
Vuit anys després de la
primera convocatòria
de les Jornades Imatge i
Recerca (les Jornades
Varés) els resultats, en
xifres objectives, són els següents: 29 ponències, 66
comunicacions, 14 experiències, 1.270 pàgines im-
preses i, d'acord amb el que es desprèn de la cinque-
na convocatòria, 3 administracions públiques, 4 asso-
ciacions professionals, 3 universitats i una empresa
privada, implicades en un projecte que, i em sembla
que ho podem dir sense risc de caure en la petulàn-
cia, ha convertit la ciutat de Girona i per extensió i
per les institucions involucrades, el país en general,
en un punt de referència inevitable quan hom parla
de la gestió del patrimoni en imatge.
Si bé fer-ne un balanç exhaustiu i crític no correspon
segurament a qui signa aquest
text, sí que és cert que el fòrum
obert l'any 1990 ha permès que
els intervinents i participants ex-
pressessin i reflexionessin sobre
la multiplicitat d'aspectes que
concorren en aquest àmbit.
Així, i limitant-nos únicament a
les ponències presentades, en
cinc casos ens hem centrat a
analitzar qüestions relacionades
amb la conservació i avaluació
de les imatges, fet que potser evi-
dencia la nostra formació d'arxi-
vers i la preocupació per assegu-
rar la pervivència dels materials.

Amb tot, malgrat aquesta pre-
ocupació, no ens hem oblidat
dels productors de les imatges i
en quatre ocasions hem encarre-
gat textos que tenen com a ob-
jectiu final fomentar la presa de
consciència en relació amb els
drets d'autor i de propietat in-
tel·lectual dels fotògrafs.

L'ús i la introducció
de les noves tecnologies
per a finalitats de gestió
i de major comprensió
de les possibilitats de la

imatge ha estat debatut en quatre ocasions, el mateix
nombre de vegades que hem intentat evidenciar les
possibilitats que aquest tipus de documentació té per
als investigadors o el tractament que cal donar als su-
ports i documents videogràfics i cinematogràfics.

Al llarg d'aquestes cinc convocatòries també hem
pogut conèixer amb detall l'estructura i l'experiència
de propostes estrangeres (França, Holanda, Alema-
nya, Itàlia, Canadà i Estats Units), així com aporta-
cions vinculades a l'àmbit de la descripció, la història
de la fotografia i dels processos fotogràfics o a la si-
tuació i la radiografia dels arxius i centres que conser-

ven imatges a Catalunya.
Paral·lelament, i també en

col·laboració amb l'Associació
d'Arxivers de Catalunya, les Jor-
nades han permès la celebració
de tres tallers monogràfics (Trac-
tament de materials i suports fo-
togràfics; Protecció íntima dels
materials fotogràfics i Criteris per
a l'elaboració d'un Pla d'E-
mergència per a Arxius d'Imat-
ges), així com la projecció públi-
ca de diferents films i reportatges
cinematogràfics procedents, ge-
neralment, de donacions de par-
ticulars a l'Arxiu Municipal de
Girona i que constitueixen el
vessant més públic i popular ate-
sa la seva obertura al conjunt de
la ciutat.

La celebració a partir de l'any
1996 d'un conjunt d'exposicions
presentades sota el nom genèric
de El dret a la mirada, coinci-
dents temporalment amb La
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imatge i la recerca, s'han convertit
en un bon exercici de col·laboració
entre espais i galeries del sector pú-
blic i privat amb l'objectiu coinci-
dent d'apropar a la ciutadania el fet
fotogràfic com a creació.

Fins ara, però, hem parlat només
del passat i, tot just acabades les
Jornades d'enguany, el més encertat
semblaria començar ja a plantejar
cap on haurien d'anar les futures
convocatòries.

En aquest sentit, la creació l'any
1997 per part de l'Ajuntament de
Girona del Centre de Recerca i Di-
fusió de la Imatge (CRDI), així com
la dotació pressupostària que en
farà possible l’establiment físic en el
primer semestre de 1999, ens per-
meten ser raonablement optimistes
tant sobre la continuïtat de les Jor-
nades com en l'interès a seguir tre-
ballant en aquest àmbit del patrimo-
ni.

