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Editorial
La publicació de la Norma de
Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC)

El proppassat més de maig des de la Sub-
direcció general d’Arxius del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya s’ha publicat La
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC) 2007.
La consecució de la NODAC és una fita his-
tòrica per a l’arxivística catalana i, alhora,
constitueix una aportació primicera en el
context de l’arxivística internacional, en la
mesura que es tracta d’una de les primeres
normes nacionals que desenvolupa la ISAD
(G). Té una especial significació perquè és
l’eina que han d’utilitzar els professionals

dels arxius per a l’elaboració de les des-
cripcions arxivístiques i la seva aplicació ha
de suposar un salt qualitatiu considerable
de cara a la normalització de les nostres
pràctiques de descripció documental.
La NODAC és la resultat d’un llarg procés
que s’inicia l’any 1993 amb la publicació de
la primera versió de la Norma Internacional
General de Descripció Arxivística ISAD(G),
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius
(CIA/ICA), que fou traduïda i publicada al
català el 1994 pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i l’Associació
d’Arxivers de Catalunya (AAC). A aquesta

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
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S’han esmerçat més de sis anys a elaborar-
la hi han participat més de 35 arxivers d’ar-
reu de Catalunya, sumant així experiències
ben diverses sobre tractaments de fons do-
cumentals. El resultat és una norma que in-
clou aspectes teòrics, més enllà de la
ISAD(G), i que ofereix una gran varietat d’ex-
emples pràctics per a la seva aplicació.

Des de la SGA s’ha procurat la formació ini-
cial de la NODAC per la qual cosa s’han or-
ganitzat arreu de Catalunya 10 edicions de
la Jornada sobre l’aplicació de la NODAC, a les

primera versió se’n afegí una altra publica-
da l’any 2000 en el marc de XIVè Congrés
Internacional d’Arxius, a Sevilla (Espanya).
La traducció catalana, també publicada pel
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, data de l’any 2001.

D’ençà de la publicació de la segona versió
de la ISAD(G) ben aviat es posà de manifest
entre el col·lectiu d’arxivers catalans que
calia avançar en la normalització de la des-
cripció arxivística i que per fer-ho, calia in-
corporar la ISAD(G) a les nostres descrip-
cions (es fa ben explícit en les VIII Jornades
d’Arxivística de Catalunya a Tortosa, el maig
del 2001). Però la ISAD(G) és només unmarc
general que cal desenvolupar i adaptar a les
necessitats arxivístiques de les diferents co-
munitats culturals i nacionals d’arreu del
món.

En la línia del que es va dir a les jornades
deTortosa, el mes de juliol de 2001, com una
iniciativa conjunta del Departament de
Cultura i l’AAC, comença a concretar-se la
proposta de crear un grup de treball encar-
regat d’endegar i fer efectiva l’elaboració
d’uns estàndards de descripció fonamen-
tats en els principis i propostes de la ISAD(G).
Fou aleshores que s’aprovà el Projecte Norma
de Descripció Arxivística de Catalunya i la
seva estructura de funcionament.

La primera fita important del projecte fou
la presentació de la versió provisional de la
Norma en el marc de les X Jornades d’Arxi-
vística de Catalunya celebrades a Terrassa
els dies 18, 19 i 20 de maig de 2005.

A partir d’aleshores s’obrí un període
d’esmenes que va permetre als arxivers
d’adreçar esmenes, comentaris i observa-
cions al Comitè de Normes de Descripció
que ajudessin a millorar la NODAC.

Després de considerar i debatre les esme-
nes presentades pel col·lectiu d’arxivers, du-
rant els primers mesos del 2006, vàrem edi-
tar a la web de la SGA la nova versió de la
NODAC, que fou actualitzada els darrers me-
sos del 2006 amb la incorporació d’un nou
exemple, el d’un fons d’ajuntament, fent-la
així més completa i representativa de la di-
versitat de fons i documents que es con-
serven a Catalunya.

Finalment, en el marc de l’XIè Congrés d’Ar-
xius de Catalunya celebrat a la Seu d’Urgell,
els dies 10, 11 i 12 de maig de 2007, fou lliu-

quals han assistit, aproximadament, uns
275 arxivers i és previst que durant la tar-
dor del 2007 es facin tallers pràctics
d’aplicació de la Norma per a determinats
tipus de fons o documents.

Però l’obtenció d’aquesta primera Norma
no tanca el camí tot just començat de la nor-
malització de la descripció arxivística i per
continuar cal que tots vosaltres, els profes-
sionals dels arxius, l’apliqueu una i altra ve-
gada en la descripció dels fons i documents
que conserveu als vostres centres per tal de
comprovar-ne la seva validesa. A la vegada,
des de la SGA ens comprometem a establir
els mecanismes de seguiment i avaluació
de l’aplicació de la NODAC, de cara a ende-
gar les actualitzacions que siguin neces-
sàries.
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de definir els requeriments precisos que han
de tenir les aplicacions informàtiques de
gestió documental i arxius per tal que la des-
cripció arxivística es faci d’acord amb la
NODAC.

Qüestions de treball
El projecte “Hemeroteca Comarcal
del Ripollès”
Joan Ferrer, director de l’Arxiu Comarcal
del Ripollès

Molta gent m’ha sentit a dir que la prime-
ra dèria que vaig tenir quan l’any 2001 vaig
responsabilitzar-me de l’Arxiu Comarcal del
Ripollès (ACRI) va ser condicionar la
col·lecció de premsa ripollesa. Aquesta in-
tenció arrenca d’anys abans, quan vaig te-
nir l’oportunitat d’assistir als usuaris de
l’antic Arxiu Històric de Santa Maria de
Ripoll –embrió principal de l’actual ACRI– i
servir-los, ambmolta freqüència, els volums
enquadernats de la premsa del Ripollès, re-
collida amb diligència i constància, sobre-
tot per Tomàs Raguer i Fossas (1861-1946)
fundador de l’Arxiu-Museu de Ripoll. Tots
–usuaris i arxivers– ens havíem acostumat
a la decrepitud d’un espai i a les condicions
ambientals extremes d’aquell “entranyable”
arxiu situat damunt de la sagristia de
l’antiga església parroquial de Sant Pere de
Ripoll. Amb alguns usuaris, encara avui re-
cordem les proeses que havíem de fer, uns,
per servir amb la màxima diligència la do-
cumentació, i altres, per evitar que els dits
se’ls glacessin durant la consulta. Amb cert
disgust, aleshores ja vaig prendre la decisió
de restringir la reproducció d’algunes cap-
çaleres de la premsa de Ripoll per causa del
lamentable estat de conservació que pre-
sentaven.
Els volums enquadernats de la premsa del
Ripollès procedents de l’antic Arxiu Històric
de Santa Maria de Ripoll conformen una

col·lecció única; així consta en la publica-
ció de M.Mercè Palomera Cent anys de prem-
sa a Ripoll (1881-1980) (Departament de
Cultura. Barcelona, 1982). Per tant, la res-
ponsabilitat de permetre la lliure consulta
afegida a la preservació d’uns documents
originals, en molts casos, exemplars únics,
em va empènyer a la conversió en suport
digital de tot aquest conjunt hemerogràfic
per fer efectiva, primer, amb la imprescin-
dible preservació dels originals i, després,
facilitar uns canals, moderns, àgils i sim-
ples, perquè tots els usuaris poguessin ac-
cedir a aquest recurs de recerca. Aquesta
iniciativa no va estar exempta dels dubtes
lògics que hom té, sobretot per la inexis-
tència d’un camí a seguir recte i segur; mol-
tes iniciatives dutes a terme en aquest sen-
tit a finals del segle passat van estavellar-se
estrepitosament. Encara avui dubtem de la
utilització de certs formats de fitxers elec-
trònics perquè els organismes internacio-
nals i el mercat no els ha convertit amb es-
tàndards prou sòlids.Tanmateix, la solució
adoptada per l’ACRI va ser motivada per-
què teníemmolt clar el final del procés: pre-
servar definitivament els originals i facili-
tar la consulta als nostres usuaris.
Els recursos disponibles obligaven a ende-
gar el projecte per fases. Així, durant la pri-
mera, vam tractar la premsa des de l’any
1874 fins al 1939: 49 capçaleres i 20.224 pà-

Amb la publicació de la La Norma de Descripció
Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007, la SGA
enceta el primer número de la col·lecció
Arxivística i gestió documental: Eines de treball
que aplegarà instruments de treball de primer
ordre per als arxius i els arxivers del país.
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Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser i Sant
Joan de les Abadesses.Al mateix temps, per-
què tothom pogués visualitzar els primers
resultats i utilitzar la feina feta, juntament
amb el dissenyador Eduald Maideu vam cre-
ar una marca per al projecte i l’aplicatiu de
consulta, integrat en el web de l’ACRI
(www.acri.cat) que –així ho creiem– trans-
metia una imatge sòbria i funcional, sense
pretensions. Finalment, l’octubre de 2005 es
va presentar públicament el projecte
“Hemeroteca Comarcal” el qual aconseguí
una bona acollida per part dels usuaris i un
ressò destacat en els mitjans de comunica-
ció locals i comarcals.

La segona fase va consistir en donar conti-
nuïtat al projecte inicial amb el tractament
d’una capçalera molt utilitzada (El Ripollés
1954-1967) i una altra que havia quedat, per
qüestions pressupostàries, apartada de la
primera fase.Vam aprofitar aquesta fase, a
més, per incloure-hi dues capçaleres de
Ribes de Freser publicades abans de la
Guerra Civil espanyola i que estaven en pos-
sessió de particulars: així vam afrontar to-
ta la problemàtica a l’entorn de la cessió de
drets i usos, experiència que va servir-nos
posteriorment. Durant aquesta segona fa-
se, doncs, vam tractar sis capçaleres i 15.630
pàgines.

L’ajut rebut per part de la Subdirecció Ge-
neral d’Arxius va ser decisiu per cloure el
nostre projecte. Durant la tercera fase hem

tractat la premsa publicada al Ripollès fins
a l’any 1976: 31 capçaleres i 4.240 pàgines
digitalitzades.

Aquestes tres etapes de treball han permès
que tota la premsa local i comarcal con-
servada a l’Arxiu Comarcal sigui consulta-
ble a través de la xarxa Internet, que no es-
tigui sotmesa a cap tipus de restricció quant
a la reproducció i disposi d’una còpia de se-
guretat en suport electrònic, el qual està
format per fitxers de seguretatTIFF (300 ppp
i compressió CCITT 4), fitxers de consulta
PDF (Portable Document Format), fitxers de
consulta al web PDF redimensionats i l’OCR
corresponent, de cara a ser utilitzat en un
futur, espero que immediat, quan es pugui
implantar una plataforma de recerca per
tot el conjunt de la premsa ripollesa digi-
talitzada.

L’“Hemeroteca Comarcal” proporciona co-
moditat i disponibilitat horària als nostres
usuaris a l’hora de consultar aquest recurs.
A mi, sobretot, em dóna la tranquil·litat de
saber que uns documents, en procés conti-
nu de degradació, es conserven en un su-
port alternatiu, que no definitiu; també
m’obliga a estar atent als canvis tecnolò-
gics, a observar contínuament i, si pot ser,
avançar-me als problemes d’obsolescència
que, de ben segur, haurem d’afrontar d’aquí
a pocs anys. Seria una llàstima que es per-
dés tot l’esforç econòmic i humà d’aquests
anys. Contradiccions del món actual: la tec-
nologia et fa més lliure, però, alhora, pot
fer-te més esclau.
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Subdirecció general d’Arxius

Enguany, la Generalitat incrementa la planti-
lla amb 45 nous arxivers

L’any 2006 el Govern va aprovar l’oferta pú-
blica de 45 noves places del cos de titulació
superior de la Generalitat de Catalunya, ar-
xivers, amb la previsió que finalitzés el 2007.
Aquesta convocatòria va respondre a la vo-
luntat de la Subdirecció General d’Arxius
de convocar periòdicament processos de se-
lecció de personal per a la creació de noves
places d’arxiver per tal de dotar als arxius
de la Generalitat de la infraestructura i els
recursos humans necessaris per al seu bon
funcionament i per tal de garantir que els
tècnics puguin exercir correctament les fun-
cions que corresponen a aquest cos que ha
d’afrontar reptes d’una gran transcendèn-
cia pública i d’una forta influència en
l’organització i gestió de l’administració.
Amb la publicació de la resolució de nome-
nament d’aquests 45 nous funcionaris el
passat mes de març d'enguany, la Genera-
litat té una plantilla de gairebé 150 arxivers,
66 dels quals en són del Departament de
Cultura.

