
El Baix Llobregat, que
compta amb 643.419 habi-
tants (1996), és una de les
comarques més poblades
de Catalunya, només supe-
rada pel Barcelonès
(2.131.378 habitants) i el
Vallès Occidental (685.000 habitants), la qual cosa vol dir
que hi viu a l’entorn del 10% de la població del país. Hi ac-
tuen setze institucions arxivístiques: quinze arxius municipals
i l’Arxiu Comarcal, situat a la capital de la comarca, Sant Fe-
liu de Llobregat. Segons l’Estadística d’Arxius de Catalunya de
1998 endegada pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, al Baix Llobregat es localitzen el 7,2% dels ar-
xius de país, és a dir, el mateix percentatge i també el mateix
nombre que al Vallès Occidental. Només el Barcelonès su-
pera aquestes dades, ja que compta
amb 67 arxius, que representen el
30% del total d’arxius del Principat. 

Els quinze arxius municipals del
Baix Llobregat i també el comarcal
es troben situats a municipis de més
de 10.000 habitants i han estat cre-
ats al llarg de diferents etapes. La
primera es va iniciar el 1982 amb
l’arxiu municipal Martorell i va es
allargar durant tota la dècada dels
vuitanta. Durant aquests anys, que
van significar els inicis de la norma-
lització dels arxius a Catalunya, es
dotaren de personal tècnic els arxius
de les ciutats més grans: Castellde-
fels, Cornellà de Llobregat, Esplu-
gues de Llobregat, Martorell, Molins
de Rei, El Prat de Llobregat, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Vicenç dels Horts, Vilade-
cans i, finalment, Sant Just Desvern.

La segona etapa aniria de l’any
1994 al 1998 i va comportar la con-
solidació dels arxius de les ciutats
mitjanes: Sant Joan Despí, Sant An-
dreu de la Barca, Olesa de Montse-
rrat i Esparreguera, municipis que
van experimentar un important crei-
xement demogràfic i urbanístic du-
rant la dècada dels noranta. L’any
1998, amb l’inici de les tasques arxi-
vístiques a l’Ajuntament de Gavà, es

va començar a posar fi a la
manca de personal tècnic
de l’únic municipi d’un
pes demogràfic important
de la comarca que faltava
per organitzar. 

Tot i la importància
d’aquestes dades, actualment hi resten catorze municipis
sense arxiver: Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cerve-
lló, Corbera de Llobregat, Collbató, Pallejà, La Palma de
Cervelló, el Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Sant Climent
de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Torrelles i Vallirana. La
documentació generada pels ajuntaments d’aquestes pobla-
cions ha crescut d’una manera remarcable, paral˙lelament
al fort desenvolupament demogràfic que durant l’última dè-
cada han experimentat els municipis menys poblats del Baix

Llobregat. Per tal d’encarar el tracta-
ment de la documentació d’aquests
municipis, des de la Conselleria de
Cultura del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, previ informe tècnic
de la direcció de l’Arxiu Històric
Comarcal de Sant Feliu de Llobregat
(ACSFL), l’any 1996 es va elaborar
un seguit de propostes adreçades als
ajuntaments. L’objectiu era norma-
litzar la situació dels municipis que
no disposaven ni de les infraestruc-
tures mínimes per donar estatge a la
documentació municipal ni del per-
sonal adequat per a tractar els seus
fons documentals. Es van oferir les
opcions següents: 
1. Fer el tractament dels fons a la

mateixa seu de l’ajuntament, sem-
pre que es garantissin les condi-
cions de conservació adequades i
un horari d’obertura al públic. 

2. Signar un conveni de dipòsit amb
el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per delegació de la
Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Ca-
talunya, en compliment del qual
la part històrica de la documen-
tació municipal i la semiactiva
de consulta poc freqüent ingres-
saria a l’Arxiu Històric Comarcal
de Sant Feliu de Llobregat, amb
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l’objectiu d’organitzar-la, inventa-
riar-la i posar-la a disposició de la
consulta. Amb aquests convenis el
Consell Comarcal també es compro-
metia, a través de l’ACSFL, a assesso-
rar aquestes corporacions locals en
matèria d’arxius administratius.  

3. Signar un conveni amb el Consell
Comarcal i la Diputació de Barcelo-
na perquè des de l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació de
Barcelona, a partir dels seus arxivers
itinerants, s’organitzessin i descrivis-
sin els fons als respectius ajunta-
ments. Posteriorment, l’ACSFL faria
periòdicament el manteniment i
l’addició dels inventaris. 

Entre l’abril de 1998 i el març de
2000 l’Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona ha endegat la
classificació i descripció els fons dels
ajuntaments d’Abrera (1988), el Papiol
(1999-2000), Pallejà (1998-1999) i Va-
llirana (1998-1999).

D’altra banda, durant el trienni de
1997-1999 l’Arxiu Històric Comarcal de
Sant Feliu de Llobregat va classificar i
descriure, a partir de la signatura d’un
contracte de dipòsit, els fons dels ajunta-
ments de Collbató (1997), Corbera de
Llobregat (1998), Castellví de Rosanes
(1999), Torrelles de Llobregat (1999) i
Santa Coloma de Cervelló (1999). Junta-
ment amb la documentació dels dife-
rents ajuntaments fou necessari d’identi-
ficar, organitzar i descriure altres fons
documentals que acompanyaven la do-
cumentació estrictament produïda per
les corporacions locals, com són els fons
dels jutjats de pau, de les germandats
agrícoles, de les juntes locals de llibertat
vigilada i de la Falange local. 

L’ACSFL també va organitzar l’Arxiu
Municipal de Sant Climent de Llobre-
gat, que es troba dipositat a les cases
consistorials d’aquesta població i que
disposa d’un equipament d’arxiu ade-
quat per a la conservació dels seus fons.
En aquests cas, les tasques de tracta-
ment i descripció dels fons es van fer en
el mateix ajuntament. Posteriorment, el
Servei d’Arxius de la Generalitat de Ca-
talunya va proporcionar a l’Ajuntament
de Sant Climent el programari GAC
amb les dades de l’inventari dels dife-
rents fons de l’arxiu. 

