
Mossèn Josep Armen-
gou i Feliu fou un eclesiàs-
tic, músic i historiador ber-
guedà, tanmateix la seva
major transcendència és
deguda al seu paper polí-
tic, els seus llibres, primer
clandestins, Justificació de Catalunya i Escrits de temps in-
certs, que van de ser coneguts i van influir en la majoria de
la classe política d’oposició al règim franquista d’arreu de
Catalunya. 

No cal doncs insistir ara en la importància del perso-
natge, només recordar que, segons una enquesta publicada
el 1986 pel Centre d’Estudis Berguedans, una de les seves
obres, Justificació de Catalunya, havia estat llibre de capça-
lera de la majoria i dels més rellevants polítics i intel·lec-
tuals de l’època d’arreu de Cata-
lunya: Heribert Barrera, Miquel Bat-
llori, Max Cahner, Antoni Deig, Jo-
sep Maria Huertas Claveria, Manuel
de Pedrolo, Jordi Pujol, etc. Tampoc
no s’ha d’oblidar la seva influència
política i cultural a Berga, on perso-
natges de tendència força diverses
se’n declararen, en alguns aspectes,
seguidors i hereus intellectuals. 

Tot i els llibres publicats, una de-
sena, i els articles, resta encara inè-
dita una part significativa de la seva
obra. Es tracta de la Crònica me-
nuda de la ciutat de Berga, apunts
manuscrits de l’actualitat bergue-
dana des del 1948 fins el 1975, però
que recullen notícies i valoracions
personals des de la mateixa guerra
de 1936-39, i inclouen també valuo-
ses notes de política general. En clau
berguedana deixa testimoni de cada
fet significatiu. Hi són explicats els
antecedents, sempre que hi ha un
òbit que ell creu que valia la pena
remarcar, es fa la biografia del per-
sonatge, eclesiàstic, polític, econò-
mic, jugador de futbol o simplement
popular. La qüestió és destacable
perquè en parla amb absoluta lliber-
tat i, si cal, amb crítica argumen-
tada, i algunes de les valoracions
que fa, de personatges, però també

de situacions, de grups,
del règim polític en gene-
ral i de la situació bergue-
dana en particular, són del
màxim interès. Procurava
estar ben informat, la qual
cosa aconseguia gairebé

sempre, i àdhuc els actes als que no assistia, com el futbol,
eren ressenyats perquè considerava que importaven a molts
berguedans i també perquè, al seu entendre, molts dels fets
aparentment intranscendents que hi són reflectits, tenen tan-
mateix transcendència considerats en el seu conjunt. Possi-
blement és el document que pot il·lustrar millor la vida ber-
guedana d’aquells anys, quan la majoria de persones no te-
nien accés a tota la informació, i encara avui elles mateixes
poden descobrir aspectes de fets que van viure però que no

havien pogut conèixer amb un mí-
nim de profunditat. 

Era conscient de viure una època
especial i de foscor, de la qual calia
transmetre un record per al futur,
també de la importància del que es-
crivia, i per això sovint en època de
repressió els dietaris havien estat
amagats a casa dels amics més ín-
tims, per a salvaguardar-los. Més
encara, quan ell havia estat denun-
ciat i era molt malvist pel règim.

El manuscrit ocupa 1500 pàgines
de gran format, escrites en una lletra
minúscula. El conjunt està repartit
en tres volums. 

En les seves disposicions a la fa-
mília, poc abans de morir, deia:
“Procureu que no es perdin quatre
grosses llibretes manuscrites, origi-
nals, que porten el títol de Crònica
menuda de la Ciutat de Berga (...) jo
la destinaria a l’Arxiu del Museu
Municipal [en aquell moment no
funcionava l’Arxiu Municipal, es-
trictament parlant], però donada la
tònica política d’algunes notes que
conté potser hi perillaria [redactat
sota la dictadura franquista encara
vigent]. Mireu que es conservi en al-
gun lloc que pugui ésser d’utilitat
pública per al demà”. Aquesta afir-
mació confirma que la Crònica era
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feta amb plena consciència de la inten-
ció i del valor futur com a testimoni
d’una època.

Cal dir que ell ja havia manifestat a
vegades la necessitat que Berga disposés
d’un Arxiu organitzat, en articles seus
apareguts a la revista “Queralt” del 1957
deia: “(...) mai no agrairem prou al Dr.
Pont el treball intel·ligent i abnegat que
estava realitzant en l’ordenació i catalo-
gació del nostre arxiu municipal, i que
la mort li impedí de portar a terme”, i
encara “Seria interessant d’instituir una
Biblioteca-Arxiu de la Ciutat on fossin
recollides totes les obres editades per
autors berguedans, i igualment les inèdi-
tes que els seus propietaris tinguessin el
patriotisme de cedir -a part de la propie-
tat intel·lectual-, així com totes les publi-
cacions diverses editades a Berga i tots
aquells documents interessants que po-
guessin ésser arreplegats. Aquest Arxiu
hauria d’ésser instal·lat pel municipi per
tal de sostreure’l a la fúria iconoclasta
dels canvis polítics” 

El proppassat dotze de juny, en l’úl-
tim acte de legislatura, la família forma-
litzà, a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Berga, la cessió de la Crònica me-
nuda a la Ciutat de Berga. L’inventari de
la donació és molt més ampli. Abraça
fins a dos-cents cinquanta documents,
que a més de la Crònica menuda in-
clouen mecanoscrits originals, escrits
editats, correspondència i moltes notí-
cies de premsa, programes, cartells, ví-
deos i cintes de cassette, arran de la
seva obra, de la seva vida o bé dels di-
versos homenatges que se li van fer. 

Creiem que amb aquesta donació
s’han acomplert les disposicions de
mossèn Armengou pel que fa a la Crò-
nica menuda. L’Arxiu Històric Comarcal
de Berga agraeix molt especialment la
generositat de la família, perquè, així,
garanteix la seva conservació i disponi-
bilitat col.lectiva. El conjunt ha passat a
formar part del fons personal Josep Ar-
mengou i Feliu, en el qual s’apleguen
els documents cedits, els que de diver-
ses procedències ja posseeix la institució
i els que podrà anar recollint en el futur. 

Xavier Pedrals i Costa
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Decret 131/2003, de 27 de maig, de
nomenament del senyor Josep Maria
Sans Travé com a director general del
Patrimoni Cultural (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 3895,
de 30 de maig de 2003).

Anunci pel qual es dóna publicitat a
l’acceptació pel Departament de Cul-
tura de la donació del fons documental
del llinatge Massot-Dalmases amb desti-

Alt Empordà: curs de Genealogia i
heràldica, impartit per Valerià Labara i
Gerard Marí, el matí dels dissabtes 15,
22 i 29 de novembre a la seu de l’Arxiu
Històric Comarcal de Figueres. Organit-
zat per l’AHC de Figueres. Per a més in-
formació tel. 972 67 01 78.