Han començat les instal·lacions,
la migració de dades i la formació de
l’aplicació informàtica de Gestió Integral
dels Arxius Comarcals (GIAC)

Des del proppassat mes d’abril han co-
mençat les instal·lacions provisionals de
l’aplicació informàtica GIAC, els mòduls tex-
tual, no textuals i de sala, als arxius de la
Xarxa d’arxius comarcals. Es tracta d’una
adaptació de l’aplicació que utilitza l’Arxiu
Nacional de Catalunya, el GANC, a les ne-
cessitats de descripció i gestió dels arxius
comarcals.
Alhora, s’ha procedit a fer la migració de
les dades que tenien a l’anterior aplicació,
el GAC, en una base de dades de proves del
nou aplicatiu. També ha començat la for-
mació sobre el GIAC per part del grup de tre-

ball que ha tingut la responsabilitat de fer
l’adaptació, primer de manera genèrica en
els arxius històrics i, de forma particularit-
zada, en tots els centres d’arxiu de les co-
marques de Tarragona, Girona i Lleida.
Durant els mesos de setembre - octubre hi
ha la intenció de prosseguir amb la forma-
ció, instal·lació i migració provisional als ar-
xius de les comarques de Barcelona. És pre-
vist que al final del darrer trimestre del 2007
finalitzin les instal·lacions i les migracions
definitives de l’aplicació a tots els arxius co-
marcals.

Adquisicions
La Subdirecció general d’Arxius,mitjançant
l’exercici del dret de tempteig en subhasta,
ha comprat 5 plànols i dibuixos originals de
Lluís Domènech i Montaner, corresponents
a la Casa Agustí de Badalona, dels anys 1893
i 1898. Aquesta casa, que també ha estat
anomenada Castell de Doctor Agustí, fou
encarregada al gran arquitecte modernista
per l’enginyer Eduard Agustí i Saladrigas, i

Noticiari

és situada a la confluència del carrer de
Roger de Flor (o de les Flors) amb la Rambleta
(plaça PepVentura), de Badalona. Igualment,
exercint el dret de tempteig, han estat com-
prades 5 cartes de Francesc Cambó, una tar-
geta postal d’Eugeni d’Ors, dues cartes

Lluís Domènech i Montaner, dibuix de la Casa Agustí
de Badalona
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Cadafalch i 8 documents referents als Fets
d’Octubre de 1934. També han estat com-
prats 144 pergamins dels anys 1319-1619,
provinents de diversos llinatges catalans.

Arxiu Nacional de Catalunya

L’exposició “El ferrocarril de Vilanova: primer
pas de la connexió directa entre Barcelona
i Madrid” a Arxiu Nacional de Catalunya
El dissabte 14 d’abril de 2007 va tenir lloc
l’acte d’inauguració de l’exposició El ferro-
carril de Vilanova: primer pas de la connexió di-
recta entre Barcelona i Madrid, produïda pel
Centre d’Estudis Històrics del Ferrocarril
Espanyol (CEHFE) com a entitat
col·laboradora de l’Arxiu Nacional. En el curs
de l’acte, el vicepresident del CEHFE, sen-
yor Carles Guasch, va pronunciar la confe-
rència De la connexió local vilanovina al ferro-
carril directe de Madrid com a introducció a
la visita comentada de la mostra.
L’exposició recull la trajectòria de la Com-
pañía de los Ferrocarriles de Valls a Vilanova y
Barcelona, empresa fundada el 1878 per
l’indià retornat de Cuba Francesc Gumà, per
tal de que la seva ciutat natal, Vilanova i la
Geltrú, es connectés ferroviariament a
Barcelona i a la xarxa existent en aquell mo-
ment. La societat, però, amplià els seu ob-
jectius i projectà construir una nova via per
enllaçar de forma directa Barcelona amb
Madrid a través de la vall de l’Ebre i les pro-
víncies deTerol i Guadalajara, fet que donà
lloc a la creació de la Compañía de los
Ferrocarriles directos de Madrid y Zaragoza a
Barcelona l’any 1881. La nova via havia de
ser l’alternativa a la connexió existent en
aquell moment, que passava per Manresa i
Lleida, i havia de suposar un escurçament
significatiu del trajecte. La gran dificultat
tècnica i l’enorme càrrega financera que
aquest projecte suposà portà a l’absorció
d’ambdues empreses per part de la Com-
pañía de los Ferrocarriles de Tarragona a
Barcelona y Francia, que redimensionà els ob-
jectius per tal de donar continuïtat al tre-
ball iniciat. Finalment la nova via arribà no-
més fins a Saragossa l’any 1894, però el
projecte ha quedat com a un significat pre-
cedent del que ha de ser la propera conne-
xió Barcelona - Madrid de l’AVE.
El material exposat dóna testimoni dels pro-
jectes desenvolupats per a la construcció

de la nova via i tots els seus elements ne-
cessaris, tal com viaductes, túnels i esta-
cions, així com de la importació de loco-
motores americanes, mai vistes fins llavors
al nostre país, i vagons britànics. Així ma-
teix són importants els materials de
l’enginyer Eduard Maristany, que dirigí la
major part de les obres i fou l’autor del tú-
nel de l’Argentera, en aquell moment el més
llarg d’Espanya, que enllaçava les comar-
ques del Baix Camp i el Priorat. L’exposició
estarà oberta fins el 20 de maig.

La recuperació dels arxius de dues empreses
barcelonines: Fabra & Coats i Arañó
Durant els darrers mesos, l’Arxiu Nacional
de Catalunya ha treballat en la recuperació
de dues grans empreses del sector tèxtil de
trajectòria històrica centenària, la Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats i la so-
cietat Arañó y Compañía, S.A.Mitjançant ces-
sió en comodat, l’arxiu de Fabra & Coats ha
ingressat en dues fases el 2006 i 2007, co-
rresponents la primera a la documentació
textual de la Colònia Borgonyà de Sant
Vicenç deTorelló (nucli original de l’expansió
de la societat britànica Coats & Clark a
Catalunya) i la segona a la de les oficines de
Barcelona i les fàbriques de fils de Sant
Andreu de Palomar i Sant Martí de Proven-
çals, nuclis principals heretats de la socie-
tat Sucesora de Fabra y Portabella. Conté un
gruix notable de materials relatius als òr-
gans de govern, la gestió comptable, la pro-
pietat industrial i la creació de marques, ai-
xí com l’arxiu tècnic. La documentació
abasta les activitats de l’empresa entre 1903
i 1995 i supera els 200 metres lineals de vo-
lum total.
L’arxiu de l’empresa de filatures Arañó, tan
arrelada al Poble Nou, ha restat igualment
dipositada en comodat a l’ANC des de finals
de 2006. Inclou la documentació que testi-
monia les activitats de la societat (succes-
sora dels diferents negocis tèxtils de mes-
cla de la família Arañó al llarg del segle XIX)
entre 1918 i 1988, amb una especial rique-
sa pel que fa al període posterior a la Guerra
Civil espanyola. En destaquen els actes de
constitució, modificació i ampliació de ca-
pital, les activitats de l’accionariat, les Juntes
d’Accionistes i el Consell d’Administració,
la gestió del patrimoni i les finances, la
comptabilitat, el proveïment i la producció,
els serveis de venda i distribució, i les as-
segurances, subsidis i previsió social dels
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de 18,5 metres lineals de prestatgeria.

Jornada anual de portes obertes
a l’Arxiu Nacional de Catalunya
El passat dia 9 de juny l’Arxiu Nacional de
Catalunya va organitzar la Jornada de por-
tes obertes. Aquesta jornada se celebra
anualment pels mesos de maig o juny de
cada any des del 1995, any en el qual l’arxiu
s’instal·là a Sant Cugat del Vallès. La finali-
tat que persegueix aquesta jornada és que
els usuaris no habituals, els ciutadans en
general, puguin conèixer de prop el funcio-
nament de l’arxiu i les tasques que s’hi des-
envolupen en la salvaguarda i posada en co-
municació del fons documentals.
La jornada de portes obertes va consistir en
endegar visites a les instal·lacions de l’arxiu
guiades pel personal tècnic del centre en-
tre les 10 i les 19 hores. Durant aquesta vi-
sita per les instal·lacions del centre, els vi-
sitants van poder veure també una selecció
de les tipologies documentals més signifi-
catives de les que conserva l’arxiu, així com
una petita mostra dels documents més re-
llevants que en el darrer any han ingressat
a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Entre
aquests darrers es va poder veure diferents
dibuixos i projectes de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch, i l’original autògraf de
l’oratori “El pessebre” del mestre Pau Casals.
Podem considerar tot un èxit aquesta jor-
nada, ja que va aplegar fins a 387 visitants.
Aquestes quasi quatre-centes persones van
poder seguir amb atenció i detall les expli-
cacions, que durant una hora i mitja o dues,
se’ls van oferir. La procedència dels visitants
era majoritàriament de la comarca delVallès
Occidental (en un 67%). Aquestes persones
eren de Sant Cugat del Vallès, Sabadell,
Terrassa, Rubí i Valldoreix.També va ser im-
portant la presència de visitants del
Barcelonès (21%) procedents de Barcelona,
Badalona i l’Hospitalet de Llobregat.Van se-
guir en nombre de visitants els procedents
de les comarques del Vallès Oriental (3%),
Baix Llobregat (3%), Osona (1,5%), Alt Camp
(1,5%), Alt Penedès (1,5%), i Garraf (0,8%).
Els visitants que durant aquest dia es van
desplaçar fins a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya van poder també contemplar
l’exposició El retorn dels documents confiscats
a Catalunya; exposició que organitzada per
la Generalitat de Catalunya arran del retorn
de la documentació de la Generalitat que

estava a Salamanca, i després d’haver estat
visitada per més de 150.000 persones a Bar-
celona, Lleida, Amposta, Manresa, Girona,
Perpinyà i Tarragona durant l’any 2006, es-
tarà instal·lada a la seu de l’Arxiu Nacional
de Catalunya fins a començaments del prò-
xim mes de setembre.
Aquesta exposició explica el procés de con-
fiscació documental que va patir Catalunya
arran de la guerra civil espanyola, la finali-
tat informativa i repressiva de la requisa, la
història de la reivindicació, quina docu-
mentació ha retornat fins ara, i a qui per-
tany. La mostra s’estructura en els set àm-
bits següents: presentació; la confiscació
dels documents a Catalunya (1936-1940); la
finalitat informativa i repressiva de la con-
fiscació (1936-1975); la crònica de la reivin-
dicació (1977-2006); el retorn dels docu-
ments; la recuperació de l’arxiu de la
Generalitat de Catalunya i epíleg.

L’objecció de consciència: documents
d’una lluita
“L’objecció al servei militar i el servei civil, que
sorgiren i foren reconeguts fa molts anys en
d’altres països europeus [...] no són gens aliens
a la història de casa nostra [...] El tema de
l’objecció de consciència desperta, cada cop més,
l’interès entre la joventut catalana”. Són pa-
raules que reflecteixen clarament una si-
tuació viscuda amb força entre la joventut
catalana de finals del segle XX. El document
on figuren es troba a l’expedient general de
la 2ª As-semblea General del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
celebrada el juny de 1980. S’hi proposava la
creació d’una comissió específica sobre
l’objecció de consciència, al si del Consell
tot just creat.
Des de llavors el treball del CNCJ en aquest
àmbit fou intens i fructífer. És per això que
el fons del Consell ofereix material molt in-
teressant per a l’estudi d’aquesta lluita, des
de que es planteja com una reivindicació
d’una bona part del jovent, passant per
l’actuació destacada del CNJC en l’àmbit de
la Prestació Social Substitutòria, fins a l’opció
de fer un pas endavant i exigir la supressió
pura i simple del servei militar.
El fons del CNJC ha estat objecte d’un pri-
mer tractament que ara ha finalitzat, i es
preveu que a partir de la tardor vinent se’n
publicarà un catàleg sumari que també po-
drà ser consultat a través de la pàgina web
de l’ANC. D’aquesta manera es posarà a dis-
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per a l’estudi del moviment juvenil
català, les seves inquietuds i els eixos prin-
cipals d’actuació, així com el seu desenvo-
lupament i projecció tant a nivell nacional
i estatal com internacional.

