de Cervera (1072-1689), 250 uni-
tats; i del fons de l’Institut de Batxillerat
Antoni Torroja de Cervera (1963-1986);
repertori cronològic de 300 pergamins
de la Confraria del Sant Esperit i de San-
ta Eulàlia de Cervera (1293-1615); des-
cripció en fitxes de 356 fotografies de
Cervera (1980-1989), i de 471 fotogra-
fies de la comarca de la Segarra i altres
localitats foranes (1918-1936 aprox.);
fitxes de 46 treballs de recerca oral so-
bre la Guerra Civil i la postguerra a la
comarca de la Segarra, realitzats per
alumnes de Cervera de 3r de BUP. 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventaris dels fons de l’Ajuntament
(1824/1980), del jutjat de pau
(1836/1980) i de la Delegació Local del
Movimiento de Vilafant (1939/1970);
inventaris dels fons de l’Ajuntament
(1857/1993), i del jutjat de pau de Vila-
malla (1860/1981); inventaris de les no-
taries de Navata (1803-1828), 10 vo-
lums i de Colera (1814-1826), 4 vo-
lums.

Arxiu Històric de Girona: catàleg de la
col.lecció de plànols i mapes del fons
de la Diputació de Girona (segle XVIII-
1971); inventari del fons de la Cambra
de la Propietat Urbana de Girona
(1934-1987); inventari de cinc cambres
agràries de la comarca del Pla de l’Es-
tany (1939-1994); catàleg de la col.lec-
ció de plànols i mapes del fons de
l’Hospici de Girona (segle XVIII-1947); i

de la col.lecció d’estatuts i reglaments
d’entitats (1839-1948).

Arxiu Històric de Palafrugell: inventaris
de la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Palafrugell (1944-
1972) i del fons de Ramir Medir i Jofra
(1905-1974). 

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: inventari del Consell
Comarcal de la Selva (1988-1990);
catàleg dels protocols notarials del dis-
tricte notarial de Santa Coloma de Far-
ners (1895); inventari de l’Oficina Liqui-
dadora de Santa Coloma de Farners
(1864-1985).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: inventari del fons de la
cambra agrària de Sant Feliu de Llobre-
gat (1939-1994).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons de l’Ajuntament de
Solsona (1310-1994), del Centre d’Ini-
ciatives i Turisme del Solsonès (1964-
1980), del Cine-Club Solsona (1966-
1978) i del Grup Rialles de Solsona
(1986-1990).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventaris dels fons de l’Ajuntament de
Llessui (1928-1970); i de 497 fotografies
de la col.lecció fotogràfica comarcal
(1950-1980).

Arxiu Històric de Tarragona: inventaris
dels fons de l’Ajuntament (1769-1981) i
del jutjat de pau (1840-1975) de Vespe-
lla de Gaià; i dels expedients d’interns
del Centre Penitenciari de Reus (1937-
1967); descripció en fitxes de 535 foto-
grafies de l’arxiu d’imatges.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
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inventaris dels protocols notarials del
districte de Terrassa (1958-1970); del
Registre de la Propietat de Terrassa
(1870-1949); de l’empresa Hilaturas
Castells SA de Terrassa (1922-1995); i
de l’empresa Tintorería Lanera SA de
Terrassa (1928-1985).

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
inventaris del fons de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Calders (1823-1945); de
les cambres agràries de Sant Jaume dels
Domenys (1944-1994), la Bisbal del Pe-
nedès (1945-1994), Montmell (1952-
1994) i Albinyana (1954-1994). 

DUREAU, Jeanne-Marie (dir.). Gérard
André 1840-1896. Catalogue raison-
né du fonds G. André (sous-série 33
II). Lió: Archives Municipales de
Lyon, 1996. 228 pàg. (Bibliothèque
des inventaires; 2). 

GIFRE, Pere; SOLER, Santi. Patrimoni i Ar-
xiu. Inventari del fons patrimonial
Caramany de Corçà. S.XIII-XX. La
Bisbal d’Empordà: Ajuntament,
1996. 182 pàg. (Fontanetum; 2).

GIFRE, Pere; SOLER, Santi. Els Farners:
Vassalls de senyors i senyors de pa-
gesos. Catàleg documental de l’Arxiu
Farners. Santa Coloma de Farners:
Consell Comarcal de la Selva, Centre
d’Estudis Selvatans, 1996. 255 pàg.
(Estudis i Textos; 4).