Bages: exposició dels treballs presentats
pel Concurs per un nou logotip dels
Amics de l’Art Romànic del Bages, del
14 al 25 de juliol de 2003, a la seu de
l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa.
Per a més informació: tel. 93 873 65 25.

Barcelonès: Màster en Documentació
Digital, màster online impartit a través
d’Internet, del 19 de novembre de 2003
al 29 de juny de 2004. Organitzat per
l’Institut d’Educació Contínua de la
Universitat Pompeu Fabra de Barce-
lona. El termini per realitzar la preins-
cripció és entre el 8 de setembre i el 30
d’octubre de 2003. Per a més informa-
ció: Institut d’Educació Contínua, tel.
93 542 18 84 i la web: www.upf.es/
idec; XIII edició de les beques notari
Raimon Noguera d’impuls a la investi-
gació sobre els fons notarials. Organit-
zat per la Fundació Noguera. Termini
de presentació de la documentació: 15
de novembre de 2003. Per a més infor-
mació, Fundació Noguera, carrer del
Notariat, 4, 08002 Barcelona; exposició
Somorrostro, del 26 de juny al 27 de ju-
liol de 2003 al Museu d’Història de Ca-
talunya. Organitzat pel mateix Museu
amb la col·laboració del Port de Barce-
lona i del Departament de Benestar i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació: MHC, tel. 93 225
47 00; postgrau Gestió i Didàctica del
Patrimoni Cultural, del 25 de novembre
de 2003 al 15 de maig de 2004 a la Fa-
cultat de Filosofia de la URL i al Museu
Diocesà de Barcelona. El termini d’ins-
cripcions finalitza el 7 de novembre de
2003. Organitzat per la Universitat Ra-
mon Llull amb la col·laboració de la
Delegació del Patrimoni Cultural de
l’arquebisbat de Barcelona i ESADE-Es-
cola Universitària de Turisme Sant Ig-
nasi. Per a més informació: Facultat de
Filosofia de la URL, tel. 93 453 43 38;

curs Intranets corporatives: el paper de
l’arxiver, el dia 25 de setembre de 2003
a la seu de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya. El període d’inscripció és del
8 al 22 de setembre. Organitzat per
l’AAC i l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents. Per a més infor-
mació, AAC, tel. 93 419 89 55; I Jor-
nada Profesional de Documentación de
la Imagen Digital, el 2 i 3 d’octubre de
2003 que es celebrarà al Palau de Con-
gressos de Barcelona. Organitzat per
l’Asociación de Empresas de Documen-
tación-Digital. Per a més informació,
Impulsa/Iniciativas y Medios, tel. 902
222 456, correu-e, impulsa@ctv.es.

Garrotxa: beques Ciutat d’Olot 2003,
beca de Ciències Socials i Humanes Er-
nest Lluch de recerca en ciències so-
cials i humanes en l’àmbit de la co-
marca. Organitzada per l’Ajuntament
d’Olot i l’Arxiu Històric Comarcal
d’Olot. Termini de presentació de pro-
jectes: 30 de setembre de 2003. Per a
més informació: AHC d’Olot, tel. 972
27 91 31 i www.olot.org/cultura.

Gironès: curs L’avaluació documental
als arxius, l’1 d’octubre de 2003 a la seu
del Centre Cívic Pla de Palau de Girona.
El període d’inscripció és del 15 al 25
de setembre. Organitzat per l’Associa-
ció d’Arxivers de Catalunya i l’Escola

nació a l’Arxiu Històric Comarcal de
Cervera (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 3896, de 2 de juny
de 2003).

Decret 177/2003, de 8 de juliol, so-
bre la composició i el funcionament del
Consell Nacional d’Arxius (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, núm.
3935, de 29 de juliol de 2003).
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Superior d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments. Per a més informació, AAC, tel.
93 419 89 55.

Maresme: taller sobre L’Arxiu de la
memòria popular: la memòria com a
font per a la història, a cura de l’Arxiu
de la Memòria Popular de la Roca del
Vallès, el 8 de novembre de 2003, de 9-
14 h., a la seu de l’Arxiu Històric Co-
marcal de Mataró. Organitzat per l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Mataró i l’Ar-
xiu Municipal de la Roca del Vallès. Per
a més informació: AHC de Mataró, tel.
93 758 24 59.

Noguera: Càtedra d’Estudis Medievals
Comtat d’Urgell. VIII Curs d’Estiu. El Po-
der a l’Edat Mitjana, que es celebrarà els
dies 9, 10 i 11 de juliol de 2003 a la seu
del Consell Comarcal de la Noguera.
Termini d’inscripció: 7 de juliol de
2003. Organitzat pel Consell Comarcal
de la Noguera. Per a més informació,
AHC de Balaguer, tel. 973 44 52 00.

Segrià: curs Reglaments, normatives i
manuals de procediment. Estratègies per

a la implantació d’un sistema de gestió
de documents, els dies 7 i 8 d’octubre
de 2003 a la seu del Col·legi d’Arquitec-
tes de Lleida. El període d’inscripció és
del 22 de setembre al 2 d’octubre. Or-
ganitzat per l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents. Per a
més informació, AAC, tel. 93 419 89 55.

Tarragonès: curs Didàctica als arxius.
Els Tallers d’Història de Sant Feliu de
Guíxols, el dia 21 d’octubre de 2003 a
la seu de l’Arxiu Històric de Tarragona.
El període d’inscripció és del 6 al 16
d’octubre. Organitzat per l’Associació
d’Arxivers de Catalunya i l’Escola Supe-
rior d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments. Per a més informació, AAC, tel.
93 419 89 55.

Huelva: setenes jornades d’arxivística
“Enseñar y aprender con el archivo”,
del 7 al 10 d’octubre de 2003 que es
celebraran a Fuenteheridos. Organitza-
des per la Diputación de Huelva. Per a
més informació: Diputación de Huelva,
tel. 95 949 47 12 i 95 949 48 43.

protocols notarials del districte (1977),
7,6 metres lineals; expedient de col·lec-
tivització de l’empresa Aluminio His-
pano Suiza (1936-1937); fotografies di-
gitalitzades procedents de la col·lecció
ciutadana de Sant Feliu de Llobregat
(1939-1984), 33 unitats.