El cert, però, és que, tal com ho
expressa el document de constitu-
ció del CRDI, ens agradaria fer-ho a
partir de l'establiment i el disseny
d'estratègies de partenariat que fes-
sin possible una participació més
activa tant d'agents del sector pú-
blic com del sector privat. La nòmi-
na d'entitats associades a les Cin-
quenes Jornades ens satisfà espe-
cialment, però ens complauria molt
més una major intervenció a l'hora
de contribuir a elaborar-ne els con-
tinguts, preveure'n l’abast i definir-
ne la projecció.

Dos exemples recents, un ja rea-
litzat i l'altre en la seva fase final
d'execució, penso que evidencien
d'una manera clara els avantatges
que té el fet d’establir criteris de
partenariat a l'hora d'elaborar pro-
postes vinculades a la gestió del pa-
trimoni documental. En el primer
cas ens referim a la redacció i edi-

ció del llibre Patrimoni cultural i
drets d'autor. Instruments per a la
seva gestió (1998), que va comptar
amb la participació, a part de tèc-
nics de l'Ajuntament de Girona, de
les associacions d'arxivers, de mu-
seòlegs i de fotògrafs, i que, per
això sol, ha esdevingut un material
d'alta legitimitat i d'ampli consens.

En el segon cas, la participació de
totes les administracions públiques i
d'aquells centres privats que hi han
estat convidats, garanteixen, sigui
quin sigui el resultat final, l'èxit de
l'elaboració de la Guia de fons en
imatge existents a la ciutat de Giro-
na. El treball, que es presentarà
l'any 1999, haurà estat fruit de la
col·laboració entre diversos profes-
sionals que creuen que cal centrar
els objectius de la seva actuació la-
boral sobretot en els usuaris. El sim-
ple reconeixement que ens cal do-
nar resposta a les necessitats que

demanden els usuaris ens obliga, de
manera inevitable, a adoptar formes
i mètodes de treball que ultrapassin
el marc estricte dels nostres equipa-
ments i, per què no, de les nostres
institucions.

El que ens agradaria pensar, tam-
bé, és que les propostes de reflexió i
les experiències pràctiques exposa-
des i debatudes en el marc de les
Jornades, poden tenir una trans-
cendència a l'àmbit pràctic. És a dir,
allò desitjable fóra que dels conei-
xements i aportacions exposades i
editades simultàniament com a ma-
terial de treball, se'n pogués extreu-
re, o almenys els organismes amb
responsabilitats en aquest sector en
poguessin extreure, idees i materials
que fessin possible avançar i millo-
rar les seves propostes de gestió del
patrimoni en imatge.

Joan BOADAS I RASET
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El Departament de Cultura ha portat
a terme la recuperació i restauració
dels fragments de manuscrits he-
braics continguts a les cobertes del
protocol del notari de Girona Ber-
nat Capellà de 1400-1401, conser-
vat a l’Arxiu Històric de Girona. Es
tracta de 37 fragments, dotze dels
quals corresponen a fulls complets
de manuscrit.

Inauguració de l’Archiu Istoric Ge-
nerau d’Aran
El proppassat dia 7 de novembre de
1998 el Molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya, se-
nyor Jordi Pujol, va inaugurar la seu
de l’Archiu Istoric Generau d’Aran
(AGA), centre que s’integra a la Xar-
xa d’Arxius Comarcals de la Gene-
ralitat de Catalunya.

L'Archiu Istoric Generau d'Aran
és situat a Arròs, dins el municipi de
Vielha e Mijaran, a l’antiga Casa
deth Senhor d'Arròs, un edifici que
també és la seu representativa del
Conselh Generau d'Aran.

Es tracta d’un edifici d'estil neo-
clàssic que data de l'any 1820. El

propietari fou un ramader que comp-
tava amb nombroses explotacions
agrícoles al municipi d'Arròs i a la ri-
bera de Varradòs. Comercià amb
carns amb la ciutat de Barcelona i,
amb fusta, a França, aprofitant els
privilegis de lliure comerç de la Vall.
L'any 1951 la casa va ser comprada
per l’Ajuntament d'Arròs e Vila, i es
va utilitzar com a seu de l'Ajunta-
ment i de l’escola fins l'any 1974.

