
En complir-se el primer
aniversari de la signatura
del conveni tècnic entre
l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya (ANC) i la Fundació
Sabino Arana, ha finalit-
zat el tractament de la do-
cumentació de la Genera-
litat de Catalunya que l’Arxiu del Nacionalisme/ Abertza-
letasunaren Agiritegia de l’esmentada fundació salvaguar-
dava a la localitat d’Artea (Euskadi). 

Per encàrrec del Departament de la Presidència l’ANC
ha dirigit el tractament. En concret, l’Àrea dels Fons de
l’Administració s’ha ocupat de l’organització arxivística i,
l’Àrea de Reprografia i Noves Tecnologies, de la digitalit-
zació. 

La Direcció General d’Avaluació
i Estudis del Departament de la Pre-
sidència ha posat a disposició de
l’ANC els recursos necessaris. Entre
altres, s’ha comptat amb la partici-
pació dels arxivers Salvador Cabré i
Montse Gomà per executar el trac-
tament, la coordinació i les pautes
del qual han anat a cura de Maria
Utgés, arxivera de l’ANC.

També s’ha comptat amb la
col·laboració dels arxivers bascos,
en especial d’Iñaki Goiogana, autor
del primer inventari sobre la docu-
mentació i coautor de l’obra El pri-
mer exili dels bascos. Catalunya
1936-1939 publicada l’any 2001
per la Fundació Sabino Arana i la
Fundació Ramon Trias Fargas. 

El tractament efectuat 
per la Generalitat

La documentació que a l’Arxiu del
Nacionalisme formava un únic fons
denominat Generalitat de Cata-
lunya, segons les convencions de
l’ANC s’ha agrupat per procedèn-
cia, de manera que els documents
generats a Catalunya entre 1933 i

1939 s’integren al fons
Generalitat de Catalunya
(II República), mentre els
de 1939-1940 procedents
de París formen part del
fons Generalitat de Cata-
lunya (Exili).

En total s’han digitalit-
zat 3,3 metres lineals de documents, dues monografies i
diversos exemplars que corresponen a 27 publicacions pe-
riòdiques. A més, en tant que font relacionada, també s’ha
digitalitzat el fons Bascos a Catalunya, format per cinc ar-
xivadors i cinc fitxers, que ingressa a l’arxiu de comple-
ment de l’ANC. Entre els tres fons n’ha resultat un volum
aproximat de 37.500 imatges. 

Paral·lelament a la reproducció duta a terme a Artea, a
la seu de l’ANC se n’ha fet la des-
cripció a nivell de fons i a nivell
d’unitat documental composta (ex-
pedient/dossier). El resultat obtin-
gut per a cadascun dels fons de la
Generalitat és: la guia del fons amb
tots els elements de descripció que
estableix la norma ISAD(G) i un
catàleg a nivell d’unitat documen-
tal composta amb els elements de
descripció que la norma considera
essencials per a l’intercanvi d’infor-
mació a nivell internacional. Al
catàleg també hi figura l’idioma
dels documents i, quan s’ha consi-
derat oportú, inclou informació so-
bre l’abast i contingut i notes. 

La documentació del fons
Generalitat de Catalunya 
(II República)

La documentació procedent d’Ar-
tea consta de vuit unitats d’instal·la-
ció. Fou generada els anys 1933-
1939, durant la presidència de
Lluís Companys i els mandats d’An-
toni M. Sbert, com a conseller de
Cultura, primer, i de Governació i
Assistència Social, després.
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La major part d’aquests documents
correspon al Departament de la Pre-
sidència del 1932 al 1939. Foren acu-
mulats per la secretaria del president
Lluís Companys i testimonien activitats
pròpies de la Presidència o fan referèn-
cia a assumptes singulars sobre els
quals el president havia d’estar espe-
cialment informat.

Quant a les activitats pròpies de la
Presidència, i, per tant, referides a
l’administració general de la institu-
ció, les sèries Crònica diària de les ac-
tivitats del president i Actes del Con-
sell Executiu són testimoni de l’acció
de govern. La Crònica permet seguir
l’activitat quotidiana del president
Companys entre març de 1937 i febrer
de 1938, un període de forta agitació
social. Les Actes del Consell -elabora-
des pel conseller secretari Antoni M.
Sbert- abracen pràcticament tota la
guerra, de novembre de 1936 a de-
sembre de 1938, quan sindicats i par-
tits obrers tenien representació a l’exe-
cutiu català.

Dins d’aquesta administració gene-
ral de la institució, diversos expedients
i dossiers fan evident l’interès de la
Presidència per alguns temes concrets:
en relació a l’organització administra-
tiva, les reestructuracions del Departa-
ment de Justícia; sobre personal, les
mobilitzacions de funcionaris; pel que
fa a la hisenda, els pressupostos gene-
rals; quant a legislació i assumptes ju-
rídics, destaca l’enfrontament amb el
Govern de la República pels fets d’oc-
tubre de 1934 i els conflictes de com-
petències sobre obres públiques, agri-
cultura, hisenda, indústria, defensa o
justícia, entre altres.

Diversos reculls i dossiers de
premsa, la majoria dels quals foren
elaborats pel Servei de Premsa del De-
partament de la Presidència, i alguns
fragments de discursos del president
són els únics testimonis documentals
de funcions de representació, protocol
i relacions externes.

En àmbits més específics, hi ha do-
cuments de Cultura, concretament so-
bre la protecció del patrimoni cultural;

Defensa, sobre censura i contracen-
sura de ràdio i premsa; Economia i Fi-
nances, per la regulació de proveï-
ments; Justícia i Dret, sobre irregulari-
tats a l’Administració de justícia i, en
relació a entitats jurídiques, sobre la
regulació del culte catòlic; Obres pú-
bliques, Urbanisme i Comunicacions,
en tant que regulació dels transports,
hi ha documentació sobre la col·lecti-
vització de taxis.

Un petit nombre de documents co-
rrespon al Departament de Cultura,
que aleshores també s’ocupava de les
competències d’ensenyament. La do-
cumentació és dels anys 1928-1938 i
prové del conseller Antoni M. Sbert
Massanet. Consisteix, d’una banda, en
dossiers de premsa sobre educació i
l’actuació política d’Antoni M. Sbert al
capdavant del departament, i, d’una
altra, en documents solts d’organismes
vinculats amb l’ensenyament, com ara
un estat de comptes i un informe sobre
les activitats de l’Institut d’Acció Social
Universitària i Escolar de Catalunya
(IASUEC).

