
Sovint els arxivers ens
queixem que no es co-
neix prou bé la feina que
fem i que no és prou va-
lorada, però potser ens
hem de preguntar si no
som els professionals ma-
teixos els primers culpa-
bles de no explicar prou
bé el que fem i els mit-
jans de què disposem.
Aquesta reflexió és la que ha portat l'Arxiu Central Ad-
ministratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turis-
me (AADI, acrònim fixat pel Servei d'Arxius en el darrer
Directori dels Arxius de Catalunya, 1999) a aprofitar les
possibilitats que la informàtica ens posa a l'abast per a
divulgar les tasques que un arxiu
central administratiu du a terme.

Qui ha de valorar la nostra fei-
na són els nostres clients; si ells
estan satisfets, sens dubte, els arxi-
vers podrem fer millor la nostra
feina i podrem obtenir més recur-
sos. Per això, és fonamental que
els usuaris coneguin el que es fa i
com es fa. 

La utilització de les noves tec-
nologies ha de ser un pas més en
la tasca de divulgació dels arxius.
Els arxivers han de veure Internet
com un recurs més al seu abast
per a divulgar la seva activitat,
complementari dels clàssics tríp-
tics, exposicions, publicacions
d'instruments de descripció, ser-
veis educatius etc.

Pensant en els clients, els arxius
de gestió, l'AADI ha preparat una
pàgina web integrada a la intranet
del Departament d'Indústria, Co-
merç i Turisme (DICTWEB) que
contingui informació útil per als
usuaris interns. Per això predomina
la informació sobre els procedi-
ments de transferència, préstec ,etc.

En definitiva, la pàgina web de

l'AADI no s'adreça als
usuaris externs sinó que
està feta pensant única-
ment i exclusiva en el
personal intern, que és
qui ha d'entendre la raó
de l'existència d'un siste-
ma arxivístic corporatiu
integrat dins el Sistema
General de Gestió de la
Documentació Adminis-

trativa de la Generalitat de Catalunya, i la problemàtica
que comporta la gestió d'un arxiu central administratiu
com el del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
amb 6 quilòmetres de documentació (la meitat dels
quals no està descrita) repartida en quatre dipòsits.

La DICTWEB

L'any 1997 el Departament d'In-
dústria, Comerç i Turisme va posar
en marxa una intranet departa-
mental (DICTWEB) amb tres ob-
jectius bàsics inicials:

• donar suport informàtic d'accés
a la guia de serveis del Departa-
ment

• oferir una eina que facilités el
coneixement i la integració del
personal dels dos departaments
fussionats l'any anterior (Depar-
tament d'Indústria i Energia i
Departament de Comerç, Con-
sum i Turisme)

• crear una plataforma d'accés a
les bases de dades que consti-
tueixen el nucli del sistema
d'informació del Departament i
les seves entitats

Des del seu inici i responent a
aquests objectius bàsics inicials, la
intranet oferia informació sobre
tres àmbits:
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• informació interna del Departa-
ment, amb entrades a l'agenda
d'activitat, tauler d'anuncis, directo-
ris de telèfons, adreces, informació
sobre el personal, papereria, etc.

• informació de les unitats del De-
partament, agrupades per direc-
cions generals (informàtica, forma-
ció, etc.)

• informació de les entitats del De-
partament, que significa la conne-
xió amb les pàgines web de les enti-
tats vinculades al Departament
(LGAI, CIDEM, ICC, Turisme de Ca-
talunya, etc.)

A partir de les entrades del menú
principal, cadascuna de les unitats
responsables de la informació l'orga-
nitza lliurement. El manteniment des-
centralitzat de la informació garanteix
l'agilitat d'actualització, perquè qui
ho fa té la informació, la coneix de
primera mà. Per això, cada pàgina in-
dica qui és el responsable al qual s'-
hauran d'adreçar els comentaris da-
vant de possibles dubtes o suggeri-
ments. 

El 1999 el Departament va posar
en marxa un nou disseny i va fixar els
criteris de funcionament de la pàgina
web. El personal responsable d'ali-
mentar les pàgines de la DICTWEB va
rebre formació en l'ús del programa
d'edició Dreamweaver i en l'aplica-
ció del manual d'estil de la intranet
(colors, sistema d'icones, barres d'op-
cions, etc.).

Les pàgines web i els arxius

La xarxa Internet permet disposar d'u-
na eina barata i instantània on expo-
sar tot tipus d'informació. Qualsevol
servei o producte ha trobat el seu lloc
i la seva forma de manifestar-se a In-
ternet. El fabricants i les empreses de
serveis aprofiten Internet per informar
sobre els seus productes o serveis i

sobre les seves organitzacions. Mate-
rials que abans es publicaven i es dis-
tribuïen a uns quants clients ara, amb
la xarxa Internet, arriben de manera
immediata a milions de possibles
consumidors d'arreu del món.

Les administracions públiques,
com a productores de serveis, són
presents a Internet per oferir no sols
informació sinó la possibilitat de rea-
litzar certs tràmits a través de la xarxa.
Es tracta de millorar les relacions amb
els ciutadans, fent més fàcil el contac-
te amb l'Administració.