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: Consell Comarcal de
la Selva, documentació de la sèrie Re-
gistre d’entrada i sortida (1994), 3,60
metres lineals; protocols notarials del
districte (1902), 0,90 metres lineals; Jut-
jat de Primera Instància i Instrucció
núm. 1 de Santa Coloma de Farners, lli-
bres registre d’assumptes civils (1963-
1972), 3 volums; Comitè d’empresa JO-
RIGU de Santa Coloma de Farners
(1997-1998), 0,10 metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
Consell Comarcal del Solsonès (1998),
2 metres lineals; Mancomunitat Inter-
municipal Voluntària de Serveis del Sol-
sonès (1998), 0,20 metres lineals; proto-
cols notarials del districte (1977), 1 m li-
neal; Hospital Comarcal del Solsonès.
Fundació Pública (1998), 1,50 metres
lineals; Patronat Comarcal de Turisme i
Desenvolupament Econòmic del Sol-
sonès (1998), 0,20 metres lineals; Fun-
dació Pública Comarcal Francesc Ri-
balta (1998), 0,10 metres lineals; Inicia-
tives i Foment del Solsonès SA (1998),
0,10 m lineal; Centre d’Educació Infan-
til i Primària Setelsis (1980-1995), 1 m
lineal; Junta Municipal del cens Electo-
ral de Solsona (1912-1976), 1 m lineal;
Junta Electoral de Zona de la Seu d’Ur-
gell, municipi de Solsona (1977-1994),
0,30 metres lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: Tribunal
Regional de Responsabilitats Polítiques
de Tarragona (1939-1945), 21 metres li-
neals; protocols notarials de Tarragona
(1901-1902), 2 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
Ajuntament de Terrassa, subfons Socie-
tat Municipal d’Habitatge de Terrassa
SA (1943-2002), 30 metres lineals; Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm. 2
de Terrassa, expedients de processos
(1965-1981), 95 metres lineals; Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 6 de
Terrassa, expedients de processos
(1978-1981), 95 metres lineals; Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de
Cerdanyola del Vallès, expedients de ju-
dicis de faltes (1976-1979), 22 metres li-
neals; Fundació Privada Cultura i Pro-
moció (CIC) de Terrassa (1962-2002), 2
metres lineals; Comitè de Solidaritat de
Terrassa (1967-1985), 0,4 metres lineals;
fons Riera Rifer de Sant Llorenç Savall
(1546-1948), 0,4 metres lineals; incre-
ment del fons Anna Murià i Romaní
(1937-2002), 0,8 metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
Consell Comarcal del Baix Penedès
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(gener-febrer de 2003)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: Ajuntament de La Bisbal
d’Empordà, àrea d’Obres i Urbanisme
(1997), 1,5 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
protocols dels districte de Figueres
(1902), 12 volums; Oficina Liquidadora
de Figueres (1997), 12,8 metres lineals;
empresa D. Marchène, de Portbou
(1958/1987), 1,5 metres lineals.

Arxiu Històric de Girona: (novembre-
desembre de 2002:) Delegació del De-
partament d’Ensenyament, registres de
correspondència (1953-1999), 199 lli-
bres. (gener-febrer de 2003:) Departa-
ment d’Indústria, expedients del Regis-
tre d’Establiments Industrials de Cata-
lunya (1940-2001), 4.034 expedients;
Ministeri d’Agricultura, fotografies aè-
ries de la demarcació (1984-1987), 87
fotografies;Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, actes de qualificació escolar (1966-
1981), 4.428 expedients; protocols no-
tarials del districte de Girona (1902), 13
llibres; fons Saló dels Vinyers (1561-
1976), 86 unitats documentals.

Arxiu Històric Municipal d’Igualada:
Ajuntament d’Igualada, Alcaldia, llibres
de resolucions d’alcaldia (1989-1999).
Indústria i activitats, expedients de
llicències d’activitats (1998). Serveis jurí-
dics, expedients de contenciosos (1998),
13,50 metres lineals; Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 2 d’Igualada
(1989/1994), 0,50 metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
transferències núm. 10 i 11 de l’Oficina
Comarcal del DARP (1992-2002), 10,50
metres lineals; Serveis a la Persona-Ce-
mentiri Municipal (1900-1970), 2 me-
tres lineals; Secció Local de la Creu
Roja de Manresa i l’Oficina Territorial
del Bages-Berguedà i Anoia (1960-
1990), 4 metres lineals; un manuscrit de
Vicenç Prats, intitulat França 1939-1942
(1941-1942); 23 postals de Montserrat
(anys vint i trenta).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
Ajuntament de Conesa, un llibre de la
Cort del Batlle (1593/1741); protocols
notarials del districte de Montblanc
(1902), 0,50 metres lineals; transferèn-
cia núm. 15 del Casal Montblanquí
(1997), 1,35 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Osona: Rà-
dio Vic (1950-1985), 4,5 metres lineals,
i Energia Elèctrica del Ter SA (1913-
1980), 8 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll: Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm. 2
d’Olot, matèria civil (1924-1972), 19,1
metres lineals; fons patrimonial Catllar,
Besora, Camprodon i Rocabruna (1216-
1635), 104 pergamins.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, expedients de quintes i pa-
drons d’habitants (1970-2001), 1,7 me-
tres lineals; Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 2 de Sant Feliu de Llo-
bregat (1952-1981), 25 metres lineals;



(1998-2000), 3,5 metres lineals; Ajunta-
ment del Vendrell, policia local (1986-
1998) i secretaria (1970-1977), 14,5
metres lineals; protocols notarials del
districte del Vendrell (1977), 7,5 metres
lineals.

Arxiu Històric General d’Aran: trans-
ferència núm. 2 del Consell General de
la Vall d’Aran (1989-1991), 0,10 metres
lineals; transferències núm. 8, 9 i 10 del
Consell General d’Aran, OFE d’aranès
(1993-2000) i secretaria (1991-2001),
1,50 metres lineals; Ajuntament de
Vielha-Mijaran. Entitat Local Menor de
Betren (1583/1834), 1 pergamí i 3 uni-
tats documentals.
(març-maig de 2003)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: nou ingrés de documenta-
ció de l’Ajuntament de la Bisbal d’Em-
pordà, àrea d’Intervenció (1993-1995),
3,30 metres lineals; ferreteria Gispert de
la Bisbal d’Empordà (1908-1949), 0,60
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Cervera: 2ª
transferència de l’Oficina Liquidadora
de Cervera (1996-1998), 3,19 metres li-
neals; protocols notarials del districte de
Cervera (1902), 1 m lineal. 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
Col·legi Públic de la Vall de Santa Creu
(1933/1966), 0,10 metres lineals; fà-
brica de sopa Botey de Figueres (1947-
1958), 0,20 metres lineals; fàbrica de
farina ”Sant Salvador” de Figueres
(1918-1970), 20 metres lineals; repro-
ducció del llibre copiador d’oficis del
procurador del marquès de Dos-Aigües
de Palau-savardera (1831-1834);
col·lecció de programes de mà de mú-
sica (1916/1955), 190 unitats.