Un conveni entre Cultura, el Memorial
Democràtic i l’ESAGED permetrà completar
la descripció dels expedients de presons
que conserva l’ANC
El proppassat 16 d’abril van començar les
tasques de tractament dels gairebé 100.000
expedients d’interns dels fons penitencia-
ris corresponents al període 1939-1960, que
es conserven a l’ANC i que estan pendents
de descripció.
Aquest tractament es du a terme gràcies a
la signatura d’un conveni de col·laboració
pel qual el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, a través de la
Direcció general de la Memòria Històrica,
aporta els recursos econòmics necessaris;
la Fundació Universitat Autònoma de Bar-
celona, a través de l’Escola Superior d’Ar-
xivística i Gestió de Documents (ESAGED),
proporciona els tres arxivers que duran a
terme les tasques de descripció; i el Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
a través de l’Àrea dels Fons de l’Adminis-
tració de l’ANC, aporta els recursos mate-
rials i les pautes de descripció i es fa càrrec
de la coordinació, supervisió i direcció del
tractament.
La completa descripció d’aquests expedients
se sumarà als més de 85.000 expedients dels
anys 1936 a 2001 que actualment ja estan
catalogats i permetrà agilitar la gestió de
l’accés i consulta dels mateixos per part dels
afectats, investigadors i altres usuaris inte-
ressats en el període històric del primer
franquisme.

Arxiu Comarcal de l’Alt Camp

Acord de l’Ajuntament de Valls
El 19 de juliol de 2007 la junta de govern de
l’Ajuntament de Valls acordà transferir a
l’arxiu comarcal la documentació munici-
pal generada entre els anys 1939 i 1975. Es
reprèn així el dipòsit de documentació en
el fons Ajuntament de Valls, que s’havia atu-
rat l’any 1988.
L’Arxiu Municipal deValls transferirà la do-
cumentació progressivament, a mesura que

la vagi descrivint a nivell de catàleg, i el pri-
mer ingrés –previst pel juliol– afectarà al
grup de sèries “Administració general”.
La notícia és rellevant perquè el fons
Ajuntament de Valls és, de llarg, el més con-
sultat de l’arxiu comarcal.

Ingressos
El 14 de febrer de 2007 el senyor Joan
Climent (en nom de la senyora Lucía Pérez
Rodríguez) va fer donació del fons patri-
monial de Cal Franciscanu o cal Celdoni,
de Cabra del Camp, que comprèn docu-
mentació de les famílies Andreu i Ferran
(1787/1972), en total uns 0’4 ml.
L’11 d’abril de 2007 s’ha realitzat el tercer
ingrés de documentació en el fons
Ajuntament d’Aiguamúrcia (1957/2001), en to-
tal uns 36 ml.
El 19 demaig de 2007 la senyora DolorsVives
Rodón va fer donació del seu fons personal
(1933/2005), en total 0’1 ml. Es tracta de do-
cumentació que l’acredita com una de les
primeres dones aviadores d’Espanya i con-
té els seus títols de pilot, correspondència,
retalls de premsa i 60 fotografies.

Presentació d’un llibre sobre la repressió
franquista
El dia 13 d’abril es va presentar a la Casa de
Cultura de Valls el llibre La repressió fran-
quista a la comarca de l’Alt Camp (1939-
1950), de l’autor Josep Recasens Llort, coe-
ditat per Pagès editors, el Consell Comarcal
de l’Alt Camp i l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Camp.

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Ingressen el fons dels ajuntaments
de Cantallops i de Vilamaniscle
L´ACAE ha ingressat recentment dos nous
fons municipals altempordanesos, el de
l´Ajuntament fronterer de Cantallops (1825-
1999) –23 ml– i el del petit municipi de
Vilamaniscle (1853-1995) –8 ml–, i amb
aquests dos darrers ingressos jan són més
de quaranta els fons d’ajuntaments diposi-
tats a l´Arxiu Comarcal.També hi ha els co-
rresponents fons dels Jutjats de Pau i les
Prefactures locals delMovimiento , així com
el Vedat de Caça de Cantallops (1972-2000)
i una part de la Cambra Agrària local.

Ingrés del fons d´APIM- Associació Cultural i
Esportiva de Pedret i Marzà
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sis anys i aquest passat mes de gener es dis-
solgué.Tenia com a objectiu la promoció es-
portiva i l’organització d’activitats lúdiques
per a la mainada i la resta d’habitants de
Pedret i Marzà, en especial durant les fes-
tes que se celebren al llarg de l’any. Desta-
quen les 92 imatges cedides de l’exposició
que es féu l’estiu del 2004 sobre totes les ca-
ses i masos del poble amb els diferents “mal-
noms” o motius que es coneixen de cada
una.

Exposició al Museu de la Tècnica de
l´Empordà “Quercus Suber: indústria i
ciència del suro”
El suro és una de les indústries més arrela-
des a l’Empordà i aquesta exposició pretén
apropar-la al visitant i descobrir les parts
menys conegudes d’aquest sector: l’extracció
del suro, les diferents tipus d’indústries su-
reres i l’aportació del suro en el desenvolu-
pament de l’estudi cel·lular, entre altres.
Per primera vegada s’analitza el cas de l´Alt
Empordà i com la indústria surera va trans-
formar el nord de la comarca al llarg del se-
gle XIX i fins ben entrat el segle XX. Va ro-
mandre oberta fins el 10 de juny –entrada
lliure, carrer dels Fossos, 12 de Figueres–.
Joaquim Alvarado impartí una conferència
sobre la història de la indústria surera a
Catalunya i a la comarca.

Arxiu Comarcal del Bages

L’Arxiu Comarcal passa de tenir 150.000
unitats fotogràfiques a tenir-ne 700.000
en 5 anys
L’elaboració de l’Estadística d’Arxius com-
porta una sistematització de les dades i és
una bona oportunitat per a la reflexió de la
situació en què es troben cadascun dels nos-
tres centres. En l’enunciat de la notícia es
posa de manifest el fort creixement que ha
experimentat l’Arxiu Comarcal aquests da-
rrers anys; tant pel que fa al nombre, com
el volum i la qualitat dels fons i els docu-
ments ingressats. Així, en els darrers cinc
anys, s’ha passat de tenir unes 150.000 uni-
tats fotogràfiques a 700.000 unitats; és una
dada concreta i exemplificadora de la ten-
dència que es vol remarcar. Els fons foto-
gràfics Gamisans –fotografies M.Ausió, i Ll.
Gamisans-, Modest Francisco –també inclou
fotografies de la senyora Carme Serra-, Ignasi

Rubinart, noves aportacions al fons Marià
Lladó, la impremtaTorra, etc.; sense oblidar
les contribucions de RoserTorra,Assumpció
Casasayas, Pepita Codinach, FrancescVille-
gas, etc. han contribuït molt notablement a
incrementar del nombre d’imatges que cus-
todia l’arxiu.
Així mateix, l’Arxiu ha participat en inicia-
tives que han ajudat també a augmentar-
ne el nombre i, alhora, han tingut un ampli
ressò popular. Les trobades d’antics treba-
lladors de Can Jorba o de la Fàbrica Nova;
dues institucions manresanes que hanmar-
cat i han estat referents d’una època i que,
avui, encara ho són per a molts ciutadans.
Altres iniciatives com el projecte editorial
l’Abans han reforçat les aportacions en
aquest àmbit de l’Arxiu.
Això ha estat possible gràcies a la implica-
ció i participació de moltes persones; a par-
tir d’ara caldrà un esforç per l’organització
i conservació d’aquest important conjunt
patrimonial.

L’arxiu comarcal signa un acord de
col·laboració per la preservació del patrimoni
documental amb la societat municipal
FORUM que promou la rehabilitació
urbana de Manresa
La societat anònima municipal FORUM
(Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa) té com un dels seus eixos bàsics
d’actuació la rehabilitació del nucli antic de
la ciutat. Els mecanismes que utilitza són
diversos; des de línies d’ajudes, la cons-
trucció de nous habitatges, etc.Aquesta em-
presa i l’Arxiu Comarcal del Bages han arri-
bat a un acord de col·laboració amb l’objectiu
d’incidir en la conservació del patrimoni do-
cumental en una àrea que sovint no resta
a l’abast dels arxivers.
Aquests darrers anys les transformacions
urbanístiques han estat molt importants
arreu del país. El paisatge urbà ha experi-
mentat una transformació profunda enmol-
tes de les nostres ciutats i viles. Això signi-
fica, enderrocs, noves construccions; tant
d’habitatges com fàbriques. És una dinàmi-
ca que pot generar situacions perilloses pel
conjunt del patrimoni cultural. Des de l’Arxiu
s’han fet nombroses accions d’urgència pel
salvament de la documentació, a Manresa,
a Sallent, a Marganell… És interessant as-
senyalar-ne algunes: la societat Pricosa, la
TèxtilVinyes o la Fàbrica Nova, etc. D’aquesta
darrera, una empresa emblemàtica que va
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de tres-mil treballadors, es van salvar més
de mil expedients de personal i la corres-
pondència des dels anys vint fins els anys
cinquanta (inclosa la pertanyent al període
de la guerra de 1936-1939). L’Arxiu Comarcal,
també, dóna suport a la Comissió de Defensa
del Patrimoni del Bages que té com a lloc
de coordinació i reunió les dependències de
la nostra institució.
L’acord de col·laboració és important per-
què regularitza una via d’ingrés de docu-
mentació a l’arxiu i, també, perquè signifi-
ca la implicació d’un àmbit d’actuació en el
municipi que no té com a objectiu la pre-
servació del patrimoni documental.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Presentacions de llibres
En el marc de la festa de Sant Jordi, l’Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat va presentar
els llibres següents:
– L’Ateneu Santfeliuenc (1881-2006): la utopia
de la llibertat, de Jordi Ferrer.
– 50 aniversario. Hermandad de Nuestra Señora
de la Salud 1956 -2006, de Juan Antonio Díaz.
– La carrossa del marquès de Castellbell. Entre
la història i la llegenda, de Josep Capsir.

Exposició La carrossa del marquès de Castellbell.
Entre la història i la llegenda
El mes demaig, durant els dies de l’Exposició
Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat,
es va inaugurar l’exposició “La carrossa del
marquès de Castellbell. Entre la història i la
llegenda”., elaborada per l’Arxiu Comarcal
del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat amb l’objectiu de donar
a conèixer aquest important bé patrimonial
de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

Ingressen a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
les cartes de l’Elena Francis
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat ha in-
gressat el fons del consultori Elena Francis,
compost per milers de cartes i guions del
període de 1951 a 1972. Les cartes amb les
respostes corresponents es van trobar a la
masia de can Tirell, propietat de la família
Fradera de Cornellà de Llobregat, quan tèc-
nics de l’Ajuntament d’aquesta ciutat visi-
taven l’edifici per rehabilitar-lo i convertir-
lo en equipament. La masia, deshabitada
per la família Fradera des de feia dècades,

va ser adquirida pels promotors de la ur-
banització de la zona, que la van cedir a
l’Ajuntament de Cornellà fa aproximada-
ment tres anys. Les cartes, acumulades en
les diverses dependències de l’edifici, esta-
ven en molt mal estat de conservació.
L’Ajuntament de Cornellà va iniciar con-
tactes amb l’Arxiu Comarcal del Baix Llo-
bregat per tal que se’n fes càrrec, i després
de diversos tractaments de desinsectació i
desinfecció del fons, se n’ha pogut conser-
var una part. El mes de març passat in-
gressaven a l’Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat unes setanta capses de trasllat
per als seus corresponents tractaments i
descripció.

Fons Consultori Elena Francis, tasques de rescat

El consultori va néixer com a espai publici-
tari per promocionar els productes de cos-
mètica fabricats pels laboratoris de la fa-
mília Fradera. La creació del programa va
ser idea de Francisca de Bes, esposa d’un
dels membres de la família Fradera, la titu-
lar de l’empresa. Aquest consultori, un dels
programes mítics de la ràdio durant el fran-
quisme, va emetre durant dinou anys per
Ràdio Barcelona (1947-1966), i posteriorment
va passar a emetre’s des de Radio Peninsular
de Barcelona, de la Xarxa de Radio Nacional
de España, fins que va desaparèixer, l’any
1984.
Un equip de guionistes contestava les car-
tes. La veu la van posar Maria Garriga i
Maruja Fernández, i en l’última època Roser
Caballé. A partir de 1967, al capdavant del
consultori hi havia el periodista Joan Soto
Viñolo, que feia les respostes en nom d’Elena
Francis.
A través d’aquests escrits podem aproxi-
mar-nos a la crònica sentimental de tota
una època. Les cartes recullen aspectes com
els costums, la cura del cos, els sentiments
i l’estructura familiar, alhora que ens par-
len del treball de les dones, del seus esta-
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menins. Tot plegat en un context on les do-
nes necessitaven la tutela del pare o el per-
mís del marit per poder treballar, viatjar a
l’estranger o obrir un compte corrent.