Acte d’inauguració de l’Arxiu Històric Gene-
ral d’Aran el 7 de novembre de 1998 (Foto
Servei d’Arxius)

L'obra realitzada, la direcció de
la qual ha anat a càrrec de l’arqui-
tecte Carles Llobet, ha consistit en
la rehabilitació de la casa respec-
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tant al màxim els seus elements més
emblemàtics, com és la fusteria in-
terior, façanes i torres, i adaptant-la
a les necessitats de l’Archiu Istoric.
La distribució de l'espai en metres
quadrats útils és la següent:

– Planta baixa: zona per a actes
protocol·laris i de reunions del
Conselh Generau i zona per a seu
del Centre d'Estudis d'Aran i ser-
veis, 171 m2

– Planta primera: zona d'entrada i
desinsectació de documents,
zona de tractament i classificació
de documents i dipòsit documen-
tal, 163 m2

– Planta segona: dipòsits documen-
tals, 167 m2

– Planta àtic: sala de consulta, bi-
blioteca auxiliar i despatx de di-
recció, 143 m2

Els forjats dels terres són nous i
tenen una resistència de 1.400
kg/m2, que permeten suportar el pes
dels armaris tipus compacte desti-
nats a dipositar la documentació.
Per accedir a les diverses plantes, el
centre disposa d'ascensor, escala i
escala d'emergència. Totes les zo-
nes són accessibles a persones amb
discapacitats físiques.

El cost total de la intervenció ha
estat de 86 milions de pessetes. 36
corresponen a una subvenció d'un
fons FEDER i 50 han estat aportats
pel Departament de Cultura al Con-
selh Generau d'Aran, en forma de
subvenció. Ha estat aquesta institu-
ció l'encarregada de gestionar la
contractació i adjudicació de l'obra
seguint el programa de construcció
definit pel Departament de Cultura.

L'adreça és AGA, Carrer Major,
s/n, 25537 Arròs (Val d'Aran). El
telèfon i fax és 973 64 25 69 i la
seva directora, la Sra. M. Pau Gó-
mez Ferrer.

AGENDA

Anoia: exposició Els nens de l'Ar-
xiu, del 23 de desembre de 1998 a
l'11 de gener de 1999, a la Sala
d'Exposicions Municipal d'Iguala-
da. Per a més informació: Arxiu
Històric Comarcal d'Igualada, tel. i
fax 938 04 44 56.

Baix Empordà: exposició Com feien
la Lletra. Una aproximació a dife-
rents personatges a través de la seva
lletra, des del 4 de desembre de
1998 al 3 de gener de 1999 a la seu
de l’Arxiu Històric Comarcal de la
Bisbal d’Empordà; conferència Una
mà escriu… Comentaris sobre l’es-
criptura a mà, per Carles Vivó, el
dia 11 de desembre de 1998 a la
seu de l’AHC de la Bisbal d’Em-
pordà. Per a més informació: AHC
de la Bisbal d’Empordà, tel. i fax
972 64 18 01.
Barcelonès: exposició La Història.
Arxiu Històric de Roquetes Nou Bar-
ris 1983 - 1998, del 20 de novem-
bre al 6 de desembre de 1998, al
Centre Cívic Can Basté, passeig Fa-
bra i Puig, 274-276, de Barcelona.

Per a més infor-
mació: AH de
Roque tes -Nou
Barris, C/ Portlli-
gat, s/n, 08042
Barcelona, tel.
933 53 95 16.
Garrotxa: Jorna-
des sobre la fi de
la guerra civil, els
dies 5 i 6 de fe-
brer de 1999 al
Teatre Principal

d'Olot, Passeig d'en Blai, 5. Orga-
nitzades pel Patronat d'Estudis
Històrics d'Olot i Comarca. Termini
de presentació de les comunica-
cions: 1 de desembre de 1998. Per
a més informació: Arxiu Municipal
d'Olot, tel. 972 27 91 00; sessió de
treball Tipologies documentals 2: El
cadastre, el dia 6 de març de 1999
a la seu de l’Arxiu Històric Comar-
cal d’Olot. Per a més informació:
AHC d’Olot, tel. i fax 972 27 91 31.

Vallès Occidental: curs Recerca
històrica i filològica aplicada. Sego-
na part, durant els mesos de febrer a
abril de 1999 a la seu de l’Arxiu
Històric Comarcal de Terrassa i de
l’Arxiu Històric de Sabadell. Per a
més informació: AHC de Terrassa,
tel. 937 33 14 96 i fax 937 80 14 33. 

