
Entre els pergamins de
l’antiga església de Sant
Pere d’Ègara i del priorat
de Santa Maria de Terras-
sa s’ha conservat el text
més antic conegut d’una
acta de pau i treva cata-
lana. Tot i que aquest
text ha estat atribuït pel
seu primer editor a una
data no posterior al començament del segle XII (V. FARI-
AS ZURITA, “Problemas cronológicos del movimiento de
Paz y Tregua catalán del siglo XI”, a Acta Medievalia,
14-15, Barcelona, 1993-1994, p. 19), una anàlisi pale-
ogràfica i lingüística detallada ens fa pensar que fou es-
crit en una data propera a mitjan
segle XI i que, per tant, pot ser una
còpia contemporània de la seva
redacció original, un dels textos
diversos que es devien distribuir a
les esglésies perquè puguessin fer
valdre els drets que s’hi reconei-
xien.

El document, com la resta del
diplomatari de què forma part, es
conserva actualment a l’Arxiu
Històric Comarcal de Terrassa
(AHCT Pergamí IV-A-4).

La pertinença d’aquest docu-
ment a l’església de Sant Pere
d’Ègara ens sembla indiscutible
per la nota dorsal que, probable-
ment al segle XVII, fou inscrita al
pergamí: la mà de l’arxiver que va
inscriure aquesta nota la reconei-
xem perfectament a les notes dor-
sals de molts altres pergamins del
diplomatari terrassenc.

L’acta de pau i treva comença
amb la datació: “Anno Domini Lo

XIIIo post millesimum”, és a dir,
l’any 1063 de l’Encarnació, segons
el còmput cronològic utilitzat a
l’època. Com que el text més ge-
nuí que es coneixia d’aquesta acta
era una còpia del segle XIV que
porta la data de 1064 (Manuscrit

Z-I-4 del monestir de
l’Escorial, f. 47v-48r, on
llegim: “Anno Domini
LXIIII post millesimum”),
la historiografia ha
admès aquesta datació.
Fidel Fita va publicar
aquesta còpia del segle
XIV (F. FITA, “Cortes y
usages de Barcelona en

1064. Textos inéditos”, a Boletín de la Real Academia de
la Historia, 17, Madrid, 1890, p. 389-402) i va justificar
la data de 1064 per tal de rectificar una tradició que si-
tuava el document al 1163, data òbviament equivocada
perquè no es correspon amb la cronologia dels comtes

de Barcelona i els bisbes congre-
gats que consten a l’acta. Fita, en
un estudi àmpliament documentat
i a partir d’un capítol de l’acta que
fa referència a una propera expe-
dició militar, va relacionar aques-
ta assemblea de pau i treva amb
els preparatius de l’expedició con-
tra Barbastre, que tingué lloc els
mesos de juliol i agost de 1064.
Observem, però, que aquesta rela-
ció amb una expedició militar no
és obstacle per a datar l’assemblea
dins de l’any 1063, ja que el ma-
teix Fita dóna testimonis de con-
centració de tropes procedents de
diferents llocs d’Europa per l’octu-
bre de 1063.

El pergamí terrassenc és ben ge-
nuí de mitjan segle XI i les lectures
divergents que presenta respecte a
la còpia de l’Escorial són, en ge-
neral, clarament millors, tant pel
sentit com per la proximitat a l’or-
tografia més probable de l’origi-
nal.

La genuïnitat del document
egarenc i la seva probable proxi-
mitat als fets porten a pensar que
l’any 1063 és el correcte i és l’any
que consta a les principals còpies
del document, fins ara poc estu-
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diats: havent confrontat directament o
en fotocòpia els manuscrits coneguts
que, d’una forma completa o parcial,
han transmès l’acta de l’assemblea,
comprovem que totes les còpies dels
segles XIV i XV consignen l’any 1063,
llevat de la còpia esmentada de l’Es-
corial, que fa constar el 1064.

De tota manera, la crítica diplomà-
tica ens obliga a considerar com a
possible també una data dintre del
1064, perquè el document no fa
constar el dia i el mes i, com ja sa-
bem, l’any de l’Encarnació comença-
va el 25 de març i s’aplicava segons
un o altre de dos còmputs usats a
l’època, el florentí o el pisà, amb un
any de diferència entre l’un i l’altre, i
tots dos usats pels nostres escrivans
(com hem comprovat en altres docu-
ments del mateix diplomatari
d’Ègara). Així, si la data real s’escai-
gué en un dia entre 1 de gener i 24 de
març, l’any 1063 consignat pel docu-
ment correspondria al 1063 del nos-
tre còmput actual i segons el còmput
pisà, però correspondria al 1064 se-
gons el còmput florentí; si la data
s’escaigué entre 25 de març i 31 de
desembre, correspondria al 1064 se-
gons el còmput pisà i al 1063 segons
el florentí. Per tant, a manca d’un es-
tudi històric que pugui aclarir la data
a partir d’altres factors, hem de datar
el document de l’assemblea en un
marge temporal que comprèn tots dos
anys.

Pel que fa al contingut, l’acta pre-
senta una confirmació d’acords apro-
vada en una assemblea celebrada a la
catedral de Barcelona amb presència
dels bisbes Berenguer de Barcelona,
Guillem de Vic, Berenguer de Girona
i de diversos abats i eclesiàstics reu-
nits per manament dels comtes de
Barcelona Ramon Berenguer I i Almo-
dis i amb l’anuència dels magnats i de
tots els cristians del comtat.

En primer lloc l’assemblea acorda
que ningú no podrà invadir les esglé-
sies i les cases del seu entorn fins a
trenta passes, llevat del bisbe o els ca-
nonges de qui depenen i que hi ha-
guessin d’intervenir per causa de cen-

sos o de persones que els pertanyen,
però se n’exclouen les esglésies que
siguin construïdes als castells; els vio-
ladors d’aquesta norma seran jutjats
pel bisbe i els canonges de la seu de
Barcelona, pagaran sis-cents sous de
composició per sacrilegi i seran exco-
municats fins que paguin aquesta san-
ció.