Els arxius, com entitats de serveis,
no poden ser aliens a les immenses
possibilitats que ofereix Internet. Ja
són diversos els arxius que disposen
d'una pàgina web a Internet on pre-
senten als investigadors i al públic en
general què són, com estan organit-
zats i quins fons custodien. Alguns
d'ells han digitalitzat part dels seus
fons per fer-los més accessibles al pú-
blic.

També existeixen pàgines d'institu-
cions arxivístiques com el Servei
d'Arxius de la Generalitat de Catalun-
ya, l'Associació d'Arxivers de Cata-
lunya, el Ministeri de Educació i Cul-
tura o el Consell Internacional d'Ar-
xius, en les quals s'exposa informació
útil per als professionals (publica-
cions, contactes amb arxius, congres-
sos, etc.)

Aquestes experiències tenen un
factor en comú: el públic al qual van
dirigides. Totes les planes d'arxius,
com que són d'arxius històrics, estan
adreçades a investigadors, professio-
nals i públic en general; és a dir a uns
usuaris externs a la institució.

El plantejament de la pàgina web
de l'Arxiu Central Administratiu del
Departament d'Indústria, Comerç i
Turisme és radicalment diferent per-
què s'adreça a un públic intern. La
pàgina web està pensada per a ser un
element de connexió entre l'AADI i
els responsables dels arxius de gestió;
un lloc on els usuaris trobin informa-
ció útil sobre el funcionament del sis-
tema arxivístic del seu departament.
En definitiva, un lloc on tinguin infor-
mació aplicable a la seva feina diària.

El 1998, aprofitant l'accés en massa
del personal del Departament a la in-
tranet (de 20 persones connectades el
maig de 1997 es va passar a 429 el
31/12/1997 i a 604 el 31/12/1998),
l'Arxiu Central Administratiu del De-
partament d'Indústria, Comerç i Turis-

me va incloure un model de full de
préstec i un full d'instruccions per a
sol˙licitar préstecs.

A la vista d'aquesta primera expe-
riència i aprofitant la nova intranet, la
pàgina web de l'Arxiu Central Admi-
nistratiu va ampliar de manera subs-
tancial la seva oferta informativa.
L'Arxiu Central Administratiu va crear
una pàgina web estructurada en grups
d'informació bàsica, que al seu torn
oferien diverses opcions segons la in-
formació que es volgués obtenir. 

Estructura de la pàgina web 

La pàgina web de l'Arxiu Central Ad-
ministratiu està situada a la intranet
del Departament d'Indústria, Comerç
i Turisme, dins l'apartat de Secretaria
General. Presenta l'estructura caracte-
rística en menús.

La plana de Benvinguda a la web
mostra una fotografia d'un dels dipò-
sits de l'Arxiu Central Administratiu i
ofereix totes les opcions bàsiques a
les quals el visitant té accés:

• Sobre l'AADI
• Memòria d'activitats 1998
• Manual de gestió de la documen-

tació administrativa
• Taula de codis de procedències
• Taula de codis de classificació
• Full de préstec
• Transferències
• Taules d'avaluació documental
• Fons
• Web del Servei d'Arxius

1. Sobre l'AADI

Aquesta opció permet accedir a da-
des de caràcter general sobre l'Arxiu
Central Administratiu del Departa-
ment d'Indústria, Comerç i Turisme,
com ara la dependència orgànica,
personal adscrit i horaris.

2. Memòria d'activitats 1998

Aquesta opció permet accedir a la
Memòria d'activitats de l'Arxiu Cen-
tral del Departament d'Indústria, Co-
merç i Turisme, que és el document
que cada any reflecteix d'una manera
molt detallada l'activitat de l'Arxiu.
En aquesta memòria hi ha dades so-
bre préstecs, transferències, cataloga-
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cions i altres activitats dutes a terme
pel personal de l'Arxiu. El document
és en format Word.

3. Manual de gestió de la 
documentació administrativa

Aquest document recull la filosofia i
les pautes que han de regir el sistema
de gestió de la documentació admi-
nistrativa del Departament. És la nor-
ma fonamental en matèria de gestió
documental del Departament. Tot i
que en el moment de la seva aprova-
ció se'n va fer una distribució àmplia
a totes les unitats del Departament, el
fet de tenir-lo a la intranet en format
Word permet que tothom pugui dis-
posar immediatament d'una còpia.

4. Taula de codis de procedències

Aquesta opció és útil per als usuaris
perquè poden tenir els codis de pro-
cedència en format Word.

5. Taula de codis de classificació

Com en el cas anterior, els codis de
classificació, tant dels documents de
gestió com dels documents d'explota-
ció, estan disponibles en format
Word.

6. Full de préstec

Per a les unitats que encara no fun-
cionen amb l'aplicació SIGEDA, l'Ar-
xiu Central Administratiu va dissen-
yar un full de sol˙licitud de préstec.
L'usuari el copia al seu directori i em-
plena les dades de l'expedient que
vol en préstec. Aquest full de préstec
pot ser tramès per correu electrònic o
per fax a l'Arxiu Central Administra-
tiu. En el cas de la tramesa informàti-
ca les dades es poden passar directa-
ment a la base de dades de gestió de
préstec.