Arxiu Comarcal Baix Penedès

Presentació de l’inventari del fons
de l’Ajuntament de Bonastre
El 21 d’abril va tenir lloc a Bonastre el lliura-
ment i la presentació de l’Inventari del fons do-
cumental de l’Ajuntament de Bonastre (1562-
1950), aquest acte va tenir lloc dins el marc
de la Sisena Setmana Cultural de Bonastre
que s’organitza cada any per la setmana de
Sant Jordi. La directora de l’Arxiu Comarcal
del Baix Penedès, va explicar com es van des-
envolupar els treballs d’inventari de la docu-
mentació i el Dr. Lluís Navarro Miralles, pro-
fessor jubilat d’Història Moderna de la
Universitat Rovira iVirgili, va oferir la confe-
rència titulada Bonastre: la història d’un poble.
En elmateix acte s’inaugurà l’exposició-mos-
tra “Documents de l’Ajuntament de Bonastre”
(1562-1939) on es presentaven reproduccions
fotogràfiques d’una vintena dels documents
més representatius d’aquest fons.
El fons documental de l’Ajuntament de
Bonastre va ingressar a l’ACBP en virtut de
la cessió en dipòsit que es va formalitzar el
novembre de 2005.

Seminari de l’Institut Estudis Penedesencs
a l’ACBP
El 18 demaig va tenir lloc a l’Arxiu Comarcal
del Baix Penedès la darrera sessió del se-
minari Pedres i Papers organitzat per l’Institut
d’Estudis Penedesencs. En aquesta ocasió
la sessió va consistir en una visita guiada
per les instal·lacions de l’arxiu i a conti-
nuació es va fer una xerrada en la qual les
arxiveres Maria Garcia i Núria Canyelles van
parlar als assistents dels fons documentals
que custodia l’arxiu i de les possibilitats que
aquests ofereixen per a la investigació, fent
especial èmfasi en els fons municipals. La
sessió va resultar molt enriquidora gràcies
a la participació activa dels assistents, que
van ser més de vint de persones provinents
de diferents localitats del Gran Penedès.

Arxiu Municipal de Barcelona

L’Arxiu Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó adquireix el Fons Desideri Díez

A finals de l’any 2005, el Districte d’Horta-
Guinardó de Barcelona va aprovar
l’adquisició del Fons Desideri Díez, que ha
ingressat a l’Arxiu Municipal del Districte.
L’obra de Díez sobre Horta destaca per
l’especial atenció que va dedicar a docu-
mentar les masies així com a la història
d’una societat rural articulada en les dife-
rents entitats (Ateneu, Lluïsos, Cooperativa...)
que aglutinaven la vida quotidiana dels seus
habitants.
Aquest fons documental està format tant
per fons propi (originals dels seus llibres,
esborranys d’estudis inèdits, com per exem-
ple sobre el Grup d’EstudisTeatrals d’Horta),
i també per col·leccions sobre diverses te-
màtiques (programes de teatre, programes
de festa major, notícies d’horta…), i una
col·lecció fotogràfica formada per 1.800 fo-
tografies i 140 diapositives amb força valor
testimonial i històric de diferents entitats
del barri.
L’adquisició enriqueix l’Arxiu Municipal del
Districte, que ja comptava amb el fons pri-
vat Felip Capdevila, i per difondre-la s’ha
organitzat una exposició itinerant pel te-
rritori, amb reproduccions de la seva
col·lecció de fotografies, impresos i cartells
del barri d’Horta. L’exposició es va inaugu-
rar el passat 10 d’abril a la seu del Districte
d’Hor-ta-Guinardó i estarà exhibint-se en
diferents entitats del mateix districte fins
el 30 d’octubre.

La documentació del COOB’92 ingressa a
l’Arxiu Municipal de Barcelona
Des de l’origen de l’organització dels Jocs
de la XXV Olimpíada de Barcelona’92, es va
tenir una cura especial de la preservació del
fons documental d’aquest esdeveniment
mundial que s’havia de dipositar a les de-
pendències de l’Arxiu Municipal de Barce-
lona.
Prova d’aquest interès són diversos conve-
nis subscrits entre el Comitè Organitzador
Olímpic Barcelona’92 (COOB’92) i l’Ajunta-
ment de Barcelona per fer efectiva la con-
servació, la classificació, l’accessibilitat i la
difusió d’aquest fons que aplega tant do-
cuments textuals (dossiers, expedients, in-
formes, etc.), com la documentació gràfica
(plànols i cartells) i fotogràfica.
La voluntat de garantir la perdurabilitat i la
conservació d’aquests fons documental es
va materialitzar amb un primer ingrés, l’any
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de documents en dipòsit. El dia 1 de març
es va signar el conveni entre l’Ajuntament
de Barcelona, representat pel Sr. José I.
Cuervo, quart tinent d’alcalde, i la Fundació
Barcelona Olímpica, representada pel Sr.
Josep Miquel Abad, Apoderat General de
l’esmentada Fundació, que culminà aquest
procés amb la cessió definitiva de tot el fons
a l’Ajuntament de Barcelona i l’ingrés d’una
part de la documentació que encara roma-
nia sota la custòdia de la Fundació.
Igualment, les condicions del conveni in-
clouen una aportació econòmica del CO-
OB’92 destinada íntegrament al tractament
arxivístic del Fons, mitjançant la dotació
d’un programa de beques per a estudiants
universitaris d’arxivística i gestió de docu-
ments. A més de preveure aquests aspectes
tècnics, l’esmentat conveni també garan-
teix les condicions d’accessibilitat i la pro-
tecció de dades personals, d’acord amb la
legislació vigent i la normativa municipal.
La destinació d’aquest valuós fons és l’Arxiu
Municipal Administratiu i l’Arxiu Històric
de al Ciutat de Barcelona (Secció de l’Arxiu
Fotogràfic), respectivament, on s’efectuaran
les operacions tècniques i arxivístiques
adients.
La documentació dels Jocs Olímpics de
Barcelona’92, al costat dels múltiples re-
cords i vivències personals, és el testimoni
dels esdeveniments esportius i cívics que
van donar a conèixer Barcelona arreu del
món, i que ara es posa a la disposició de tots
els investigadors i dels ciutadans en gene-
ral.

X Col·loqui Aula d’Història del Periodisme
Diari de Barcelona
Els Estudis de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona han organitzat la desena edi-
ció del Col·loqui que anualment es realitza
com a activitat principal de l’Aula d’Història
del Periodisme Diari de Barcelona.
El X Col·loqui, realitzat el dia 28 de maig de
2007, ha estat dedicat a les Noves perspecti-
ves de la premsa coma patrimoni documental
amb la intenció d’enllaçar amb el tema trac-
tat en el primer Col·loqui de l’any 1997 (la
premsa, documentació històrica en perill),
i fer balanç sobre l’estat i evolució del pa-
trimoni hemerogràfic com a patrimoni do-
cumental.
Amb l’assistència d’una vuitantena de per-

sones, el Col·loqui s’inicià amb una confe-
rència de Ramon Alberch, Subdirector
General d’Arxius de la Generalitat, relativa
als canvis i perspectives de l’accessibilitat
als fons hemerogràfics. A continuació, la
Responsable de Coordinació General de la
Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra, pre-
sentà els principals projectes de difusió i
accessibilitat al patrimoni hemerogràfic im-
pulsats per aquesta institució.
La segona part del Col·loqui es dedicà a la
presentació dels projectes de tractament i
difusió dels fons hemerogràfics per part de
diferents arxius i biblioteques de Catalunya
que gestionen i conserven col·leccions
d’interès, amb una especial incidència en
els projectes de digitalització i
d’accessibilitat mitjançant internet. Les ins-
titucions participants en aquesta presen-
tació d’experiències foren: la Xarxa d’Arxius
de la Generalitat de Catalunya, el Servei de
Biblio-teques de la Diputació de Barcelona,
l’Heme-roteca General de la UAB, l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, la
Biblioteca Pública de Tarragona i l’Arxiu
Municipal de Girona.
El Col·loqui es va cloure amb un interessant
debat entre els participants i assistents, en
el qual es posà de relleu l’interès en impul-
sar la necessària cooperació i coordinació
interinstitucional per assolir els objectius
desitjats per a la conservació, la digitalitza-
ció i la difusió del patrimoni hemerogràfic.

Arxiu Central Administratiu del Servei Català
de la Salut

Posada en funcionament de la Intranet
de l’Arxiu Central Administratiu del CatSlut.
Des del passat 24 de maig ja està operativa
la secció de la Intranet de l’Arxiu Central
Administratiu del CatSalut, dins l’apartat
“Normativa i Gestió Documental”. Aquest
espai, dissenyat íntegrament pel personal
de l’Arxiu Central Administratiu, té la fina-
litat de facilitar la tasca dels professionals
del CatSalut en el tractament de la docu-
mentació. Es poden trobar criteris i pautes
per classificar i organitzar la documenta-
ció, així com les eines de treball necessà-
ries per portar a terme aquestes tasques ar-
xivístiques (quadre de classificació,manuals,
impresos, etc.). Hores d’ara, l’apartat “Gestió
documental” consta de 36 subapartats on
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ductes que ofereix l’Arxiu Central Adminis-
tratiu, així com dels procediments que
s’han de seguir per tal de utilitzar aquests
serveis i s’inclouen enllaços externs a al-
tres recursos arxivístics d’interès. En aquests
moments hi ha algunes seccions en cons-
trucció de les quals ja s’estan treballant els
continguts per posar-los a la disposició en
el decurs dels pròxims dies.Totes les nove-
tats que es vagin incorporant seran anun-
ciades a la secció "Novetats" de la pàgina
principal de la Intranet del CatSalut.
Amb aquest nou servei l’Arxiu Central
Administratiu pretén dinamitzar i poten-
ciar la Intranet del CatSalut, satisfer les ne-
cessitats informatives dels usuaris en ma-
tèria de gestió documental i convertir la
Intranet en una eina d’informació vital pel
desenvolupament de les activitats arxivís-
tiques.

Arxiu Central del Departament d’Universitat
i Recerca

Els projectes de gestió documental: BAULA
i DursiGED ja tenen pàgina web
A partir del mes de juny estan disponibles
la pàginesWeb de dos projectes de gestió
documental: BAULA i DursiGED.
BAULA és el Sistema de Gestió d’Expedients
i Arxiu Digital del Comissionat per a Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’una plataforma tec-
nològica que permet gestionar la tramita-
ció administrativa en format electrònic, i
que incorpora la gestió d’expedients híbrids
mitjançant la compulsa i còpia autèntica
electròniques. BAULA incorpora també les
funcionalitats de preservació i arxiu digital
necessàries per garantir la validesa i la le-
gibilitat dels documents originals electrò-
nics durant el temps que sigui neces-
sari.
DursiGED és el Sistema de Gestió de la
Documentació Administrativa del Comis-
sionat per a Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un con-
junt de procediments, productes i serveis
que tenen per objectiu millorar la qualitat
de la informació i la documentació admi-
nistratives que el Comissionat crea, rep i
utilitza en el desenvolupament de les fun-
cions que li són pròpies, i compleix amb els
requisits que el Decret 76/1996 estableix per

al conjunt de la documentació administra-
tiva de la Generalitat de Catalunya, com tam-
bé amb la norma ISO 15489 de gestió docu-
mental.
Podeu consultar aquests projectes a:
BAULA: http://www10.gencat.net/pricatau
nya/cat/projectes/baula.htm
DursiGED:
http://www10.gencat.net/pricatalunya/cat/pr
ojectes/gestio_documental.htm

Arxiu General i Registre de la Universitat
Autònoma de Barcelona

El Servei d’Arxius de Ciència
El Servei d’Arxius de Ciència, coordinat pel
Centre d’Estudis d’Història de les Ciències
(CEHIC) i l’Arxiu General i Registre, ambdós
de la UAB, amb el patrocini de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), el Departament de
Cultura de la Generalitat i la pròpia univer-
sitat, té com a objectiu primordial contri-
buir a la conservació i difusió del patrimo-
ni documental de la ciència i la tecnologia
contemporànies a les terres de llengua ca-
talana. El Servei és un node de recollida i
difusió d’informació, com els que ja exis-
teixen a països com la Gran Bretanya
(NCUACS) o els Estats Units (AIP), que vol
canalitzar els fons documentals dels cien-
tífics i les institucions científiques vers la
xarxa d’arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya; no és, doncs, un centre d’arxiu
físic.
El Servei té diversos objectius particulars:
la localització de fons d’arxiu per la seva di-
fusió; l’assessorament tècnic i col·laboració
amb individus o centres; l’orientació cap a
centres d’arxiu adequats; i, finalment, la
col·laboració en la realització de tractaments
de descripció, inventaris i catàlegs, de fons
d’interès mutu.
L’eina fonamental del Servei és la seva web
(www.sac.cat). Creada al 2001, com un llis-
tat de fons i institucions dipositàries de fons,
aquest any ha estat millorada amb la crea-
ció d’una base de dades unitària de catàlegs
i inventaris amb la possibilitat de fer cer-
ques creuades, i una galeria d’imatges de
documents de la ciència catalana que pre-
tén afavorir la difusió dels arxius i la cultu-
ra científica catalana no només entre els
professionals i investigadors, sinó també
entre el gran públic.
La consolidació del Servei demana la com-
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promouen la conservació del patrimoni his-
toricocientífic.
Arxiu Comarcal del Berguedà

Restauració llibre Administradors de
la Patum (1619 - 1767)
Seguint una tradició consuetudinària el diu-
menge de l’Ascensió es fa un ple municipal
extraordinari per a decidir celebrar la Patum,
nomenar administradors de la festa, patu-
maires i patumaires d’honor. Antigament
els administradors quedaven registrats en
un llibre municipal; el més antic conservat
s’inicia el 1619, veient-se interromput el
1932. Des del 1993 l’Arxiu va inaugurar un
nou llibre per remprendre la tradició
d’anotar els administradors i els caps de co-
lla de les comparses (nanos, gegants, gui-
tes…), fent signar el respectiu compromís
a tots els nomenats per a fer la festa, da-
vant el secretari de l’Ajuntament i l’arxiver
comarcal acabat el ple de l’ajuntament, a
continuació el Tabal anunciarà l’acord per
tota la Ciutat. Enguany, i gràcies a l’ajut de
la regidoria de festes s’ha restaurat el pri-
mer volum de registre que abasta des del
1619 fins el 1767, que es conservava amb
molt mal estat, l’acurat treball és degut a la
restauradora Mónica Megino, i la coberta al
cal·lígraf Ramon Bergua. El llibre va ser pre-
sentat al ple solemne d’aprovació de la fes-
ta i a l’entrada de l’Arxiu hi ha una exposi-
ció de petit format sobre aquesta restauració.