Per tal de difondre la documentació
que recentment s’ha posat a l’abast dels
investigadors, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat juntament amb l’Arxiu
Històric Comarcal de Sant Feliu de Llo-
bregat i els diferents municipis han edi-
tat fullets divulgatius que informen dels
fons de les respectives poblacions. 

Arran dels convenis signats pel Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Sant Feliu ha
iniciat el procés de manteniments dels
inventaris elaborats pel mateix Arxiu i
per la Diputació de Barcelona. L’any
1999 es van fer les primeres addicions
en els fons dels municipis de Begues i
de Sant Climent de Llobregat. 

Resta encara per organitzar i descriu-
re la documentació dels municipis de
Sant Esteve Sesrovires, Cervelló i la Pal-
ma de Cervelló. Aquest últim municipi
es va segregar de Cervelló l’any 1998 i,
per tant, ambdós comparteixen la major
part de les sèries documentals. Els altres
ajuntaments preveuen dotar-se pròxi-
mament de les infraestructures impres-
cindibles per tal de poder iniciar les tas-
ques arxivístiques.

D’aquesta manera, el pla d’actuació
global per als arxius municipals de
menys de 10.000 habitants impulsat pel
Consell Comarcal del Baix Llobregat i
articulat a l’entorn de l’arxiu comarcal,
ha permès: 
1. Organitzar, descriure i posar a

l’abast de la consulta la major part
dels fons d’ajuntaments que no dis-
posaven del personal tècnic ade-

quat. En aquest sentit es continuarà
treballant per tal de completar total-
ment el pla d’actuació.

2. Incidir en una millora notable dels
equipaments d’alguns arxius muni-
cipals, com els de Begues, el Papiol,
Pallejà i Sant Climent de Llobregat.

3. Recuperar i garantir la conservació
de fons municipals que es trobaven
en condicions precàries de conser-
vació, com és el cas de Collbató,
Corbera i Torrelles de Llobregat.

Actualment el Baix Llobregat és una
comarca que continua immersa en un
procés de creixement, sobretot pel que fa
als municipis de menys de 10.000 habi-
tants. Ajuntaments com Abrera, Corbera
de Llobregat, Pallejà i Vallirana, pròxims
als 10.000 habitants, haurien de disposar
de personal tècnic d’arxiu en un termini
de temps breu. Altres municipis com
Cervelló, que superen els 5.000 habi-
tants, segurament també hauran de me-
nester arxivers en un termini de temps
mitjà. Durant aquest interval de temps
caldria que les diferents institucions con-
tinuessin donant suport complementari i
instessin progressivament els diferents
ajuntaments perquè assumeixin directa-
ment les respectives responsabilitats. La
coordinació, l’esforç i l’impuls de les ad-
ministracions durant els tres últims anys
han estat fonamentals per avançar defini-
tivament en el camí vers la normalització
dels fons documentals de l’Administració
local a la comarca. 

M. Luz RETUERTA i JIMÉNEZ
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Els fons documentals dels ajuntaments del Baix Llobregat corresponents a
municipis de menys de 10.000 habitants

Municipis Habitants Abast cronològic Metres Localització Organització 
(2000) del fons lineals del fons del fons

Abrera 8.405 1858-1998 239 ml Ajuntament Diputació

Begues 4.475 1812-1999 86,5 ml Ajuntament Diputació

Castellví de 
Rosanes 1.138 1716-1986 30 ml ACSFL ACSF

Cervelló 6.300

Collbató 2.240 1817-1991 35,6 ml ACSFL ACSFL

Corbera de 
Llobregat 9.362 1761-1986 58 ml ACSFL ACSFL

La Palma de 
Cervelló 2.670

Pallejà 8.245 1801-1997 233 ml Ajuntament Diputació

El Papiol 3.481 1847-1998 187 ml Ajuntament Diputació

Santa Coloma 
de Cervelló 4.849 1828-1987 49 ml ACSFL ACSFL

Sant Climent 
de Llobregat 3.042 1820- 1999 144 ml Ajuntament ACSFL

Sant Esteve 
Sesrovires 5.444 Ajuntament

Torrelles de 
Llobregat 3.600 1762-1986 37,40 ml ACSFL ACSFL

Vallirana 9.976 1847-1998 - Ajuntament Diputació

Les dades de població han estat facilitades pels ajuntaments respectius
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Jornades Europees del Patrimoni; jorna-
da de portes obertes de l’Arxiu Històric
Comarcal de Sant Feliu de Llobregat, els
dies 30 de setembre i 1 d’octubre del
2000; Curs d’iniciació a la recerca
històrica al Baix Llobregat: ecologia i
història, els dies 26 i 31 d’octubre i 2, 7,
9, 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre del
2000, a la seu de l’Arxiu Històric Co-
marcal de Sant Feliu de Llobregat. Per a
més informació: AHC de Sant Feliu de
Llobregat, tel 93 666 67 03.

Barcelonès: curs Els documents electrò-
nics: anàlisi, tractament arxivístic i con-
servació permanent, coordinat per
l’equip de l’Arxiu Central del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de
Catalunya durant els dies 3, 5 i 10 d’oc-
tubre del 2000, a la seu de CERC, Pati
Manning, carrer Montalegre, 7 de Bar-
celona. Organitzat per l’Associació
d’Arxivers de Catalunya; curs Auditoria
dels circuits administratius, per Antoni
Pui Pey i Pere Guiu, els dies 21, 23, 28
i 30 de novembre del 2000 a la seu del
CERC. Organitzat per l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya conjuntament amb
l’Institut Català de Tecnologia. Per a
més informació podeu adreçar-vos a
l’Associació d’Arxivers de Catalunya,
tel. 93 419 89 55 i fax 93 322 21 87;
Curs sobre conservació i organització
de col˙leccions fotogràfiques, els dies
16-28 de setembre i 3-5 d’octubre del
2000, a la seu de l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya (IEFC). Per a més
informació podeu adreçar-vos a l’IEFC,
Comte d’Urgell, 187 (Recinte Universi-
tat Industrial), 08036 Barcelona, tel 93
4941 127 i fax 93 3212 394.