Finalment, hi ha documents del De-
partament de Governació i Assistència
Social, generats també pel conseller
Sbert entre 1936-1939. Malgrat que no
figura explícitament a la seva darrera
denominació, aquest departament ges-
tionava les competències de Sanitat.
Fou amb la darrera reorganització del
govern, el juny de 1937, quan s’agluti-
naren en un únic departament les
competències sobre sanitat, assistència
social i seguretat pública, àmbits que
en altres moments havien constituït
departaments independents. L’escassa
documentació aquí conservada tracta
sobre administració general, assistèn-
cia social i seguretat pública.

Els assumptes d’administració gene-
ral fan referència a organització admi-
nistrativa (dissolució de les patrulles de
control), personal (mobilització dels
funcionaris del departament) i hisenda
(avantprojecte de pressupost departa-
mental del 1939). Sobre assistència so-
cial hi ha testimonis de l’ajut als refu-
giats i l’ajut infantil a la reraguarda,
així com un repertori dels centres d’as-
sistència social. Sobre Seguretat pú-
blica hi ha documents solts on es fa
present la preocupació davant possi-
bles irregularitats.

La documentació del fons Generalitat
de Catalunya (Exili)

Aquest fons, que consta de vint-i-sis
unitats d’instal·lació, és integrat pels
documents generats entre l’abril i el
novembre de 1939 pel Bureau d’infor-
mation -oficina encarregada de la tra-

mitació de subsidis i peticions d’emi-
gració al Servicio de Evacuación de
Republicanos Españoles (SERE)-, que
juntament amb la documentació que
generà a partir d’octubre de 1939 la
Layetana Office –oficina de la Pre-
sidència de la Generalitat a París–
constitueixen l’arxiu d’aquesta última
entitat. 

Una part de la documentació gene-
rada pel Bureau d’information fa re-
ferència a Assistència Social a Refu-
giats. Bàsicament, conté corres-
pondència de refugiats catalans dels
diversos camps de concentració (Ver-
net d’Arieja, Bram, Setfonts, Sant Ce-
brià del Rosselló, Perpinyà i El Bar-
carès) adreçada a Carles Martí Feced
(director del Bureau d’Information),
Jaume Aiguader (representant d’Esque-
rra Republicana de Catalunya al SERE)
i Antoni Escofet (secretari del Consell
Directriu d’ERC). La majoria d’aquesta
correspondència correspon a deman-
des d’informació, subsidis i peticions
per emigrar a països sudamericans tra-
mitades al SERE. També hi ha corres-
pondència sobre el nomenament dels
representants del SERE. Inclou llistes
de refugiats dels camps d’Argelers,
Sant Cebrià del Rosselló i El Barcarès,
a més de documentació puntual de la
Junta de Auxilio a los Republicanos Es-
pañoles (JARE), com és ara la memòria
d’activitats. 

A banda de les accions d’Assistència
Social, també s’hi conserven docu-
ments de l’àmbit de Cultura. Hi ha llis-
tes de bibliografia catalana i gascona,
correspondència de la Fundació Ra-
mon Llull amb estudiants i intel·lec-
tuals catalans residents a França, i hi
destaquen, sobretot, força articles i ga-
lerades per a la Revista de Catalunya i
Oc. 

A partir de novembre de 1939 les
funcions d’assistència social les conti-
nuà endegant la Layetana Office, men-
tre les referents a Cultura anaven a cà-
rrec de la Fundació Ramon Llull. Pel
fet de tractar-se de l’oficina de la Pre-
sidència a París, la major part de la do-
cumentació de l’arxiu de la Layetana
Office és d’Organització administra-
tiva, concretament Afers externs i re-
presentació, amb sèries de corres-
pondència de refugiats catalans
adreçades a Lluís Companys, Joan
Tauler i Jaume Miravitlles. La majoria
tracta sobre temes generals de caire
polític i en destaca l’últim escrit atri-
buïble al president Lluís Companys
abans de ser lliurat a les autoritats fran-
quistes. 

També cal destacar, dins el mateix
àmbit, documentació del setmanari El
Poble Català, així com la corres-
pondència del seu director, Jaume Mi-
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ravitlles, amb diversos exiliats, llistes
de subscriptors i de corresponsals a
Amèrica i un informe presentat per El
Poble Català a la JARE fent balanç dels
resultats. També ens han arribat arti-
cles i il·lustracions recopilats per a la
seva futura publicació i diversos re-
culls de premsa. Pel seu volum es pot
individualitzar el projecte d’un llibre
sobre la Guerra Civil, amb còpies en
català, castellà i francès.

El segon gran grup de documentació
de la Layetana Office és la de gestió de
recursos econòmics aplicats a les re-
sidències (la de Tolosa de Llenguadoc
i la de Montpeller) i delegacions. Se’n
conserven diverses llistes, de persones
que sol·liciten l’ingrés o bé d’estu-
diants allotjats a la residència de Mont-
peller, Tolosa de Llenguadoc i Roissy-
en-Brie. Cal destacar-ne, també, la cor-
respondència de Joan Tauler amb Ma-
nuel Alcàntara, administrador delegat
de la Fundació Ramon Llull a la Re-
sidència de Montpeller, i també la do-
cumentació comptable d’aquestes re-
sidències.

Quant a les activitats pròpies de les
Institucions de Govern, s’hi conserva
la correspondència del president Lluís
Companys relativa a la formació del
Consell Nacional de Catalunya i a la
reclamació de competències al Go-
vern de la República. 

La documentació del fons Bascos 
a Catalunya, generat 
per les institucions basques durant 
el seu refugi a Barcelona 

Aquest fons consta de cinc unitats
d’instal·lació i cinc fitxers. Es tracta de
la documentació generada de juliol de
1936 a octubre de 1937 per la Delega-
ció General d’Euskadi a Barcelona i a
partir d’octubre de 1937 –després de la
caiguda de Bilbao– fins al final de la
guerra pel Govern d’Euskadi refugiat a
Catalunya. Inclou alguns documents
dels primers moments de l’exili a
França. 

El fons, que consta de sis sèries, ha
estat organitzat per l’Arxiu del Nacio-
nalisme/ Abertzaletasunaren Agirite-
gia. La primera correspon a la docu-
mentació produïda per l’activitat insti-
tucional basca a Catalunya, que es di-
videix en dues subsèries. Una tracta de
les relacions amb institucions catala-
nes. Cal destacar-ne els telegrames
creuats entre el lehendakari Aguirre i
el president Companys i els informes i
la correspondència entre els governs
basc i català. L’altra subsèrie, denomi-
nada Relacions amb l’exili català, in-
clou, majoritàriament, documents refe-
rents a les relacions del Govern d’Eus-

kadi amb la seva Delegació a Cata-
lunya.