Exposició Premi Memorial Joan Ribera i Fornells
Premi creat en record del magnífic fotògraf
berguedà i coincidint amb una exposició so-
bre la seva obra a l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya de Barcelona. L’expo-
sició berguedana recull els 47 treballs
presentats, al que ja és el premi de fotogra-
fia millor dotat del Berguedà, ha estat cos-
tejat pel Consell Comarcal i organitzat con-
juntament amb l’Arxiu Comarcal del Ber-
guedà. Foren jurats Oriol Alamany, Manel
Escobet, Salvador Rodés, Mireia Ferran,
Victòria Ribera i Xavier Pedrals.Va estar ex-
posada a Guardiola de Berguedà, poble na-
diu de Joan Ribera el mes d’abril, i a Berga
tot el mes de maig.

Exposició commemorativa del 75è aniversari
de la representació de la Patum al Poble
Espanyol de Barcelona
El 1931 en Pere Comes i Calvet, berguedà,

patumaire de tradició, era regidor de cultu-
ra de l’ajuntament de Barcelona, aquell any
va convidar a Patum una sèrie de persona-
litats de l’època: Ventura Gassol, conseller
de cultura de la Generalitat,AmadeuAragay
i Joan Casanellas, regidors també de
l’Ajuntament de Barcelona, Puig i Ferreter,
novel·lista, etc…Amés el propi Pere Comes
era vicepresident de la Junta de Museus de
Barcelona, l’entitat que de fet organitzà la
representació, i va fer personalment ges-
tions per a que la representació de la Patum
al Poble Espanyol de Barcelona el 1932 fos
possible. Hi assistiren moltíssimes perso-
nalitats, entre elles el mateix president
Francesc Macià. A partir de l’esdeveniment
es publicaria un estudi de sobre la nostra
festa com a separata del Butlletí de la Junta
de Museus del mateix any, escrit per Joan
Amades, un dels antropòlegs més coneguts
i prolífics del país, el fulletó a més va ser
il·lustrat amb magnífiques fotografies. En
bona part són aquestes les que enguany
l’Arxiu exposarà els dies de Patum, a les que
hem afegit una altra sèrie que en el seu mo-
ment no es va publicar. Les imatges van ser
trobades després d’una curosa tasca de re-
cerca fa deu anys, pertanyen a Josep Maria
Sagarra i Plana, acreditat reporter de l’època
i un dels fotògrafs oficials de la Genera-li-
tat. S’ha de considerar el caràcter docu-
mental del conjunt: les fotografies estan
molt més pensades per argumentar una
anàlisi antropològica que no pas per a
il·lustrar una notícia o un esdeveniment;
encara avui el detall que aporten és de gran
interès pels estudiosos de La Patum. Cal re-
marcar el caràcter d’aquella celebració, pen-
sada més com un espectacle per a ser ob-
servat, que no pas com la festa participativa
que la Patum és realment. L’exposició va
restar oberta fins a finals del mes de juny
al Pavelló de Suècia de la Ciutat de Berga.

Presentació a Berga del llibre: Ramon Vinyes,
un home de lletres entre Catalunya i el Carib
Biografia de Ramon Vinyes (Berga, 1882,
Barcelona, 1952), un dels escriptors més he-
terodoxos de les lletres catalanes del segle
xx. Precedit per un pròleg de Francesc Foguet
i Boreu, sintetitza en poques pàgines pro-
fusament il·lustrades (més de 100 imatges),
els trets bàsics de la vida i obra deVinyes a
través de múltiples facetes: dramaturg, crí-
tic, actor i director teatral, poeta, narrador,
“lector de tots els llibres”, professor i in-
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versos. L’obra és una divulgació dels estu-
dis de Lladó sobre l’escriptor, i una difusió
del fons Ramon Vinyes i Cluet de l’Ajunta-
ment de Berga, custodiat a l’Arxiu Comarcal
del Berguedà. El conjunt il.lustra la trajec-
tòria d’un autor que va viure entre dos con-
tinents i dues èpoques: des del modernis-
me fins a l’exili i l’existencialisme, Vinyes
transità entre Catalunya i el Carib Colombià,
on deixà profunda petjada i el seu influx
arribà a Gabriel García Márquez, que el va
convertir en el llegendari “savi català” a Cien
años de soledad.
La presentació del llibre va ser presidida pel
conseller de cultura, Joan ManuelTresserras,
hi parlaren l’autor, Jordi Lladó; l’especialista
Jaume Huch, i el regidor de cultura de Berga
Josep Xoy. Amb aquesta publicació
s’inaugura la col·lecció Arxius i societat.
Quaderns de divulgació històrica, promo-
guda per la Subdirecció General d’Arxius.

Dipòsit de documentació de l’entitat “Amics
del Ciclisme del Berguedà”
El material aplegat per Jesús Alsina, durant
la seva llarga trajectòria d’afeccionat i orga-
nitzador d’esdeveniments en torn al ciclis-
me, documents des de l’any 1956 referits a
la Volta a Catalunya, la Setmana Catalana,
la Vuelta a España, on Berga va ser, gràcies
a les seves gestions final i/o cap d’etapa i
seu d’esdeveniments ciclistes. Important re-
cull de cartells, programes, fotografies, co-
rrespondència, etc. També és important la
seva actuació a nivell berguedà, l’entitat or-
ganitzà múltiples activitats socials promo-
cionant i difonent aquesta activitat esporti-
va i creant diverses proves de competició
que esdevingueren clàssiques: el campionat
mundial deTrialsin, les Gòsol –Berga, Berga–
Sampedor, etc. Finalment també s’apleguen
materials i records d’activitats empreses,
participades o viscudes fora de Catalunya,
com la Vuelta a Andalu-cía.

Arxiu Municipal de Blanes

Es fa lliurament de la Col·lecció de goigs de
Domènec Valls a l’Ajuntament de Blanes
Es tracta d’una de les col·leccions particu-
lars més importants de Catalunya, amb prop
de 10.000 exemplars que passen a formar
part dels fons que custodia l’Arxiu Municipal
de Blanes. Coincidint amb l’acte de recep-

ció d’aquesta valuosa col·lecció, el dia 7 de
juny d’enguany, es va presentar el primer
volum de la col·lecció Fons de l’Arxiu, titu-
lat "Els goigs de Blanes. Història, llegenda i
goigs", de l’autor blanenc Domènec Valls.
Aquesta nova línia editorial municipal pre-
tén donar a conèixer els tresors que es con-
serven a les dependències de l’Arxiu.

Arxiu Municipal de Cambrils

Ja es pot consultar l’edició electrònica del nú-
mero 12 de L’Arxiu t’informa: Butlletí de
l’Arxiu Municipal de Cambrils
La trobareu a l’adreça electrònica següent:
http://www.cambrils.org/nivell3.php?id_cont
_area=498&id_area=3&id_sub_area=60 o en-
trant a la web de l’Ajuntament de Cambrils
www.cambrils.cat, (dins de Cultura - Arxiu).
També es pot obtenir l’edició en paper en-
viant un correu electrònic a l’Arxiu Muni-
cipal demanat que us l’enviïn per correu or-
dinari.

Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

IX Premi Aires de la Conca de recerca
comarcal sobre la Conca de Barberà
S’ha convocat el IX Premi Aires de la Conca
de recerca comarcal sobre la Conca de
Barberà, amb un termini de presentació
d’originals que finirà el 30 de setembre de
2007, amb la previsió de l’atorgament del
premi per les festes de Nadal de 2007 i la
publicació de l’obra guanyadora en el trans-
curs de la tardor de 2008. Podran optar al
premi tots els treballs d’investigació o de
recerca sobre qualsevol tema o aspecte del
passat, del present o que marquin projec-
tes de futur sobre qualsevol tema o aspec-
te relacionat amb la Conca de Barberà o la
seva gent.

Signatura del contracte de dipòsit dels fons
de l’Associació Medieval de la Llegenda
de Sant Jordi
El dia 19 de febrer, a la seu del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, se signà
el contracte del conveni de dipòsit dels fons
de l’Associació Medieval de la Llegenda de
Sant Jordi a l’Arxiu Comarcal. Signaren
l’esmentat document, el president del
Consell, Sr. David Rovira, per delegació de
la Direcció General del Patrimoni Cultural i
la presidenta de l’Associació, Sra. Carme
Pallàs i Gallego.
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montblanquí Ismael Balanyà
El dia 15 d’abril es presentà a la sala d’actes
del Museu Comarcal el llibre referent a
l’artista montblanquí Ismael Balanyà (1921-
2000), patrocinat per la Fundació Martí
l’Humà. Tot Conca. En la confecció i en
l’edició d’aquesta obra, profusament
il·lustrada, l’Arxiu Comarcal hi ha partici-
pat d’una manera molt activa.

Exposició de fotografies del fonsVicenç Baldrich
i Anton Moix
Per els Festes i Fires de Sant Maties de
Montblanc, els dies 11, 12 i 13 de maig, al
recinte firal de l’església de Sant Francesc
l’Arxiu Comarcal col·laborà en l’exposició
Fotografies en record de Montblanc. Fons Vicenç
Baldrich i Anton Moix, la qual va tenir una ex-
cel·lent acollida per part del nombrós pú-
blic que acudí a l’esdeveniment.

Ingressos
El dia 14 d’abril, després de la corresponent
signatura del contracte de dipòsit, va tenir
lloc l’ingrés del fons documental de l’Ajun-
tament de Rocafort de Queralt a l’Arxiu
Comarcal. En el moment de la seva trans-
ferència el volum documental equivalia
aproximadament a uns 42 metres lineals.
El Consell Comarcal de la Conca ha efectuat
les transferències núm. 35-39, amb docu-
mentació dels anys 2001-2006, corresponent
a diferents àrees del mateix. Com són:
Joventut, Ordenació Territorial, Gerència,
Presidència i Benestar Social. En total re-
presenten 6 m.
L’Ajuntament de Montblanc efectuà tres
transferències (núm. 19-21), amb docu-
mentació comptable i d’altres sèries, bàsi-
cament dels anys 1998-2002. Són 11,40 m.
Per altra banda, en aquests darrers mesos
també s’han ingressat les transferències re-
gulars de l’Oficina Liquidadora del
Montblanc (amb documentació dels anys
2001-02), dels municipis de Savallà del
Comtat (de l’any 2001), de Senan (dels anys
2001-02), de Solivella (dels anys 2000-01), de
Vallclara (dels anys 1970-2000), de Vimbodí
(de 1999-2001) i del Casal Montblanquí (dels
anys 2001-02). En conjunt, totes les trans-
ferències sumen uns 19 m.

Arxiu Municipal de Constantí

L’Ajuntament de Constantí implanta
un sistema de gestió documental
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Cons-
tantí va aprovar el 22 de març de 2007 la im-
plantació d’un sistema de gestió documental
per tal de donar resposta a les necessitats
que planteja una gestió administrativa mo-
derna i eficaç, el dret d’accés a la informa-
ció per part dels ciutadans i la protecció de
les dades personals.
El projecte està a càrrec de l’arxiu munici-
pal, el qual elaborarà els textos normatius
bàsics i, en una primera fase, efectuarà una
minuciosa anàlisi de la producció docu-
mental de les oficines i equipaments.