La Pau protegeix també els cler-
gues, els monjos, les monges i altres
dones consagrades, i els qui vagin
amb ells, sempre que no portin ar-
mes. Resten protegides igualment les
comunitats de canonges i les de mon-
jos. Semblantment, els dits bisbes i
magnats (“principes”) confirmen la
prohibició de robar cap mena de bes-
tiar per tot el bisbat de Barcelona. Es
mana respectar les cases dels pagesos
o dels clergues que no duguin armes,
els vilatans i les vilatanes, les collites,
els olivars i el vi, i els infractors hau-
ran de pagar per un valor del doble
del dany comès, si no esmenen el tort
en un termini de quinze dies.

També és confirmat el pacte de
Déu que el poble anomena Treva,
que serà vigent des del primer dia
d’Advent fins a l’octava de l’Epifania,
des del dilluns abans de Quaresma
fins al dilluns després de l’octava de
Pasqua i des del dilluns abans de l’As-
censió fins al primer dilluns després
de l’octava de Pentecosta, a més de
les tres vigílies i les tres festes de san-
ta Maria, les dels dotze apòstols, de
santa Eulàlia, de sant Cugat, de les
dues festes de la Santa Creu, de sant
Joan Baptista, de sant Llorenç, de sant
Miquel arcàngel, de sant Martí i de
Tots Sants, així com els dies de deju-
ni. Resten sota Treva també les nits
dels dies festius indicats, fins a la sor-
tida del sol del dia següent. Els qui
violin la Treva de Déu hauran d’es-
menar-ho en el doble i sotmetre’s al
judici d’aigua freda a la seu de la San-
ta Creu de Barcelona. Els qui cometin
homicidi voluntari seran condemnats
a l’exili a perpetuïtat o bé seran reclo-
sos en un monestir.

Aquesta Treva obliga en concret a
tots aquells que participin a la prope-
ra expedició militar (contra Barbastre,
segons la historiografia), els quals, du-
rant l’expedició i fins a trenta dies
després de la seva tornada, no podran
cometre cap dany a cap fidel o a les
seves coses, altrament hauran de res-
tituir el doble dels danys infringits i
fins que no ho facin seran exclosos de
la comunitat cristiana. Pel que fa als
homes perversos que capturen cris-
tians perquè siguin venuts als pagans,
o col·laboren amb els pagans en per-
judici dels cristians, els bisbes i prín-

ceps els excomunicaran i no valdrà
per a ells aquesta Treva.

Pere Puig i Ustrell
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El dia 1 de setembre del 2000 ha en-
trat en funcionament la nova pàgina
web del Departament de Cultura refe-
rent a Arxius. Ultra la informació de
què ja constava, s’ha incorporat el Di-
rectori dels arxius de Catalunya i la
possibilitat de consultar per pantalla
els tres darrers números de la publica-
ció Arxius. Butlletí del Servei d’Ar-
xius, que s’aniran renovant periòdica-
ment. Molt aviat també es podrà con-
sultar la informació de la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria de Docu-
mentació (CNTAD) amb les taules
d’avaluació aprovades fins el mo-
ment. L’adreça electrònica és: .gen-
cat.es/arxius.

El 22 de setembre del 2000 el con-
seller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el president del Consell
Comarcal del Priorat i l’alcalde de
Falset han signat el conveni per a la
construcció de l’Arxiu Històric Co-
marcal del Priorat. 

Castell de Falset, futura seu de l’Arxiu Històric Co-
marcal del Priorat. 
Foto: Servei d’Arxius
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Ordre de 20 de setembre de 2000,
per la qual s’aproven i es modifiquen
taules d’avaluació documental (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
núm. 3241 de 9 d’octubre del 2000). 

Els dies 21-26 de setembre del
2000 s’ha celebrat al Palau de Con-
gressos de Sevilla el XIV Congrés In-
ternacional d’Arxius amb el lema “Els
arxius del nou mileni en la Societat
de la Informació”, en un intent de re-
collir tot allò que és susceptible de
debat dins l’arxivística actual per
afrontar el nou mileni i el nou paper
dels arxius i els arxivers. 

En el programa del Congrés es va
potenciar, d’una banda, la cooperació
internacional amb, la presentació de
ponències que representen les dife-
rents cultures arxivístiques d’arreu del
món a fi d’assolir un intercanvi d’ex-
periències i la seva aplicació als ar-
xius i, alhora, la reflexió sobre les
conseqüències de la implantació en
els arxius de les tecnologies emer-
gents en un intent de definir les es-
tratègies de futur de cara al desenvo-
lupament de projectes arxivístics glo-
bals. Es va parlar de la gestió i utilitza-
ció dels arxius electrònics en el con-
text de la mundialització, del desen-
volupament de la ciència arxivística i
del paper dels arxius en la societat de
l’oci i de les oportunitats i reptes que
ha d’afrontar la professió. Del 18 al
20 de setembre, tingueren lloc les ac-
tivitats del Pre-Congrés, que centra-
ven el debat en torn als “Reptes de
l’accés a la informació” amb una àm-
plia representació d’arxivers de l’Estat
Espanyol i d’arxivers catalans. És el
cas de Josep Matas, director de l’Arxiu
Històric de Girona, amb la presenta-
ció de la comunicació “L’accés als
documents: un dret democràtic”.

El col·lectiu d’arxivers catalans ha
tingut una molt alta participació, tant
en la presentació de ponències, com
en l’assistència a les sessions plenà-
ries, les paral·leles i les àgores o la
participació en les reunions de co-
mitès i grups de treball del CIA/ICA.
El Servei d’Arxius, com a membre del
CIA/ICA de categoria A, va participar
a l’Assemblea General d’Arxius en la
qual fou aprovada la nova organitza-
ció del CIA/ICA i els programes d’ac-
tuació per als quatre anys vinents. Cal
destacar que en Ramon Alberch i Fu-
gueras, arxiver en cap de l’Ajunta-
ment de Barcelona, ha estat escollit
president del Comité d’Arxius Muni-
cipals del CIA/ICA i l’Alfred Garcia i
Puig, arxiver de l’Arxiu Central del
Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalun-
ya, ha estat nomenat vice-president

de la Secció d’Associacions Professio-
nals del Consell Internacional d’Ar-
xius (ICA/SPA).