La segona sèrie conté els documents
produïts per la Conselleria d’Assistèn-
cia Social, quan a partir de la tardor de
1937 el Govern basc s’instal·la a Bar-
celona. Inclou els pressupostos de des-
peses del departament, però en desta-
quen els expedients informatius, així
com informes i correspondència di-
versa relativa a l’atenció als refugiats
bascos a Catalunya. 

La documentació econòmica del
Govern basc a Barcelona (compro-
vants, informes sobre ingressos i des-
peses i altres documents comptables)
configura la tercera sèrie. La quarta cor-
respon als assumptes laborals i, la cin-
quena, als militars. La darrera, deno-
minada Canvis de presoners, conté ex-
pedients i correspondència sobre inter-
canvis de persones i unes 2.570 fitxes
de presoners de guerra dels dos bàn-
dols elaborades per l’Oficina de Can-
vis de la República Espanyola. 

L’ANC incorpora noves fonts per 
a la història d’Euskadi i de Catalunya

Amb l’ingrés, com a arxiu de comple-
ment, del fons Bascos a Catalunya
l’ANC disposa d’una font específica
sobre l’exili del Govern d’Euskadi a
Catalunya. Però a més dels testimonis
sobre la institució de govern, la docu-
mentació informa sobre la vida quoti-
diana i les activitats culturals dels refu-
giats bascos i sobre l’acolliment per
part de la societat i les institucions ca-
talanes. 

Referent al retorn dels documents
que s’integren al fons Generalitat de
Catalunya (II República) el seu ingrés
contribueix a omplir algunes de les lla-
cunes més importants del que fins ara
es conservava a l’ANC, especialment
pel que fa a la documentació generada
pel president Companys i pels diversos
titulars de departaments. Molt sovint es
tracta de documents referits a assump-

tes polítics rellevants, per la qual cosa
completa la documentació del mateix
fons que té un contingut més adminis-
tratiu.

Així mateix és una font excepcional,
en aquest cas per a l’estudi de la histò-
ria del primer exili català (1939-1940),
el fons Generalitat de Catalunya (Exili)
perquè permet conèixer les actuacions
del president Lluís Companys i l’esta-
bliment de les institucions i organitza-
cions catalanes a l’exili, a París. A més,
la gran quantitat de correspondència
d’exiliats que conté, en la qual expli-
quen des d’un vessant més íntim i pri-
vat la seva vida als camps de refugiats i
a les residències d’intel·lectuals a
França, ens acosta als primers anys de
l’exili d’una manera molt viva i perso-
nal.

Per tal de difondre els fons esmen-
tats, el Departament de la Presidència
preveu per al febrer de 2002 publicar
els instruments de descripció elaborats
per l’ANC que, juntament a la publica-
ció El primer exili dels bascos. Cata-
lunya 1936-1939, constituiran la bi-
bliografia bàsica sobre aquests testimo-
nis documentals.

En un altre vessant de la difusió, el
Departament de la Presidència ha en-
carregat al Museu d’Història i a l’Arxiu
Nacional l’organització d’una exposi-
ció on s’explicarà la singular trajectò-
ria dels documents i se n’exposaran els
més significatius. 

Atès el valor i la importància de la
correspondència dels exiliats catalans,
s’ha iniciat l’elaboració d’un catàleg a
nivell d’unitat documental simple
(peça a peça) que ha de permetre re-
cercar per corresponsals i per topò-
nims. Es preveu catalogar unes 5.000
cartes.

Finalment, amb la voluntat d’arribar
al màxim nombre possible d’usuaris, a
través de la web de l’Arxiu del Nacio-
nalisme/ Abertzaletasunaren Agiritegia
i de la web de l’ANC, al llarg del 2002
serà factible la consulta per Internet
tant dels instruments de descripció
(guies i catàlegs) com de la imatge digi-
talitzada de cadascun dels documents.

En compliment de l’acord pres per
l’Euskadi Buru Batzar el 5 de desembre
de 2000, en un acte simbòlic de retorn
el 9 febrer de 2001 el lehendakari Ibar-
retxe lliurà al president Pujol l’esmen-
tat darrer document del president
Companys. Ara, finalitzades les tas-
ques de descripció i reproducció rea-
litzades entre octubre de 2000 i setem-
bre de 2001 pels tècnics de la Genera-
litat, els documents han d’ingressar a
l’Arxiu Nacional de Catalunya.

ÀNGELS BERNAL i CERCÓS

MONTSE GOMÀ i CORTÈS
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13 novembre 2001). 
• Anunci pel qual es dóna publicitat a
l’acceptació de la donació a la Gene-
ralitat de Catalunya de tres documents
personals (1937, 1939 i 1945) del Sr.
Francesc Manresa i Bertran per part del
Sr. Jordi Manresa i Pujol (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, N.
3516 del 19 novembre 2001). 

Adquisicions

Mitjançant la partida 671.01/5 del
pressupost del Servei d’Arxius d’en-
guany han estat comprats, per un im-
port d’1.336.000 PTA, els documents
històrics següents: 11 documents en
pergamí i un en paper, dels anys 1303-
1583, tres dels quals amb el seu segell
de cera penjant (un del rei Martí
l’Humà, un de la Batllia General de Ca-
talunya i un altre del bisbe d’Urgell),
referits a la Cerdanya; Llibre de la
Companyia de la Confraria de Sant Je-
roni dels llibreters de Barcelona (1635-
1662), [163] f.; Descripció sumària o
epítome de la antiquitat, lustrosas prer-
rogativas y memòrias de la insigne ciu-
tat de Mataró (s. XVIII), [177] f.; Llibre
de notes de Segimon Casanova, cinter,
actuant com a sobreposat del gremi de
botiguers de teles de Barcelona (1804-
1807), 2.170 p. + [6] f.; Llibre de notes
de la família Gallart de Barcelona (s.
XIX), [1] f. + 219 p. + [13] p. 
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El dia 19 de novembre l’Honorable
conseller de Cultura, Sr. Jordi Vilajo-
ana, va presidir la inauguració de l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Ripoll.
Aquest arxiu és el vint-i-novè arxiu de
la Xarxa d’Arxius Històrics Comarcals
de la Generalitat de Catalunya que en-
tra en funcionament; de forma que el
70% de les comarques de Catalunya
disposen d’aquest servei.