ITURRATE COLOMER, Germán. «Planificar
el servicio pedagógico del archivo».
A: Boletín de la ANABAD. XLVI.
Núm. 2 (Madrid, abril-juny 1996),
pàg. 25-45.

ITURRATE COLOMER, Germà. «L’arxiu,
una rebotiga de fons [sic] didàctiques
infrautilitzada». A: Balma. Didàctica
de les Ciències Socials, Geografia i
Història. Núm. 5 (Barcelona, juliol
1996), pàg. 89-101.

ITURRATE, Germà; BARDAVIO, Antoni;
BOU, Núria; PÉREZ, Xavier. Les fonts
en les ciències socials. Instuments
per a l’estudi de les societats. Barce-
lona: Graó, 1996. 63 pàg. (Biblioteca
Guix; 105).

KENNEDY GRIMSTED, Patricia. «Displaced
archives on the Eastern Front: Restitu-
tion problems from World War II and
its aftermath». A: Janus. Revue archi-
vistique. Archival Review. Núm.
1996.2 (París, 1996), pàg. 42-77.

La organización de documentos en los
Archivos de Oficina. XI Jornadas de
Archivos Municipales (Aranjuez, 23-
24 Mayo 1996).Madrid: Consejería
de Cultura de la Comunidad de Ma-
drid, Ayuntamiento de Aranjuez,
1996. 211 pàg.
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Actas de las Jornadas Archivos e Investi-
gación. Murcia, 13, 14 y 15 de no-
viembre 1991. Direcció de M. Váz-
quez de Parga i F. Chacón Jiménez.
Múrcia: Ministerio de Cultura, Uni-
versidad de Murcia, Caja-Murcia,
1996. 207 pàg. 

ALTISENT ALTISENT, Agustín. «Fondos mo-
násticos cistercienses de la antigua
Corona de Aragón». A: Memoria ec-
clesiae. Núm. VII (Oviedo, 1995),
pàg. 111-131.

ANABAD. Directorio de socios 1996.
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chiveros, Bibliotecarios, Museólogos
y Documentalistas, 1996. 255 pàg.

ANABAD. Memoria de actividades
1995/1996. Madrid: Asociación Na-
cional de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogos y Documentalistas,
1996. 32 pàg.

ARCHIVES work in China = La cause
des archives de Chine. Dirigit per
Wang Gang, Liu Guoneng (Ed.) i
Shen Zhengle.Pequín: Organizing
Committee XIIIth International Con-
gress on Archives, 1995. [sèrie de 9
opuscles, textos en xinès, anglès i
francès][s.p.].

ARCHIVI E IMPRESE. Any VII. Núm. 13
(Milà, juny 1996). 226 pàg.

ARCHIVUM. International Review on
Archives = Revue internationale des
Archives. Vol. XLII (Munic, New Pro-
vidence, Londres, Paris, 1996) («Me-

mory of the World at Risk Archives Des-
troyed, Archives Reconstitued»). XI +
359 pàg.
ARXIU Històric Comarcal de Santa Co-

loma de Farners. Santa Coloma de
Farners: Consell Comarcal de la Sel-
va, Generalitat de Catalunya, 1996.
[fullet].

ARXIU Històric Comarcal de Tàrrega.
Tàrrega: Consell Comarcal de l’Ur-
gell, Ajuntament de Tàrrega, Genera-
litat de Catalunya, 1996. [fullet].
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BERNILS MACH, Josep M. «Cent anys
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El 25 de juliol de 1996 es va signar en-
tre l’ANC i la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona un conveni en virtut del
qual «la Caixa» ha lliurat a l’ANC la do-
cumentació que el senyor Francesc Mo-
ragas i Barret va aplegar en qualitat de
membre de la Comissió Mixta de tras-
passos Estat-Generalitat durant els anys
1932 i 1934, i com a impulsor de la
creació i desenvolupament de la Caixa
de Crèdit Agrícola i Cooperatiu de la
Generalitat de Catalunya fins a la seva
mort, l’any 1935.

Francesc Moragas i Barret (1868-
1935), va ser un destacat advocat i fi-
nancer molt preocupat per les qüestions
socials. Entre altres càrrecs, va ser se-
cretari del Foment del Treball Nacional,
i també havia estat conseller adjunt de
la Mancomunitat. 

La seva obra fonamental, però, fou la
concepció i fundació de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de
Catalunya i Balears, l’any 1904. Des del

seu càrrec de director general de l’enti-
tat, en va impulsar fortament l’orienta-
ció social, i va promoure d’una manera
especial les tasques socials a favor de la
gent gran.