Garrotxa: sessió de treball Tipologies
documentals: Els testaments, el dia 4 de
novembre a la sala d’actes de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat.
Organitzada per l’Arxiu Històric Co-
marcal d’Olot. Per a més informació:
AHC d’Olot, tel. 972 27 91 31 i fax 972
27 91 31. 

Gironès: exposició La família Rosés i les
seves cartes. Notícies de Girona del
vuit-cents, fins el 8 d’octubre del 2000
al claustre de l’Arxiu Històric de Girona.
Produïda per l’AH de Girona en el marc
de les activitats M’escriuràs una carta?;
curs Els arxius patrimonials, els dies 6 i 7
d’octubre del 2000 a la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona i a l’Ar-
xiu Històric de Girona. Organitzat per la
secció Vicens Vives de l’ILCC de la Uni-
versitat de Girona i l’Associació d’Histò-
ria Rural de les comarques gironines
amb la col˙laboració de l’AH de Girona.
Per a més informació adreceu-vos a
l’ILCC de la Universitat de Girona, tel.
972 418 945; cicle de conferències
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Ordre del Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya de 26 d’abril
de 2000, per la qual s’aproven diferents
taules d’avaluació documental (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
núm. 3137 d’11 de maig del 2000).

Resolució de 26 d’abril de 2000, per
la qual es convoca concurs públic per a
la concessió de subvencions a persones
físiques, entitats privades sense finalitat
de lucre i entitats locals, en matèria de
patrimoni documental durant l’any
2000 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 3140, de 16 de maig
de 2000). 

Resolució de 9 de maig de 2000, per
la qual es dóna publicitat a l’Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya
de 2 de maig de 2000, de declaració de
bé cultural d’interès nacional del Carto-
ral de Carlemany del Bisbe de Girona
(Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, núm. 3145, de 23 de maig de
2000).

El Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya ha donat a conèi-
xer (febrer del 2000) un document de
treball amb les Taules d’avaluació do-
cumental codis 155-222 aprovades per
la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria
de Documentació, com a continuació
de la publicació Normes i procediments
de valoració documental per a arxius
públics. Taules d’avaluació documental
codis 1 a 154. Barcelona: Departament
de Cultura, 1997. 

Dins del Programa anual d’actuació
estadística que estableix la llei 9/96, de
15 de juliol, del Pla estadístic de Cata-
lunya 1997-2000, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha donat a conèixer (juny del 2000) l’Es-
tadística d’arxius de Catalunya correspo-
nent a l’any 1998. Aquesta estadística,
de caràcter biennal, té com objectiu re-
collir les dades identificatives, d’activi-
tats, de personal i pressupostàries més
significatives dels arxius de Catalunya. 
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Fons organitzats per l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat

Corbera Sant Castellví de Torrelles Santa
Fons Collbató Llobregat Climent Rosanes de Llobregat Coloma de

Llobregat Cervelló

Ajuntaments 1817-1991 1761-1986 1820-1999 1716-1986 1762-1980 1828-1987

Jutjats de pau 1854-1986 1945-1986 1841-1997 1841-1960 1840-1989

Falange 1941-1976 1965-1976 1941-1971 1939-1974 1939-1970

Germandat 
Sindical 
del Camp 1950-1957 1966

Junta Local 
de Llibertat 
Vigilada 1945/1964 1951

Central 
Nacional 
Sindicalista 1945-1947

Alt Camp: Desena Beca d’Investigació
Al Camp 2000 per a l’estudi dels as-
pectes socials, poblacionals i econò-
mics de la població d’Alió durant els
darrers trenta anys de la segona meitat
del segle XIX. Termini de lliurament: 30
de juny del 2000. Organitzada pel
Consell Comarcal de l’Alt Camp, l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Valls i l’Ajun-
tament d’Alió. Per a més informació:
AHC de Valls, tel. 977 60 66 54 i fax
977 60 65 06.

Alt Empordà: curs Els Arxius Munici-
pals: evolució del municipi i principals
tipologies documentals, per Josep Matas

i Ramon Alberch, els dies 5, 12 i 19 de
novembre del 2000 a la seu del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. Organitzat
per l’Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res. Per a més informació: AHC de Fi-
gueres, tel. i fax. 972 67 01 78. 

Baix Llobregat: exposició L’arxiu com a
eina per a l’estudi del patrimoni, de di-
buixos, plànols i fotografies referides al
patrimoni monumental de Sant Feliu de
Llobregat, a la sala d’actes de la Torre
del Roser de Sant Feliu de Llobregat.
Data d’inauguració: 29 de setembre del
2000. Organitzada per l’AHC de Sant
Feliu de Llobregat en el context de les

AGENDA



M’escriuràs una carta?, del 9 d’octubre
al 15 de novembre del 2000 al Museu
d’Art de Girona. Per a més informació
adreceu-vos al Museu d’Art de Girona,
tel. 972 203 834; 6es. Jornades Antoni
Varés. Imatge i Recerca , els dies 21-24
de novembre del 2000 a Girona. Orga-
nitzades pel Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de
Girona i l’Associació d’Arxivers de Cata-
lunya. Dins del marc de les jornades: ta-
ller Els positius i els negatius en color:
identificació de materials. Conservació i
instal˙lació. Termini d’inscripció: abans
del 28 d’octubre del 2000. Per a més in-
formació podeu adreçar-vos a la Secre-
taria de les Jornades: CRDI, Placeta de
l’Institut vell, 1 -17004 Girona, tel. 972
22 15 45 i fax 972 20 26 94. 

Segrià: curs Els documents electrònics:
anàlisi, tractament arxivístic i conserva-
ció permanent, coordinat per l’equip de
l’Arxiu Central del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, du-
rant els dies del 7 i 14 de novembre del
2000 a la seu del Col˙legi d’Arquitectes,
carrer Canyeret, 2 de Lleida. Organitzat
per l’Associació d’Arxivers de Catalun-
ya. Per a més informació podeu
adreçar-vos a AAC, tel. 93 419 89 55 i
fax 93 322 21 87.