L’Arxiu és situat a l’edifici anomenat
Hospital Vell, que és al passeig de Sant
Joan, número 1, de Ripoll. Aquest edi-
fici é inclòs al Catàleg Municipal, de
forma que en el procés d’adaptació a
la funció d’arxiu s’ha tingut cura en la
seva protecció. La primera notícia de
l’hospital data de l’any 1573, quan a
iniciativa de l’abat del monestir, Cli-
ment Mai, i amb aportacions dels ripo-
llesos, es va construir vora del camí ral
d’Olot. Aquest hospital sofrí diverses
destruccions (guerra dels Segadors, 1ª
guerra carlina, etc.). L’any 1846 es va
reformar per darrera vegada, conser-
vant les funcions d’hospital i residèn-
cia geriàtrica fins els anys vuitanta. El
seu darrer ús va ser el de seu de l’Es-
cola Taller de Ripoll.

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll
(foto: Servei d’Arxius, Lluís Cermeno, 2001)

L’edifici, en origen, disposava d’una
superfície total de 623,99 metres qua-
drats i ha estat rehabilitat i adaptat a la
funció d’arxiu. Es va construir fins a un
total de 739,93 metres quadrats amb
l’objectiu d’assolir espai suficient per
als dipòsits documentals. L’arquitecte
redactor del projecte ha estat el Sr.
Pere Solà i Busquets. El Departament
de Cultura hi ha realitzat una inversió
total de 108.239.892 pessetes, pels

conceptes d’obres, mobiliari i segure-
tat.

L’Arxiu disposa d’una àmplia sala
de consulta a la tercera planta, amb
dotze punts per als investigadors, així
com una aula on poder realitzar activi-
tats relacionades amb les característi-
ques d’aquest servei (conferències,
cursos, presentacions de llibres...). Dis-
posa de sales de recepció de docu-
mentació, dipòsits de documents equi-
pats amb armaris mòbils compactes i
prestatgeries obertes, amb una capaci-
tat total de 4.826 metres lineals, sala
de desinsectació, sala de classificació
de documents, etc. L’edifici és adaptat
per a les persones que pateixen disca-
pacitats físiques. 
El director és el senyor Joan Farré i Go-
doy, l’adreça: Hospital Vell, Raval de
l’Hospital 2, 17500 Ripoll (Ripollès),
Telèfon 972 715 715 i fax 972 702 912.

Donacions 

• Anunci pel qual es dóna publicitat a
l’acceptació de la donació a la Gene-
ralitat de Catalunya de 28 documents
(1372-1940) de la família Julià de Sant
Jordi Desvalls (Gironès) per part del Sr.
Enric Badia i Rafel (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, N. 3512 del
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Bages: presentació i divulgació de la
col·lecció en fascicles setmanals
L’Abans. Manresa. Recull gràfic 1875-
1965. Manresa en fascicles, que
aplega les fotografies més representati-
ves de la ciutat de Manresa des del se-
gle XIX fins al 1965. Per a més infor-
mació: AHC de Manresa, tel. 93 873
65 25.

Baix Empordà: curs Arxius i recerca
(III): els fons notarials, per L. Pagarolas,
els dies 9, 16 i 23 de febrer del 2002 a
la seu del Consell Comarcal del Baix
Empordà. Organitzat per l’Arxiu Histò-
ric Comarcal de la Bisbal d’Empordà.
Per a més informació: AHC de la Bis-
bal d’Empordà, tel. 972 64 18 01.

Barcelonès: Màster en Documentació
Audivisual, del 4 de febrer al 8 de ju-
liol i de l’1 d’octubre al 9 de desembre
del 2002 en sessions de dilluns a di-
vendres de 16.00 a 21 hores. Organit-
zat per de l’Institut d’Educació Contí-
nua de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona. Per a més informació po-

deu adreçar-vos a: Institut d’Educació
Contínua, Sra. Ester Fernández, tel. 93
542 18 84 i web: www.upf.es/idec;
Jornada de presentació de la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i do-
cuments, el 17 gener 2002, coorganit-
zada pel Servei d’Arxius de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, l’Asso-
ciació d’Arxivers de Catalunya i l’Es-
cola d’Administració Pública de Cata-
lunya, per a més informació: Escola
APC, carrer de Girona, 20, ifernan-
dez@correu.gencat.es.

Maresme: exposició Argentona el
1800: cartografia històrica a partir dels
plànols del Marquesat de Moja, del 13
de gener al 25 de febrer del 2002 a la
seu del Museu del Càntir d’Argentona.
Organitzada per l’Ajuntament d’Ar-
gentona i el Centre d’Estudis Argento-
nins Jaume Clavell amb el suport tèc-
nic de l’Arxiu Històric Comarcal de
Mataró. 

Solsonès: Exposició commemorativa
del 50è aniversari de la Fira de Sant Isi-
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dre, del 22 de desembre del 2001 al
13 de gener del 2002, al pati de la seu
del Consell Comarcal del Solsonès.
Organitzada per l’Arxiu Històric Co-
marcal de Solsona i la Comissió Orga-
nitzadora de la Fira de Sant Isidre de
Solsona. Per a més informació: AHC
de Solsona, tel 973 48 15 54. 

Tarragonès: presentació del número 1
de la revista Materials didàctics de
l’Arxiu Històric de Tarragona, la se-
gona quinzena del mes de gener del
2002; curs El cinema com a font per a
la història i el llenguatge cinematogrà-
fic, els mesos de febrer i març del
2002 a la seu de l’Arxiu Històric de
Tarragona. Organitzat per l’Arxiu
Històric de Tarragona i l’entitat
Anima’t. Serveis Culturals. Per a més
informació: AH de Tarragona: 977 25
10 10. 

Vallès Occidental: presentació del lli-
bre Diplomatari de Sant Pere i Santa
Maria d’Ègara. 958-1207, a cura de
l’equip d’investigació de l’Arxiu Histò-
ric Comarcal de Terrassa. Publicat per
la Fundació Noguera, el primer trimes-
tre del 2002; presentació del fullet in-
formatiu de fons patrimonials de l’ar-
xiu comarcal, el primer trimestre del
2002. Per a més informació: AHC de
Terrassa, tel. 93 733 14 96. 