El novembre de 1932, arran de
l’aprovació de l’Estatut de Catalunya,
Francesc Moragas i Barret va ser nome-
nat vocal i representant de la Generali-
tat a la Comissió Mixta de traspassos,
juntament amb Pere Corominas, Antoni
M. Sbert, Josep M. Pi Sunyer, Frederic
Turell i Joan Ventosa i Roig, i amb Ma-
nuel Ainaud i Guillem Virgili com a vo-
cals suplents. L’activitat de Moragas al
si de la Comissió fou important i hom li
encarregà diverses ponències i tasques
relacionades amb els traspassos de
competències de l’Estat a la Generalitat.

D’altra banda, Francesc Moragas va
col.laborar en el plantejament i la crea-
ció de la Caixa de Crèdit Agrícola i Co-
operatiu de la Generalitat. Durant el
primer trimestre del 1933 es va fer ja un

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

La documentació de la Comissió Mixta de
traspassos i de la Caixa de Crèdit Agrícola 

i Cooperatiu conservada per Francesc Moragas
i Barret (1931-1938)

ARXIUS,11A  25/11/03  17:09  Página 6



primer esbós d’una institució creditícia
orientada a afavorir el món rural, en
què, juntament amb una participació
majoritària de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa, hi hauria també una parti-
cipació de la Generalitat. Finalment, la
institució fou creada per decret del 26
de gener del 1934 (publicat al BOGC
del 31 de gener), d’acord amb la Llei de
10 d’agost de 1933.

Segons la Llei de creació i els estatuts
de la nova entitat, aquesta tenia com a
finalitat col.laborar al desenvolupament
de l’agricultura, tot concedint crèdits a
mig i llarg termini a sindicats agrícoles,
caixes rurals, cooperatives, mutualitats,
pòsits i altres entitats similars, per tal
que poguessin invertir en modernitza-
ció de les explotacions, construccions,
mutualisme, adquisició de propietats,
etc. Les entitats beneficiàries hi troba-
ven millors condicions que les habituals
en les institucions bancàries, en ser
préstecs a llarg termini i a bon preu,
més adaptats a les necessitats de l’agri-
cultura. La Caixa de Crèdit Agrícola i
Cooperatiu era una entitat mixta, en
què participava la Generalitat amb un
25 % del capital, la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d’Estalvi, amb una for-
ta participació i, a més, sindicats, coo-
peratives i mutualitats agrícoles i altres
entitats oficials d’estalvi. 

En plena guerra, el 1937, la Caixa de
Crèdit Agrícola i Cooperatiu fou trans-
formada en la «Caixa Central de Crèdit
Agrícola de la Generalitat de Catalu-
nya», que accentuava el seu paper de
promotora del moviment cooperatiu, i
que tenia a més la funció de centralit-
zar, controlar i coordinar les operacions
de les caixes locals i comarcals de crèdit
agrícola a les quals el decret de 5 d’oc-
tubre de 1937 (DOG de 7 d’octubre)
atorgava l’exclusiva del crèdit agrícola

La documentació aplegada pel se-
nyor Francesc Moragas per raó del seu
càrrec en la Comissió Mixta i en la Cai-
xa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu es
conservava a la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, i és la que ara ha
ingressat a l’ANC. Correspon al període
1931-1938, i, en conjunt, representa un
volum aproximat d’un metre i mig de
documentació, continguda en 15 cap-
ses. La gran majoria correspon a la Co-
missió Mixta de traspassos, i una petita
part és documentació de la Caixa de
Crèdit Agrícola i Cooperatiu.

La documentació de la Comissió Mixta
de traspassos

La documentació de la Comissió Mixta
va del 1932 al 1934. S’hi troba informa-
ció sobre la constitució i el funciona-
ment de la Comissió, així com convo-
catòries, ordres del dia i actes de les
reunions. Malgrat algunes llacunes, és
força complet.