Vallès Oriental: VI premi Gausac
de Recerca sobre temes relacionats
amb la població de Sant Cugat del
Vallès o amb la comarca del Vallès
Occidental. Organitzat pel Grup
d'Estudis Locals de Sant Cugat del
Vallès (GEL) amb la col·laboració
de l'Ajuntament. Termini de presen-
tació de treballs: 26 de febrer de
1999, a la seu de l'Arxiu Municipal
de Sant Cugat del Vallès, Rambla de
Can Mora, 11.
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(setembre-octubre de 1998)

Arxiu Històric Comarcal de la Bis-
bal d’Empordà: fons del Jutjat de 1ª
Instància i Instrucció núm. 1 de la
Bisbal d’Empordà (1959-1980), 38
m lineals; documentació de la Junta
Local de Llibertat Vigilada (1956-
1965), 1 carpeta; col·lecció de catà-
legs personals de l’artista bisbalenc
Pere Noguera (anys 60-90), 30 uni-
tats; fotocòpia d’una llibreta de no-
tes realitzada per Joan Esteve Passa-
rius de Peratallada amb referències
a la campanya militar de Melilla
(1921-1922) en la qual participà; 3
fotografies dels establiments comer-
cials bisbalencs N. Arpa, J. Reixach
i Farmàcia Ciurana (final s. XIX i
principi s. XX).

Arxiu Històric Comarcal de Cerve-

ra: fons Agustí Duran i Sanpere (s.
XVI-XX), 145 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res: fons del Col·legi Públic Joa-
quim Gifre de Garriguella (1859-
1989), 1 m lineal.

Arxiu Històric de Girona: sèrie
d’expedients d’actes de conciliació
de la Delegació de Treball de la
Generalitat (1979-1983), 122 cap-
ses; documents del Jutjat Militar
núm. 8 de Girona (1939), 1 capsa;
documents dels jutjats municipals
de Banyoles, Cassà de la Selva, Sant
Jordi Desvalls i Santa Eugènia de
Ter (1851-1953), 12 capses.

Arxiu Històric Comarcal d'Iguala-
da: fons documental de la Coopera-
tiva (1920-1983), 10 m lineals; 50
fotografies d'Igualada (1998).

NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS
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Arxiu Històric de Lleida: documen-
tació de la Delegació Provincial
d’Hisenda, 999 lligalls i 1.345 lli-
bres.

Arxiu Històric Comarcal de Mata-
ró: fons del Servei d'Extensió Agrà-
ria del Departament d'Agricultura
Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya (1966-1987), 4,8 m li-
neals; fons del Consell Comarcal
del Maresme (1994-1997), 11,5 m
lineals; 9.000 negatius fotogràfics
de Mataró i comarca (1910-1985) i
fullets de caire polític i social
(1967-1985), 4 m lineals aplegat
per Xavier Cateura; documentació
de la Comissió del Centenari de
l'arribada del ferrocarril a Mataró
aplegada per Joan Comas i Pujol
(1948), 0,5 m lineals i 40 fotogra-
fies.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: transferència del fons de l'A-
juntament de Montblanc (1971-
1993), 3,21 m lineals; transferència
del fons de l'Ajuntament de Solive-
lla (1980-1992), 15 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: Oficina Comar-
cal del DARP (1970-1991), 2,5 m li-
neals; Cercle Cultural Colomenc
(1959-1976), 1 lligall.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: fons de l’empresa
José Farreras SA (1949-1989), 0,4 m
lineals; 230 fotografies de Sant Feliu
de Llobregat (1900-1980).

Arxiu Històric Comarcal de Solso-
na: fons de la Comunitat d’Usuaris
de Força i Llum de Solsona a Su
(1959-1975), 0,3 m lineals; fons
d’un establiment comercial de Sol-
sona (1936-1957), 0,7 m lineals; do-
cumentació de la família Cots i Co-
dina (1868-1951), 0,1 m lineals; 6
fotografies de diferents aspectes ur-
banístics de Solsona (s. XIX-XX); 67
cartells de la comarca (1997-1998).

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
(1988-1996), 2 m lineals; fons dels
ajuntaments de Sort (1927-1992),
13,5 m lineals, Altron (1955-1970),
0,15, Eviny (1955-1970), 0,30 m li-
neals i Llessuí (1955-1070), 0,30 m
lineals; fons de la Central Elèctrica
de Sort (s. XX), 4,5 m lineals; i 11

fotografies de la comarca (1910-
1998).