Exposició La Maternitat d’Elna.
Bressol de l’exili 1939-1944
Del 18 de maig al 18 de juny es va poder vi-
sitar al Sindicat Agrícola de Constantí , al
seu edifici del carrer Major, l’exposició "La
Maternitat d’Elna. Bressol de l’exili 1939-
1944", organitzada pel Memorial Democràtic
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Constantí.
La immensa majoria d’exiliats van ser in-
ternats per l’Estat francès en els oficialment
denominats “camps d’acolliment”, verita-
bles camps de concentració sense cap con-
dició sanitària vigilats per tropes senegale-
ses. Nombroses dones ingressades al camp
es van veure obligades a donar a llum en
pèssimes condicions en unes cavallerisses
de Perpinyà. La mortaldat en aquest casos
era elevadíssima: si no moria el nadó, mo-
ria la mare i si no, tots dos.
Davant d’aquesta situació, Elisabeth Eiden-
benz, una jove mestra suïssa va organitzar
en una residència campestre abandonada
de la vila rossellonesa d’Elna una materni-
tat on atendre les parteres procedents dels
camps i dels seus fills.
Aquesta exposició mostra la trajectòria
d’aquesta Maternitat i com Elisabeth
Eidenbenz va donar l’oportunitat a moltes
dones i nadons a sobreviure.

Centre d’Història de la Ciutat de Gavà

Cessió en comodat del fons de la Coral Sellarés
La Coral Sellarés, una entitat amb més de
quaranta anys d’història, va cedir el seu fons
documental al Centre d’Història de la Ciutat
el 21 de març. El fons, integrat bàsicament
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logat i a disposició dels usuaris.
Presentació del projecte “Amb ulls de dona”
El Centre d’Història de la Ciutat i la Regidoria
de la Dona van presentar el dia 22 de març
un projecte conjunt de recuperació de la
memòria històrica i de reivindicació de la
figura femenina com a protagonista dels
fets que han marcat la nostra història.
L’objectiu és donar veu i presència a les do-
nes, recollint els testimonis orals de dife-
rents dones que, entre 1939 i 1979, arriba-
ren a Gavà provinents de diversos llocs de
la geografia del país. Es tracta que, a partir
dels testimonis individuals, sorgeixi un re-
lat coral que posi de manifest com la trans-
formació de la nostra ciutat està íntima-
ment lligada a la vida d’aquestes persones.

Curs Introducció a la genealogia.
Com fer l’arbre genealògic
Els dies 21 i 28 d’abril i el 5 i el 12 de maig,
el Centre d’Història va organitzar un curs
bàsic de genealogia amb la intenció de do-
tar als alumnes de la metodologia adequa-
da per elaborar un arbre genealògic i co-
nèixer les principals fonts de recerca
genealògica. El curs va tenir 15 hores lecti-
ves i va ser impartit per Valerià Labara, di-
plomat en Genealogia i Heràldica.

Presentació del llibre El Gavà dels anys
trenta. Les experiències viscudes
Al llarg de l’any 2006 el Centre d’Història va
commemorar el 75è aniversari de procla-
mació de la II República i el 70è de l’esclat
de la Guerra Civil, acollint diverses exposi-
cions i conferències i realitzant una impor-
tant tasca de recopil·lació d’història oral.
El resultat és una obra que recull una gran
quantitat d’imatges, documents i testimo-
nis de desenes de persones, els seus records
i experiències en relació a la II República i
la Guerra Civil. La presentació va tenir lloc
el passat 8 de maig davant de més d’un cen-
tenar de persones.

Arxiu Històric de Girona

Nous instruments de descripció
Entre els instruments de descripció elabo-
rats durant aquests darrers mesos i que es-
tan a la vostra disposició destaquem els se-
güents catàlegs:
1. Catàleg de la sèrie d’expedients de línies

elèctriques d’alta tensió 1973-1988 del fons
Indústria de la Generalitat. La base de da-
des conté informació sobre la companyia ti-
tular, el tipus de projecte, el municipi i la
data de l’expedient.
2. Catàleg en base de dades de la següent
documentació del fons del Govern Civil:
Grup de sèries 7.1 d’associacions i entitats,
1888-1986 que conté la documentació sobre
creació, formes d’organització, activitats etc.
d’associacions i entitats. La regulació de
l’activitat associativa a Espanya neix amb
la Llei de 30 de juny de 1888, per la qual ca-
da govern provincial haurà de crear un re-
gistre especial de les associacions del seu
territori. Entre la documentació que hi
podem trobar hi ha registres de diferents
èpoques, expedients de legalització que con-
tenen estatuts i altra documentació, expe-
dients d’autorització d’actes amb els seus
corresponents informes governatius i poli-
cials, etc. La major part dels expedients co-
rresponen a associacions, si bé també s’hi
troben empreses que sol·liciten permís per
a celebrar les seves juntes d’accionistes o
comunitats de propietaris. En aquest epí-
graf hi consta també una sèrie de corres-
pondència i informes per al control
d’activitats religioses que conté entre d’altres
informes elaborats pel Govern Civil sobre el
moviment d’objecció de consciència a les
comarques gironines. La recuperació de la
informació continguda en aquests registres
pot fer-se, en la base de dades de consulta
del Fons Govern Civil de l’Arxiu a través del
nom de l’entitat o el de la població o com-
binant cadascun dels paràmetres de cerca.
També per mitjà de descriptors, com per
exemple tipus d’associacions: societat so-
cors mutus, cooperatives, esportives, recre-
atives, culturals, professionals, associacions
de veïns, per esmentar algunes de les més
significatives.
Grup de sèries del GabinetTècnic, 1940-1984
que inclou documentació corresponent a
les sèries 10.1 a 10.5. Les competències dels
Gabinets Tècnics, que es creen el 1961 co-
rresponen a l’organització dels serveis
d’emergència, la planificació i programació
d’ infraestructures municipals i supramu-
nicipals i la coordinació de les delegacions
provincials de caràcter més tècnic: Delegació
de la Vivenda, Jefatura de Obras Públicas,
Delegació d’Industria, etc. D’aquestes sèries
és interessant la documentació sobre ca-
tàstrofes naturals, sobretot les inundacions
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fa referència a la construcció de l’Aeroport
de Girona, o la redacció del Plan Costa Brava
els anys seixanta. La base de dades permet
la recerca per municipi, descriptor, data, etc.
3 Catàleg en base de dades dels plànols que
corresponen al fons AHG_ 11_Fàbrica Pagans
de Celrà. Aquesta base de dades conté des-
cripcions de 943 plànols. El fons s’ha orga-
nitzat a partir de dues agrupacions de sè-
ries documentals la dels plànols (de bombes,
calderes, centrifugadores, tines, evapora-
dors, trinxadores, etc) i la de materials im-
presos cartells i segells.

Campanya de desinfecció i desinsectació
de l’hemeroteca de l’AHG
L’any 2004 la Subdirecció General d’Arxius,
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona i diferents empre-
ses van endegar conjuntament el Projecte
d’investigació sobre la problemàtica dels fongs
i altres organismes en el patrimoni documental.
Dins d’aquesta comissió d’investigació, el
subgrup de microbiologia dirigit per la Dra.
Àngels Calvo de la UAB fou l’encarregat dels
treballs de recollida i anàlisi de mostres. Es
contemplava, entre altres actuacions,
l’anàlisi i seguiment de casos concrets pel
que feia a la problemàtica dels fongs als ar-
xius i l’Arxiu Històric de Girona va ser triat
com un dels centres pilot de l’estudi.
Es van adquirir mesuradors de temperatu-
ra i humitat que es van instal·lar en dos di-
pòsits de l’Arxiu, un d’ells el de l’Hemero-
teca. Es tracta d’un dipòsit orientat a nord

amb un nivell d’humitat molt difícil de con-
trolar. A causa d’aquest condicionants (més
la variabilitat del clima exterior) s’hi va de-
tectar un problema agut de fongs en els
lloms de les revistes i dels diaris.
A partir del mes de maig de 2005 i fins al fe-
brer de 2007 es van fer 8 controls trimes-
trals. Es va treballar a través de dos mèto-
des diferents amb la finalitat de determinar
per una banda, el tipus d’infecció per cul-
tius de mostres que es recollien amb hisops
estèrils, i per l’altra, un segon sistema de
col·locació de plaques per fer l’estudi am-
biental dels dipòsits, entre els quals i com
a prioritari hi havia el de l’Hemeroteca. A
partir d’aquestes anàlisis es van identificar
els microorganismes que habitaven en els
lloms de les revistes i la infecció ambiental.
A partir d’aquest resultat es va decidir fer
un tractament de desinfecció general del
dipòsit de l’Hemeroteca: prestatgeries, pa-
rets i de cadascun dels seus volums. Es va
tancar la consulta del contingut del dipòsit
per no moure la documentació i no provo-
car més infestació. Calia, doncs, netejar i
desinfectar els volums i les lleixes en el ma-
teix lloc on estaven dipositats.
Enguany aquest ha estat un dels nostres ob-
jectius prioritaris i per això, a iniciativa de
l’Arxiu, la Subdirecció General d’Arxius i la
Unitat de Prevenció de Riscos Laborals del
Departament de Cultura estan desenvolu-
pant la campanya de desinfecció de l’Heme-
roteca amb una inversió important. El mes
d’abril del 2007 es va fer una primera des-
infecció del dipòsit, prèvia a la neteja pun-
tual de cada volum. Per fer la neteja s’han
contractat dues persones que treballen com-
pletament protegides amb equips de pro-
tecció individual (gorres, guants, mascare-
tes, bates i peücs d’un sol ús) i la durada
prevista és d’uns 4 mesos. Amb un aspira-
dor de filtre especial s’aspira cada volum i
es neteja amb una barreja d’alcohol al 70 %
i aigua destil·lada, també es netegen les
prestatgeries i es recol·loquen els llibres. Un
cop acabada la neteja de tots els armaris i
del seu contingut es farà un nova desinfec-
ció general del dipòsit.
Aquest treball s’està realitzant sota la di-
recció de l’Arxiu Històric de Girona i amb la
supervisió de la Unitat de Prevenció de
Riscos Laborals del Departament de Cultura.

Exposició de fotografies de Josep Darder
Recasens al claustre: Retrats de Poble,



19

A
R
X
IU
S
50del 12 de maig al 30 de juny

Durant els mesos de maig i juny, l’espai del
claustre de l’Arxiu va acollir l’exposició de
50 fotografies del primer terç del segle XX
(probablement entre 1910 i 1928) realitza-
des per Josep Darder Recasens (Pontós 1885-
Barcelona 1960)
Les fotografies exposades són reproduccions
de part de la col·lecció privada d’Anna i
Isabel Darder, nétes del fotògraf. Aquesta
col·lecció està formada per 300 negatius en
placa de vidre de 9x12 cm i 12x18 cm que
Josep Darder va fer entre 1910 i 1928.Aquests
negatius van estar durant molts anys dins
d’un recambró que hi havia penjat al cos-
tat de la campana de la llar de foc de la cui-
na de cal Carreter. Josep Darder havia fet
servir aquest recambró per a projectar
pel·lícules a la sala de la casa i s’hi van tro-
bar les plaques de vidre per casualitat. Quan
ara fa uns deu anys es van fer obres en
aquesta cuina, els negatius van sortir a la
llum i Narcís Darder, fill de Josep Darder, va
decidir restaurar-los i va començar la tas-
ca de recuperació de l’obra del seu pare.
Quant a les fotografies exposades es tracta
de retrats de persones de totes les edats i
condicions socials, encara que la majoria
són de gent del camp i se suposa que de la
zona empordanesa on Josep Darder treba-
llava. Es desconeix, però, la seva identitat
així com tampoc es pot assegurar exacta-
ment la localització geogràfica. Són un con-
junt d’imatges de gran interès no només
per la qualitat visual de moltes d’elles sinó
també per a la recuperació de la història, ja
que poden considerar-se una crònica dels
costums i de la indumentària d’una època
de la qual pràcticament no ens resta me-
mòria viva.