Amb tot, el més destacable és la do-
cumentació referida a les ponències, a
partir de la qual es pot seguir amb nota-
ble exactitud la negociació sobre el
traspàs d’un important nombre de com-
petències i serveis de l’Estat a la Gene-
ralitat. Es tracta de ponències molt di-
verses, que podríem agrupar en uns
quants àmbits d’actuació principals:

— Ponències vinculades a l’àmbit so-
cial: Ponència sobre el traspàs dels ser-
veis d’assegurances socials i institucions
d’estalvi, sobre beneficència, sobre mu-
tualitats, cooperatives i pòsits, sobre
execució de les lleis socials, règim de
concessió de subsidis per atur forçós,
sobre cases barates.
— Ponències relatives a l’àmbit econò-
mic: Ponències relacionades amb els
traspassos de Serveis corresponents al
Ministeri d’Hisenda, a la cessió de la
contribució territorial i dels drets reals,
sobre el règim de la Borsa i contractació
de valors i mercaderies, sobre pesos i
mesures, sobre dret d’expropiació
forçosa, sobre règim local i hisendes lo-
cals.
— Ponències relatives al traspàs de di-
versos serveis públics: obres públiques,
carreteres i camins, aigües, obres
hidràuliques i serveis annexos, aeronàu-
tica civil, telèfons.
— Ponències relatives a l’àmbit del dret
i la justícia: sobre el traspàs dels serveis
d’administració de Justícia, de presons,
així com les ponències sobre el dret ci-
vil i el notariat
— Ponències relatives a l’ordre públic i
seguretat: cossos de la Guàrdia civil i de
Vigilància i seguretat.
— Ponències relatives a l’àmbit de la
cultura: Ponències sobre belles arts i
conservació de monuments i sobre mu-
seus, biblioteques i arxius
— I encara altres ponències, com la
ponència general sobre funcionaris i les
referents a sanitat, al cessament dels go-
vernadors civils a Catalunya i a tractats
internacionals.

La documentació sobre cadascuna
d’aquestes ponències és diferent i pot
abraçar, segons els casos, des d’infor-
mes previs, avantprojectes, textos i re-
daccions diverses de les ponències (en
alguns casos amb apunts marginals ma-
nuscrits o en taquigrafia), notes, esme-
nes, fins al text de l’acord final, així
com estudis econòmics i la valoració o
taxació dels serveis traspassats. 

En aquest sentit destaquen com a
més complertes les relatives a assegu-
rances socials i institucions d’estalvi, les
relatives a la Borsa i la contractació de
valors i mercaderies i les de beneficèn-
cia i de treball.

Entre la documentació sobre Borsa
s’hi troba també la d’una Comissió d’Es-
tructuració de la Borsa Catalana, de la
Generalitat de Catalunya, que inclou un

Avantprojecte de Bases per a l’estructu-
ració de la Borsa Catalana. Amb la
ponència sobre Beneficència hi ha les
respostes que diversos ajuntaments fan
amb vistes a l’elaboració per part de la
Comissió Mixta d’uns inventaris sobre
institucions i recursos destinats a la be-
neficència. Són interessants també els
textos referents al traspàs del règim de
concessió de subsidis per atur forçós, i
el projecte de bases d’una institució de
previsió contra l’atur forçós, d’àmbit ca-
talà, així com els pressupostos dels Ju-
rats Mixtos de Catalunya pels anys
1931-1933.

Altra documentació d’interès és l’in-
forme de M. Rossell i Vilà, director de
l’Escola Superior d’Agricultura, referent
al traspàs dels serveis d’Agricultura, així
com una sèrie de relacions de béns im-
mobles de l’Estat existents a Catalunya,
relacions elaborades amb vistes a la
confecció d’uns inventaris que la Co-
missió Mixta havia encarregat i en què
el senyor Moragas actuava com a vocal
interventor.

La documentació de la Comissió
Mixta es completa amb publicacions
oficials diverses. Destaquem-ne l’Estatut
de Catalunya i la Constitució de la Re-
pública, les que publiquen els diversos
acords de la Comissió, o els fascicles 9 i
10 de la publicació de la discussió de
l’Estatut de Catalunya a les Constituents
de la República, duta a terme per l’Ofi-
cina de Madrid de la Generalitat de Ca-
talunya, el 1932. Finalment, hi ha tam-
bé retalls de premsa, la majoria d’ells
referits a les tasques i acords de la Co-
missió Mixta i a altres afers relacionats
amb la legislació, les Corts Constituents,
l’elaboració de l’Estatut, etc. i a més al-
guns retalls referents a la l’Assemblea
de Diputacions espanyoles celebrada el
1927.

La documentació de la Caixa de Crèdit
Agrícola

A banda d’aquesta documentació hi ha,
com ja hem dit, un segon grup que co-
rrespon a la documentació aplegada
per raó del paper que Francesc Moragas
i la Caixa de Pensions van tenir en la
creació i desenvolupament de la Caixa
de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, així
com en la Caixa Central de Crèdit Agrí-
cola de la Generalitat de Catalunya,
que la substituí.