Arxiu Històric de Tarragona: fons
de la família Castellarnau (1554-
1950), 7 m lineals i 1.207 fotogra-
fies estereoscòpiques en placa de
vidre; fons personal Eufemià Fort i
Cogul (1940-1970), 25 m lineals i
1.377 positius fotogràfics, 53 pla-
ques de vidre i 3 enregistraments
sonors.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrre-
ga: fons de la Cambra Agrària de
Preixana (1945-1993), 3,5 m line-
als; paper moneda emès a Tàrrega
durant la Guerra Civil (1936-1939),
4 exemplars; col·lecció de fotogra-
fies del fotògraf targarí Miquel Mar-
tí Florensa (1895-1981), 506 pla-
ques de vidre i 460 negatius.

Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa: fons de l’Ajuntament de Terras-
sa, documentació de contractació
d’obres públiques (1971-1992), de
disciplina urbanística (1983-1985),
41 m lineals, de centres sanitaris
municipals (1980-1991), del ce-
mentiri (1982-1985) i d’edificis es-
colars (1978-1988), 1,2 m lineals;
segon ingrés de documentació de
l’empresa tèxtil F. Verdera SA
(1927-1989), 1,2 m lineals; fons
personals Pau Gorina i Gabarró
(1879-1981), 1,2 m lineals i Joan
Duch i Agulló (1928-1970), 0,2 m
lineals.

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: fons del Consell Comarcal del
Baix Penedès, correspondència
(1993-1995), 4 m lineals; fons per-
sonal Antoni Gestí i Jornet (1937-
1970), 1 lligall; 59 fotografies de la
pujada de l’àngel al campanar del
Vendrell (1958).

Arxiu Històric Comarcal de Vilano-
va i la Geltrú: fons del Jutjat de 1ª
Instància i Instrucció núm. 3 de Vi-
lanova i la Geltrú (1870-1989), 200
m lineals.

Arxiu Històric de la Biblioteca de
Catalunya: fons personals Joan Giva-
nel, cervantista (s. XX), 1,5 m lineals,
de l'escriptor Josep Roure-Torrent 
(s. XX), 0,5 m lineals i del geògraf
Pierre Deffontaines (s. XX), 12 m li-
neals; Reglament provisional sobre
la pesca del corall (c.1790), 2 folis.

Folis 21v i 22r del manuscrit original autò-
graf del Llibre de les grandeses i coses me-
morables de l’antiquíssima, insigne i famosa
ciutat de Tarragona, de Lluís Ponç d’Icard,
ingressat a l’Arxiu Històric Comarcal de Valls
el mes de juny de 1998 (foto ACV)

Arxiu Municipal de Palafrugell: dos
dietaris d'Irene Rocas (1910-1911 i
1913-1915); 9 postals de Palafrugell
(c.1900-1930).

Archiu Istoric Generau d’Aran:
(fons dipositats a l’arxiu en la data
d’inauguració) fons del Consell Ge-
neral (1303-1936), 3,48 m lineals i
73 pergamins; fons del Consell Co-
marcal de Muntanya de la Vall
d’Aran (1983-1988), 16,53 m line-
als; fons de la Mancomunitat Fores-
tal de la Vall d’Aran (1857-1991),
15,06 m lineals; fons dels ajunta-
ments d’Arres (s. XIX-XX), 4,55 m li-
neals, Arròs e Vila (s. XVII-XX),
13,05 m lineals i 3 pergamins, Ca-
nejan (s. XIX-XX), 3,48 m lineals,
Les (s. XIX-XX), 21,08 m lineals,
Vielha-Mijaran (s. XVII-XX), 42,30
m lineals i Vilamòs (s. XVI-XX), 0,87
m lineals i 1 pergamí; fons de les
cambres agràries de Vielha-Mijaran
(1967-1994), 2,16 m lineals,
Bossòst (1981-1992), 0,60 m line-
als, Les (1980-1993), 0,5 m lineals i
Naut Aran (1980-1994), 0,52 m li-
neals; fons de la Central Hidroelèc-
trica de Cledes a Les (1926-1970),
22,40 m lineals; fons patrimonials
Joanchiquet de Vilamòs (s. XVI-XX),
13,92 m lineals i 22 pergamins,
Nhèu de Salardú (1507-1902), 0,4
m lineals i 4 pergamins, Mossèn
Pèir de Les (1515-1898), 0,80 m li-
neals i 28 pergamins, Solèr de
Garòs (1569-1957), 0,20 m lineals,
Barbèr de Garòs (1581-1899), 0,30
m lineals, Saforcada d’Arres (1582-
1974), 0,40 m lineals i 2 pergamins,
Helipa d’Arró (1650-1879), 0,10 m
lineals, Unha d’Unha (1680-1946),
0,10 m lineals, Borièr d’Arró (1682-
1970), Menga d’Arties (1695-1924),
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0,87 m lineals, Marzo de Vielha
(1870-1917), 0,10 m lineals, Baile
d’Es Bòrdes (1872-1846), 0,10 m li-
neals i Casa Notari (1819-1918),
0,10 m lineals; fons personals Mi-
quel Farré Albagés (1844-1985),
0,20 m lineals, Benet Galcerán
Ribó (1804-1820), 0,30 m lineals,
Jaquet (1741-1883), 0,10 m lineals,
i José Luís Oca López (1787-1830),
0,10 m lineals; pergamins aplegats
per Àngel Paba, 73 unitats, i Xavier