Scelte e Strategie per la Conservazione
della Memoria. Conferència Interna-
cional a Dobbiaco Prov. Bolazano (Ità-
lia), els dies 25-29 de juny del 2002.
Organitzada per l’Archivio di Stato di
Bolzano. Per a més informació: Secre-
taria: Archivio di Stato; Via A: Diaz, 8,
39100 Bolzano, tel. 39 0471 264 295,
fax 39 0471 407 176, e-mail:
asbz.hg@tiscalinet.it

nica Comarcal (1997-1999) i expe-
dients d’Ensenyament (1999-2000),
6,6 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: noves transferències de docu-
mentació dels fons dels Ajuntaments
de Blancafort (1995), 1,8 m lineals,
Conesa (1995), 1 m lineals, Savallà del
Comtat (1995), 0,8 m lineals, les Piles
(1995), 0,9 m lineals, Senan (1995),
0,6 m lineals i Solivella (1939-1995),
12 m lineals; col·lecció de documents,
fullets, cartells i altres relatius a la
Conca de Barberà (s. XX), 2 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: fons de la Delegació
Comarcal de Proveïments de la Gene-
ralitat (1937), 0,2 m lineals; fons de la
Federació de Sindicats Agrícoles Coo-
peratius de la Selva (1933-1937), 0,1
m lineals; fons patrimonial Can Maso-
ller (1273-1965), 1,5 m lineals i 12
pergamins; fons personal Manuel
Aragó (1890-1937), 0,5 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
fons del Consell Comarcal del Sol-
sonès, documentació dels plans
d’obres d’infraestructura, activitats
classificades, subvencions per al ree-
quilibri territorial i plans d’emergència
d’incendis forestals (1985-1999), 72 m
lineals; quatre postals de Solsona
(1920-1940); 114 goigs del Solsonès
(2001). 

Arxiu Històric de Tarragona: cèdules
cadastrals de rústica de la Gerència
Territorial del Cadastre de Tarragona
(1956-1980), 71 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
fotocòpia del capbreu de la casa de la
Cartoixa de Vallparadís de Terrassa, de
la senyora de Sentmenat (1573-1597)
conservat a l’Arxiu Reial de Barcelona
(ACA); fons Família Dolcet de Terrassa
(1906-1944), 0,12 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
fons del Consell Comarcal del Baix Pe-
nedès, sèries d’habitatge (1990-1998) i
dels Serveis Tècnics (1994-1999), 7,9
m lineals; fons de l’Ajuntament del
Vendrell, sèries de secretaria i contrac-
tació (1929-1975) i del Patronat Muni-
cipal de Turisme (1985-1999), 8 m li-
neals.

Arxiu Històric General d’Aran: fons
del Consell General d’Aran, Servei
d’Agricultura, Ramaderia i Medi Am-
bient, SARMA (1984-2000), 8,9 m li-
neals; fons de l’Ajuntament d’Es Bòr-
des (1799-1970), 10 m lineals; fons
patimonial Çò de Sarte Guilhèm de
Bossòst (1865-1955), 0,10 m lineals;
un volum intitulat Libre d’Inventari des
Mines de Liat, Bossòst (1912-1918). 
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(Setembre-octubre del 2001)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: fons de l’Ajuntament de
Forallac, 77 fotografies; un pergamí
del fons de l’Ajuntament d’Ullastret;
fons del Consell Municipal de Pagesos
de la Bisbal d’Empordà, còpia dels pri-
vilegis atorgats a la Bisbal, 15 docu-
ments; fons de l’Orquestra la Principal
de la Bisbal, 8 documents; documenta-
ció sobre Carles Bech i Abadias, 10
documents. 

Arxiu Històric Comarcal de Cervera:
fons de l’Oficina Liquidadora de Cer-
vera, expedients de l’Impost de Suc-
cessions i Donacions (1952-1995),
9,35 m lineals; fons de l’Ajuntament
de Sant Guim de Freixenet, entrades i
sortides de correspondència (1987-
1995), 1,95 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
fons de l’Ajuntament de la Vajol
(1955-1995), 2 m lineals; fons de
l’Ajuntament (1936/1964) i del Jutjat
de Pau de Vilafan (1869/1988), 0,1 m
lineals; fons del PSUC-Joventut Comu-
nista de Figueres i comarca
(1979/1983), 0,2 m lineals; fons del
Sindicat Agrícola de Garriguella
(1946/1993), 1 m lineal; 12 postals de
Cadaqués (1955/1975) i 42 de la co-
marca (1960/1995). 

Arxiu Històric de Girona: actes de la
Comissió de Qualificació d’Activitats
Classificades (1987-1996), 9 capses;
expedients d’autoritzacions adminis-
tratives d’instal·lacions elèctriques
d’alta tensió i ús públic (1979-1986),

138 capses; còpia en microfilm de ca-
nalars d’actes, capbreus i llibres de no-
tes del fons patrimonial Cors Guinart
de Celrà (1631-1926), 7 llibres; còpia
en mirofilm de cinc volums de la Co-
rrespondance politique dels Archives
des Affaires Étrangères de Paris relatius
a la Guerra de Separació (1640-1659),
cinc rotlles. 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons de l’Ajuntament d’Igualada, expe-
dients d’activitats classificades i
d’obertura d’establiments (1996) i do-
cumentació del padró municipal d’ha-
bitants (1998-2000), 3,6 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
setena transferència de documentació
del fons de l’Oficina Comarcal del
DARP (1987-2000), 11 m lineals; do-
cumentació del fons personal S. Selga
(1965-1982), 1 m lineals; tres fotogra-
fies de Manresa de l’any 1936; una
factura dels magatzems Gras de Man-
resa de l’any 1937; documentació, fo-
tografies i impresos utilitzats en l’ela-
boració del llibre de Francesc Villegas
De Casals a Hayes-Lemmerz. Una em-
presa centenària de Manresa (1894-
2000) (1970-2000), 0,4 m lineals; una
cinta de casset de l’acte de presentació
del llibre de Mn. Jaume Franquesa
Trenta anys de decorat a la seu de
Manresa (2001); un manuscrit de Mn.
Josep Feu intitulat Santa Missió a Vila-
nova de la Roca (63 p.); 24 cartells de
la comarca (1964-2001).

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
fons del Consell Comarcal del Ma-
resme, expedients de la Ponència Tèc-
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Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventaris dels fons de les
cambres agràries locals de Vilopriu
(1945-1994), 4 m lineals i Verges
(1953-1994), 2 m lineals; catàleg de
231 cartells de la col·lecció de l’arxiu
comarcal (1997-2000); reclassificació i
informatització dels fons dels ajunta-
ments de Casavells (1839-1976) i Mo-
nells (1864-1975). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
actualització de l’inventari del fons de
l’Ajuntament de Navata (1957/2000);
inventari del fons del Moviment de
Mestres de l’Alt Empordà (1979-1990);
inventari del fons del Sindicat Agrícola
de Garriguella i la seva comarca
(1914/1943); inventari del fons de la
Cambra Agrària Local de Garriguella
(1946/1993). 