Arxiu Històric de Girona: fons de la
delegació del Departament d’Indústria,
expedients de captació d’aigües sub-
terrànies (1949-1987), 4.061 expe-
dients; fons patrimonials Busquets de
Cassà de la Selva (1769-1969), 28 uni-
tats documentals; i família Rosés de Gi-
rona, correspondència (1831-1862), 71
unitats documentals; 2n lliurament del
fons del polític i historiador F. X. Coro-
minas (1975-1982), 0,80 metres li-
neals.

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
transferència núm. 12 de l’Oficina Co-
marcal del DARP (1996-2000), 5,25
metres lineals; Unitat Territorial de
Manresa del Departament de Treball
(1980-1997), 51,75 metres lineals; em-
presa tèxtil BETA (s. XX), 31 metres line-
als; fons personal Joan Xavier Quintana
(1995-2000), 0,40 metres lineals; docu-
mentació familiar de Bonaventura Rubi-
nat i Gual (s. XVIII-XIX), 0,10 metres li-
neals; documentació de la família Pe-
rramon, Escodines, (s. XX), 0,10 metres
lineals; fons personal d’Oleguer Miró (s.

XX), 0,10 metres lineals; fotografies de
la família Oms (1929/1950), 9 unitats;
documentació diversa d’Ignasi Bajona
(finals anys 90 del s. XX); col·lecció de
fotografies (2003), 27 unitats; col·lecció
d’impresos i cartells (s. XX), 0,20 metres
lineals i 27 unitats; col·lecció de goigs
(s. XX), 404 unitats; col·lecció d’impre-
sos electorals (1977-2003), 0,20 metres
lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
Oficina Liquidadora de Pineda (1991-
1998), 15,30 metres lineals; protocols
notarials del districte de Mataró (1976-
1977), 68 volums.

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
transferències núm. 13, 14, 15 i 16 del
Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà: àrea de Benestar Social (2000),
àrea de Promoció Econòmica i Rehabi-
litació d’Habitatges (2000), àrea d’Hi-
senda i de l’Organisme Autònom
(1998-2001) i àrea d’Ensenyament
(2000), 15,50 metres lineals; transferèn-
cia núm. 8 de l’Ajuntament de Blanca-
fort (1997), 1,35 metres lineals; trans-
ferència núm. 7 de l’Ajuntament de Co-
nesa (1997), 0,90 metres lineals; trans-
ferència núm. 14 de l’Ajuntament de
Montblanc, secció de Cultura (1988-
2003), 0,45 metres lineals; transferència
núm. 7 de l’Ajuntament de les Piles
(1997), 0,90 metres lineals; transferèn-
cia núm. 8 de l’Ajuntament de Savallà
del Comtat (1997), 0,80 metres lineals;
transferència núm. 5 de l’Ajuntament
de Solivella (1997), 1,65 metres lineals;
col·lecció Enric Sànchez-Cid (s. XX), 4
pel·lícules de 8 mm.

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: proto-
cols notarials del districte d’Olot (1901),
5 volums; increment del fons de la Co-
missió Premis Ciutat d’Olot (1998-
2000), 0,10 metres lineals; Jutjat de Pri-
mera Instància i Instrucció núm. 2
d’Olot (1884/1980), 12,50 metres line-
als; fons Josep Danés i Torras (1915-
1955), 7,70 metres lineals i 145 plànols;
increment del fons Joaquim Danés i To-
rras (1582-1959), 1,80 metres lineals i
46 pergamins; col·lecció de pergamins,
Sant Feliu de Pallerols, (1617) 1 unitat;
Arxiu d’Imatges: increment del fons de
l’Ajuntament d’Olot (2002), 795 posi-
tius; fons Carme Gotarde (1920-1950),
6.387 plaques de vidre; fons Rosa Ma-
nel·la (1936-1939), 115 positius; fons
Ramon Pons (anys 70 del s. XX), 71 po-
sitius; fons Josep Danés (anys 20 del s.
XX), 21 positius; col·lecció Pau Allué
(dècada del 1910-1920), 15 positius;
col·lecció Ferran García Forga (1940-
1960), 18 positius; col·lecció Cinema
Núria (anys 60 s. XX), 38 transparèn-
cies.

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll:
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
(1705-1999), 42 metres lineals.
Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu

de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat: registre d’entrades (2002),
correspondència i expedients de sanitat
i serveis socials (1981-2000), corres-
pondència d’alcaldia (2000), expedients
i padrons de gestió tributària (1998-
2002) i llicències d’obres (1998), 27
metres lineals; protocols notarials del
districte de Sant Feliu de Llobregat
(1977), 2,40 metres lineals; fons Ma-
nuel Claramunt i Raspall (1938), 36 car-
tes enviades des del front; fons Pere Ba-
leta i Maylinch (1986-1991), 0,10 me-
tres lineals; col·lecció Ciutadana de
Sant Feliu de Llobregat (1895-2002),
200 imatges digitalitzades.

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: fons Rovirola de Riu-
dellots de la Selva (1242-1881), 3 me-
tres lineals i 567 pergamins; fons Mn.
Pere Ribot (1940-1997), 9,50 metres li-
neals; i Josep Martí i Sabé (1920/1964),
6 fotografies.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
Consell Comarcal del Solsonès (1998-
2002), 5 metres lineals, 189 positius i 57
negatius fotogràfics; Junta Electoral de
Zona de la Seu d’Urgell (Solsonès), do-
cumentació del municipi de Pinós
(1977-1996), 0,30 metres lineals; Pre-
fectura Local del “Movimiento” de Pinós
(1950-1974), 0,10 metres lineals; Comu-
nitat d’Electrificació de Pinós (1950-
1975), 0,10 metres lineals; col·lecció de
documents audiovisuals (1950), 1 pel·lí-
cula en format VHS; col·lecció de ma-
nuscrits i documents solts (1757-1997),
8 unitats documentals.