Tous, 8 unitats; 8 pergamins com-
prats pel Consell General d’Aran;
766 fotografies de procedència di-
versa; 497 positius fotogràfics pro-
cedents del Centre Excursionista de
Catalunya (s. XIX-XX); 44 postals de
la comarca aplegades pels germans
Labouche de Tolosa (s.XX); 80 pos-
tals de la comarca; documents pa-
trimonials referents a Les i Vilac
(1593-1960) 0,60 m lineals i 2 per-
gamins.

Arxiu Històric de Tarragona: catà-
leg dels pergamins del fons de la
Comunitat de Preveres de Santa Co-
loma de Queralt (1270-1709).

Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa: inventaris del fons de l’empresa
tèxtil Clapés SA de Terrassa (1916-
1970), del segon ingrés de docu-
mentació del fons de l’empresa F.
Verdera SA (1927-1989) i del fons
personal Pau Gorina i Gabarró
(1879-1981).

Arxiu Històric Comarcal de Vilano-
va i la Geltrú: inventaris del fons
del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció
núm. 3 de Vilanova i la Geltrú
(1870-1989); i de les sèries d’activi-
tats classificades: obertura d’establi-
ments i d’impostos municipals
(1941-1996) del fons de l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú. 

Arxiu Històric de la Biblioteca de
Catalunya: índex alfabètic i cro-
nològic de l'epistolari del Dr. Ra-
mon Turró (1908-1926); inventa-
ri i índex del fons de la Junta 
de Comerç de Barcelona (1432-
1872).
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producció, els dispositius de des-
infecció ambiental, l'evacuació
de fluids, etc.

• Els croquis de l'emplaçament de
la indústria

• La còpia de l'escriptura notarial o
el document acreditatiu de cons-
titució de la societat

• En algun tipus d'indústria, el pro-
jecte general econòmic i indus-
trial

• Les sol·licituds d'inscripció en el
Registre, d'inicis d'activitat, d'am-
pliacions de la indústria, de tras-
llats, de traspàs de propietari, etc. 

• Les instàncies sobre reclama-
cions a resolucions administrati-
ves 

2. Documentació generada per
l'Administració:

• Les resolucions ministerials sobre
diverses autoritzacions: inscrip-
ció a Registre i sobre traspàs o
trasllat de l'establiment etc.

• Els informes de la Direcció Ge-
neral d'Indústria sol·licitats per la
Delegació Provincial

• L'imprès de revisió anual de la
indústria, on s'anoten les princi-
pals dificultats per al seu desen-
volupament, les modificacions
realitzades i altres incidències

• La correspondència amb el Sin-
dicat Vertical del ram d'activitat
de l'empresa

• Les actes d'inscripció definitiva
• Les actes de comprovació i auto-

rització de l'inici de l'activitat in-
dustrial

• La fitxa o resum on són recollides
totes les actuacions efectuades al
Registre

• L'índex de documents i tramita-
ció, que recull la major part dels
tràmits de l'expedient

• Els oficis de tramitació a altres or-
ganismes de l'Administració: De-
legació Provincial de Sanitat, Di-
recció General d'Agricultura, Co-
missaria Provincial de Forni-
ments i Transports, el Butlletí
Oficial de l'Estat, etc. 

Accés

Les normes d'accés a aquesta sèrie
van ser fixades en un informe del
Departament d'Indústria, Comerç i
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La sèrie documental del Registre
d'Establiments Industrials de Cata-
lunya recull una informació que
dóna una visió panoràmica i ex-
haustiva de la vida industrial i em-
presarial del nostre país dels darrers
seixanta anys. L'Arxiu Nacional de
Catalunya posa a l'abast de la inves-
tigació aproximadament 43.500 ex-
pedients d'establiments industrials
situats a la província de Barcelona
entre 1939 i 1993, un total de 7.479
unitats d'instal·lació ingressades en
quatre transferències successives.