Una nova associació amb seu a l’AHG.
Enguany iniciem la col·laboració amb una
nova associació per al desenvolupament de
l’estudi de la història. Es tracta de
l’associació “Lligams” (Associació per a la
recerca, investigació i difusió de la història).
Aquesta associació i “Adelh” (Associació
d’Estudiants i Llicenciats en Història de la
Universitat de Girona) s’han unit per tre-
ballar conjuntament en el camp de la his-
tòria i la investigació.Aquesta entitat té seu
a l’Arxiu Històric de Girona

Arxiu Municipal de Girona

Cicle de conferències a l’Arxiu Municipal
El 12 d’abril Josep M. Marquès, director de
l’Arxiu Diocesà de Girona i doctor en
Història, inicià el segon Cicle de Conferèn-
cies a l’Arxiu Municipal de Girona (Placeta
de l’InstitutVell, 1) amb: “Girona: capital dio-
cesana. Fonts per al seu estudi”.
El 19 d’abril, Marc Sureda, professor asso-
ciat de la UdG, va oferir la segona confe-
rència: “La Catedral i la Ciutat: dels orígens
medievals al segle XVIII” del cicle Conferèn-
cies a l’AMGi, aquest any titulat: Església,
societat i poder a Girona. Segles XVI-XX.
I, finalment, el 26 d’abril, Xavier Solà es va
fer càrrec de la tercera de les conferències
del cicle Església, societat i poder a Girona.
Segles XVI-XX: “L’Església a la ciutat de Girona:
de la Reforma Catòlica de mitjan segle XVI
al reformisme episcopal de finals del segle
XVIII.”

Joaquim Nadal i Farreras fa donació del
seu fons documental i bibliogràfic a l’AMGi
El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i exalcalde de Girona, Joaquim
Nadal, va fer entrega simbòlica del seu fons
personal a l’Arxiu Municipal de Girona. A
més, va signar un conveni amb l’Ajunta-
ment en virtut del qual anirà cedint els do-
cuments i bibliografia perquè s’incorporin
en aquest fons.
Aquest fons format per documentació per-
sonal de caràcter biogràfic i familiar, ma-
nuscrits i textos diversos; documentació
acadèmica vinculada a les seves etapes de
professor de la Universitat de Liverpool, de
la Universitat Autònoma de Barcelona i de
la Universitat de Girona; documentació po-
lítica vinculada a les seves etapes com a al-
calde de Girona (1979-2002), president de la
Federació de Municipis de Catalunya (1981-
1995), diputat al Parlament des del 1984;
conseller de la Generalitat des del 2003; bi-
blioteca, formada essencialment per histò-
ria de Girona, història local, administració
pública, territori, arquitectura, urbanisme,
art i política. També hi ha un altre bloc de
biblioteca en què s’han inclòs els llibres de-
dicats. El fons també incorpora una col·lecció
de fotografies i una col·lecció de tesis doc-
torals i tesines de llicenciatura.

Taller centrat en el tractament documental
dels materials audiovisuals
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de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de
l’Ajuntament de Girona un taller de forma-
ció centrat en el tractament documental
dels materials audiovisuals i la tecnologia
associada a aquesta funció.
El taller formava part de les activitats del
projecte europeu Training for Audiovisual
Preservation in Europe (TAPE), del qual el CRDI
participa com a soci. El projecte TAPE, que
es duu a terme entre els anys 2005-2007 en
el marc de la European Commission on Preser-
vation and Access (ECPA), té l’objectiu de do-
nar pautes per al tractament de preserva-
ció i digitalització de fons audiovisuals. Una
de les activitats que duu a terme és
l’organització de sessions formatives en di-
ferents ciutats europees, entre les quals es
troba aquest tercer taller organitzat pel CRDI.
Impartiren el taller els professors Chris Clark
tècnic del British Library Sound Archive i
Pau Saavedra, tècnic especialista del CRDI.
Assistiren al taller 23 persones d’arreu de
l’estat espanyol. Es tracta de professionals
de diferents àmbits, la major part d’Arxius,
amb responsabilitats de custòdia i/o trac-
tament sobre patrimoni audiovisual.

El web «Art al carrer» inclou itineraris i
informació de 160 escultures de Girona
El Servei de Gestió Documental, Arxius i
Publicacions de l’Ajuntament de Girona ha
posat en marxa el web Art al carrer, una pu-
blicació virtual que continua i actualitza el
projecte iniciat ara fa més de vint anys per
Jaume Fabre, autor del llibre Guia
d’escultures als carrers de Girona (1985) i
de la seva continuació revisada i ampliada,
del 1991.
El nou web ofereix als ciutadans informa-
ció detallada sobre unes 160 escultures re-
alitzades entre els segles XIII i XXI per 93 au-
tors diferents. Està previst afegir-hi més
material, com ara vídeos, visions tridimen-
sionals de les peces, etc. A més d’una pre-
sentació de l’alcaldessa, el web inclou una
introducció, una relació d’autors amb les
seves biografies i les obres que tenen a
Girona –en alguns casos amb enllaços als
webs dels artistes–, un apartat per buscar
les escultures per autor, període, tema o ba-
rri, i un altre que permet fer itineraris en
funció també d’aquests quatre criteris, grà-
cies a un plànol interactiu de la Unitat Mu-
nicipal d’Anàlisi Territorial.

Presentació de la publicació Llibre Groc
de la ciutat de Girona (1386, 1596-1702)
Aquesta nova publicació s’emmarca dins
del projecte de l’Arxiu Municipal de publi-
car els principals documents que custodia
i que han estat produïts per l’Ajuntament
de Girona al llarg de la història.

El Llibre Groc forma part del conjunt de car-
torals ens els quals l’administració munici-
pal transcrivia els privilegis atorgats a la ciu-
tat, així com d’altra documentació important
per a la seva ordenació i desenvolupament.
L’Ajuntament de Girona disposa de dos lli-
bres de privilegis més, anomenats històri-
cament segons el color de la seva enqua-
dernació: Llibre Verd (1144-1533), transcrit i
editat per Christian Guilléré, i el Llibre Vermell
(1188-1624), transcrit i editat per Griselda
Juliol.
Amb la publicació dels tres llibres de privi-
legis, el conjunt demés de 2.000 lletres reials,
transcrites i editades per Josefina Arnall, i
el catàleg dels 2.000 pergamins del fons mu-
nicipal, a càrrec de Joan Villar, l’Arxiu Mu-
nicipal clou una primera fase de la publi-
cació del principal corpus documental de la
ciutat pel que fa al segles XIV a XVII.

Arxiu Municipal de Granollers

L’Arxiu Municipal de Granollers presenta
un portal web per accedir a les actes
del Ple Municipal, 1842-1957
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web: www.granollers.cat, 54 llibres manus-
crits d’actes dels plens municipals, des de
l’any 1842 fins al 1957, que comprenen 4.576
actes, 1.229 diligències, en conjunt, prop de
20.000 pàgines de documentació.
Es tracta de posar a la disposició de la ciu-
tadania, sense cap restricció ni cap cost, una
de les sèries documentals de més interès
per a tots tipus de públic, per tal de fomen-
tar i facilitar l’accés als documents d’arxiu,
al mateix temps que es preserven els origi-
nals.
En aquesta primera fase, la cerca es fa per
dates (any,mes, dia), i els documents es po-
den visualitzar, imprimir o descarregar en
format PDF. En una propera fase, i sobretot
quan s’incorporin documents mecanogra-
fiats, la cerca també es podrà fer per pa-
raula.

Ingrés del fons del Dr. Salvador Llobet i Reverter,
geògraf i fundador de l’editorial Alpina
La família Llobet i Llobet han fet donació a
l’Ajuntament de Granollers dels fons per-
sonal del seu pare. Salvador Llobet i Reverter
va néixer a Granollers l’any 1908 i morí l’any
1991. De ben jove, la geografia i
l’excursionisme van formar part de la seva
vida.Va ser soci fundador i primer president
de l’Agrupació Excursionista de Granollers,
i soci del Centre Excursionista de Catalunya
i de la Societat Catalana de Geografia. Es lli-
cencià en filosofia i lletres i es doctorà en
geografia amb una tesi sobre el Montseny,
per la qual va rebre el premi extraordinari
Menéndez i Pelayo.
Va fundar l’Editorial Alpina i va simulta-
niejar les classes a la Universitat de Barce-
lona, el treball al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas i les classes a l’Escola
de Segon Ensenyament de Granollers.
Es dedicà intensament a la divulgació a tra-
vés d’infinitat d’articles, conferències i cursos.
El fons és format per 1 pergamí, 15 docu-
ments cartogràfics, 11,5 m de documents
textuals i 14.225 fotografies, testimonis de
l’activitat docent i investigadora del geò-
graf; són d’especial interès la correspon-
dència amb altres geògrafs, amics o alum-
nes i els manuscrits de publicacions, premis,
conferències… Les fotografies, majoritària-
ment d’entre els anys 40 i 60, són de
Granollers, dels pobles de la comarca. En
destaquen les sèries dedicades al Parc Na-
tural del Montseny i als Pirineus.

Exposició: El Pirineu vist per Salvador Llobet.
Geografia i fotografia a la postguerra
L’exposició produïda pel Patronat Municipal
del Museu de Granollers, l’Arxiu Municipal
i el Consorci de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, ofereix una visió dels Pirineus a tra-
vés dels ulls del geògraf Salvador Llobet. La
mostra consta d’una selecció de les foto-
grafies que Llobet va fer durant la postgue-
rra, i que han estat donades per la família
a l’Arxiu Municipal . Es pot veure fins l’1 de
juliol.

Arxiu Municipal de l’Hospitalet

Exposició 75è Aniversari del
Mercat de Collblanc (1932-2007)
Entre els dies 15 de juny i 28 de juliol es va
poder visitar l’exposició commemorativa
dels setanta-cinc anys del Mercat de Coll-
blanc (c. Occident s/n, L’Hospitalet) i dins
del programa d’actes que es realitzen al
Mercat de Collblanc es troba l’exposició so-
bre la història d’aquest edifici, el comerç i
els seus principals protagonistes, les vene-
dores i els venedors.
L’exposició està dividida en dos espais ex-
positius, perfectament incardinats en el
mercat. Una parada a l’interior ha estat
adaptada per fer la una lectura històrica
il·lustrada amb documents i imatges. En
aquest espai també es trobarà una imatge
del mercat actual, amb les seves parades i
els seus comerciants. Un altre espai, ubicat
al costat de la sortida al carrer Dr.Martí Julià,
on es podrà realitzar una lectura, bàsica-
ment gràfica, del que ha estat la imatge del
mercat al llarg dels seus 75 anys. Aquest
espai és representatiu de la història
col·lectiva, tant en la participació com en la
seva recuperació. Gràcies a les aportacions
documentals dels comerciants podem te-
nir una visió més acurada del passat.
La realització de l’exposició ha estat una
iniciativa de les Associacions de Venedors
de Parades Interiors i Exteriors del Mercat
de Collblanc i l’Àrea de Promoció Econòmica.
L’Àrea d’Educació i Cultura, mitjançant
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet s’ha fet cà-
rrec de la recerca i selecció documental, tex-
tos, disseny, producció i organització.
Més informació a la web del Arxiu Municipal
de L’Hospitalet:
http://www.l-h.cat/arxiu-municipal
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de Collblanc (1932-2007)
Entre els dies 15 de juny i 28 de juliol es pot
visitar l’exposició commemorativa dels se-
tanta-cinc anys del Mercat de Collblanc (c.
Occident s/n, L’Hospitalet)
Dins del programa d’actes que es realitzen
al Mercat de Collblanc es troba l’exposició
sobre la història d’aquest edifici, el comerç
i els seus principals protagonistes, les ve-
nedores i els venedors.
L’exposició està dividida en dos espais ex-
positius, perfectament incardinats en el mer-
cat. Una parada a l’interior ha estat adap-
tada per fer la una lectura històrica
il·lustrada amb documents i imatges. En
aquest espai també es trobarà una imatge
del mercat actual, amb les seves parades i
els seus comerciants. Un altre espai, ubicat
al costat de la sortida al carrer Dr.Martí Julià,
on es podrà realitzar una lectura, bàsica-
ment gràfica, del que ha estat la imatge del
mercat al llarg dels seus 75 anys. Aquest
espai és representatiu de la història
col·lectiva, tant en la participació com en la
seva recuperació. Gràcies a les aportacions
documentals dels comerciants podem tenir
una visió més acurada del passat.
La realització de l’exposició ha estat una ini-
ciativa de les Associacions de Venedors de
Parades Interiors i Exteriors del Mercat de
Collblanc i l’Àrea de Promoció Econòmica.
L’Àrea d’Educació i Cultura, mitjançant
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet s’ha fet cà-
rrec de la recerca i selecció documental, tex-
tos, disseny, producció i organització.
Més informació a la web del Arxiu Municipal
de L’Hospitalet:
http://www.l-h.cat/arxiu-municipal

Arxiu Històric de Lleida

Ingressos
En aquest primer semestre del 2007, a ban-
da dels ingressos ordinaris procedents del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i de l’Audiència Provincial i Jutjats
de Lleida (109,5 m.l. en total), hem ingres-
sat elManuale instrumentorum receptorum pe-
nes me, Josephum Querol, auctoritatibus apos-
tolica et regia notarium publicum Ilerdae, in anno
computato a nativitate Domini millesimo sex-
centesimo octuagesimo quarto, comprat en-
guany pel Departament de Cultura, que ha
passat a formar part del fons notarial de

Lleida.
També s’han ingressat 6 llibres registre dels
serveis prestats pels mestres entre els anys
1890 i 1912, procedents dels Serveis Terri-
torials d’Educació de Lleida.