Coincidint amb les dates del Con-
grés i al mateix Palau de Congressos

Estand del Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya al XIV Congrés Internacional d’Ar-
xius de Sevilla.
Foto: Servei d’Arxius

de Sevilla, es féu una mostra repre-
sentativa de les activitats que en
matèria d’arxius duen a terme les ins-
titucions nacionals i estrangeres im-
plicades en arxius. El Servei d’Arxius
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya també hi era
representat amb un estand on es mos-
trava les línies d’actuació més desta-
cades, des de la gestió documental a
la construcció d’arxius o la protecció
i difusió. A l’espai destinat a les asso-
ciacions professionals d’arxivers de
l’Estat, hi era present l’Associació Ar-
xivers de Catalunya, amb una mostra
exhaustiva de les seves activitats i pu-
blicacions dutes a terme aquests da-
rrers anys. Fou notòria l’àmplia as-
sistència de públic al recinte de l’ex-
posició. 
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Alt Empordà: curs Els arxius munici-
pals: evolució del municipi i princi-
pals tipologies documentals, per Jo-
sep Matas i Ramon Alberch, els dies
5,12 i 19 de novembre del 2000 a la
seu del Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà, carrer Nou, 48 de Figueres.
Organitzat per l’Arxiu Històric Co-
marcal de Figueres, tel. i fax 972 67
01 78; 2ª edició Beca de recerca Ciu-
tat de Figueres, per a la investigació
en el camp de les ciències socials i
humanes en l’àmbit de la ciutat de Fi-
gueres. Convocada per l’Ajuntament
de Figueres amb la col·laboració de
l’Arxiu Municipal. Termini de presen-
tació de treballs: 29 de setembre del
2000. Per a més informació podeu
adreçar-vos a : Arxiu Municipal de Fi-
gueres, plaça de l’Ajuntament, 12,
17600 Figueres, tel. 972 50 01 00 i
fax 972 67 09 56. 

Baix Llobregat: 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 Comarcal del Baix
Llobregat. Organitzat pel Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i l’Arxiu
Històric Comarcal de Sant Feliu de
Llobregat. Per a més informació po-
deu adreçar-vos a: AHC de sant Feliu
de Llobregat, tel. 93 666 67 03 i fax
93 685 02 62; Beca d’investigació i
estudi Moviments de població a Sant
Just Desvern durant els segles XVIII,
XIX i XX. Convocada pel Centre d’Es-
tudis Santjustencs (CES) en conveni
amb l’Ajuntament de Sant Just Des-
vern. Termini de presentació de tre-

balls: 15 d’octubre del 2000. Per a
més informació podeu adreçar-vos a:
Centre d’Estudis Santjustencs, Passat-
ge Serral, 9, àtic 2ª, tel. 93 372 11 18. 

Barcelonès: curs Història i Literatura:
dos miralls de la realitat, del 14 de
novembre al 6 de febrer del 2000 al
Museu d’Història de Catalunya. Ter-
mini d’inscripció fins el 10 de novem-
bre. Per a més informació: MHC, tel
93 225 47 00; XII Congrés de Conser-
vació i Restauració de Béns Culturals,
del 18 al 22 d’octubre del 2000 a
Lleida. Organitzat pel Consell Inter-
nacional de Museus i el Museu de
Lleida Diocesà i Comarcal, amb la
col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, l’Ajuntament i la Diputació de
Lleida. 

Conca de Barberà: convocatòria del
VI Premi Biennal Aires de la Conca
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de recerca comarcal, organitzat pel
Consell Comarcal de la Conca de
Barberà en col·laboració amb l’Arxiu
Històric Comarcal de Montblanc. Ter-
mini de presentació de treballs: 30 de
setembre del 2000. Per a més infor-
mació AHC de Montblanc: tel. 977
860 492. 

Solsonès: Jornada d’Estudi de la Cultu-
ra Escrita, el 21 d’octubre del 2000 a
la Casa Gran del Miracle de Riner; el
mateix dia de la jornada: exposició
Còpia de manuscrits medievals cata-
lans, a la Sala d’Exposicions de la Casa
Gran del Miracle de Riner Organitzat
per l’Arxiu Històric Comarcal de Sol-
sona. Per a més informació: AHC de
Solsona, tel. i fax 973 48 15 54. 

Tarragonès: curs Fonts documentals
per a recerca de la història local con-
temporània, durant la primera quin-
zena de novembre del 2000 a la seu
de l’Arxiu Històric de Tarragona. Or-
ganitzat per l’Arxiu Històric de Tarra-
gona, el Departament d’Història i Ge-
ografia de la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona i el Cercle d’Estudis
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 a la
seu de l’arxiu. Organitzada per l’Ar-
xiu Històric de Tarragona. Per a més
informació podeu adreçar-vos a l’AH

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

VII Jornadas Españolas de Documen-
tación: La Gestion del Conocimiento:
retos y soluciones de los profesiona-
les de la información, els dies 19, 20 i
21 d’octubre del 2000 al Palau Eus-
kalduna de Bilbao. Organitzades per
FESABID (Federació Espanyola de So-
cietats d’Arxivística, Biblioteconomia
i Documentació) amb el patrocini del
Ministeri d’Educació i Cutura de l’Es-
tat Espanyol. Pera més informació:
FESABID 2000, carrer Viuda de Espal-
za, 12- 2ª- Dpto.1, 48005 Bilbao, tel.
i fax 94 415 04 23, E-mail:
aldee@euskalnet.net 

ticulars (1991-1993), 9 m lineals, pro-
jectes i obres majors (1985-1990), 20
m lineals, documentació d’interven-
ció (1970-1999), 10 m lineals i expe-
dients de plusvàlues (1989-1996), 10
m lineals; fons documental de la
parròquia de Santa Maria d’Igualada,
secció de música (1900-1920), 0,45
m lineals; col·lecció de fotografies
d’Ignasi Vich (1997-1998), 2.400 uni-
tats; col·lecció de fotografies de
l’Ajuntament d’Igualada (1992-1995),
1.700 unitats. 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
dossier de documents de la XXX a Nit
de l’Esportista (2000); dossier de do-
cuments del cinquantenari C.B. Man-
resa (2000); fotografies del fons Anto-
ni Quintana (1960-1980), 2.000 ne-
gatius; 241 fotografies de Manresa i
del Bages (1953-1962); 60 fotografies
de carrers i places de Manresa (2000);
arbre genealògic de la família Galo-
bart (1133-2000). 