Tarragonès: curs Fonts documentals
per a recerca de la història local con-
temporània, la primera quinzena de
novembre del 2000. Organitzat per
l’Arxiu Històric de Tarragona, el Depar-
tament d’Història i Geografia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i el Cercle d’Es-
tudis Històrics i Socials Guillem Oliver
del Camp de Tarragona; taula rodona
Present i futur dels centres d’estudis a
la comarca del Tarragonès, durant la
segona quinzena de novembre. Orga-
nitzat per l’Arxiu Històric de Tarragona.
Per a més informació: Arxiu Històric de

Tarragona, tel. 977 25 10 10 i fax. 977
25 26 11. 

Urgell: exposició Pedrolo 1918-1990,
del 9 al 30 de juny del 2000 a la seu de
la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. Or-
ganitzada per l’Arxiu Històric Comarcal
de Tàrrega i la Biblioteca Comarcal. Per
a més informació: AHC de Tàrrega, tel.
i fax 973 31 24 11. 

Vall d’Aran: curs Conservació i inter-
vencions bàsiques sobre els pergamins,
els dies 19, 20 i 21 de juliol del 2000, a
la seu de l’arxiu comarcal. Organitzat
per l’Arxiu Històric General d’Aran. Per

a més informació: Arxiu Històric Gene-
ral d’Aran, tel. 973 64 25 69. 

Vallès Occidental: actes d’homenatge a
l’historiador terrassenc Salvador Cardús
i Florensa en el centenari del seu naixe-
ment: nomenament de fill predilecte de
la ciutat de Terrassa, presentació de la
seva obra inèdita Ordinacions de bon
govern de la batllia de Terrassa (1299-
1625) i conferència sobre la batllia de
Terrassa, durant el mes d’octubre del
2000. Per a més informació: AHC de
Terrassa, tel. 93 733 14 96 i fax 93 780
14 33.
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(Març-maig del 2000)

Arxiu Històric General d’Aran: fons del
Consell Comarcal de Muntanya de la
Vall d’Aran, documentació de Serveis
Socials (1986-1988), 0,60 m lineals; do-
cumentació del Consell General d’Aran
(1996), 8 m lineals; 42 postals de la co-
marca aplegades per Josep M. Solé
Monlau.

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: fons de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà, sèries de llicències
d’obres (1994), manaments de paga-
ment i recaptació (1998) i del Patronat
Municipal d’Esports (s. XX), 7,2 m line-
als; fons del Consell Comarcal del Baix
Empordà, expedients de secretaria
(1992-1994), 3,8 m lineals, protocols
notarials de Castell d’Aro, la Bisbal
d’Empordà, Palamós, Palafrugell, Tor-
roella de Montgrí i Sant Feliu de Guí-
xols (1971-1974), 90 volums; fons del
Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de
núm. 1 de la Bisbal d’Empordà (1961-
1985), 24 m lineals; fons de la Ganade-
ra Catalana S.A. (1990-1930), 0,48 m
lineals i 6 llibres; documentació del fons
Joventuts Musicals de la Bisbal (1980-
1985), dues carpetes; documentació
del Grup Esportiu Bisbalenc (1978-
1980), 2 lligalls i una carpeta; fons pa-
trimonial Ciurana (s. XVIII-XX), 0,9 m
lineals; fons del músic i compositor bis-
balenc Emili Saló i Ramell (s. XX), 1,6
m lineals; 8 programes de l’orquestra
La Principal de la Bisbal (1952-1973);
un imprès titulat Portentós miracle que
acaba de sucsehí en la vila de la Bisbal
… (1864). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
documentació del fons de l’Ajuntament
de Figueres (s. XIX-XX), 7 m lineals;
col˙lecció de projectes arquitectònics

de Claudi Díaz (1945/1999), 0,12 m li-
neals; 11 cartells del Casal d’Amistat
cubano-empordanès de Figueres (1996-
1999); 54 fotografies. 

Arxiu Històric de Girona: expedients
d’aprofitaments i millores en boscos co-
munals del fons Agricultura-Generalitat
(1952-1997), 22 capses; expedients de
la Comissió Tècnica del Patrimoni del
Departament de Cultura (1992-1995),
154 capses; expedients de personal do-
cent i no docent de la Generalitat de
Catalunya (1980-1984), 12 capses; ex-
pedients d’activitats classificades del
fons de Governació de la Generalitat de
Catalunya (1984), 41 capses; actes de
conciliació arbitrades per l’IMAC del
Departament de Treball (1983-1984),
58 capses; expedients personals i admi-
nistració general de centres assistencials
de la Diputació de Girona (1940-1984),
153 capses; documentació fiscal de
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis
(1944-1996), 3 capses; expedients de
personal d’assistència sanitària primària
domiciliària (1931-1982), 63 capses;
documentació econòmica dels serveis
provincials estatals de carreteres (1941-
19870), 42 lligalls; llibres d’actes i lli-
bres registre de correspondència de la
Comissió Provincial d’Urbanisme
(1947-1980), 7 capses; documentació
de la Junta Electoral Provincial relativa
a les eleccions al Parlament de Catalu-
nya, Parlament Europeu i Corts Generals
(1999-2000), 15 m lineals; fons de l’As-
sociació de Premsa de Girona i de la
demarcació de Girona del Col˙legi de
Periodistes (1970-1998), 18 capses; ex-
pedient del Patronat Provincial de l’Ha-
bitatge (1953-1999), 39 capses i 900 fo-
tografies aprox. 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
un llibre del pressupost extraordinari
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del fons de l’Ajuntament de Manresa
(1931); fons del parc de bombers de
Manresa (1940-1980), 1,5 m lineals; fo-
tografies de carrers i places de Manresa
(1999-2000), 308 unitats; fotografies
dels armats de Manresa (2000), 20 uni-
tats; fotografies de capelles romàniques
del Bages (1980-1982), 79 unitats; àl-
bum de fotografies de la rehabilitació
del Casino de Manresa (1993-1999);
gravat Manresa in Spanien (s. XIX); gra-
vat Plan du chateau de Cardone (c.
1650); gravat Cardone (c. 1650); un car-
tell de la processó de Divendres Sant
2000; 23 goigs; 7 cintes de vídeo d’ac-
tes realitzats a Manresa (1963-200); un
compact disc Musiques de Manresa 1
(2000). 