7. Transferències

Aquesta opció explica els passos que
s'han de fer si una unitat vol transferir
documentació a l'Arxiu Central Ad-
ministratiu. En alguns casos en què la
documentació no està preparada per

ser transferida amb el sistema SIGE-
DA, l'usuari pot agafar la plantilla que
li permetrà fer la transferència amb
una base de dades Access.

8. Taules d'avaluació documental

El Departament d'Indústria, Comerç i
Turisme ha estat capdavanter en l'ela-
boració de propostes d'avaluació i
tria de documentació. Això ha respost
a una problemàtica pròpia del Depar-
tament que és la gran quantitat de do-
cumentació acumulada, molta de la
qual pendent de descripció. Per això
s'ha treballat molt en aquesta línia,
que és una de les prioritats.

Un cop presentades les propostes
cal aplicar-les. I aplicar-les no vol dir
només actuar sobre la documentació
de l'Arxiu Central Administratiu sinó
difondre-les perquè les unitats siguin
conscients del futur que tindrà la do-
cumentació que gestionen.

Per això es va optar per preparar un
quadre, extret de la base de dades Ac-
cess de control i seguiment de les
propostes d'avaluació i tria, que in-
clogués totes les propostes presenta-
des pel Departament i altres que po-
guessin afectar-lo directament. Per a
major comoditat dels usuaris, les pro-
postes s'agrupen per àmbits (personal,
gestió econòmica, energia, turisme,
etc.).

9. Fons

Aquest és, sens dubte, un dels aspec-
tes més importants per a l'Arxiu Cen-
tral Administratiu. L'Arxiu té un fons
que ha de gestionar i que presenta
uns problemes molt clars i concrets:
es troba dispers, no està descrit i les
unitats no saben el que tenen, i si ho
saben, moltes vegades no en saben el
lloc.

Per això, l'Arxiu va optar per in-
cloure una relació dels fons actual-
ment existents a cada dipòsit amb
una indicació del que està descrit i
del que no. La descripció dels fons
s'estructura per unitats directives (bà-
sicament a escala de direccions gene-
rals) i una indicació de les dates ex-
tremes. L'opció inclou els dipòsits de
Torre Muñoz (seu central del departa-
ment) i els dels carrers Rabassa, Bur-
gos i Còrsega. 

També es va incloure en aquest

apartat l'Arxiu Nacional de Catalunya
perquè conserva fons del Departa-
ment. En aquest cas, la informació és
més concreta i inclou la sèrie, les da-
tes extremes i el número de capses in-
gressades.

10. Web del Servei d'Arxius

Tot i que no és una web pensada per
a professionals es va creure oportú fer
una connexió amb la pàgina web del
Servei d'Arxius perquè els responsa-
bles dels arxius de gestió tinguessin
coneixement de l'entorn tècnic en
què l'Arxiu Central Administratiu es
mou.

Malgrat que encara és d'hora per
fer valoracions, pel poc temps que fa
que funciona, l'Arxiu Central Admi-
nistratiu considera positiu el fet d'ha-
ver posat a disposició de les unitats
del Departament tota aquesta infor-
mació. Aquesta tasca no és una feina
tancada; la pàgina web és un element
dinàmic que exigeix permanent ac-
tualització. L'Arxiu Central Adminis-
tratiu farà aquest esforç convençut
que el millor coneixement de l'Arxiu
que tindran els usuaris permetrà mi-
llorar el sistema arxivístic del Depar-
tament.

ALFRED GARCIA I PUIG

CRÒNICA

Ordre del Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya de 18 d’oc-
tubre de 1999, per la qual s’aproven
diferents taules d’avaluació docu-
mental (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 3010, de 8 de no-
vembre de 1999).

Anunci de la secretaria general del
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya d’11d’octubre de
1999, de concurs públic per a la con-
tractació de les obres de construcció
de l’Arxiu Històric Comarcal de Ri-
poll (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 2998, de 20 d’octu-
bre de 1999).

Anunci de la secretaria general del
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya de 18 d’octubre
de 1999, de concurs públic per a la
contractació de les obres de construc-
ció de l’Arxiu Històric Comarcal de
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Vilafranca del Penedès (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, núm.
3001, de 25 d’octubre de 1999).

Anunci de la secretaria general del
Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya de 26 d’octubre
de 1999, de concurs públic per a la
contractació de les obres de construc-
ció de l’Arxiu Històric Comarcal de
Balaguer (Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, núm. 3007, de 3
de novembre de 1999).

Hospital Vell de Ripoll, futura seu de l’Arxiu
Històric Comarcal de Ripoll (foto Servei d’Ar-
xius, 1999).

Maresme: Curs de documentació i
tractament digital de la informació:
introducció a l’arxivística de gestió i
als procediments informàtics de do-
cumentalisme, del 14 de desembre de
1999 al 30 de març del 2000. Orga-
nitzat per l’Arxiu Històric Comarcal
de Mataró i el Centre de Recursos de
la Industria Tèxtil del Museu d’Estam-
pació de Premià de Mar. Per a més
informació: Fundació CIRIT, tel. i fax
93 752 19 02. 