Arxiu Històric de Girona: inventari de
les sèries d’expedients de personal de
carreteres del fons Transports i Comu-
nicacions (1852-1982); catàleg de la
col·lecció de plànols de fars (II part)
(1848-1957); catàleg dels fragments de
la notaria de Castelló d’Empúries
(1280-1657); catàleg del fons Advocat
German Palomino (1958-1988). 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
inventari dels expedients de llicències
d’activitats classificades i d’obertura
d’establiments (1996) i de la documen-
tació del padró municipal d’habitants
(1998-2000); informatització dels in-
ventaris dels fons dels jutjats de 1ª
Instància i Instrucció núm. 1, 2, 3
d’Igualada (1930-1980); digitalització i
catàleg de 200 fotografies de la
col·lecció de fotografies de l’Ajunta-
ment d’Igualda (1944). 

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventaris de les noves trans-

ferències de documentació dels fons
dels ajuntaments de Blancafort (1995),
Conesa (1995) i Savallà del Comtat
(1995); revisió i actualització de l’in-
ventari-catàleg del fons notarial del
districte de Montblanc (1511-2001);
revisió i actualització de l’inventari de
les col·leccions ciutadanes de Mont-
blanc i la Conca de Barberà (s. XX).

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: inventari del fons de
la Delegació Comarcal de Proveïments
(1937); catàleg dels protocols notarials
del Districte de Santa Coloma de Far-
ners (1900); inventari del fons de la Fe-
deració de Sindicats Agrícoles Coope-
ratius de la Selva (1933-1937), 0,1 m
lineals; catàleg de 102 pergamins de
Can Masoller (1273-1676); inventari
del fons personal Manuel Aragó (1890-
1937).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
catàlegs informatitzats de les col·lec-
cions de documents audiovisuals, 47
unitats (1947-2001), sonors, 29 unitats
(1982-2000), documents solts i manus-
crits, 5 m lineals (1455-2001) i publi-
cacions periòdiques locals, 90 capça-
leres (1904-2001); índex toponímic
dels capbreus dels fons notarials. 

Arxiu Històric de Tarragona: inventari
del fons de l’Ajuntament de Renau
(1779-1989); inventari dels fons nota-
rial de Tarragona (1900); segon inven-
tari del fons Castellarnau (1540-1984);
digitalització i catalogació de 200 pla-
ques estereoscòpiques del fons Caste-
llarnau (1900-1910). 

Arxiu Històric General d’Aran: inventa-
ris dels fons patrimonials Çò de Sarte
Guilhèm de Bossòst (1865-1955), Çò de
Bordiè d’Es Bòrdes (1811-1895), Cò de
Martin d’Arres de Jos (1862-1959) i del
segon lliurament de documentació del
fons Çò de Borièr d’Arró (1682-1981).

NOUS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DELS ARXIUS

ALBERCH, Ramon. “Memoria, digitali-
zación y mecenazgo”. A: El profe-
sional de la información. Vol. 10. N.
9 (Barcelona, setembre 2001), p. 34-
37.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon; CA-
BALLÉ I ESTEVE, Francesc. “La ciutat
a través del temps. Cartografia histò-
rica”. A: J. Sobrequés i Callicó (dir.):
Història de Barcelona. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana- Ajuntament
de Barcelona, 2001, p. 13-233.

Arxiu de la Diputació de Tarragona.
S.l.: Diputació de Tarragona,
[2001][fullet].

Arxiu Històric Comarcal de Sort. S.l.:
Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Ajuntament de Sort, Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura
s.a. [fullet].

BELLO I URGELLÈS, Carme. “Restau-
ració de tres plànols de Josep Oriol
Mestres”. A: Butlletí de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts

BIBLIOGRAFIA



Imatges del Berguedà al segle XX. Evo-
lució i transformació de la comarca.
Berga: Àmbit de Recerques del Ber-
guedà, Arxiu Històric Comarcal de
Berga, [2001]. [40] p. [catàleg d’ex-
posició].

PUIG i USTRELL, Pere. “Arxiu Històric
Comarcal de Terrassa: novetats del
servei i perspectives davant lla nova
Llei d’Arxius i documents”. A:
Terme. Núm. 16 (Terrassa, novem-
bre del 2001), p. 12-13. 

SARRET I PONS, Lluís. Les signatures
dels notaris de Tàrrega. Tàrrega: Ar-

xiu Històric Comarcal de Tàrrega,
2001 (Ardèvol; 3). 60 p. 

Scripturaria: el llibre i el document al
llarg de la història. Museu Diocesà
de Barcelona: edifici de la Pia Al-
moina, 6 setembre – 7 octubre de
2001. Barcelona: Museu Diocesà de
Barcelona, 2001. 125 p.

SERRA SERRA, Jordi. “Gestión de los
documentos digitales: estrategias
para su conservación”. A: El profe-
sional de la información. Vol. 10. N.
9 (Barcelona, setembre 2001), p. 4-
18. 

mediterrània per Sagunt, el setembre
participà a la batalla de l’Ebre i el de-
sembre constituí una de les columnes
bàsiques per a la conquesta de Cata-
lunya. Malgrat aquest fet, Franco no
permeté la seva entrada a Barcelona,
tot reservant aquesta acció a tropes ex-
clusivament espanyoles, ni que arri-
bessin a la frontera amb França per
evitar friccions internacionals. Després
d’aquesta campanya, el CTV encara
participà en diverses accions a la
Manxa i Alacant abans de la seva dis-
solució i repatriació el juny de 1939.