D’entre aquesta documentació,
compresa entre els anys 1934 i 1938 i
molt més reduïda pel que fa al volum,
destaquen les bases per a la creació de
la nova institució i les convocatòries i
actes de reunions del Comitè Directiu,
l’expedient de transformació de la Cai-
xa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu en
Caixa Central de Crèdit Agrícola de la
Generalitat de Catalunya, diversos in-
formes sobre la mateixa Caixa i sobre

ARXIUS
17

ARXIUS,11A  25/11/03  17:09  Página 7



préstecs concedits a cooperatives i al-
tres societats, i alguns balanços. A ban-
da, hi ha també els estatuts de la insti-
tució i altra documentació legal, així
com algunes informacions de premsa.

L’ingrés d’aquest fons constitueix un
pas endavant en la recuperació de la to-
talitat de la documentació generada per
la Generalitat republicana. La docu-
mentació ara ingressada, un cop hagi
estat totalment inventariada i pugui ser
posada a disposició del públic, comple-
mentarà la que ja forma el fons de la
Generalitat republicana de l’ANC sigui
la que es conserva en suports tradicio-
nals o la que, dipositada actualment a
Salamanca, es conserva a l’ANC en mi-
crofilms. Així, pel que fa a la Comissió
Mixta, si bé la sèrie de les Actes de les
reunions era ja força completa, fins ara
es disposava de poca documentació re-
ferent a les ponències. A partir d’ara es
podran documentar força millor els trà-
mits previs a la presa dels acords. I pel
que fa a la Caixa de Crèdit Agrícola, es
pot dir que la documentació ara ingres-
sada representa un aportació ben im-
portant, que permetrà conèixer millor la
història d’aquesta institució.

Tot plegat ajudarà d’ara en endavant
a aprofundir els estudis sobre l’actuació
de la Generalitat republicana, principal-
ment pel que fa a institucions bancàries
i d’estalvi i a obra social.

Anna Rosa DURAN i ARMENGOL

Ingressos
(maig-agost de 1996)

Àrea del fons de l’Administració
Generalitat republicana, documentació
del Departament d’Agricultura (1931-
1937), 0,1 m. l.; Generalitat de Catalu-
nya restaurada, Departament de Medi
Ambient, expedients de llicències d’ac-
tivitats classificades procedents dels
traspassos de competències en matèria
de medi ambient (1962-1978), 173,5
m. l.; documentació dels Jutjats Socials
de Barcelona (1976-1980), 600 m. l.;
Junta Electoral de Zona de Barcelona
expedients administratius (1983-1989),
0,8 m. l.; Eleccions Municipals 1987
(1987), 0,8 m. l.; Eleccions Municipals
1991 (1991), 40 m. l.; Elecccions al Par-
lament de Catalunya 1992 (1992), 3,6
m. l.; Eleccions Legislatives 1993
(1993), 5,2 m. l.; Eleccions al Parlament
Europeu 1994 (1994), 14,4 m. l.; Elec-
cions al Parlament de Catalunya 1995
(1995), 14,4 m. l.; Eleccions Municipals
1995 (1995), 46 m. l. 

Àrea dels fons històrics
Fons d’associacions i fundacions: docu-
mentació del Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC) (1937/1989), 31,5
m. l.; fons de la Federació Catalana de

Futbol (1940-1989), 58 m. l.; fons de la
Federació Sindical Tèxtil El Ràdium
(1920-1987), 3 m. l.; documentació de
l’Assemblea d’Estudiants Independentis-
tes Universitaris (AEIU) (anys 80), 1 m. l.

Fons d’empreses: Ignacio Font S.A. de
Torelló (Osona) (segle XX), 7 m. l.; Ter
Industrial SA de Manlleu (Osona) (segle
XX), 35 m. l.; Filaturas Marquet SA de
Les Masies de Voltregà (Osona) (segle
XX), 12 m. l.; documentació de La Ma-
quinista Terrestre y Marítima SA (segles
XIX-XX), 15 m. l.; documentació de la
Compañía General de Tabacos de Fili-
pinas SA (1899-1989), 0,1 m. l.; Socie-
dad Anónima Cros (segle XX), 16 m. l.

Fons familiars i patrimonials: família Tre-
pat de Barcelona (1836-1844), 0,1 m. l.