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
protocols notarials de Mataró, El Mas-
nou i Vilassar de Mar (1898), 11 vo-
lums.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: nova transferència de docu-
mentació del fons de l’Ajuntament de
Montblanc, sèries de llicències
d’obres de particulars (1995), llicèn-
cies d’obertures d’establiments inno-
cus (1993-1996) i obres públiques
municipals (1996-1999). 3,6 m line-
als; fons del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, sèrie d’expedients
generals (1997), 2,8 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Osona:
fons patrimonial Mas La Roca de
Muntanyola (s. XVII-XX), 15 m line-
als; imatges digitalitzades dels fons
Ariet, 200 unitats, Canals, 324 unitats
i Miquel Bertrana, 10 unitats. 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: fons del Jutjat de Pri-
mera Instància i Instrucció núm. 1 de
Cornellà de Llobregat (12949-1973),
13,6 m lineals; fons de la Junta Elec-
toral de Zona de Sant Feliu de Llobre-
gat (1993-1996), 8,7 m lineals; fons
dels Amics de Vallirana (s. XX), 4,8 m
lineals; 35 positius fotogràfics d’àmbit
comarcal (1937-1992); 32 imatges di-
gitalitzades del Baix Llobregat (1930-
1965).

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: protocols nota-
rials del districte de Santa Coloma de
Farners (1899), 8 volums; transferèn-
cia anual de documentació del fons
del Jutjat de Primera Instància i Ins-
trucció núm. 1 de Santa Coloma de
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Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: nova transferència de do-
cumentació del fons de l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà (1996-1998),
2,05 m lineals; nou lliurament de do-
cumentació de l’Oficina Comarcal de
DARP (s. XX), 26 m lineals; fons de
l’Escola Pública de Parlavà (1969-
1997), 1,2 m lineals, 83 positius i 46
negatius fotogràfics i de l’Escola Pú-
blica de Foixà (1982-2000), 0,4 m li-
neals; una postal i una fotografia de la
Bisbal d’Empordà (inici s. XX).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
fons de l’Ajuntament (1806/1987), 8
m lineals, del Jutjat de Pau
(1829/1984), 0,7 m lineals i de la De-
legació Local del Movimiento
(1939/1975), 0,1 m lineals de la Va-
jol; fons de l’Ajuntament (s. XIX-XX),
10 m lineals, del Jutjat de Pau (s. XIX-
XX), 1 m lineals i de la Cambra Agrà-
ria Local (s. XX), 0,5 m lineals de Pa-
lau de Santa Eulàlia; fons de la Cam-
bra Agrària Local de Terrades

(1942/1993), 0,4 m lineals; un llibre
de comptabilitat de la Confraria de la
Puríssima Sang de Figueres (1825-
1944); dos llibres de receptes de con-
fiteria, drogues i fabricació de ciris
(inicis s. XIX). 

Arxiu Històric de Girona: sèries de
projectes i obres a fars i balises (1852-
1973), 88 lligalls; sèries de projectes i
obres a ports (1870-1956), 220 lli-
galls; sèries d’administració de l’Hos-
pital Psiquiàtric de Salt (1978-1989),
3,36 m lineals; sèries de padrons mu-
nicipals i censos generals de població
i habitatge de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (1975-1986), 5,52 m lineals;
sèrie de la ponència d’implantació
del cadastre de rústica (1954-19700),
9,8 m lineals; fotografies aèries dels
municipis de la província de Girona
(escala 1:15.000), 640 positius fo-
togràfics. 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons de l’Ajuntament d’Igualada, ex-
pedients de llicències d’obres de par-
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Farners (1969-1970), 7 m lineals; fons
de les cambres agràries de Breda
(1952-1988), 0, 85 m lineals i Riells i
Viabrea (1952-1988), 0,32 m lineals;
fons de l’Associació de Pares del
Col·legi la Salle de Santa Coloma de
Farners (1975/1984), 1 lligall; docu-
mentació de l’empresa de tractors Tu-
ron de Santa Coloma de Farners
(1975-1976), 1 lligall.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
nou lliurament de documentació de
l’Escola de Capacitació Agrària del
Solsonès (1992-1996), 1 m lineals;
476 positius i 132 negatius fotogràfics
del fons del Consell Comarcal del
Solsonès (anys 90); protocols notarials
de la notaria de Solsona (1969-1972),
11 volums; Inventari de les jocalies i
robes que se són encomanades en la
capella de Nostra Senyora de las
Claustres […] (1624-1625) un docu-
ment solt; 7 reproduccions fotogràfi-
ques; 7 goigs i 41 cartells (1962-
2000). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: fons
patrimonial Subirà d’Altron (1501-
1950), 2 m lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: fotogra-
fies del fons de l’IES Comte de Rius de
Tarragona (1930-1960), 29 fotogra-
fies; fons Candidatura per a la Partici-
pació dels Veïns (CPV) de Tarragona
(1979-1983), 1 m.l i 150 fotografies;
fons Federació d’Associacions de
Veïns de Tarragona (1976-1983), 2 m
lineals i 500 fotografies. 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
segon lliurament de documentació
del fons de l’Ajuntament de Maldà
(1950-1975), 10 m lineals; segon lliu-
rament de documentació del fons de
la Cooperativa del Camp de Tàrrega
(1970-21995), 5 m lineals; fons per-

sonal Damià Cucurull de Tàrrega (s.
XX), 2 m lineals; llibre Memòries
històrico-descriptives de la ciutat de
Tàrrega, de l’antic arxiver Ramon Ni-
colau i Carreño (1844-1916). 

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
fons de l’Ajuntament de Terrassa, do-
cumentació de governació (1976-
1982), hisenda (1966-1994), sanitat
(1979-1985), obres públiques i urba-
nisme (1895-1981), padró d’habitants
(1991) i cens electoral (1962-1989),
25 m lineals; fons Francesc Busquets i
Roca (1945-1982), 0,5 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de la Vall
d’Aran: documentació del fons del
Consell General d’Aran (1997), 10 m
lineals; Consell Comarcal de Muntan-
ya de la Vall d’Aran (1878-1983), 560
diapositives i 2 cassets; llibre manus-
crit sense títol de temàtica religiosa
(1791); llibre manuscrit intitulat La
Pars Philosophia Metaphisicas Com-
pletens Questiones juxta Aritotelis
eiusque interpretis fidelissimi Divi
Thoma Aquinatis Doctrinam, signat
per Ignasi Portalà, prevere d’Arties
(1770); 47 documents (1658-1890) i
1 pergamí (1593) aplegats per Henri
Capdessus. 