Urgell: conferència La Tàrrega Nou-
centista, 1898-1936, per J. Capdevila,
el dia 26 de novembre de 1999 a la
seu de la biblioteca comarcal. Orga-
nitzada per la Biblioteca Central Co-
marcal de Tàrrega i l’Arxiu Històric
Comarcal de Tàrrega. 

NOUS FONS I 
DOCUMENTS INGRESSATS

ALS ARXIUS

(setembre-octubre de 1999)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: fons de l’Escola Pública
de Monells (1981-1998), 1,10 metres
lineals i 177 fotografies; documenta-
ció de l’Escola Pública de Colomers
(s. XX), 0,48 metres lineals; documen-
tació de l’administració de correus de
la Bisbal d’Empordà (1961-1967),
0,12 metres lineals; documents solts
del fons dels marquesos de Benavent
(s. XV-XX), 0,72 metres lineals; “Lli-
bre major del Arxiu de la Casa de
Foxà y Boxadós de Gerona en la qual
són refundidas las de Çalbà, Vallseca
y Escarit de Barcelona, Escales de
Celrà i St. Miquel de Corsà i altres“ (s.
XVIII); programes i cartells electorals
de les eleccions municipals a la Bis-
bal (1999), una carpeta; 6 fotografies
(1920/1972). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
segon lliurament dels fons Establi-
ments Albert de Figueres (1988-1995),
1,2 metres lineals; segon lliurament
del fons de l’Ajuntament i del Jutjat de
Pau de Garriguella (s. XIX-XX), 6 me-
tres lineals; fons personal Mn. Ama-
deu Sudrià (1930/1949), 0,1 metres li-
neals i 21 fotografies; 55 impresos.

Arxiu Històric de Girona: Llibres
d’Inspecció d’escoles públiques de
Sant Julià de Ramis, Pont Major i Gi-
rona (1931-1961), 5 llibres; docu-
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Alt Empordà: Curs Arxius Eclesiàstics
per J. M. Marquès i Planagumà, els
dissabtes 5, 12 i 19 de febrer del
2000 a la seu de l’arxiu comarcal. Or-
ganitzat per l'Arxiu Històric Comarcal
de Figueres. Informació i inscripcions:
AHC de Figueres, tel. 972 67 01 78.

Bages: segona edició del diploma de
postgrau Tècniques d’organització
d’arxius i documents, novembre 1999
– maig 2000 a la seu de la Fundació
Universitària del Bages, carrer Salses,
10 de Manresa. Organitzat per l’Esco-
la Universitària de Gestió i Adminis-
tració Pública amb la col˙laboració
de l’Associació d’Arxivers de Catalun-
ya. Per a més informació: Fundació
Universitària del Bages, tel. 93 872
33 46 i fax 93 872 19 33. 

Barcelonès: curs d’especialització so-
bre Conservació i restauració de
col˙leccions fotogràfiques, per Ma-
nuel Santos, des del 12 de gener del
2000 al 26 d’abril del 2000. Organit-
zat per l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya amb la col˙laboració de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Per a més informació: IEFC, carrer
Comte d’Urgell, 187 (Recinte Univer-
sitat Industrial), tel. 93 494 11 27 i
fax. 93 321 23 94. 

Baix Empordà: cicle de conferències
La prosperitat de la Bisbal 200 anys
enrere, per Jordi Frigola i Arpa. El dia
18 de novembre de 1999 Oficis i co-
fradies de menestrals; el dia 25 de no-
vembre de 1999 Una vila de mercat:
el comerç al s. XVIII; el dia 2 de de-
sembre de 1999 La religiositat i l'ar-
quitectura del Barroc; el dia 9 de de-
sembre de 1999: Una revolució i una
guerra. Per a més informació: Arxiu
Històric Comarcal de la Bisbal d’Em-
pordà, tel. i fax 972 64 18 01.

Gironès: exposició commemorativa
del 500 aniversari de la mort de Fran-
cesc de Verntallat 1499-1999 La Vall
d'Hostoles en temps de remences,
produïda pel Grup d'Estudis Remen-
ces de l'Esbart de la Vall d'Hostoles,
des de l’1 novembre de 1999 al 28 de
febrer del 2000, al claustre de l'Arxiu
Històric de Girona; aula d'experièn-
cies de l'Arxiu Històric de Girona: El
país d'en Verntallat, sortida a la Vall
d'Hostoles el diumenge 28 de no-
vembre de 1999; conferència Les tas-
ques vinícoles a l'art de la Catalunya
Medieval, per Francesc J. de Rueda i
Roigé, el dia 29 de novembre de
1999 a la sala d'actes de l'Arxiu
Històric de Girona; cicle de conferèn-
cies sobre el fet remença La pagesia
de remença, per Rosa Lluch; El segle
XV: les revoltes remences i a sentèn-
cia de Guadalupe per Josep Canal; La
pagesia després de la Sentència per
Pere Gifre, els dies 13, 20 i 27 de ge-
ner del 2000 a les 19 h., a la sala
d'actes de la Fontana d'Or, Ciuta-
dans, 19, Girona. Per a més informa-
ció: AH de Girona, tel. 972 21 80 12.
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mentació de Ferrocarriles de Via Es-
trecha, demarcació de Girona (1882-
18992), 6 capses, 812 fotografies, 31
plànols, cartells i altres materials edi-
tats; sèrie de projectes d’obres de
construcció i millora dels ports de la
demarcació de Girona del servei de
Ports de la Generalitat de Catalunya
(1881-1980), 34 capses; col˙lecció de
documents del Corregiment i Govern
Militar de Girona (1736-1835), 28
documents; sèries del registre de co-
rrespondència, comptabilitat i expe-
dients de menors del Jutjat de Menors
de Girona (1963-1994), 31 capses i
21 llibres