Arxiu Històric de Tarragona: protocols
notarials del districte de Tarragona
(1901-1902), 2 metres lineals; fons del
Tribunal Regional de Responsabilitats
Polítiques a Tarragona (1939-1945), 21
metres lineals; Associació d’Alumnes i
Exalumnes de l’Escola de Treball (1940-
1975), 2 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
Ajuntament de Terrassa, expedients de
llicències d’obres (1995), 27 metres li-
neals; protocols notarials del districte de
Terrassa (1977), 19 metres lineals; Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm. 1
de Cerdanyola del Vallès, expedients de
processos civils i penals (1978-1981),
26 metres lineals; Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 2 de Cerdan-
yola del Vallès, expedients de processos
civils i penals (1985-1986), 14 metres
lineals; increment del fons d’empresa F.
Verdera, SA (1912-2002), 0,50 metres
lineals:

Arxiu Històric General d’Aran: trans-
ferència núm. 11 del Consell General
d’Aran (1998-2001), 0,30 metres lineals;
transferència núm. 2 de l’Ajuntament de
Betren, Vielha-Mijaran (1349-1963),
0,70 metres lineals i 5 pergamins.
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(gener-febrer de 2003)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: catàleg de la col·lecció de
goigs.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
catàleg de 15.564 fitxes d’interns del
Centre Penitenciari de Figueres (1937-
1975); inventari del fons de l’empresa
D. Marchène, de Portbou (1958/1987)

Arxiu Històric de Girona: (novem-
bre-desembre de 2002) catàleg del fons
Adolf Fargnoli (1916-1935); catàleg del
fons Veray de Celrà (1208-1888); catà-
leg del fons d’empresa Rexach SL
(1911-1990).

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
inventaris del fons de l’Ajuntament
d’Igualada: Alcaldia, llibres de resolu-
cions d’alcaldia (1989-1999); Indústries
i activitats, expedients de llicències
d’activitats (1998); Serveis jurídics, ex-
pedients contenciosos (1998); i expe-
dients d’obres majors (1850-1880); in-
ventari de la col·lecció d’impresos
(1890-2001); catàleg de cent fotografies
de l’Arxiu Municipal d’Igualada (2001).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventaris de la transferència
núm. 7 de l’Ajuntament de Blancafort
(1996), de la transferència núm. 6 de
l’Ajuntament de Conesa (1996) i de la
transferència núm. 6 de l’Ajuntament
de les Piles (1996); inventari de la
col·lecció del fons municipal de Savallà
del Comtat (1672/1977)

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll:
catàleg dels manuals notarials de la Vall
de Ribes dipositats a la biblioteca Lam-
bert Mata de Ripoll (1348-1554); catàleg
dels pergamins del fons Catllar, Besora,
Camprodon i Rocabruna (1216-1635);
catàleg de la col·lecció de goigs de la
comarca del Ripollès (1816-2003).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: catàleg de les imatges
del fons de la revista local Vaivé (1881-
2001); inventari del fons Pere Baleta i
Maylinch (1990-2001); catàleg de les
fotografies de la col·lecció ciutadana de
Sant Feliu de Llobregat (1909-2001).

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventari de la
col·lecció de textos musicals (manus-
crits i partitures) (s. XV/XX).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
actualització de l’inventari del fons del
Consell Comarcal del Solsonès (1998);
inventari del fons de la Junta Comarcal
Vigilada de Solsona (1943-1969); in-
ventari del fons de la Junta Municipal
del Cens Electoral de Solsona (1912-
1976); inventari del fons de la Junta
Electoral de Zona de la Seu d’Urgell:
municipi de Solsona (1977-1994); ac-

tualització de l’inventari del fons de
l’Hospital Comarcal del Solsonès. Fun-
dació Pública (1998).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventari del nou ingrés del fons Observa-
tori Meteorològic de Sort (2002); catà-
leg de les incorporacions a la col·lecció
Fotografies (s. XX).

Arxiu Històric de Tarragona: inven-
tari dels registres i volums de la Delega-
ció Provincial d’Hisenda de Tarragona
(1850-1971); inventari dels protocols
notarials de Tarragona (1901-1902).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventari del subfons Societat Municipal
d’Habitatge de Terrassa SA del fons de
l’Ajuntament de Terrassa (1943-2002);
revisió de l’inventari dels expedients de
judicis de faltes del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 1 de Cerdan-
yola del Vallès (1976-1979); inventari
del fons Fundació Privada Cultura i Co-
municació (CIC) de Terrassa (1962-
2002); inventari del fons Comitè de So-
lidaritat de Terrassa (1967-1985); inven-
tari del fons patrimonial Riera Rifer de
Sant Llorenç Savall (1546-1948); inven-
tari del fons personal del notari Fran-
cesc de P. Badia i Tobella de Terrassa
(1907-1935).

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: inventaris de les sèries de l’Ajun-
tament del Vendrell, Hisenda (1973-
1995) i Intervenció (1978-1995).

Arxiu Històric General d’Aran: in-
ventari de la transferència núm. 2 del
Consell Comarcal de la Vall d’Aran
(1989-1991); inventari de les transferèn-
cies núm. 8, 9 i 10 del Consell General
d’Aran (1991-2001); inventari del fons
patrimonial Jaquet de Salardú (1860-
1940); inventari de la transferència
núm. 3 de la col·lecció Claudio Aventín
Boia (1868-1960).

(març-maig de 2003)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: adaptació dels quadres de
classificació dels fons dels ajuntaments
de Fontanilles (1816-1991) i Vulpellac
(1857-1973) al GAC; inventari del fons
de la Federació Local de la CNT de la
Bisbal d’Empordà (1976-1981); inven-
tari del fons de la ferreteria Gispert de la
Bisbal d’Empordà (1908-1949); inven-
tari del fons dels cinemes Olimpia i
Mundial de la Bisbal d’Empordà (1936-
1938); actualització del catàleg de la
col·lecció de goigs (s. XIX-XX).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventaris dels fons de l’ajuntament
(1886/1999), del jutjat de pau
(1939/1998) i del sindicat agrícola
(1937-1939) de Santa Llogaia d’Àl-
guema; inventari-catàleg del fons d’em-
presa del despatx del procurador i ad-

vocat Lagresa de Figueres (1673/1997).

Arxiu Històric de Girona: catàleg de
la notaria de Calonge (1483-1851);
catàleg del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 1 de Figueres, sèries de
llibres oficials (1927-1955).

Arxiu Històric Comarcal de Man-
resa: inventari del fons Joan Xavier
Quintana (1995-2000)

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventari de les transferències
núm. 13 i 14 del Consell Comarcal de
la Conca de Barberà: àrees de Benestar
Social i Promoció Econòmica i Rehabi-
litació d’Habitatges (2000); inventari de
la transferència núm. 7 de l’Ajuntament
de Conesa (1997); inventari de la trans-
ferència núm. 7 de l’Ajuntament de les
Piles (1997); inventari de la transferèn-
cia núm. 8 de l’Ajuntament de Savallà
del Comtat (1997); inventari de la trans-
ferència núm. 4 de l’Ajuntament de So-
livella (1988-1997); inventari de la
transferència núm. 2 de l’Ajuntament
de Vallfogona de Riucorb (1961-1997).