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
fons del Consell Comarcal del Maresme,
expedients de la Ponència Tècnica Co-
marcal de les àrees d’Ensenyament i de
Benestar Social, 22 m lineals; protocols
notarials de la notaria del Masnou
(1974), 15 volums; fons del Jutjat de 1ª
Instància i Instrucció d’Arenys de Mar
(1961-1980), 21,40 m lineals; fons de la
Cambra Agrària Local de Sant Andreu de
Llavaneres (1937-1985), 5,5 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
col˙lecció Ismael Balanyà i Moix Llibre
del Lloctinent del procurador reial de la
ciutat, camp i vegueria de Tarragona
(1529-1548, amb anotacions correspo-
nents als anys 1383, 1437, 1439, etc.),
en quart. 

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: fons
personal Pere Llosas i Badia (1890-
1942), 3,2 m lineals; protocols del dis-
tricte d’Olot (1899), 5 volums; col˙lec-
ció de partitures de La Principal de la
Garrotxa (ca. 1880-1990), 4,8 m li-
neals. 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: fons de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, expedients de
llicències d’obres majors (1994) i expe-
dients d’expropiació (1980-1992), 5 m
lineals i 27 vídeos; imatges digitalitza-
des de la comarca del Baix Llobregat
(1880-1992), 406 unitats. 

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
nou lliurament de documentació del
fons del Consell Comarcal del Solsonès
(1993-1995), 7 m lineals, 837 negatius i
61 positius fotogràfics (1997-1999); do-
cuments del fons personal Eusebi de
Llobera (1776-1878), 0,1 m lineals; nou
lliurament de documentació del fons de
l’Ajuntament del Pinell (1988-1999), 1
m lineal; documentació i impresos me-
nors de la Festa del Llibre i del Dia Uni-

versal de l’Estalvi de la Caixa de Pen-
sions (1948-1954), 0,1 m lineals i una
carta manuscrita (1980); nou postals
dels anys setanta. 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: nou
lliurament de documentació del fons
del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
(1990-1999), 4,6 m lineals; fons de
l’Ajuntament de Soriguera (1999-1995),
3,15 m lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: fons del
Servei de Recursos Forestals (1845-
1984), 15 m lineals i 16 fotografies; se-
gona transferència del fons de la Comis-
sió Territorial del Patrimoni Cultural
(1988-1989), 6 m lineals i 305 fotogra-
fies; tercera transferència del fons de la
Junta Electoral Provincial de Tarragona
(1994-1996), 30 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
protocols del districte de Terrassa
(1974), 26 volums; documentació i im-
presos del fons casteller Emili Miró
(1996-1999), 0,12 m lineals; fons perso-
nal de l’historiador Salvador Cardús i
Florensa (1940-1957), 0,5 m lineals;
fons personal de l’escriptor Ferran Can-
yameres i Casamada (1860-1964), 5 m
lineals. 

Arxiu Històric Comarcal de Valls: fons

de l’Ajuntament de Bràfim (1760-1985),
51 m lineals; fons de l’Ajuntament del
Pla de Santa Maria (1740-1985), 53 m
lineals; fons de la Cooperativa Agrícola
del Pla de Santa Maria (1914-1980), 35
m lineals.

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
fons de l’Ajuntament (1748/1900), 30 m
lineals, del Jutjat de Pau (1849-1995), 2
m lineals i de la Prefectura Local del
“Movimiento” d’Albinyana (1940-
1972), 0,2 m lineals; fons de l’Ajunta-
ment de l’Arboç (1826-1990), 45 m li-
neals i de l’Ajuntament de Bellveí
(1846-1997), 25 m lineals; protocols
del districte del Vendrell (1974), 4 m li-
neals; fons documental de la Biblioteca
Popular del Vendrell (1920-1990), 4 m
lineals; col˙lecció d’impresos de temàti-
ca local i comarcal (s. XX), 1.000 unitats
aprox. 

Arxiu Municipal de Palafrugell: 68 foto-
grafies (1920-1980); 76 cartells i progra-
mes d’activitats teatrals a Palafrugell
(1940-1980); 20 programes d’activitats
festives i culturals de Palafrugell (1950-
1960); salconduit de la Comandància
de la Guàrdia Civil de Calella (1944);
document de llicenciatura del servei
militar del batalló de caçadors d’Estella
(1917).
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Arxiu Històric General d’Aran: inventa-
ri del fons de la Mancomunitat Forestal
de la Vall d’Aran (1926-1990); inventa-
ris dels fons patrimonials Casa Nhèu de
Salardú (1507-1904), Casa Baile de Es
Bòrdes (1872-1946) i Casa Marzo de
Vielha (1870-1917).

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventaris dels fons la Ga-
nadera Catalana (1909-1930), de la do-
cumentació dels marquesos de Bena-
vent (1442-1958) i del fons patrimonial
Vancells-Salvadó de Monells (1763-
1932).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventaris dels fons de la Cambra Agrà-
ria Local de Vilamacolum (1951-1994),
del fons de l’Ajuntament (1855/1999) i
del Jutjat de Pau de Vilabertran
(1845/1999).