El Registre Industrial es va crear
l'any 1939. Durant gairebé quaran-
ta anys, a escala provincial, se n'en-
carregà la Delegació Provincial
d'Indústria de Barcelona (1939-
1978), que va ser l'òrgan productor
de bona part dels expedients de la
sèrie. L'any 1978 les seves com-
petències van ser transferides a la
Generalitat de Catalunya, de mane-
ra que la Direcció General de Segu-
retat Industrial del Departament
d'Indústria i Energia va ser l'organis-
me competent i el productor dels
expedients fins a 1996. Pel Decret
324/1996 es va crear i aprovar el
Reglament del Registre d'Establi-
ments Industrials de Catalunya
(REIC), en virtut del qual figuren ins-
crites d'ofici al nou Registre les acti-
vitats industrials que ja ho eren a
l’anterior. El Registre d'Establiments
Industrials de Catalunya es configu-
ra com una eina útil per a les políti-
ques industrials i per disposar d'una
base de dades d'empreses i establi-
ments, que doni informació de qua-
litat al ciutadà i al món empresarial.
Des de l'any 1996 el Registre depèn
orgànicament de la Direcció Gene-

ral de Consum i Seguretat Industrial
del Departament d'Indústria, Co-
merç i Turisme.

La consulta i difusió de la sèrie
Registre d'Establiments Industrials
de Catalunya ha estat possible grà-
cies a la tasca realitzada per l’arxiu
central del Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme. Des de la prime-
ra tramesa efectuada l'any 1993 es
va trametre a l'ANC el catàleg infor-
matitzat de tots els expedients, així
com informació complementària de
la sèrie i de la base de dades que la
descriu. D'altra banda, la sèrie va
ésser avaluada per la CNATD, que
va resoldre la seva conservació per-
manent.

Contingut dels expedients

Segons els tràmits efectuats, els ex-
pedients contenen unes o altres ti-
pologies documentals, però les més
habituals són les següents:

1. Documentació adreçada al Re-
gistre pels titulars dels establiments
industrials:
• Les memòries i els projectes. In-

clouen la història de la indústria,
les modificacions experimenta-
des, el capital, els productes fa-
bricats, la llista de maquinària
amb el valor i potència, la capa-
citat de producció, el consum de
primeres matèries, el nombre de
treballadors, la seva qualificació i
sexe, el desenvolupament de la
indústria, les necessitats del mer-
cat, etc. 

• Els plànols de la instal·lació amb
la localització dels elements de

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El Registre d'Establiments Industrials de
Catalunya (1939-1993)
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Turisme, en el qual es detallava les
condicions específiques per a la
consulta dels expedients que encara
no han complert els trenta anys des
de la seva baixa al Registre Indus-
trial.

Segons aquest informe els titulars
de l'establiment industrial hi tenen
accés lliure si s'acrediten prèvia-
ment, la qual cosa implica el dret a
la consulta, a la reproducció i a la
difusió de la informació. Els tercers
amb un interès legítim o directe te-
nen lliure l'accés als expedients que
fa més de trenta anys que són do-
nats de baixa al Registre d'Establi-
ments Industrials. Quant als tercers
que vulguin consultar els expe-
dients donats de baixa fa menys de
trenta anys, l'informe especifica:

1. Si l'empresa titular és en funcio-
nament, tenen lliure l'accés amb
l'autorització de l'empresa titu-
lar de la instal·lació i del secreta-
ri general del Departament d'In-
dústria, Comerç i Turisme

2. Si l’empresa titular no és en ac-
tiu, tenen lliure l'accés amb l'au-
torització del secretari general
del Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme, però cal justi-
ficar documentalment l'interès
legítim i directe

Determinar si un document conté
dades reservades i determinar quins
són els tercers amb un interès legí-
tim i directe comporta una reflexió
minuciosa en la qual ha de partici-
par el titular. Els titulars de la docu-
mentació han d'establir d'una ma-
nera objectiva les condicions d'ac-
cés, tenint cura d'equilibrar el dret a
la intimitat amb el dret a la informa-
ció, en especial quan hi ha un in-
terès científic, cultural o tècnic re-
llevant. En el supòsit que el sol·lici-
tant no tingui dret a l'accés, els titu-
lars de la documentació li hauran
de comunicar els motius de la de-
negació.