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons de la Parròquia de Santa Maria
d’Igualada (1320/1950), 10 metres li-
neals; fons del sindicat CNT (1960-
1980), 50 metres lineals; fons Mn. Ig-
nasi M. Colomer (1890-1950), 20 me-
tres lineals; 250 fotografies del fons
Antoni Pons (1999); 50 positius origi-
nals del fons Bernades (1927-1960);
500 fotografies del fons Ignasi Vich
(1997-1998). 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
tres documents dels pisos de la Coo-
perativa de Sant Joan de Déu de Man-
resa (anys 50); fons fotogràfic Lluís G.
Cornet i Vivar (1899-1904), 354 cò-
pies en paper; una fotografia de la
processó de les enramades de l’Hos-
pital de Sant Andreu de Manresa
(1943); 18 fotografies de carrers de
Manresa (anys 50); 86 fotografies de
la Festa Major de Manresa (1999);
217 fotografies de carrers de Manresa
(1999); un exemplar dels goigs de la
Mare de Déu dels Dolors de la Seu de
Manresa. 

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
110 expedients del Pla Únic d’Obres
i Serveis (1988-1995); 32 fotografies
de “acte social a Mataró” (1961); nou
documents de la família Lloig Serra
de Mataró (1821-1915).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: documentació de la secció
d’Hoquei del Casal Montblanquí
(1990-1999), 0,5 m.l; quatre escriptu-
res de propietats de la família Sans
(1920 i 1923). 

Arxiu Històric Comarcal d’Osona:
documentació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (s.
XX), 17,4 metres lineals; 59 fotogra-
fies del fons del Club Atlètic Vic, 12

fotografies del fons Joan Orra, 35 fo-
tografies del fons Manel Esclusa, 108
fotografies del fons Pere Mestre, 116
fotografies del fons Pericas, 252 foto-
grafies del fons Vic Futbol Club i 324
fotografies del fons Josep Passola i
Puig. 

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: escriptura de
venda perpètua atorgada el 17 de ge-
ner de 1736 davant del notari Fran-
cesc Guixeras de Santa Coloma de
Farners i còpia autèntica del mateix
document de 15 de desembre de
1830, autenticada per Narcís Comas.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: Consell Comarcal
del Baix Llobregat, documentació so-
bre els aiguats de 1988 (1988), 0,48
metres lineals; Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, documentació so-
bre els cursos de manipuladors d’ali-
ments (1997-1998), 0,24 metres line-
als; districte notarial de Sant Feliu de
Llobregat (1902-1998), 0,2 metres li-
neals; 447 imatges digitalitzades de la
comarca del Baix Llobregat (1880-
1992); 21 fotografies de Sant Feliu de
Llobregat (1920-1999).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
Ajuntament de Solsona (1982-1983),
0,1 metres lineals; 297 fotografies del
fons del Consell Comarcal del Sol-
sonès; fons de l’Associació de Veïns
de Solsona (1976-1977), 0,1 metres
lineals; fons del Cercle Artístic-Cultu-
ral del Solsonès (1979-1980), 0,1 me-
tres lineals; fons de l’Esplai Arrel
(1977), 0,1 metres lineals i 275 dia-
positives; fons de l’Escola d’Olius
(1954-1977), 0,3 metres lineals; 260
negatius de vidre del fons personal
Alexandre Pontils (1914-1935); un
document en pergamí (1405); 11 pos-
tals de la comarca (s. XX); 34 cartells
de la comarca (s. XX). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: do-
cumentació del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà (1989-1999), 3,7 me-
tres lineals; tercer lliurament del fons
de l’Ajuntament del Baix Pallars
(1971/1995), 7,50 metres lineals; sis
cartells de la Festa Major de Surri
(1979/1999); tres cartells de la Festa
Major de Bonestarre (1994/1998) i
670 fotografies de la comarca (1900-
1999).

Arxiu Històric de Tarragona: fons del
Moviment Comunista (MCC) de Ta-

rragona (1960-1985), 17 metres line-
als i 750 cartells; segon lliurament de
documentació del fons de la família
Castellarnau (1550-1900), 2 metres li-
neals; 8 fotografies del fons Roc Llop
Combalia (1940-1984).