La col·lecció del Notiziario

Des de la seva constitució formal,
diàriament el CTV edità uns fulls ci-
clostilats de caràcter intern per a la in-
formació dels seus membres. Redactats
íntegrament en italià, estaven encapça-
lats amb el segell de “segreto” i tenien
entre 1 i 8 folis. Aquest Notiziario te-
nia les seccions següents:

a) Situazione Fronti. Inclou notícies
dels diversos fronts de guerra oberts
a cada moment, detallant les uni-
tats presents a cada posició i les se-
ves accions. Els fronts detallats po-
den ser de caràcter territorial -San-
tander, Espanya Central, Espanya
Sud, Aragó, Llevant, Catalunya- o
segons les unitats que el composen
–Fronte Legionario o Settore CTV,
Fronte Nazionale o, fins i tot, Set-
tore Marroqui, referit a les tropes
d’origen marroquí.

b) Aviazione. Inclou notícies de les
accions de l’aviació, molt especial-
ment dels bombardeigs efectuats.
L’aparició d’aquesta secció en els
Notiziari no és fixa. 

c) Marina. Inclou notícies del movi-
ment de vaixells, detallant tant els
serveis de transport, correu i altres
efectuats com els bombardeigs de
ciutats costaneres. L’aparició
d’aquesta secció en els Notiziari no
és fixa. 

d) Aiuti ai Rossi. Secció dedicada a
informar dels ajuts rebuts pel go-
vern de la República, tant de mate-
rial, avituallaments com de tropes.
L’aparició d’aquesta secció en els
Notiziari no és fixa.

e) Situazione político-militare. Inclou
notícies dels actes de govern de la
República i de les decisions que
afectaven directament el seu exèr-
cit.

f) Riassunto Stampa Settimanale. De
forma intermitent apareix aquesta
secció destinada a donar resums de
les principals notícies de la premsa
internacional sobre la guerra civil i
la situació política mundial.

g) Finalment, en alguns casos aparei-
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Un dels fets que marcaren significativa-
ment el curs de la guerra civil espan-
yola fou l’ajut que els militars revoltats
contra la República reberen d’Ale-
manya i Itàlia. Després de les peticions
en aquest sentit que els generals Franco
i Mola enviaren al govern italià, de
forma paral·lela i sense coneixement
mutu, el mateix mes de juliol Itàlia co-
mençà a enviar material bèl·lic i ins-
tructors per a l’ensenyament dels sol-
dats espanyols que havien d’utilitzar-
lo. Entre aquestes primeres trameses hi
havia els dotze avions cap al Marroc,
que permeteren la mobilitat de Franco i
el seus entre les Canàries, el Marroc i la
Península, i el material tramès a Ma-
llorca, gràcies a les gestions de Joan
March, que serví per desfer l’operació
del comandant Bayo, enviat des de Ca-
talunya per fer front als sublevats. 

El següent pas fou el reconeixement
del govern de Franco fet per Itàlia i
Alemanya el 18 de novembre de 1936.
Aquest fet dóna carta de naturalesa a
l’enrolament de voluntaris italians dins
de l’exèrcit franquista que s’havia pro-
duït des de l’inici de la guerra i que
des de llavors fou coordinat per una
oficina oberta a Roma amb aquesta fi-
nalitat. Ràpidament aquesta oficina
passà a constituir unitats senceres de
voluntaris italians, tant de l’exèrcit
com de les milícies del Partit Feixista.
Pel caràcter voluntari d’aquest enrola-
ment, encara que molts soldats i ofi-
cials provenien de l’exèrcit italià, les
unitats reberen el nom de legions i els
seus membres legionaris. El 9 de de-
sembre Mussolini oferí aquestes unitats
a Franco i els primers homes arribaren
a Cadis el 22 de desembre.

En un primer moment es formà la I
Brigata Volantaria, formada per unitats
d’infanteria, tancs, artilleria i aviació, i

la brigada mixta italo-espanyola Fle-
chas Negras, formada amb un gran
contingent de membres de Falange Es-
pañola. Entre el 5 i el 8 de febrer de
1937 la I Brigata Volantaria dugué a
terme la conquesta i ocupació de Mà-
laga, fet que donà lloc a una intensa
campanya propagandística d’exalta-
ment del seu ajut, per part del govern
italià, que desagradà profundament al
general Franco. Per la seva banda, la
brigada Flechas Negras intervenia en
les operacions que es duien a terme al
front de Madrid i de Biscaia. Davant
l’actuació no controlada dels legionaris
italians i els seus èxits inicials, Franco
exigí el seu enquadrament en un únic
cos sota la seva dependència directa.
Així es constituí formalment el Corpo
di Truppe Volontarie (CTV) que al llarg
de la seva actuació estigué format per
un màxim de quatre divisions i de tres
brigades mixtes italo-espanyoles, la ja
esmentada Flechas Negras a més de
Flechas Azules i Flechas Verdes.

L’actuació del CTV durant la guerra
estigué marcada per l’èxit militar dis-
cret -la desfeta soferta a Guadalajara el
març de 1937 o la participació en la
campanya de Santander amb quantio-
ses pèrdues d’homes i material qües-
tionaren la seva eficàcia i només l’arti-
lleria i, en menor grau, l’aviació rebe-
ren una consideració positiva per part
dels militars revoltats- i per la rivalitat
amb les tropes franquistes en la com-
petició per obtenir el prestigi d’entrar
primers als pobles i ciutats conqueri-
des. Segurament el moment més bri-
llant del CTV, militarment parlant, fo-
ren les campanyes dutes a terme sobre
València i Catalunya. El març de 1938
ocupà alguns pobles catalans després
d’aconseguir trencar el front d’Aragó,
el juny aconseguí arribar a la costa

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

La col·lecció Notiziario del corpo di truppe
volontarie



xen mapes de la situació del front
descrita en el primer apartat

De forma intermitent la col·lecció
abraça des de l’exemplar número 124,
de 19 d’agost de 1937, fins el 609, del
primer d’abril de 1939, encara que la
presència en la col·lecció de resums
de premsa solts arriba fins els corres-
ponents al 26 d’abril. De totes maneres
cal remarca que la major part dels
exemplars corresponen al període de
juliol de 1938 a abril de 1939, mo-
ment en què s’estava efectuant l’ofen-
siva contra Catalunya.

Completen els exemplars del Noti-
ziario els documents següents:

a) 2 carpetes de circulars impreses so-
bre artilleria de 1937-1938. 

b) Les ordres núm. 68 i 90 del CTV,
de 10 de setembre de 1938 i 2
d’abril de 1939, respectivament,
sobre atorgament de condecora-
cions. En cada cas s’especifica el
nom de la persona condecorada, la
medalla atorgada i el motiu de la
seva concessió.

c) Informes sobre la situació de l’exèr-
cit republicà del 6 de novembre de
1938 i 22 de març de 1939.

d) Relacions d’operacions militars
diàries, comunicats de guerra del
Quarter General del General
Franco i una instrucció per a Fle-
chas Azules sobre les actuacions a
realitzar en el moment de prendre
possessió d’una població.