Recerca

A mesura que els expedients esde-
vinguin d’accés lliure el nombre
d'usuaris creixerà, ja que les possi-
bilitats i perspectives amb les quals

l'investigador pot adreçar-se a
aquesta documentació són molt
grans (estudis tècnics d'instal·la-
cions, de producció energètica,
d'enginyeria, estudis socials i labo-
rals, estudis administratius o de pro-
cediment, etc.). Des de 1994 el
nombre de consultes adreçades a
l'ANC ha augmentat considerable-
ment. Els estudiosos del món de la
indústria i de l'empresa han estat els
principals interessats en aquesta sè-
rie. Estudis d'empreses o indústries
concretes han estat els temes d'in-
vestigació més habitual, atès que la
consulta dels expedients en permet
conèixer la història i el desenvolu-
pament. Altres temes de recerca
han estat les fàbriques tèxtils, indús-
tries de paper i arts gràfiques, ar-
queologia industrial (fàbrica de ma-
ons), repressió industrial durant el
primer franquisme i història local de
diferents municipis. Per a aquelles
empreses els fons documentals de
les quals han desaparegut, aquesta
sèrie d’expedients del Registre In-
dustrial de Catalunya és una font es-
pecialment valuosa.

M. Josep MIRALBELL i GUERIN

Ingressos (setembre - octubre de
1998)

Àrea dels Fons de l'Administració:
Generalitat de Catalunya. Departa-
ment d'Indústria, Comerç i Turisme,
documentació procedent de la De-
legació Provincial de Barcelona del
Ministeri d'Informació i Turisme, la
major part de la qual correspon a
consum i disciplina turística (1943-
1981), 4 m lineals; documentació
traspassada procedent de la Delega-
ció Regional del Ministeri de Co-
merç, la major part de la qual cor-
respon a consum i disciplina de
mercat (1963-1984), 8 m lineals; i
expedients sancionadors en matèria
de disciplina turística i de mercat
(1979-1982), 15,4 m lineals.

Àrea dels Fons Històrics: Fons d'as-
sociacions, sindicats i partits polí-
tics: Associació Protectora de l'En-
senyança Catalana (1898-1939), 1
m lineal. Fons d'empreses: Tecla

Sala e Hijos, SA (s. XVII-1981) de
Roda de Ter (Osona) 20 m lineals;
Ignacio Font, SA (1915-1960) de
Torelló (Osona), 1,5 m lineals; Ma-
nufacturas Soldevila, SA (1946-
1983) de Balsareny (Bages), 0,1 m
lineals; Indústria Tèxtil Tomàs, SA
(1921-1985) de Sant Quirze de Be-
sora (Osona), 2 m lineals; Manufac-
turas Barcelonesas de Lámparas
Eléctricas SKLAR (1929-1961), 2,5
m lineals; Rafael Torras Juvinyá, SA
(1723-1989) de Sant Joan les Fonts
(Garrotxa), 7,6 m lineals. Fons per-
sonals: Ramon M. Roca i Sastre
(1845-1997), 1,5 m lineals; Ferran
Soldevila (1916-1971), 0,4 m line-
als; Enric Joan i Pedrol (1961-1963),
0,1 m lineals; Enric Maynés i Gas-
par (1895-1951), 0,6 m lineals.
Fons d'associacions: Escoltisme Ca-
talà (1937-1980), 43,6 m lineals. 

Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i
Audiovisuals: col·lecció fotogràfica
Francesc Amat i Creus-Núria Ven-
drell i Ventayol (anys 20), 1.562
plaques de vidre i 8 acetats.

Crònica d'activitats (setembre-octu-
bre de 1998):

• XLII Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos: ponències i comu-
nicacions sobre Sant Cugat del
Vallès: el municipi, el monestir i
el claustre, els dies 23, 24 i 25
d'octubre de 1998 a la seu de
l'ANC.

• Acte de cessió a l'ANC del fons
documental del sindicat Solidari-
tat d'Obrers de Catalunya (SOC),
presidit pels consellers de Cultu-
ra i de Treball de la Generalitat
de Catalunya. En el transcurs de
l'acte, conferència Allò que s'ig-
nora del sindicalisme: el sindicat
català, per Jaume Terribas, el dia
29 d'octubre a Barcelona, al Pa-
lau de la Generalitat.
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