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
quatre volums de comptabilitat de la
fàbrica tèxtil Antoni Camps de Tàrre-
ga (1866-1878).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
Ajuntament de Terrassa, documenta-
ció d’alcaldia (1824-1978), governa-
ció (1937-1982), secretaria (1823-
1987), hisenda (1900-1974) i obres
públiques i urbanisme (1848-1989),
17 metres lineals; fons Cafès Ègara de
Terrassa (1934-1995), 0,5 metres line-
als; fons empresa Sanllehí i Comerma
de Terrassa (1963), quatre cintes mag-
netofòniques de programació radiofò-
nica sobre moda tèxtil; un CDROM
del manuscrit Evangelari de Terrassa
(s. XI).

Arxiu Històric de les Valls d’Àneu:
fons de l’Ajuntament (1947-1994),
26,6 metres lineals i del Club de Fut-
bol d’Esterri d’Àneu (s. XX), 0,14 me-
tres lineals; 

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: fons de l’Ajuntament del Ven-
drell, seccions de rendes i cultura
(1985-1995), 32 metres lineals; cam-
bres agràries locals de l’Alt Penedès
(1939-1995), 36 metres lineals; fons
de la Junta de Compensació de la ur-
banització Nou Vendrell (1980-
1991), 10 metres lineals; fons de
l’empresa Alcoholera Rovira (1932-
1986), 2,75 metres lineals; fons de la
Llibreria Jornet (1900-1987), 3 metres
lineals; fons patrimonial Carbonell
(1654-1965), 0,6 metres lineals.

Arxiu Històric General d’Aran: fons
del Consell General d’Aran (1991-
1995), 4 metres lineals, 489 positius
fotogràfics, 136 negatius i 607 diapo-
sitives.

Arxiu Històric de la Biblioteca de Ca-
talunya: fons personal de l’escriptor
Carles Sindreu, 2 metres lineals; fons
personal del metge Leandre Cervera,
3 metres lineals; epistolari de Carles
Pirozzini, crític d’art i secretari gene-
ral de l’Exposició Universal de 1888,
550 cartes (1888-1892); onze manus-
crits originals de l’escriptor Luis Ro-
mero.
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Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventari del fons de l’Es-
cola Pública de Monells (1981-1998);
inventari del fons patrimonial Palli-
monjo de Calonge (1486-1871); catà-
leg dels pergamins del mas Torró de
Sant Climent de Peralta (1330-1656). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventaris dels fons SNT-SENPA
(1952-1995) i Mn. Amadeu Sudrià
(1930/1949); actualització dels inven-
taris del fons de l’Ajuntament
(1851/1996) i del Jutjat de Pau de Cis-
tella i de l’empresa Establiments Al-
bert de Figueres (1961-1995). 

Arxiu Històric de Girona: catàleg de
la sèrie expedients personals de mes-
tres, del fons Ensenyament-Estat
(1911-1976); catàleg de la col˙lecció
de mapes dels Serveis Territorials de
Carreteres (1922-1969); inventari del
fons del Jutjat de Districte 1 de Giro-
na (1839-1995). 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
inventari del fons de la Cort del Batlle
d’Igualada (1340-1599); inventari de
l’Escrivania Pública (1318-16076), 5
metres lineals; inventari del fons per-
sonal Ignasi M. Colomer (1890-1930). 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
inventari del fons fotogràfic Marià
Lladó (1947-1964). 

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: fons de l’Ajuntament de Mont-
blanc, inventari de la documentació
del setè centenari de la Serra. 1996
(1994-1999), 0,30 metres lineals; in-
ventari de la tercera transferència del
fons de l’Ajuntament de Conesa (1993)
i catàleg de la secció d’obres i urbanis-
me (1933-1993); inventari de la tercera
transferència del fons de l’Ajuntament
de les Piles (1993) i catàleg de la secció
d’obres i urbanisme (1963-1993); in-
ventari de la tercera transferència del
fons de l’Ajuntament de Savallà del
Comtat (1993) i catàleg de la secció
d’obres i urbanisme (1882-1992); in-
ventari del fons del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà (1988-1998).

Arxiu Històric Comarcal d’Osona: in-
ventari de les fotografies del fons de
l’Ajuntament de Vic (1885-1945).

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventari de la
documentació del Jutjat de 1ª Instàn-
cia i Instrucció núm. 1 de Santa Colo-

ma de Farners (1968-1969); índex al-
fabètic toponomàstic dels protocols
notarials de Santa Coloma de Farners
(1803-1805). 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: catàleg de 410 imat-
ges de la comarca (1880-1999).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons de l’Ajuntament
d’Odèn (1863-1996) i de l’Escola
d’Olius (1954-1977). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventaris dels fons del Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà (1989-1999), de
l’Ajuntament de Sort (1964/1997), de
Tírvia (1958-1998) i de 670 fotogra-
fies de la comarca (1900-1999). 

Arxiu Històric de Tarragona: inventa-
ris del fons de les famílies Castellar-
nau (1540-1984), Magrinyà-Porta de
Vila-seca (1594-1762) i March-Miró
de Vilafortuny i Reus (1612-1825). 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
inventari del fons de la Fira al Carrer
de Tàrrega (1981-1998). 

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
fons patrimonial Niubó (1015-1904).