Arxiu Històric de Girona: catàleg de la
sèrie d’expedients de la Comissió Terri-
torial del Patrimoni Cultural de Girona
(1981-1995); catàleg del fon Sindicat de
Treballadors del Crèdit i les Finances

(1936-1937); catàleg de les publica-
cions periòdiques de la Biblioteca de
l’Arxiu Històric de Girona (1810-2000). 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
inventaris dels fons personals Rafel Cor-
vinos (1920-1937) i Joan Guitart i Cla-
pera (1963-2000).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
inventari de la transferència núm. 1 del
fons de l’Ajuntament de Solivella
(1730-1980). 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: catàleg de 395 imatges de
la comarca (1887-1989). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventari del fons de l’Ajuntament del
Baix Pallars (1971-1995)

Arxiu Històric de Tarragona: inventaris
dels fons de la Junta Provincial de Lli-
bertat Vigilada (1944-1967) i del fons
personal Roc Llop Convalia (1939-
1985).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventari de la documentació de l’Hos-
pital de Sant Llàtzer (1848-1979) i de
l’Escola Municipal de Música (1940-
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1985) del fons de l’Ajuntament de Ter-
rassa; renovació i actualització del fitxer
catalogràfic del fons de l’Ajuntament de
Terrassa (s. XVIII-1997); aplicació de la
norma ISAD (G) per a la descripció de
fons de la Col˙legiata del Sant Esperit i
Sant Pere de Terrassa (958-1830); in-
ventari i aplicació de la norma ISAD (G)
per a la descripció del fons de l’escrip-
tor terrassenc Ferran Canyameres i Ca-
samada (1860-1964).
Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
inventaris dels fons de l’Ajuntament
(1748/1900), del Jutjat de Pau (1849-
1995) i de la Prefectura Local del “Mo-
vimiento” (1940-1972) d’Albinyana; in-
ventari del fons de l’empresa Alcohole-
ra Rovira del Vendrell (1929-1988). 
Arxiu Municipal de Palafrugell: inven-
tari del fons Far de Sant Sebastià (1853-
1998).

FELIU, Gaspar i SALRACH, Josep M. (dirs.).
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de
Barcelona de Ramon Borrell a Ra-
mon Berenguer I. 3 vols. Barcelona:
Fundació Noguera, 1999. (Diploma-
taris; 18-20). 1660 pàg. 

FONT MAS, Sílvia: “El fons de IES Comte
de Rius de Tarragona (1928-1989)”.
A: La formació i les transformacions
socials i econòmiques. Actes de les
XIV Jornades d’Història de l’Educació
als Països Catalans. Mataró, 1999,
pàg. 317-124.

GAETE GONZALEZ, Eugenio Alberto. Ins-
trumento público electrónico. Barce-
lona: Editorial Bosch S.A., 2000. 532
pàg.

GÀMEZ, Carles. “Contemporary Science
Archives”. A: Ictíneu: butlletí de la
Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica. Núm. 13
(Barcelona, primavera 2000), pàg.
14-15.

GILLILAND-SWETLAND, Anne J. Enduring
Paradigm, New Opportunities: The
Value of the Archival Perspective in
the Digital Environnment. Washing-
ton: Council on Library and Informa-
tion Tresources, 2000. VI+37 pàg. 

GINEBRA, Rafael. “Els llibres notarials del
segle XIII a la Garrotxa”. A: Vitrina.
Núm. 10 (Olot, 1999), pàg. 5-11.

GONZALVO i BOU, Gener. “Lluís Sarret,
arxiver exemplar”. A: Culturàlia.
Núm. 17 (Tàrrega, abril-maig 2000),
pàg. 5.

GONZALVO i BOU, Gener; SALAS i FLO-
TATS, Manel. L’Arxiu Patrimonial del
llinatge Pedrolo (1056-1941). Tàrre-
ga: Arxiu Històric Comarcal de Tàrre-
ga, 2000. (Ardèvol; 2). 57 pàg.

GRAU PUJOL, Josep M.T. ”El fondo perso-
nal de Félix Ruiz y Fortuny, un militar
y político del siglo XIX”. A: Revista
de historia naval. Any XVII. Núm. 66
(Madrid: Instituto de Historia y Cultu-
ra Naval. Armada Española, 1999),
pàg. 91-94. 

GRAU PUJOL, Josep M.T. “El fons docu-
mental de la Comissió de Monu-
ments Històrics i Artístics de Tarrago-
na”. A: L’Arqueològica informa. Any
III. Núm. 12 (Tarragona, març-abril
2000), s. p.

Guia geral dos fundos da Torre do Tom-
bo. Primeira parte: Instituçoes do An-
tigo Regime. 2 vols. Lisboa: Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo, 1998-1999. XLVIII+435 i
XXIV+513 pàg. 

GUTIÉRREZ i POCH, Miquel. La indústria
paperera de l’Anoia (1700-1998):
continuïtat i modernitat. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 1999 (Biblioteca Abat Oliba;
220). 311 pàg. 

Jeroni Martorell Terrats: una mirada
d’arquitecte. Girona: Demarcació de
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ALTURO i PERUCHO, Jesús. Diplomatari
d’Alguaire i del seu monestir santjoa-
nista, de 1076 a 1244. Barcelona:
Fundació Noguera, 1999. (Diploma-
taris; 21). 580 pàg.

Arxibar: butlletí de l’arxiu municipal de
Barcelona. Núm. 5. Barcelona, juny
2000. 4 pàg.

Arxiu Municipal. Cerdanyola del Vallès:
Ajuntament, [2000]. [fullet].

BARBERO GARULUT, Àngels. “Els fons do-
cumentals de Castellví de Rosanes i
Torrelles de Llobregat”. A: Materials
del Baix Llobregat. Núm.5 (Sant Feliu
de Llobregat, 1999), pàg. 153-154.

BONADA, Lluís. “Espies a Barcelona: els
informes secrets de l’exèrcit espanyol
als anys 40. El butlletí militar, salvat
per un llibreter de vell”. A: El Temps.
Núm. 824 (València, 28 març- 3 abril
2000), pàg. 21-27. 

Butlletí de l’Arxiu: publicació periòdica

de l’arxiu municipal de Palafrugell.
Núm. 7. Palafrugell, juny 2000. 8 pàg. 

Butlletí informatiu de l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya. Any 12. Núm.
55. Barcelona, març-abril 2000. 4
pàg.

CASELLAS i ANDREU, Antoni. “Història
d’una troballa” [fons documental i bi-
blioteca personal de Mn. Ramon
Muntanyola i Llorach]. A: L’orella de
Farena: publicació lligam i portaveu
dels veïns de Farena. Monogràfic
Núm. 1 (Farena, 10 setembre 1997),
pàg. 6-9. 