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: in-
ventari del fons de la família Pellicer
(1607-1931); inventari provisional del
fons Josep Danés i Torras (1915-1955);
inventari del segon lliurament del fons
Joaquim Danés i Torras (1582-1959);
catàleg de pergamins del mas Colldeca-
rrera del segon lliurament del fons Joa-
quim Danés i Torras (1275-1613).

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll:
inventari de l’Ajuntament de Vallfogona
de Ripollès (1705-1999); inventari de la
col·lecció de partitures musicals manus-
crites (1844-2003) i de la de cartells, là-
mines i gravats (s. XIX-1986).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: actualitzacions dels in-
ventaris de l’Ajuntament de Begues
(1942-2002) i del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 2 de Sant Fe-
liu de Llobregat (1952-1981); catàleg
d’imatges de la col·lecció Ciutadana de
Sant Feliu de Llobregat (1895-2002).

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventari de l’Ofi-
cina del DARP (1966-1996); catàleg de
protocols notarials del districte (1902).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
actualització de l’inventari del Consell
Comarcal del Solsonès i del catàleg de
fotografies (1985-2002); inventari de
l’Ajuntament de Pinós (1876-1996); ac-
tualització de l’inventari de l’Ajunta-
ment de Castellar de la Ribera (1853-
1995); inventari del Centre d’Educació
Infantil i Primària Setelsis (1915-2002);
actualització de l’inventari de la Junta
Electoral de Zona de la Seu d’Urgell
(Solsonès) (1977-1996); actualització de
l’inventari del Jutjat de Pau de Castellar
de la Ribera (1877-1981); actualització
del catàleg de la col·lecció de Manus-
crits i documents solts (1757-1997).
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Arxiu Històric Comarcal de Sort: re-
visió de les sèries obres de PUOS i Pla
de Camins i Activitats Classificades del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà a
nivell de catàleg (1989-1999); revisió de
l’inventari-catàleg del fons ADM Cata-
lunya General, índex onomàstic i topo-
nímic (1026-1761); índex onomàstic i
toponímic dels volums 1-4 de la notaria
d’Esterri d’Àneu (1736-1739), 0,10 me-
tres lineals; inventari del Jutjat de Pri-
mera Instància de Sort (1904-1966).

Arxiu Històric de Tarragona: inven-
tari dels registres i volums de la Delega-
ció Provincial d’Hisenda de Tarragona
(1850-1971); inventari dels protocols
notarials de Tarragona (1901-1902).

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
catàleg de les llicències d’obres de par-
ticulars de l’Ajuntament de Tàrrega
(1965-2003).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
descripció ISAD(G) a nivell de fons de
31 fons empresarials (1822-1989); in-
ventari de la nova documentació in-
gressada al fons Anna Murià i Romaní
(1937-2002).

Arxiu Històric General d’Aran: inven-
tari de la transferència núm. 11 del Con-
sell General d’Aran (1998-2001); inven-
tari de l’Ajuntament de Betren,
Vielha.Mijaran (1349-1963); inventari de
l’Ajuntament d’Es Bòrdes (1618-1977).

CATALAN I BENAVENT, Montserrat.
“L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Ma-
cià”. A: Josep Tarradellas o la reivin-
dicació de la memòria (1899-1988).
Lleida: Pagès editors, 2003. (Guimet;
67), p. 217-243.

COMBE, Sonia i altres. “Guerres d’ar-
xius. Història, memòria i política”. A:
L’Espill. Segona època. N. 13 (Valèn-
cia, primavera 2003), p. 62-130.  

CRUANYES I TOR, Josep. Els papers de
Salamanca. L’espoliació del patri-
moni documental de Catalunya
(1938-1939). Barcelona: Edicions 62.
(No ficció; 21). 392 + [6] p.

FONTANALS, Reis. “El fons patrimonial
del marquesat de Moja de la Biblio-
teca de Catalunya”. A: El Cartipàs del
Plafó. N. 9 (Olot, abril de 2003), p. 2.

GRAU I PUJOL, Josep M.T. “Documen-
tació sobre Santa Coloma de Queralt
i la baixa Segarra a l’Arxiu Històric
de Tarragona (AHT)”. A: Recull. N. 8
(Santa Coloma de Queralt, 2003), p.
39-49.

GUAL I VILÀ, Valentí. “Els llibres sacra-
mentals de la baixa Segarra (Edat Mo-
derna). Estat del fons documental”. A:
Recull. N. 8 (Santa Coloma de Que-
ralt, 2003), p. 53-58.

GUARDIOLA, Gaspar. “Documents en
pergamí servats a l’arxiu parroquial
de l’església de Sant Esteve d’Olot on
es troben dades referents a masos si-
tuats en els termes de Sant Joan les
Fonts i Begudà”. A: El Soroll de les
Fonts. N. 36 (Sant Joan les Fonts, ge-
ner de 2003), p. 17.

GUARDIOLA, Gaspar. “Pergamins rela-
cionats amb les parròquies de
Bianya”. A: Bisania. N. 10. (La Vall
de Bianya, febrer de 2003), p. 8-9.

GUARDIOLA, Gaspar. “Documents de
l’Arxiu Parroquial de Castellfollit”. A:
Basalt. N. 79 (Castellfollit de la Roca,
maig de 2003), p. 6-7.

MATARAN ANGUELA, J. A.; LAFUENTE
BATANERO, L. i altres. Normativa so-
bre el Patrimonio Histórico Cultural. 2
toms. Madrid: Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2002. (Análi-
sis y documentos; 15). 1682 p. 

MUTGÉ I VIVES, Josefina. Pergamins
del monestir benedictí de Sant Pau
del Camp de Barcelona de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó (segles XII-XIV).
Barcelona: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Institut Milà
i Fontanals. Departament d’Estudis
Medievals, 2002. (Anuario de Estu-
dios Medievales. Annex; 45). 361 p.

PALOU I MIQUEL, Hug. “Notícia dels
llibres registre notarials de Santa Co-
loma de Queralt de l’Arxiu Municipal
Fidel Fita d’Arenys de Mar”. A: Re-
cull. N. 8 (Santa Coloma de Queralt,
2003), p. 13-35.

PEDROL GIMÉNEZ, Maite. “El fons de
l’Ajuntament de la Ciutat de Solsona
de l’Arxiu Històric Comarcal de Sol-
sona”. A: Oppidum. Revista cultural
del Solsonès. N. 2 (Solsona, 2002), p.
19-27. 
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consciència de la importància dels seus
propis fons documentals i de la necessi-
tat de preservar-los per a la investigació
i l’estudi. El projecte s’adreça als arxius
dels òrgans centrals dels moviments i
entitats juvenils d’àmbit català.