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
inventaris de l’Ajuntament (1846-
1997), del Jutjat de Pau (1855-1996),
de la Junta de Compensació de la ur-
banització Baronia del Mar (1973-
1998) i de la Prefectura Local de “Mo-
vimiento” (1944-1976) de Bellveí del
Penedès; inventaris dels fons de la Lli-
breria Jornet (1900-1987) i de la Famí-
lia Carbonell (1654-1965); índexs dels
testaments closos del districte del
Vendrell (1780-1884). 

Arxiu Històric de les Valls d’Àneu: in-
ventari dels fons de l’Ajuntament
(1346/1971) i de l’escola de Son del
Pi (1869/1972); inventari dels fons de
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu (1517/
1994), Sorpe (1734/1971), Isil (1698/
1970) i València d’Àneu (1771/1971).

Arxiu Històric General d’Aran: in-
ventari del fons de Mossèn Pèir de Les
(1515-1898).

Arxiu Històric de la Biblioteca de Ca-
talunya: catàleg del fons del cadastre
de Josep Aparici (1704-1719), 1,2
metres lineals; inventari del fons per-
sonal Josep Francesc Ràfols, arquitec-
te i historiador de l’art (anys); índex
de l’epistolari de Carles Pirozzini
(1888-1892).
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Una de les línies d’actuació de l’ANC
és la recuperació de la documentació
referida a la presència catalana que es
conserva a l’estranger. Fruit d’aquest
projecte és el conveni de col˙labora-
ció, signat el 1996, entre l’ANC i
l’Asociación Catalana de Socorros
Mútuos Montepío de Montserrat pel
qual es repatriava temporalment els
seus fons documentals per la seva
descripció, microfilmació i restaura-
ció, tasques que finalitzaran al llarg
del proper any.

L’Asociación Catalana de Socorros
Mútuos Montepío de Montserrat es va
constituir l’1 de gener de 1857, a la
ciutat de Buenos Aires, a iniciativa
d’un grup de residents catalans i bale-
ars. Aquests, influenciats pel movi-
ment mutualista del Principat, varen
considerar la possibilitat de crear una
associació de característiques similars

a les existents a Catalunya que garan-
tís l’assistència sanitària - on s’inclo-
gués el servei mèdic i farmacèutic –,
el subsidi per malaltia, la pensió vita-
lícia en cas d’invalidesa o l’abona-
ment del passatge de retorn a Cata-
lunya. També oferia el finançament
de les despeses originades pel traspàs,
tant als socis com al consort i als fills.
El reglament intern de la Societat obli-
gava a l’ús del català en les relacions
internes, atès que estava constituïda
per naturals de Catalunya i de les illes
Balears i pels seus descendents, sem-
pre i quan els pares fossin o haguessin
estat socis,

Per reforçar els lligams amb Cata-
lunya, nomenaren president honorari
de l’entitat a l’abat de Montserrat i so-
cis honoraris als presidents de les
quatre diputacions provincials del
Principat i de la de Mallorca.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El fons documental de l’Asociación Catalana
de Socorros Mútuos Montepío de Montserrat

de Buenos Aires (1857-1989) 



El Montepío de Montserrat va tenir
una gran repercussió social entre els
residents catalano balears: l’any
1857, data de la constitució, estava
format per 35 socis, el 1885 n’eren
220 i el 1895, 692. L’augment pro-
gressiu de socis que hom pot consta-
tar en aquestes dades, s’ha anat man-
tenint fins l’actualitat. Paral˙lelament
s’han anat creant i ampliant progressi-
vament, un cos de metges i de far-
macèutics, així com els convenis amb
centres sanitaris locals.

El fons documental

El fons documental de l’Asociación
Catalana de Socorros Mútuos Monte-
pío de Montserrat té un abast cro-
nològic que va de 1857 a 1989. L’ac-
tuació en aquest fons ha estat condi-
cionada per la seva repatriació tem-
poral en tres terminis. A cada tramesa
s’ha realitzat la corresponent inter-
venció arxivística, la reproducció en
microfilm – master i duplicat de con-
sulta en pel˙lícula de 35 mm. – i la
restauració, consolidació i conserva-
ció de la documentació.

En el transcurs de les tasques de
classificació es va respectar curosa-
ment l’ordre d’originari de procedèn-
cia del fons i es va optar per l’aplica-
ció d’un quadre de classificació de
caràcter funcional, prèvia identifica-
ció de la documentació i de les tipo-
logies documentals que permetessin
delimitar les sèries i agrupacions do-
cumentals. El fons documental s’arti-
cula en tres grans blocs:

Administració general i organització.
Aquest apartat agrupa la documenta-
ció generada per l’activitat de la Co-
missió Directiva, per les Assemblees
Generals (inclou versions taquigràfi-
ques) i per la Comissió de Finances i
Control. També conté les memòries
presentades anualment a l’aprovació
de l’assemblea general. Abraça el pe-
ríode cronològic de 1857 a 1989

Gestió del recursos d’informació.
Aplega la publicació Mutualismo, òr-
gan oficial de l’entitat de periodicitat
oscil˙lant segons l’època (1937–1964)

Gestió dels serveis oferts als mem-
bres de l’Associació. Conté les sol˙li-
cituds d’ingrés (1890 – 1895) i les fit-
xes dels socis (1882–1970), aquestes
inclouen, a més de les dades perso-
nals, la correspondència emesa i re-
buda i dades de caire sanitari.