CASES, M.; MARUGAN, C.M.: “Els arxius i
la documentació Pallaresa”. A: Àrni-
ca. Revista del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu. Núm. 44, març 2000,
pàg. 32-40.

CONDE y DELGADO de MOLINA, Rafael. La
Brújula. Guía del Archivo Real de
Barcelona Pere Benet (1601). Madrid:
Ministerio de Educación y Cultura.
Secretaría de Estado de Cultura. Se-
cretaría General Técnica: Centro de
Publicaciones, 1999. 176 pàg.

El territori i les seves institucions històri-
ques. Actes de les jornades d’estudi
commemoratives del 650è aniversari
de la incorporació definitiva del mar-
ge dret del riu Ebre a Catalunya. 2
vols. Barcelona: Fundació Noguera
1999 ( Estudis; 19-20). 966 pàg. 

ESPUGA i CONDAL, Cristina. “El Jutjat de
Primera Instància i Instrucció Núm. 1
de Martorell, tractament arxivístic i
aproximació als seus continguts des
de 1844 fins a 1944 per a la investi-
gació”. A: Materials del Baix Llobre-
gat. Núm. 5 (Sant Feliu de Llobregat,
1999), pàg. 155-164.
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Un dels aspectes més destacats de la
història econòmica i social de la Cata-
lunya contemporània és el seu paper
pioner en el procés d’industrialització.
L’estudi de les activitats productives i de
l’intercanvi de productes i serveis és del
tot fonamental per a conèixer l’evolució
de la societat industrial moderna. Per a
poder conèixer les diferents activitats
industrials i les organitzacions obreres
existents a Catalunya durant els segles
XIX i XX és necessària la consulta dels
arxius i documents del món del treball
que es conserven en institucions i enti-
tats públiques i privades arreu del nos-
tre país. L’actual situació d’aquests ar-
xius, caracteritzats per la seva dispersió
i per la manca d’instruments de descrip-
ció que facilitin la seva difusió i estudi,
va ser el punt de partida de diverses
reunions entre representants de dife-
rents institucions i entitats del món arxi-
vístic i documental que van començar
l’any 1998 a la seu de l’Arxiu Històric
de la CONC i que van donar com a re-
sultat la formació d’un grup de treball
anomenat “Arxius del Món del Treball
(AMT)”. L’esmentat grup ha elaborat un
projecte de Guia d’arxius i fons docu-
mentals per a la història del món del
treball a Catalunya en els segles XIX i
XX i ha establert un calendari de treball
amb l’objectiu de presentar els seus re-
sultats en el marc del Fòrum Universal
de les Cultures de Barcelona, l’any
2004.

El passat 20 de març de 2000 es va
signar a Barcelona un conveni de coo-
peració entre la Direcció General del
Patrimoni Cultural, l’Arxiu Municipal
de Barcelona, la Facultat de Biblioteco-
nomia i Documentació de la Universitat

de Barcelona, la Fundació Cipriano
Garcia – Arxiu Històric de la CONC, i
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
En aquest conveni es constitueix oficial-
ment un Grup de Treball, format per un
representant de cada una de les institu-
cions signatàries, que tindrà la funció
d’impulsar la realització i publicació de
l’esmentada Guia d’arxius del món del
treball, i d’obtenir els recursos que si-
guin necessaris per la seva realització, a
través de patrocinis i col˙laboracions
d’institucions públiques i entitats priva-
des.

Les fases del projecte són:

1. Recopilació d’informació. En aques-
ta primera fase es realitzarà el buidat
sistemàtic dels instruments de des-
cripció dels principals arxius cata-
lans amb la finalitat d’elaborar una
primera relació d’institucions arxi-
vístiques i culturals que puguin tenir
interès per al projecte. El grup de tre-
ball ha de redactar els formularis per
demanar la informació i recopilar
respostes.

2. Treball de recerca als centres d’ar-
xiu. Té per objectiu descriure
d’acord amb la Norma Internacional
de Descripció Arxivística (ISAD) els
fons documentals que continguin in-
formació d’interès per al projecte. El
resultat final és la creació i manteni-
ment d’una base de dades que con-
tingui la descripció de cadascun dels
fons.

3. Sistematització i edició de la infor-
mació recollida.

El projecte entén per arxius del món

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El projecte de “Guia d’arxius i fons
documentals per a la història del món 

del treball a Catalunya”



del treball els conjunts documentals ge-
nerats pels agents socials de la produc-
ció, l’intercanvi i els serveis que interve-
nen de forma organitzada, individual o
col˙lectiva, en l’entorn de l’empresa pri-
vada o pública. En aquest concepte am-
pli s’inclouen els arxius d’empreses pú-
bliques i privades, de cooperatives,
d’associacions professionals, gremis i
entitats patronals, de sindicats i partits
polítics, de mutualitats i fraternitats i de
despatxos d’advocats laboralistes i d’al-
tres professionals que tinguin relació
amb l’organització del treball. El projec-
te considera únicament els arxius dels
segles XIX i XX i pretén el doble objec-
tiu de difondre els fons documentals
que ja es conserven en centres d’arxiu
públic –molts dels quals ja són coneguts
però estan insuficientment descrits- i de
descobrir els principals fons que es con-
serven a mans de persones, empreses,
entitats i institucions privades.

Josep FERNÀNDEZ TRABAL

Amèlia CASTAN i RANCH

Ingressos (març-maig del 2000)

Àrea dels fons de l’Administració: Ge-
neralitat de Catalunya (II República),
Llibre d’Or del Comissariat de Propa-
ganda, (1937-1938); Generalitat de Ca-
talunya. Departament de la Presidència,
Llibre de Disposicions del Govern de la
Generalitat, (1989-1990); traduccions al
castellà de les disposicions de la Gene-
ralitat de Catalunya, (1990), 5,8 metres;
Junta Electoral de Zona de Barcelona,
actes de constitució de les meses, cre-
dencials, interventors i renúncies de les
eleccions a Corts Generals de 12 de
març de 2000 i de les eleccions al Par-
lament de Catalunya de 17 d’octubre de
1999, 8 m lineals; 48 cartells dels partits
polítics participants a les eleccions mu-
nicipals i al Parlament Europeu de 13
de juny de 1999;  17 cartells dels partits
polítics participants a les eleccions al
Parlament de Catalunya de 17 d’octu-
bre de 1999; 589 cartells de propagan-

Llibre d’Or del Comissariat de Propaganda (1937-
1938), Ingressat a l’ANC el dia 3 maig 2000 (foto
Servei d’Arxius)

da electoral de diversos processos elec-
torals (1975-1999).