Fons personals: dos dossiers de docu-
mentació referent a activitats culturals
catalanes d’Eduard Palanques i Granell
(1970-1980), 0,2 m. l.; documentació
personal, obra original, activitats profes-
sionals i correspondència de Tomàs
Roig i Llop (1920-1987), 16 m. l.; docu-
mentació d’activitats culturals i associa-
tives de Josep Mainar i Pons (1917-
1972), 2 m. l.; documentació de les ac-
tivitats professionals, socials i religioses
i correspondència de Francesc d’Assís
Rucabado i Verdaguer (1940-1970), 18
m. l.; correspondència, informes i es-
crits polítics de Narcís de Carreras i
Guiteras (1930-1950), 0,5 m. l. 

Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i Au-
diovisuals
Arxiu fotogràfic de l’empresa Sociedad
Anónima CROS; Maquinista Terrestre y
Marítima SA, 13 m. l., Imatges : positius
i negatius flexibles i plaques de vidre.
127 plànols, 3 cartells i 1 diploma; 2
plaques estereoscòpiques de Santi To-
rras i Tilló; arxiu fotogràfic de l’empresa
MACOSA (Material y Contrucciones
SA), 3 m. l.; 1 àlbum de fotografies de
6x9 de Josepa Padrós i Mallol (1930-
1935); 1 llibre amb 34 gravats d’Eduard
Palanques i Granell (1936); Federació
Catalana de Futbol (1940-1970), 950
positius, 5 mapes, 83 dibuixos i 1 diplo-
ma; Mainar i Pons, Josep (1917-1972),
20 dibuixos, 14 plànols i 4 cartells; ar-
xiu fotogràfic del Partit Socialista Unifi-
cat de Catalunya (PSUC) (1936-1985),
16.100 fotolits; documentació taurina
aplegada per Matilde Folgado i Santiste-
ve (1894-1950), 14 cartells.

Nous instruments de descripció
(maig-agost)

Àrea dels fons històrics
Inventari del Gremi de Fabricants de Fa-
rina de la Província de Barcelona
(1800-1994), 15 m. l.; inventari de la
correspondència rebuda per Carles Riba

i Clementina Arderiu de 907 correspon-
sals (1911-1974); inventari sumari de
Tomàs Roig i Llop (1920-1987), 16 m.
l.; inventari sumari de la Unió Sindical
Obrera de Catalunya (USOC) (1970-
1988), 9,3 m. l.

Àrea dels Fons de l’Administració
Generalitat republicana. Cultura i As-
sistència (1932-1938), 0,3 m. l. i 9 car-
tells. Primer tractament descriptiu a ni-
vell de catàleg; Generalitat republicana.
Agricultura (1931-1937), 0,1 m. l. i 1
gràfic.Primer tractament descriptiu a ni-
vell de catàleg; Centres Penitenciaris de
Barcelona (1890-1960), 300 m. l. Elabo-
ració d’un instrument de descripció a ni-
vell d’inventari i introducció de da-
des; Ministerio de Educación y Ciencia.
Delegació Provincial de Barcelona (fi-
nals segle XIX-1978), 41,6 m. l. Revisió
de la transferència introduint les modifi-
cacions necessàries en el catàleg infor-
matitzat elaborat pel Departament d’En-
senyament per a la transferència d’a-
questa documentació; jutjats de Barce-
lona (1886-1983), 505 m. l. Arxivatge,
classificació i inventariació informatit-
zada.

Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i Au-
diovisuals:
Inventari del fons d’Hermenter Serra de
Budallés (1910-1948).

Activitats

• Commemoració del primer aniversa-
ri de la inauguració de la nova seu de
l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant
Cugat del Vallès. Programa d’actes: dis-
sabte 11 i diumenge 12 de maig, de 10
del matí a 8 del vespre, jornades de por-
tes obertes, amb una participació global
de 2.600 persones. Dissabte 11 de maig,
a dos quarts de nou del vespre, concert
a càrrec de Consol Maravella (mezzoso-
prano) i Miquel Villalba (piano), amb
l’assistència de 150 persones. Diumenge
12 de maig, a partir de dos quarts de
dotze del matí, jocs i animació per a la
mainada amb «Gargot de joc», amb una
participació de 200 persones.

• Acord amb el Departament de la Pre-
sidència per al servei de custòdia i
sol·licitud de documentació de la Di-
recció General de la Funció Pública.
Signat el 6 de juny de 1996 per la se-
cretària general del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Marta Lacambra i Puig, i el secretari ge-
neral del Departament de la Presidèn-
cia, Joaquim Triadú i Vila-Abadal.
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