Arxiu Històric Comarcal de Valls:
fons de l’Ajuntament de Nulles
(1688-1985), 45 m.l; cambres agrà-
ries locals de la comarca (1942-
1991), 4 m lineals; nou lliurament de
documentació del fons de la Im-
premta Castells (19560-1997), 53 m
lineals.

Arxiu Municipal de Palafrugell: llibre
de comptabilitat de la fàbrica de taps
Amadeo Jofra de Palafrugell (1914-
1934); un val de beneficència de
l’Ajuntament de Palafrugell (finals s.
XIX); 9 fotografies locals (anys trenta). 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons de l’Ajuntament d’Igualada, catà-
leg dels expedients d’obres de parti-
culars del (1944-1954), inventari de
les llicències d’obres (1991-1993),
dels expedients de plusvàlues (1989-
1996) i dels Serveis Tècnics (1985-
1990); inventari del fons personal
Mn. Ignasi Colomer (1890-1998);
catàleg de la col·lecció de fotografies
Ignasi Vich (1997-1998).

Arxiu Històric de Lleida : inventari
del fons de l’INEM (1974-1989).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventari de la transferència
núm. 2 del fons de l’Ajuntament de
Solivella (1980-1992); inventari de la
documentació de la Cort del Batlle de
Solivella (1791-1845); inventari de la
documentació del fons del Casal
Montblanquí produïda durant els
anys 1993-1997; inventari de la
col·lecció de l’Ajuntament de Solive-
lla (1797/1989).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: inventari del fons del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 1 de Cornellà de Llobregat
(1949-1973); inventari del fons de la
Junta Electoral de Zona de Sant Feliu
de Llobregat (1993-1996). 

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: catàleg dels pro-
tocols notarials del districte de Santa
Coloma de Farners (1899); inventari
del fons del Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció núm. 1 de Santa Colo-
ma de Farners (1969-1970); inventari
del fons de l’empresa de tractors Tu-
ron de Santa Coloma de Farners
(1975-1976); índex alfabètic topo-
nomàstic dels protocols notarials de
Santa Coloma de Farners (1821-1834)
i d’Anglès (1820-1823).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons de l’Ajuntament
(1933-1996) i del Jutjat de Pau (1941-
1992) de Llobera; del Jutjat de Pau
d’Odèn (1880-1989) i de la Comuni-
tat d’Electrificació de Cambrils (1951-
1988). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventari del fons de l’Ajuntament d’Es-
terri de Cardòs (1860-1995).

Arxiu Històric de Tarragona: inventa-
ri del fons personal Eufemià Fort i Co-
gul (1929-1979); inventari del fons
personal Joan Puig i Ferrater (1900-
1982); inventari de la col·lecció de
documents relatius a la Guerra del
Francès (1811-1839); inventari de la
col·lecció de documents relatius a
Pere Antoni Veciana en relació amb
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Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventari del fons Emili
Saló i Ramell (1905-1988); inventaris
dels fons de l’Escola Pública de Par-
lavà (1969-1997) i de l’Escola Pública
de Foixà (1982-2000). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventari del fons de l’Ajuntament
(1895/1986) i del Jutjat de Pau
(1899/1964) de Terrades.

Arxiu Històric de Girona: catàleg de
la sèrie d’expedients d’aprofitaments i
millores en boscos comunals del fons

d’Agricultura de l’Administració de
l’Estat (1952-1997); inventari de les
sèries de ports del fons Transports i
Comunicacions de l’Administració de
l’Estat (1848-1980); catàleg de les sè-
ries de llibres d’actes i del registre de
correspondència de la Comissió Pro-
vincials d’Urbanisme (1947-1980);
inventari de la notaria de Vulpellac
(1390-1860); inventari de la docu-
mentació de la Junta Electoral Provin-
cial (1992-200); catàleg del fons
Col·legi de Periodistes – Demarcació
de Girona (1970-1988). 
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el bandoler Andreu Garcia (1734-
1759). 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
inventari del fons personal Josep Fon-
tanet i Arnet (1790-1853). 

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventaris dels fons Ferran Canyame-
res i Casamada (1897-2000) i Agustí
Bartra i Lleonard (1908-1982). 

Arxiu Històric Comarcal de la Vall
d’Aran: inventaris dels fons de la
Mancomunitat Assistència Sanitària

de la Vall d’Aran (1965-1986), de la
Mancomunitat de Serveis Contra
Huecs de la Vall d’Aran (1967-1983)
i del fons patrimonial Es de Saforcada
d’Arres (1582-1974). 

Arxiu General de la Diputació de Ta-
rragona: catàleg dels plànols del ca-
dastre de la província de Tarragona
(1913-1955); inventari dels expe-
dients personals de la Casa de Bene-
ficència (1847-1996); inventari dels
expedients personals de malalts men-
tals del fons de sanitat (1915-1992).

GRAU PUJOL, J.M.T. “El fons documen-
tal de la parròquia de Vallfogona
de Riucorb (1491-1935)”. A: La Se-
garra. Any XX. N. 323 (Santa Colo-
ma de Queralt, desembre 1998), p.
27. 

GUAL VILÀ, Valentí. “Fons de la famí-
lia Briansó (s. XVII-XIX) (1r)”. A: La
Segarra. Núm. 250 (Santa Coloma
de Queralt, juny 200), pàg. 26. 

GUYOTJEANNIN, Olivier – TOCK, Benoît-
Michel. “<Mos presentis patrie>:
les styles de changement du millé-
sime dans les actes français (XIe-
XVIe siècle)”. A: Bibliothèque de
l´Ecole des Chartes. Tom 157-1
(París-Ginebra, 1999), pàg. 41-109. 

ISAD (G). General International Stan-
dard Archival Description. Second
Edition. Adopted by the Committee
on Descriptive Standards. Stock-
holm, Sweden, 19-22 September
1999. Madrid: CIA/ICA, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
2000. 116 pàg. [també ha estat pu-
blicada la versió castellana i la
francesa] 

ITURRATE i COLOMER, Germà. Guia de
l’Arxiu Municipal del Districte de
Ciutat Vella. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 2000. (Arxiu
Municipal de Barcelona: Guies; 6).
96 pàg.