Malgrat que aquesta col·lecció no és
d’un gran volum material (0,3 metres
lineals), la riquesa de la informació
que conté i el fet que els Notiziarii no
apareguin citats en la bibliografia es-
pecífica sobre la guerra civil la conver-
teixen una nova font important per als
estudis sobre el tema.

LLORENÇ CODERN i BOVÉ

Ingressos (setembre - novembre del
2001)

Àrea dels Fons de l’Administració: Ge-
neralitat de Catalunya, Departament
de Comerç i Turism, expedients san-
cionadors en matèria de turisme
(1983-1985), 2,6 m lineals; Departa-
ment de Comerç, Consum i Turisme,
expedients sancionadors en matèria de
consum i disciplina de mercat (1983-
1985), 26, 4 m lineals.
Àrea dels fons Històrics: Fons perso-
nals i familiars: Ramon Maria Roca
Sastre, documentació sobre els home-
natges amb motiu del centenari del
seu naixement, (1999-2000), 0,2 m li-
neals; Joan Maria Brull i Escardó, do-
cumentació de la seva activitat laboral
al Banco Hispano Americano i com a
membre de la Delegación Provincial

de Barcelona del Sindicato de Banca,
Bolsa y Ahorro de la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS (1928-
1981), 2 m lineals; Josep Maria Mas-
sip, correspondència i altra documen-
tació de la seva relació amb el M. H.
Josep Tarradellas a l’exili (1961-1966),
0,1 m lineals; Fons d’associacions i
fundacions: Joventuts Obreres de Ba-
rris d’Acció Catòlica (JOBAC), docu-
mentació de l’Àmbit de la Pau, de
l’Àmbit de la Música, d’altres activitats
del moviment i de diversos consiliaris i
militants (1972-1996), 1,4 m lineals.

Àrea dels fons d’Imatges, gràfics i au-
diovisuals : Fons personals i familiars:
Víctor Alba, 1 microfilm, 17 cassettes,
1 pel.lícula de 8 mm. i 4 cintes de ví-
deo (1960-2001); Ramon Maria Roca
Sastre, 10 diplomes (1916-1972); Joan
Maria Brull i Escardó, 13 cassettes co-
rresponents a discursos, himnes i
cançons franquistes (1978-1981);
Col·leccions: col·lecció d’àlbums fo-
togràfics de l’ANC, àlbum de promo-
ció turística de Mallorca editat pel Fo-
mento del Turismo de Palma-Islas Ba-
leares. Sd.

Nous instruments de descripció (se-
tembre - novembre del 2001)

Àrea dels Fons de l’Administració:
Continuació de la redacció de fitxes de
descripció del projecte de la guia de
fons de l’Arxiu, s’ ha treballat els fons
següents: Departament de Comerç,
Consum i Turisme (fons 501), Prefec-
tura Provincial a Barcelona de Comerç
Interior (Ministeri de Comerç i Turisme)
(fons 498), Institut d’Investigacions Tèc-
niques (fons 489), Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social (fons 572), Dis-
tricte Forestal de Barcelona (fons 490).
Finalització de l’elaboració de les guies
del fons Generalitat de Catalunya (II
República) i Generalitat de Catalunya
(Exili) de la documentació procedent
de l’Arxiu del Nacionalisme de la Fun-
dació Sabino Arana. Inclou també la
seva catalogació a nivell d’unitat docu-
mental composta (expedient/dossier),
restant solament en procés la cataloga-
ció a nivell documental simple (peça
documental) de les sèries de corres-
pondència amb exiliats que es troben
en el fons corresponent a l’exili.

Àrea dels fons Històrics: primer tracta-
ment del fons Ramon Xuriguera; dins
del projecte de redacció de la guia de
fons de l’Arxiu Nacional, s’ ha elaborat
les descripcions de 45 fons en el pro-
gramari GANC i seguint les pautes es-
tablertes per l’Arxiu Nacional per reco-
llir els principals elements de descrip-
ció de la norma ISAD (G). Entre
aquests fons destaquem els següents:
Almeda Alemany y Cia, La España In-
dustrial, Editorial Teide, Burés, SA, Vi-

ladomiu, Manufacturas Valls, SA, Hila-
turas Forcada, SA, Compañía de Ferro-
carriles de Tarragona a Barcelona y
Francia, Mútua Escolar Blanquerna,
Joan Masot, Joaquim de Camps i Ar-
boix, Narcís Feliu de la Penya, Pere
Bosch i Gimpera, Josep Rafael Carreras
i Bulbena, Carles Soldevila i Zubiburu,
Maurici Serrahima i Bofill, Gregori Ló-
pez Raimundo, Enric Prat de la Riba,
Ventura Gassol i Rovira, Raimon No-
guera, Alexandre Galí, Francesc Macià
i Pau Casals.

Àrea dels fons d’Imatges, gràfics i au-
diovisuals: descripció normalitzada se-
gons l’ISAD(G) de 22 fons fotogràfics
(a nivell de fons) per a la realització de
la guia de fons de l’ANC.

Crònica d’activitats:

Exposicions: Cambra fosca (1936-
1946). Imatges de Catalunya dels foto-
periodistes Brangulí, i Cartells de la
República i la Guerra Civil, a Córdova,
i Paranà (Argentina); Retorn dels Ar-
xius de la Generalitat de Catalunya:
documents de la guerra i l’exili conser-
vats pel PNB a la Fundació Sabino
Arana, a la seu de l’ANC, des del 19
de maig del 2001; El Nu femeni. Foto-
grafies d’Antoni Esplugas al Masroig
(Priorat) i a Tarragona; La prevenció de
riscos laborals: Un problema històric.
Col·lecció de cartells (1925 - 1937) de
l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Cala-
fell i València. 

Cicle de conferències: Nobles i so-
cietat. La noblesa i les institucions ca-
talanes. El 2 d’octubre del 2001: La
participació de la noblesa en les insti-
tucions catalanes. Corts, Generalitat i
municipis, per Tomàs de Montagut, a
la seu de l’ANC.  

Cicle de conferències: 2001 Any eu-
ropeu de les llengües. El 8 de novem-
bre del 2001: La diversitat de les llen-
gües com a Patrimoni de la Humanitat,
per Fèlix Martí; el 15 de novembre del
2001: L’indoeuropeu, el tronc comú
de les llengües, per Joan Argenter; el
22 de novembre del 2001: L’Euskera,
tan a prop i tan lluny; per Ainhoa
Aranburu; el 29 de novembre del
2001: Llengua catalana i plurilin-
güisme. Organitzat per l’ANC amb la
col·laboració de l’Associació d’Amics
de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat.
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