El CNJC es constitueix legalment
l’any 1985, si bé té els seus inicis l’any
1976 amb la creació de la Taula de Jo-
ves de Catalunya. Actua com a plata-
forma no governamental que aplega les
principals entitats juvenils d’àmbit na-
cional i els consells territorials de joven-
tut. En l’actualitat compta amb 79 enti-
tats que són de diversa naturalesa (estu-
diants, organitzacions polítiques i sindi-
cals, educatives, etcètera) i diversos ob-
servadors com els consells locals i co-
marcals de la joventut. Entre els seus
objectius podem destacar el foment de
l’associacionisme juvenil, la representa-
ció de les entitats juvenils en aquells or-
ganismes de l’administració que així ho
demanin, promoure les relacions entre
les entitats juvenils, l’impuls de la parti-
cipació dels joves en activitats interna-
cionals i l’elaboració d’informes i estu-
dis sobre matèries relacionades amb la
joventut. És per aquest motiu que
aquest organisme sigui el més adient
per a fer d’interlocutor entre l’adminis-
tració i les associacions privades. La
XXIV Assemblea General del CNJC (Sit-
ges, març de 2002) aprovà una resolu-
ció que reconeixia la importància histò-
rica i cultural del patrimoni documental
del moviment associatiu de Catalunya,
instava les entitats membres a empren-
dre mesures eficaces de protecció i di-
fusió i, donant exemple, autoritzava la
cessió de l’arxiu del CNJC del període
1979-1999 a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya. 

El conveni signat el juliol del mateix
any estableix l’ingrés a l’ANC de l’arxiu
del CNJC (1979-1999) anteriorment es-
mentat i de la col·lecció de documents i
publicacions editades per entitats juve-
nils recopilades per la Secretaria Gene-
ral de la Joventut des de la seva creació
l’any 1980. De cara a les entitats juve-
nils privades el conveni crea un marc
de col·laboració entre les entitats sig-
natàries amb la doble finalitat: de pro-
moure la cessió dels arxius històrics de
les entitats a l’ANC o al centre d’arxiu
públic que correspongui, segons deci-
deixi la mateixa entitat, i de donar su-
port tècnic i recursos humans i mate-
rials perquè les mateixes entitats puguin
organitzar els seus propis arxius de ges-
tió. Es tracta, en definitiva, d’alliberar
les entitats de la càrrega de conservar i
ordenar la documentació històrica, pro-
movent l’ingrés d’aquesta en un centre
públic, i d’adreçar els esforços vers l’es-
tabliment d’un mínim sistema de gestió
que sigui útil per al funcionament de les
entitats i que permeti en el futur que els
arxius arribin ordenats als centres de
dipòsit. 

El conveni té una preocupació espe-
cial per a promoure i garantir l’accés a
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Els arxius històrics de les entitats i moviments
juvenils a l’Arxiu Nacional de Catalunya

La Llei d’arxius i documents, apro-
vada pel Parlament de Catalunya
(2001), estableix la possibilitat que les
entitats que han produït i aplegat fons
documentals els cedeixin en dipòsit a un
centre d’arxiu per tal que puguin ser de-
gudament conservats i inventariats. Els
arxius produïts per les associacions i
moviments juvenils catalans donen testi-
moni de la trajectòria i activitats de les
entitats i dels seus membres, són un ins-
trument imprescindible per conèixer la
història del moviment associatiu juvenil
i serveixen per comprendre les diverses
formes de participació i de compromís
social de les entitats juvenils i dels joves.

La llarga tradició associativa en el
món juvenil, molt important ja al co-
mençament del segle XX, obliga als res-
ponsables del patrimoni documental a
establir programes de conservació, re-
cuperació i accés, que tinguin en
compte les característiques específi-
ques d’aquest tipus d’associacions.

Mentre que algunes d’elles –el cas pa-
radigmàtic seria l’Escoltisme- tenen una
tradició gairebé secular i han gaudit
d’estructures que han assegurat la con-
tinuïtat i preservació dels arxius, moltes
altres entitats juvenils han tingut una
història més efímera, no han arribat
mai a organitzar un arxiu i els seus do-
cuments s’han acabat disgregant i desa-
pareixent

La presa de consciència de la im-
portància dels fons documentals d’àm-
bit juvenil i els bons resultats del pro-
grama de descripció realitzat per l’Arxiu
Nacional de Catalunya amb la col·labo-
ració de la Secretaria General de la Jo-
ventut són el punt de partida de l’ambi-
ciós conveni signat el 15 de juliol del
2002 entre les dues institucions esmen-
tades i el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya (CNJC). L’objectiu bà-
sic del conveni és l’establiment d’un
marc de col·laboració estable perquè
les entitats juvenils catalanes prenguin



la documentació, salvant les restric-
cions que estableixi la legislació per als
documents que contenen dades de ti-
pus personal, i per la salvaguarda dels
drets de cada entitat, donat que preveu
que els ingressos es realitzin preferent-
ment a títol de dipòsit. Una clàusula fi-
nal estableix que la vigència del con-
veni sigui de tres anys prorrogables.

Amb aquest conveni, l’ANC intenta
superar la funció de receptora passiva
de documentació privada per a realitzar
polítiques actives de preservació i recu-
peració. Els reptes que les institucions
signatàries han assumit per als propers
tres anys són veritablement notables i
difícils d’assolir sense una preocupació
i seguiment constants. Cal, en primer
lloc, que les entitats representades en el
CNJC s’adonin de la importància dels
seus arxius i de la necessitat d’ordenar-
los i cedir-los per a l’estudi i investiga-
ció. Això, naturalment, no es farà sense
les orientacions tècniques que ha d’ofe-
rir l’ANC, a partir de les directrius esta-
blertes pel Servei d’Arxius, i sense la
disponibilitat de recursos humans. En
aquest darrer apartat resulta fonamental
la implicació de la Secretaria General
de la Joventut perquè, a través del Pla
de Joventut a Catalunya, pugui enviar a
les associacions tècnics preparats que
les assessorin en els treballs de tracta-
ment documental.

Amèlia Castan Ranch

Ingressos (març-maig de 2003)

Àrea dels fons de l’Administració: Fons
de la Generalitat de Catalunya: Depar-
tament d’Indústria i Energia: Expedients
d’instal·lacions receptores de baixa ten-
sió (1980-1982), 27,10 metres lineals;
Departament d’Economia i Finances:
Resums estadístics de tancament de
despeses i tancament de pagaments
(1982-1985), 0,60 metres lineals. Fons
de l’Administració Perifèrica de l’Estat:
Delegació Provincial de Barcelona del
Minsiteri d’Indústria i Energia: Expe-
dients d’instal·lacions receptores de
baixa tensió (1965-1982), 1,40 metres
lineals. Fons d’Institucions: Junta Electo-
ral Provincial de Barcelona: Llibres
d’actes (1979-2000), 222,40 metres li-
neals.