MÉTAYER, Christine. Au tombeau des
secrets. Les écrivains publics du Pa-
ris populaire Cimetière des Saints-
Innocents XVIe-XVIIIe siècle. París:
Éd. Albin Michel S.A., 2000.
(BAMH). 456 pàg.

MOLTO i DARNER, Josep. “L’accés al
sumari contra Companys”. A: Re-
vista Jurídica de Catalunya. N.
1999-2 (Barcelona, 1999), pàg.
517-519.

NOUGARET, Christine – GALLAND, Bru-
no. Les instruments de recherche
dans les archives. París: Ministère
Culture Communication, La Docu-
mentation Française, 1999. 259
pàg.
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50 ème anniversaire du stage techni-
que international d’archives 1951-
2000. París: Direction des Archives
de France. Bureau de la formation,
2000. 47 pàg. 

Arxiu Històric de la Ciutat de Dénia.
Dénia: Ajuntament de Dénia, 2000
[fullet].

Arxiu Històric Provincial d’Alacant.
València: Generalitat Valenciana,
2000 [fullet]. 

Arxiu Històric Provincial de Castelló.
València : Generalitat Valenciana,
2000 [fullet]. 

BENITO MONCLUS, Pere. “Documenta-
ció medieval sobre Cervera, dins la
col.lecció Joan Gili, conservada a
la Houghton Library, Harvard Uni-
versity”. A: Miscel.lània Cerverina.
N. 13 (Cervera, 1999), pàg. 215-
223.

BERNAL i CERCOS, Àngels. Llibre d’Or
del Comissariat de Propaganda de
la Generalitat de Catalunya. Barce-
lona, abril 1937 - desembre 1938.
[Barcelona]: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura,
2000 [fullet]. 

Butlletí Informatiu de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya. Any 12.
Núm. 56. Barcelona, maig-juny
2000. 4 pàg.

CANELLAS, Beatriz; TORRA, Alberto. Ar-
chivo de la Corona de Aragón. Los
registros de la cancillería de Alfon-
so el Magnánimo. Madrid: Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te. Secretaría de Estado de Cultura,
2000. 203 pàg. 

CHABIN, Marie-Anne. Je pense donc
j’archive. L’archive dans la société
de l’information. París: L’Harmat-
tan, 1999. 207 pàg. 

COSTA, Lluís. “Transcendental dona-
ció de documents a l’Arxiu Munici-
pal” [establiments i altres docu-
ments relatius a l’estany de Sils, s.
XVIII-XIX]. A: Quadern de Sils. Any
XII. N. 36 (Sils, agost 2000), p. 11.

De la Brújula a Internet. Los archivos

estatales españoles. XIV Congreso
Internacional de Archivos. Los ar-
chivos del nuevo milenio en la so-
ciedad de la información. Palacio
de exposiciones y congresos. Sevi-
lla. Septiembre de 2000. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2000. 430 pàg.

DELSALLE, Paul. Les documents histori-
ques. París: Éditions Ophrys, 2000.
(Documents et histoire). 173 pàg.

Direction des Archives de France.
Service Technique. Règles pour la
restauration et la reliure des docu-
ments d’archives. Abbeville: Mi-
nistère Culture Communication,
1999. 30 pàg.

El archivero: balance y perspectivas.
XIII Jornadas de Archivos Munici-
pales. Valdemoro, 1-2 junio 2000.
S.l.: Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, Ayunta-
miento de Valdemoro, 2000. 170
pàg. 

EVERETT, Nicholas. “Scribes and char-
ters in Lombard Italy”. A: Studi Me-
dievali. Any XLI. 3ª sèrie. Fasc. I
(Spoleto, 2000), pàg. 39-83. 

FERNANDEZ GIMÉNEZ, María del Cami-
no. La sentencia inquisitorial. Ma-
drid: Editorial Complutense, 2000.
341 pàg.

FLIEDER, F.- CAPDEROU, Ch. Sauvegarde
des collections du Patrimoine. La
lutte contre les détériorations biolo-
giques. París: CNRS Éditions, 1999.
256 pàg.

GARCIA ASER, R. ; LAFUENTE URIÉN, A.
Archivos nobiliarios: cuadro de
clasificación. Sección Nobleza del
Archivos Histórico Nacional. Ma-
drid: Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. Secretaría de Estta-
do de Cultura, 2000. 122 pàg. 

GORT i JUANPERE, Ezequiel. “Notes per
a la història de l’Arxiu Municipal
de Reus (II)”. A: Arxiu Històric Mu-
nicipal. Reus. Informatiu Arxiu.
Núm. 3 (Reus, desembre 1999),
pàg. 11-14. 
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directe des del mateix helicòpter i així
es segueixen esdeveniments esportius
com voltes ciclistes o curses. Per
aquestes tasques, TAF va adquirir i
adaptar al seu model d’helicòpter
Ecureil, un sistema de gravació en ví-
deo WESCAM, model 24DB, de di-
mensions i per reduït, que permet do-
nar múltiples prestacions i serveis.

La segona via de desenvolupament
de l'empresa ha estat el transport, des
del moment que el sector descobrí les
avantatges de l'helicòpter com aero-
taxi. Aquest servei es molt utilitzat
com a sistema habitual de transport
per a empreses que recorren distàn-
cies de 400-500 quilòmetres, podent
aterrar fora de zones aeroportuàries
amb l'única condició de comptar
amb l'autorització del propietari del
terreny. Aquest tipus de transport es-
talvia temps als passatgers, els quals
poden realitzar gestions en el punt de
destí i retornar el mateix dia. 

Com a tercera gran via de treball
podem parlar de les campanyes que
durant els mesos d'estiu s'encarreguen
per a la vigilància, prevenció i extin-
ció de incendis forestals, campanyes
que les diferents comunitats autòno-
mes encomanen a les empreses d'a-
viació i helicòpters. En aquest camp,
TAF utilitza helicòpters de gran tonat-
ge (1500 litres) i les demandes són tan
importants que ha de llogar aparells a
altres països on no els necessitin du-
rant la nostra temporada estival. 