Àrea dels fons Històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: Associació d’An-
tics Funcionaris de la Generalitat de Ca-
talunya, butlletes d’inscripció de socis,
1 llibre d’actes i 2 llibres de registre de
socis (1978-1983), 0,3 m lineals; Dele-
gació Diocesana d’Escoltisme i del Mo-
viment Escolta Internacional Catòlic,
circulars de la Germanor de Noies
Guies, documentació interna i publica-
cions de diversos agrupaments (1933-
1970), 0,2 m lineals; Partit Socialista
Unificat de Catalunya, correspondència
i altra documentació referent a Radio
España Independiente (1964-1999), 0,1
m lineals; Federació Catalana de Fut-
bol, contractes de jugadors i entrena-
dors i fitxes de federats (1966-1997), 6
m lineals; Joventuts Obreres de Barris
d’Acció Catòlica (JOBAC), dossiers
d’activitats i publicacions (1974-1988),
0,2 m lineals; Col˙legi de Farmacèutics
de la província de Barcelona, docu-
mentació administrativa general, docu-
mentació d’organismes i institucions re-
lacionades amb el col˙legi, llibres d’ac-
tes i llibres de comissions (1772-1990)
50,8 m lineals  Fons d’empreses: escola
Costa i Llobera, documentació adminis-
trativa, de desenvolupament pedagògic
i treballs escolars (1959-1988), 23,5 m
lineals; Fons patrimonials: família Ferrer
Cagigal del Papiol, documentació patri-
monial de propietats a Barcelona, Sant
Gervasi de Cassoles i Sarrià i documen-
tació dels masos Maimó i Botella del
Papiol (1700-1999), 0,4 m lineals Fons
personals: Josep Mainar i Pons, escrits,
correspondència i retalls de premsa
(1820-1981) 0,1 m lineals; Mossèn Jo-
sep Maria Canals i Lamiel, obra original
publicada i biblioteca (1964 –1996),
0,5 m lineals; Víctor Alba, corres-
pondència, dossiers sobre llibres i acti-
vitats (1936-1999), 2,8 m lineals; Ra-
mon Boladeres (Rambol), documenta-
ció personal i familiar, d’activitats polí-
tiques i associatives, reculls de premsa i
correspondència (1880-1992), 4 m line-
als; Col˙leccions: Col˙lecció de manus-
crits de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
Llibre del privilegi de creació de la con-
fraria dels porters reials de Barcelona,
atorgat el 1585-1597; Col˙lecció de
pergamins de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, Acta de dotació de l’església de
Sant Miquel, Santa Maria i Sant Pere del
Monestir de Sant Llorenç Prop Bagà
(984). 

Àrea del Fons d’Imatges, Gràfics, i Au-
diovisuals: família Maynés, fotografies,
diplomes, cartells i gravats; Josep
Franch Clapers, dibuixos, pintures i mo-
saics sobre la guerra civil i els camps de
concentració; Ramon Puig i Marco, fo-

tografies familiars s.XIX-XX; família Ma-
luquer, negatius fotogràfics familiars
(1887-1956), i altres; llinatge Cruïlles de
Peratallada, retrats familiars s. XIX-XX;
Víctor Alba, fotografies del POUM i al-
tres; Cottet Òptics, fotografies, cassettes
i vídeos; Santiago de Cruïlles de Perata-
llada i Bosch, fotografies públiques com
a representant del Movimiento; Joan
Aubeyzon Llopis, fototípies, pel˙lícula
publicitària; escoltisme català (NINE),
material gràfic i fotogràfic de l’agrupa-
ment (1950-1984); Joan Bellés i Capde-
vila, 1 cassette; La España Industrial, 1
doc gràfic; François Papinaud, 697 po-
sitius b/n; Andreu Tubau i Pirot, 4.452
imatges b/n i color; Col˙lecció Fotogrà-
fica de l’ANC, 468 positius, 105 am-
pliacions de Joaquim Morales Pueyo,
68 plaques de vidre procedents de la fà-
brica tèxtil Oliva Artés; Servei d’Infor-
mació i Promoció d’Activitats Juvenils
(SIPAJ), 3 plànols, 1 mapa i 3 cartells;
Ramon Boladeres (Rambol), arxiu fo-
togràfic personal.

Crònica d’activitats (març-maig del
2000): 

• Presentació del llibre, Diari de presó,
de Manuel Carrasco i Formiguera, en
edició de Josep Maria Figueres, a càr-
rec d’Hilari Raguer, el 8 de maig de
1999 a la seu de l’ANC.

• Cinquenes jornades de portes obertes
a l’ANC, els dies 20 i 21 de maig de
1999. Dins del marc de les jornades i
en les mateixes dates: III jornada di-
vulgativa de la Societat Catalana de
Genealogia, Heràldica, Sil˙lografia i
Vexil˙lologia .

• Exposició: Galeria de retrats de
l’ANC, dins el marc de la Primavera
Fotogràfica 2000, del 6 d’abril al 31
de maig de 1999.

• Cicle de conferències: Tres exemples
de dones avantguardistes en l’alta
Edat Mitjana. L’ 1 de juny: Emma de
Barcelona. Una dona als inicis de la
història de Catalunya, per Joana Ri-
pollès i Maria Pau Trayner; el 8 de
juny: Les dones de l’any mil. Ermes-
senda, comtessa de Barcelona, per
Teresa Vinyoles; el 15 de juny: Una
poetessa, compositora, mística i aba-
dessa del nord d’Europa als inicis del
món medieval: Hidelgarda de Bin-
gen, per Isabel Segarra.
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