Aquest fons pot facilitar a l’investiga-
dor dades sobre els grans corrents mi-
gratoris del segle XIX de naturals cata-

lano balears al continent americà, pot
aportar interessants exemples sobre
les formes d’organització i d’adapta-
ció dels emigrants del nostre país i so-
bre els esforços per conservar la seva
cultura i els seus costums enfront dels
del país d’acollida, així com sobre la
integració de les generacions poste-
riors a l’arribada a l’Argentina.

PILAR FRAGO PÉREZ

Ingressos ( setembre-octubre de 1999)

Àrea dels fons de l'Administració:
Fons d'institucions: Junta Electoral
Provincial de Barcelona, sobres de les
meses electorals de les eleccions al
Parlament de Catalunya de 1999
(1999), 80 metres lineals.

Àrea dels fons Històrics: Fons perso-
nals: Víctor Alba, llista d'articles pu-
blicats i llibretes d'adreces, obra prò-
pia i aliena: capítols, informes i prefa-
cis (1944-1999), 0,5 metres lineals 11
vídeos i 27 cassettes d'intervencions
en programes de ràdio i televisió; Ra-
mon Xuriguera i Parramona, docu-
mentació identificativa, obra original,
correspondència, nadales, targetes,
cartells, fotografies i altres (1936-
1966), 13 metres lineals; Pompeu Fa-
bra, 3 àlbums de signatures de diver-
sos homenatges (1942-1948), 0,5 me-
tres lineals i 19 fotografies; Josep An-
ton Vandellós i Solà, dictamen de la
Diputació de Barcelona per a la crea-
ció de l'Institut d'Investigacions
Econòmiques i correspondència amb
Rafael Vehils (1930-1933), 0,1 metres
lineals; Juan Carrasco Arranz (AGE),
documentació identificativa, corres-
pondència, obra original i treballs so-
bre els exiliats republicans a França.
Documentació de l'Association d'An-
ciens Combattents et Victimes de
Guerre de la République Espagnole
(AACVGRE) i de l'Amicale des An-
ciens Internés du Camp de Vernet-
Ariège (AAICVA) (1936-1990), 3 me-
tres lineals; Francisco Lacruz, (1939-
1954), informes sobre Barcelona del
Servicio de Información y Policía Es-
pecial (S.I.P.M) i documentació del
moviment monàrquic favorable a
Joan de Borbó (1945-1954) 0,1 me-
tres lineals; Col˙leccions: col˙lecció
de documents de la transició aplegats
per Pelai i Joan Pagès, escrits, mani-
festos, octavetes i publicacions de
partits polítics i associacions diverses
(1968-1984), 8,4 metres lineals i 12
cartells; col.lecció de documents so-
bre el moviment anarquista català,
manifestos impresos i butlletins in-
terns (1945), 0,1 metres lineals. 

Àrea dels fons d'Imatges, Gràfics i
Audiovisuals: Fons d'empreses: la
Maquinista Terrestre y Marítima
(1970-1990), quatre quadres a l'oli i 2
fotografies emmarcades; Mútua Esco-
lar Blanquerna, 273 contactes b/n i
273 negatius flexibles b/n de 35 mm
de 6x6 i 6x9 (1934-1936/1999); Fons
personals: Ramon Boladeres (Ram-
bol), fotografies de diferents indrets
de Catalunya que es van fer servir per
il˙lustrar la “Geografia Comarcal de
Catalunya” (1955-1990).

Instruments de descripció (setembre-
octubre dee 1999)

Àrea dels Fons Històrics: Almeda
Alemany y CIA, documentació admi-
nistrativa i comptable, de direcció,
producció i gestió de personal (1865-
1985), 15 metres lineals.

Àrea dels fons d'Imatges, Gràfics i
Audiovisuals: Armand de Fluvià i Es-
corsa, fotografies familiars. Inclou un
àlbum fotogràfic del casament dels
prínceps d'Espanya Joan Carles i Sofia
(segles XIX-XX), 734 positius i 232 ne-
gatius

Crònica d’activitats: 

• Cicle de Conferències: Castells i
Noblesa Catalana (S. IX-XVI). El 14
d'octubre de 1999 Funció i evolu-
ció dels castells dins la conquesta i
repoblació (s.IX-X), per Ll. To; el
21 d'octubre Els castells en la con-
questa i l'organització territorial de
la Catalunya Nova (s. XI-XIII), per
F. Sabaté; el 28 d'octubre El cas-
tell: de fortalesa a palau. Canvi i
transformacions de la noblesa al
pas de l'Edat Mitjana a l'Edat Mo-
derna (s. XIV-XVI), per P. Gifre .
Organitzat per l’ANC amb la
col˙laboració de l'Associació d'A-
mics de la UNESCO Valldoreix-
Sant Cugat i i l'Institut d'Estudis
Nobiliaris Catalans. 

• Taller sobre la descripció arxivísti-
ca a partir de la norma ISAD (g): el
nivell de fons documental, per J. J.
Generelo Lanaspa, el 26 d’octubre
de 1999 a la seu de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya. 
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