Des de l'any 1990 l'empresa ha
passat a denominar-se TAF, Helicòp-
ters SA i opera en dos hangars de la
seva propietat situats als aeroports de
Sabadell i Barcelona.

2. El fons fotogràfic TAF 
L'empresa TAF ha reunit al llarg de
quasi quaranta anys un important fons
fotogràfic fruit de la seva primera i
principal activitat durant el període
comprès entre la fundació de la com-
panyia, el 1959 ( remuntant les activi-
tats a 1953) i l'any 1992. Ens referim
als treballs de fotografia aèria amb fi-
nalitat cartogràfica i informativa que
explotà directament fins 1996 i que
comprenen més de 70.000 hores de
vol constituïdes per material en blanc
i negre i color en diferents formats:
– 77.096 negatius de B/N en format

13x13 
– 32.819 negatius 6x6 B/N i color 
– 5.000 diapositives color en format

6x6 i 6x7
– un nombre relativament petit de

negatius color 6x6 i 6x7
– 100.000 còpies paper B/N i color

(contactes)
Tots aquests treballs fotogràfics res-

ponen a un seguit de comandes, ma-
joritàriament referides a Catalunya,
però també de la resta de l'Estat, i ser-
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1. L’empresa d’helicòpters TAF 
Als inicis dels anys cinquanta, un
grup d’amics amb molta afecció al
món de l’aviació i amb els coneixe-
ments tècnics necessaris, els senyors
Josep Soler Roig i Sergi Palau, van co-
mençar a realitzar vols acompanyats
del fotògraf Francisco Perales. Des de
1953 van rebre encàrrecs d’amics i
coneguts per a la realització de foto-
grafies aèries i l’èxit de l’empresa, evi-
denciat amb quantitat de sol·licituds,
els impulsà a constituir-se en societat
l’any 1959, amb la fundació de l’em-
presa TAF Trabajos Aéreos y Fotogra-
métricos S.L., la primera empresa ci-
vil comercial dedicada al lloguer d'-
helicòpters, sota la normativa del Mi-
nisteri de Defensa, posteriorment de
la Direcció General d’Aviació Civil
depenent del Ministeri de Transport i
més tard del Ministeri de Foment.

Els treballs que desenvolupava
l'empresa en els seus inicis eren bà-
sicament vols de caràcter fotogramè-
tric per a estudis topogràfics, utilit-
zats per a la realització d'instruments
cartogràfics tant per a ús militar com
per a la construcció de carreteres.
Per a dur a terme aquestes tasques,
arran del fet que no existien a Espan-
ya helicòpters d'ús comercial, es tre-
ballava amb aeronaus d'ala fixa. Els
avions anaven equipats amb càmeres
especials situades a la planta de la
nau, raó per la qual s'aconseguia 
la verticalitat total. Més endavant es
va anar derivant vers la fotografia
obliqua, per la qual cosa, a més de fer
el seguiment de les obres públiques
d'Espanya, es realitzaven fotografies
per encàrrec, i es completava l'arxiu
fotogràfic de negatius en color, blanc
i negre i diapositives, arxiu que 

s'ha comercialitzat fins l'any 1996.
L'any 1962 TAF va importar el pri-

mer helicòpter per a ús civil de l’estat
(fins llavors els helicòpters eren sola-
ment d'ús militar). Molt aviat va ser
utilitzat per les productores cinema-
togràfiques estrangeres, especialment
nord-americanes, que localitzaven
exteriors a Espanya i l’empresa s'espe-
cialitzà en vols cinematogràfics amb
finalitat publicitària, didàctica o turís-
tica. També es convertí en reportera
aèria exclusiva per a La Vanguardia,
empresa amb la qual tenia un con-
tracte d'obtenció de fotografia aèria a
Barcelona i tota Catalunya. Tanmateix
les empreses de transport d'energia
elèctrica començaren a introduir l'he-
licòpter com a eina de treball, perquè
permetia la inspecció de línies d'alta i
mitjana tensió, i reparacions "in situ"
de forma ràpida i econòmica, i algu-
nes constructores l'utilitzaren com a
grua per el transport de material a zo-
nes de difícil accés.

Totes aquestes necessitats reque-
rien equips que incorporessin la tec-
nologia més puntera, com absència
de vibracions, insonoritzaria, portes
corredores, etc... i, així, a final dels
anys vuitanta es desenvoluparen pla-
taformes de filmació per a l'adaptació
de càmeres cinematogràfiques, que,
situades a l'interior de l'helicòpter,
obtenien seqüències amb total nitide-
sa i absència de vibracions. L'aporta-
ció del vídeo com a nova tecnologia
va disparar l'aparició de productores i
les diferents cadenes de televisió s'a-
costumaren a utilitzar l'helicòpter
com a unitat mòbil per a la captació
de notícies i trasllat de les cintes als
centres productors més propers. Ac-
tualment és possible retransmetre en
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veixen per a documentar les transfor-
macions urbanístiques, industrials o
demogràfiques de les principals po-
blacions catalanes i de totes aquelles
on es varen fer actuacions puntuals
per obres (hidràuliques, vies de co-
municació, polígons industrials etc..).
Altres encàrrecs corresponen a em-
preses que volien tenir vistes aèries de
les seves instal·lacions, per després
utilitzar-les en publicacions, o de par-
ticulars que desitjaven obtenir foto-
grafies de les seves propietats. El con-
trol de tot el material es duia mit-
jançant més d'una vintena de llibres
registre a més d'un fitxer topogràfic.

L’estudi aprofundit del fons fotogrà-
fic TAF permet observar la riquesa do-
cumental que conserva. En primer
lloc, aplega quasi la totalitat de les
imatges aèries de les indústries catala-
nes durant un període molt important (
des de 1950 a 1980), i bona part de les
indústries més importants de la resta
d’Espanya. En segon lloc, recull les
transformacions urbanístiques de les
ciutats, així com la creació i millora de
serveis de comunicació (carreteres, au-
topistes, ports, aeroports etc..). En ter-
cer lloc aplega vistes aèries i panorà-
miques de molts pobles de Catalunya i
permet observar totes les transforma-
cions i actuacions sobre els pobles i el
seu terme (favorables o desfavorables),
destacant la proliferació d’urbanitza-
cions, hotels i segones residències. 