Àrea dels fons històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: Lliga de Mutilats
i vídues de la guerra d’Espanya: Llibres
d’actes de la Junta Directiva, de registre
de correspondència i de comptabilitat;
sol·licituds de socis i expedients de
concessió d’ajuts; correspondència; do-
cuemntació sobre actes organitzats per
l’entitat (1970-2000), 5,20 metres line-
als. Fons comercials i d’empreses: Grup
d’Empreses Plandiura, Carreras i Buxe-
res: Escriptures i documentació comp-
table de Plandiura y Carreras, SA
(1920-1941), 0,10 metres lineals; Pa-

tentdigest Internacional: Expedients de
patents, models, marques i distintius
(1964-1999), 38 metres lineals. Fons
patrimonials i familiars: Llinatge Giralt
de Sant Pere de Ribes (Garraf): Docu-
mentació familiar i patrimonial (segles
XVIII-XX), 3,60 metres lineals. Fons
personals: Josep Giralt i Raventós: Do-
cumentació sobre les seves activitats
polítiques i associatives. Biblioteca
(1950-1990), 11 metres lineals; Jordi
Casacuberta i Pérez: Documentació
d’Estat Català i col·lecció de publica-
cions (1930-1970), 1,50 metres lineals;
Maurici Serrahima i Bofill: Informe so-
bre la guerra de 1936-1939 redactat
per a la revista Esperit i còpia d’una
carta mecanografiada enviada pel pre-
sident Companys a Pau Romeva
(1939), 0,10 metres lineals.

Àrea de fons d’imatges, gràfics i audio-
visuals: Col·lecció de documents del
viatge del vaixell Winnipeg a Xile
(AGE): 1 cartell de l’exposició sobre el
60 aniversari del viatge del Winnipeg
(setembre de 1.999); Ter Industrial, S.A.:
40 fotografies en b/n d’aquesta indústria
tèxtil, destacant especialment les del
desmantallament de les instal·lacions i
desballestament de la maquinària; Fa-
mília Maluquer: 12 plaques estereoscò-
piques sobre la desfilada del Día de la
Raza (1927) i la Central Hidroelèctrica
de Molinos (1927); Tecla Sala e Hijos,
S.A: 5 fotografies b/n i 10 en color de la
fàbrica de Roda de Ter i dels danys pro-
duïts per inundacions (1957-1982); Do-
lors Marsans i Comas: 14 fotografies
b/n, 11 en color, 30 postals i altre mate-
rial del seu fons personal, relacionades
amb la defensa dels animals i la figura
del doctor Albert Schweitzer; Llinatge
Despujol: Àlbum de vellut verd i canto-
neres amb 36 albúmines. (1855-1885).

Col·lecció de dibuixos i gravats de
l’ANC: Litografia 2/150 de Francesc Ar-
tigau i Seguí feta per a Mútua Asepeyo
en la commemoració del dia de Segure-
tat i Salut en el Treball.

Nous instruments de descripció (març-
maig de 2003)

Àrea dels fons de l’Administració:
S’han actualitzat, amb la inclusió de les
dades corresponents a nous ingressos,
les fitxes de descripció del projecte de
la guia de fons de l’Arxiu corresponents
als fons: Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya (fons
283), Departament d’Indústria i Energia
(fons 439), Departament d’Economia i
Finances (fons 203) i Delegació Provin-
cial a Barcelona del Ministeri d’Indús-
tria i Energia (fons 515); S’han continuat
les tasques de migració al GANC amb
la incorporació al sistema de deu instru-
ments de descripció corresponents als
fons: Departament d’Indústria i Energia
de la Generalitat de Catalunya (fons
439), Delegació Provincial a Barcelona

del Ministeri d’Indústria i Energia (fons
515: vuit instruments de descripció co-
rresponents al mateix número d’ingres-
sos) i Prefectura del districte miner de
Barcelona (fons 641), el que suposa
38.436 registres; S’han informat i donat
d’alta al sistema els ingressos de l’arxiu
de Complement corresponents als fons
d’institucions següents: Imatges mòbils
en suport digital provinents del Banc
d’Imatge i So de l’Institut Català de la
Dona (fons 48) i de l’Institut d’Estudis
Mediterranis (fons 49).

Àrea dels fons històrics: Continuació de
la redacció de fitxes de descripció del
projecte de la guia de fons de l’ANC.
S’han realitzat les descripcions dels fons
següents: Frederic Rahola i d’Espona;
Francesc de Paula Vilaseca i Rovellat;
Partit Socialista Unificat de Catalunya;
Francesc Bierge; Compañía de Indus-
trias Agrícolas, S.A. (CIA); Miquel Gi-
nart i Castellà; Industrias Riva, S.A.;
Álvaro Soldevila, S. A.; Algodonera del
Sur, S. A.; Primer tractament dels fons
següents: Jordi Ventura (1861-1998)
12,20 metres lineals; Dolors Marsans i
Comas (1944-1996) 1,40 metres lineals;
Francesc Xavier Vela i Parés
(1731/1981), 1,20 metres lineals.

Crònica d’activitats:

Exposicions: Gabriel Casas. Fotomun-
tatges. Sala d’exposicions de l’Antiga
Audiència. Ajuntament de Tarragona,
de l’1 al 30 de maig; Col·lecció de car-
tells sobre la prevenció d’accidents la-
borals: 1925-1936. Arxiu Històric Co-
marcal de Solsona, del 16 al 18 de
maig.

Conferències: Cicle: Noblesa i Societat:
La noblesa i la cultura catalana: 1
d’abril, “La noblesa catalana i la seva
aportació en les institucions culturals
del segle XVIII”, per Mireia Campaba-
dal. Organitzat per l’ANC i l’Institut
d’Estudis Nobiliaris Catalans; Cicle:
Què ens fa humans?: 6 de marc, “Punt
de vista neurològic”, per Pere Nolasc
Acarín; 13 de març, “Punt de vista an-
tropològic”, per Ramon M. Nogués; 20
de març, “Punt de vista filosòfic”, per
Misericòrdia Anglès; 27 de març, “Punt
de vista espiritual”, per Vicent Igual; Ci-
cle: Més enllà de la ciència: 8 de maig,
Antoni Prevosti; 15 de maig, Adolf To-
beña; 22 de maig, Antoni Millet; 29 de
maig, Garcia Doncel. Organitzat per
l’ANC, l’Associació d’Amics de la
UNESCO de Valldoreix-Sant Cugat i
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Altres actes: l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya va celebrar el 17 de maig la tra-
dicional Jornada de Portes Obertes.
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