El fons fotogràfic TAF és, doncs, de
gran importància per al coneixement
documental de l'actuació de l'home
sobre el paisatge i sobre la geografia
del país. La seva riquesa, determinada
per la quantitat, qualitat i antiguitat
del material que aplega, ve a comple-
tar els fons de l’ANC, especialment
els d’empresa, i la documentació so-
bre pobles de Catalunya, omplint el
buit sobre fotografia aèria de la nostra
institució.

Imma Navarro i Molleví

Ingressos (juny – agost del 2000)

Àrea dels Fons de l'Administració:
Generalitat de Catalunya (II Repúbli-
ca), publicacions de l'Oficina de la
Generalitat a Madrid (1932), 0,4 m li-
neals; Ferrocarrils de Muntanya de
Grans Pendents SA, accions de l'em-
presa (1928-1952) 1,2 m lineals; De-
partament d'Indústria, Comerç i Turis-
me, expedients donats de baixa del
Registre Industrial (1982-1996) 17,6
m lineals.

Àrea dels Fons Històrics: Fons perso-
nals: Albert Manent, fullets de diverses
organitzacions universitàries, espe-
cialment del Sindicato de Estudianes
Universitarios (SEU) i butlletins ciclos-

tilats del Front Nacional de Catalunya
i d'Estat Català (1945-1965) 0,1 m li-
neals; Pere Armengol i Cornet, docu-
mentació de la Sociedad Económica
de Amigos del País i de la Junta de
Construcció de la Presó de Barcelona
(1845-1848) 0,2 m lineals; Joan Bellés
i Estruch, documentació personal i
d'associacions anarquistes de l'exili,
principalment de la CNT-FAI. (1948-
2000), 11 m lineals; Víctor Alba, re-
cull d'articles publicats a l'estranger
(1947-1979) 5,5 m lineals. Fons fami-
liars: família Llibre de Cardedeu, per-
gamins i altra documentació patrimo-
nial. (s.XIV-XX), 0,4 m lineals; Fons
d'empreses: Sociedad Española de
Carburos Metálicos, S.A., factures de
material venut a José Maria Segura de
València (1949-1951) 0,1 m lineals;
Fons d'associacions i fundacions:
Unió Excursionista de Catalunya, but-
lletins i publicacions (1947-1980) 1,5
m lineals; Arxiu Històric del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, documenta-
ció administrativa i d'activitats del
Col·legi (1833-1993), 38 m lineals; Es-
coltisme Català, documentació dels
precedents, Nucli Escolta Nus, circu-
lars externes, documentació de Roda-
món i del festival Sady Maurin, corres-
pondència, publicacions i fotografies,
documentació de la Germanor de
Minyons de Muntanya - Boy Scouts,
de la Germanor de Guies Excursionis-
tes i d'Antoni Farré (1929 –1981) 1,5
m lineals; Servei d'informació i pro-
moció d'activitats juvenils (SIPAJ), lli-
bre d'actes, memòries, documentació
comptable i correspondència (1977-
1995), 4 m lineals.

Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i
Audiovisuals: Ramon Boladeres
(RAMBOL), arxiu fotogràfic personal
(1950-1980); François Papinaud
(1950-1968), 697 positius b/n; An-
dreu Tubau i Pirot, 4.452 imatges de
diversos formats sobre excursionisme,
paisatge, Barcelona i altres (1950-
1980); Joan Martí i Macià, 43 positius
b/n, 38 negatius de vidre, 30 negatius
flexibles b/n, 3 negatius flexibles co-
lor i 2 diapositives (1929-1960).
Col·lecció Fotogràfica de l'ANC: Joa-
quim Morales Pueyo, 179 positius
b/n, 466 positius color, 13 postals i
105 imatges ampliades, muntades o
virades (1955-1986); 68 plaques este-
reoscòpiques trobades a l'empresa
Oliva Artés del Poblenou (Barcelona)
(1950-1968).

Nous instruments de descripció
(juny-agost del 2000)

Àrea dels fons de l'Administració:
han estat migrats al GANC 95 instru-
ments de descripció, tant a nivell de
catàleg com d’inventari. Això permet
tenir a disposició de l’usuari 381.139

registres informàtics, que contribuiran
a una millor i més àgil consulta de la
documentació. Aquesta tasca ha
comportat la necessitat de normalit-
zar i d’homogeneïtzar les pautes de
descripció i la correcció dels instru-
ments de descripció d’acord amb els
nous criteris. Així s’ha donat per aca-
bada una part important del procés
de descripció del 80% dels fons
d’aquesta Àrea, que comprenen do-
cumentació de l’Administració de la
Generalitat generada durant la II Re-
pública, l’exili i des de l’any 1977;
documentació traspassada per l’Ad-
ministració perifèrica de l’Estat, docu-
mentació produïda per l’Administra-
ció Local, per l’Administració Reial i
Senyorial, per l’Administració de Jus-
tícia, per l’Administració Electoral i
per diverses institucions públiques.

Àrea dels fons Històrics: Fons d'em-
preses: inventari del fons del Grup
Plandiura Carreras i Buxeras (1900-
1994).

Crònica d’activitats (juny-agost del
2000)

• Cicles de Conferències: Tres exem-
ples 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 Ripollès, i Maria Pau
Trayner; el 8 de juny: Les dones de
l'any mil. Ermessenda, comtessa de
Barcelona, per Teresa Vinyoles; el
de juny: Una poetessa, composito-
ra, mística i abadessa del nord
d'Europa als inicis del món medie-
val: Hidelgarda de Bingen, per Isa-
bel Segarra. Organitzat per l'ANC
amb la col·laboració de l'Associa-
ció d'Amics de la UNESCO Vall-
doreix-Sant Cugat

• Exposicions: La Forma Urbana Ca-
talana, del 9 de juny al 9 de juliol a
la seu de l’ANC. Organitzada per
l'Escola Superior Tècnica d'Arqui-
tectura de la Universitat Politècnica
de Catalunya en el marc del con-
grés internacional "El Futur de l'Ar-
quitecte (Ment, Territori, Societat)";
La Cambra Fosca: 1936-1946.
Imatges de Catalunya dels fotope-
riodistes Brangulí, del 9 de juny al
9 de juliol a l'Ajuntament de Falset.
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