Descripció
Pel que fa als instruments de descripció,
s’ha finalitzat la revisió del catàleg de pro-
tocols del Districte de Lleida.
Exposició
El 24 d’abril es va inaugurar l’exposició “La
Cambra Fosca 1936-1946. Imatges de Cata-
lunya dels fotoperiodistes Brangulí”, proce-
dent de l’ANC on està dipositat aquest fons,
que ha estat oberta fins al 31 de maig.

Arxiu Municipal de Lleida

L’Arxiu Municipal de Lleida posa en línia la se-
va premsa històrica
Des de l’any 2002 l’Arxiu Municipal de Lleida
està portant a terme una política de digita-
lització dels seus fons documentals, com
ara la premsa local i les actes municipals.
Des d’aleshores ençà, s’han digitalitzat cap-
çaleres tant representatives, alhora que de
temàtica tant diversa, com Diario de Lérida,
el setmanari anarquista Acràcia, el comu-
nista Combat, o les publicacions satíriques
o humorístiques com Lo Gat del Famades o
Lo Maco Lindo, per citar-ne algunes.
En total han estat posades en línia i amb ac-
cés obert més de 45.000 pàgines de premsa
lleidatana dels segles XIX i XX que confor-
men una part molt important del patrimo-
ni documental de la Ciutat del Segre. Tot
aquest material ha estat digitalitzat i con-
vertit a fitxers PDF amb l’OCR incorporat, la
qual cosa permet realitzar cerques a text
complet. La digitalització i posterior conver-
sió a fixters PDF l’ha dut a terme l’empresa
TECNODOC, i ha estat complementada amb
el cercador Pandora, ofert per l’empresa
CRAN CONSULTING. Així doncs, l’Arxiu
Municipal de Lleida es converteix en el se-
gon arxiu de Catalunya que posa en línia
amb aquestes solucions la seva premsa his-
tòrica local. El primer va ser l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Girona, a finals del 2006. Ara
per ara la intenció és continuar amb aquest
projecte de digitalització i anar incorporant
més documentació en Pandora per tal de fer
un arxiu molt més accessible, al mateix
temps que s’aconsegueix un objectiu prin-
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cipal: la difusió del patrimoni cultural.
Podreu consultar aquesta premsa en el se-
güent enllaç:
<http://www.paeria.es/cultura/CAT/arxiu/pre
msa.html>

Arxiu Municipal de Malgrat

Exposició de fotografies de Josep Bechdejú i
Bohigas (Malgrat, 1902-1999)
L’exposició porta per títol "Josep Bechdejú:
l’ombra del fotògraf" i pretén donar a co-
nèixer el seu fons d’imatges (unes 7369 en
total) que les seves filles van donar a l’Arxiu
Municipal. En alguna de les fotografies hi
apareix la seva ombra. Aquesta circums-
tància l’hem agafat com ametàfora que ens
recorda que el fotògraf també existeix, i que
poques vegades hi surt, a les seves fotogra-
fies. La seva ombra també ens recorda que
sense la seva existència l’imaginari foto-
gràfic de Malgrat estaria orfe d’imatges.
Moltes de les seves imatges són conegudes
i fins i tot publicades, però poca gent sap
que són seves.
L’exposició s’estructura en sis grans apar-
tats, reprodueix un centenar d’imatges i
compta amb la projecció d’un audiovisual
sobre la seva persona i la seva obra. Es va
poder visitar a la Biblioteca La Cooperativa
de Malgrat del 14 al 26 d’agost de 2007

Arxiu Comarcal de la Noguera

Dipòsit del fons de l’Ajuntament d’Albesa
El 12 d’abril de 2007, va tenir lloc la signa-
tura del contracte de dipòsit del fons de
l’ajuntament d’Albesa a l’ACN. El fons mu-
nicipal correspon a un volum aproximat de
30 metres de documentació dels segles XIX i
XX.

Ingrés de fons judicials de Balaguer
S’han transferit a l’arxiu comarcal 51 me-
tres d’expedients de judicis civils i penals
dels anys 1953 a 1995 del fons del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de
Balaguer.També han ingressat 50 metres de
documentació dels anys 1961 a 1989 del fons
del Jutjat municipal, comarcal i de districte
de Balaguer.

Exposició El retorn dels documents
confiscats a Catalunya
Del dia 26 d’abril al 6 de maig de 2007 es va
exhibir al Museu de la Noguera de Balaguer
l’exposició itinerant El retorn dels documents
confiscats a Catalunya. Aquesta exposició ex-
plica la confiscació de documents feta pel
franquisme amb finalitats informatives i re-
pressives, i el procés polític i social que tin-
gué lloc a Catalunya fins a la seva restitu-
ció l’any 2006.

Sessions de filmoteca amb materials
fílmics de Laya Films
Els dies 4 de maig, 1 i 29 de juny es va or-
ganitzar, conjuntament amb el Museu de la
Noguera, un cicle de sessions de filmoteca
amb la projecció de documentals i noticia-
ris produïts per Laya Films, la productora
del Comissariat de Propaganda de la Gene-
ralitat de la II República durant els anys de
la Guerra Civil.
Aquest cicle es troba inclòs dins la progra-
mació d’actes que s’estan realitzant a
Balaguer en commemoració del 70è ani-
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Taller de gestió dels documents i
arxius municipals (II)
El dia 29 de maig, a la seu de l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera, es realitzà la segona edi-
ció d’aquest taller adreçat al personal ad-
ministratiu i als secretaris dels ajuntaments
de la Noguera. Aquesta edició va tornar a
ser impartida per Trini Camats, arxivera de
l’ajuntament de Balaguer, i per Maite Pedrol,
directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

XII Curs d’estiu de la Càtedra d’estudis
medievals Comtat d’Urgell
Els dies 4, 5 i 6 de juliol va tenir lloc a Bala-
guer el XII Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estu-
dis Medievals, que organitzen conjuntament
el Consell Comarcal de la Noguera, la
Universitat de Lleida i l’Arxiu Comarcal de
la Noguera, per tractar el tema Utopies i al-
ternatives de vida a l’edat mitjana.
Aquest curs és en aquests moments el curs
d’estiu amb major nombre de matricula-
cions de tot l’Estat. Les raons per les quals
hi ha aquesta important participació
d’alumnes són degudes, sense cap mena de
dubte, a l’alt nivell i qualitat que atorguen
al curs els ponents que hi participen.Aquest
any a Balaguer s’aplegaren els especialis-
tes: Claude Thomasset, catedràtic emèrit a
la Université Paris Sorbonne; Robert Lerner,
catedràtic a la Northwestern University;
Gian Luca Potestà, catedràtic a la Università
Cattolica di Milano; Chantal Connochie-
Bourgne, catedràtica a la Université d’Aix-
en-Provence; Francesco Santi, catedràtic a
la Università di Lecce; Roberto Rusconi, ca-
tedràtic de la Università Roma Tre; Lola
Badia, catedràtica de la Universitat de Bar-
celona; Jesús Rodríguez Velasco, catedràtic
a la University of California-Berkeley; José
Sánchez Herrero, catedràtic emèrit a la
Univesitat de Sevilla; Xavier Renedo, pro-
fessor titular a la Universitat de Girona;
Carlos Barros, professor titular a la Univer-
sidad de Santiago de Compostela; François-
Xavier Putallaz, professor titular a la
Université de Fribourg; Elodie Lecuppre-
Desjardin, professora titular a la Université
Lille3-Charles de Gaulle; Benoît Beyer de
Rycke, professor titular a la Université Libre
de Bruxelles; Victoria Cirlot, professora ti-
tular a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.

Dins la programació del curs d’enguany es
va incloure la visita guiada a les esglésies
de Cubells i Agramunt i a les torres defen-
sives d’Almenara i de la Guàrdia d’Urgell, a
càrrec del Dr. Prim Bertran, professor titu-
lar a la Universitat de Barcelona. I el mateix
dia de la visita ses va e celebrar el dinar de
curs en el complex del Castell del Remei.
Arxiu Comarcal del Priorat

Ingressa el fons de la Comunitat de Regants
de la Riera La Vall de Capçanes
El fons de la Comunitat de Regants de la
Riera La Vall de Capçanes té un abast cro-
nològic que s’inicia el 1890 (data de la seva
creació) fins l’any 2000 i ocupa dues capses
d’arxiu definitiu. El fons documental està
compost per bona part de les actes de les
reunions celebrades per la comunitat entre
1927 i 2000, amb un lligall d’actes de 1905-
1906 i una acta solta del 1913; també s’hi
troben els estatuts fundacionals i el regla-
ment per al jurat de rec de la comunitat de
l’any 1890, així com dos opuscles impresos
de les ordenances i del reglament de la so-
cietat d’aigües potables de Capçanes, amb-
dós dels ants trenta; correspondència, tota
de després dels anys 40 i plànols i projec-
tes de millora del regatge, entre la docu-
mentació més rellevant.
Es tracta d’un fons força complert i amb fu-
turs ingressos de documentació ja que el
càrrec de secretari s’ha mantingut durant
més de 80 anys en mans d’una mateixa fa-
mília, a partir de finals dels anys 20 del se-
gle XX, per la qual cosa el fons no s’ha dis-
gregat.
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de Guerra al Priorat 1936-1939
L’Arxiu Comarcal del Priorat conjuntament
amb el Centre Cultural i Recreatiu La Unió
deTorroja del Priorat han editat el llibre in-
titulat Els refugiats de les zones de Guerra al
Priorat 1936-1939 de Miquel Martorell Garau.
S’ha iniciat així una col·lecció que dur per
títol Jaume Ardèvol i Cabrer que té com ob-
jectiu editar, any rere any, els treballs guan-
yadors del premi de recerca històrica Jaume
Ardèvol que cada any convoca l’entitat La
Unió de Torroja organitzadora dels Jocs
Florals.
El llibre fou presentat el 12 de maig aTorroja
del Priorat dins l’acte de lliurament dels pre-
mis de la 30a edició dels Jocs Florals. La pre-
sentació anà a càrrec de l’historiador Josep
Sánchez Cervelló.

Ingressa per a ser digitalitzat el fons
patrimonial de ca l’Amorós de Porrera
Es va arribar a un acord amb el propietari del
fons de ca l’Amorós de Porrera, Lluís Simó,
per tal que l’arxiu comarcal descrivís el fons,
el pogués digitalitzar i una vegada realitza-
da la tasca retornés al seu propietari.
Aquest fons patrimonial ocupa 20 capses
d’arxiu definitiu i té una abast cronològic
que s’inicia al primer terç del segle XIX fins
al primer terç del segle XX, amb major part
dels documents corresponents a partir de
mitjans del segle XIX. La documentació con-
servada és la pròpia d’un fons patrimonial
amb dades sobre el patrimoni (diari
d’operacions, escriptures notarials, corres-
pondència, comptabilitat, dietaris etc.) pe-
rò també disposa d’algun document muni-
cipal ja que un membre d’aquesta nissaga
fou secretari de l’Ajuntament de Porrera.
Un altre tipus de documentació important
és produïda per Josep Simó i Serres sobre-
tot en dos aspectes: el primer per la gran
quantitat de notícies històriques que ano-
tà realitzant un seguiment del més impor-
tant que tenia lloc a Porrera fins que el 1865
escrigué una monografia històrica titulada
Crónica de Porrera que ha restat inèdita i, en
segon lloc, per l’interès reeixit de crear, vers
1863, una “Academia Agrícola mútuo-ins-
tructiva” a la seva vila natal, de la qual hi
ha força documents

Donació de publicacions periòdiques i

impresos de la comarca del Priorat
Na M. del Carme Simó de Bellmunt del
Priorat féu donació a l’arxiu comarcal de 19
capçaleres de premsa comarcal del Priorat
i de les comarques limítrofes, així com
d’impresos menors de la comarca. També
ha fet donació de reculls de premsa, així
com d’un arreplec de rondalles del Priorat
(1983), documentació referent a eleccions
autonòmiques i municipals, impresos i car-
tells dels Jocs Florals de Torroja.
En total ocupen 15 capses d’arxiu definitiu
i l’abast cronològic és a partir de 1979 fins
als nostres dies.

Ingressa el fons de la Cooperativa
Agrícola de Marçà
Els fons de la Cooperativa Agrícola de Marçà
ocupa 26,80 metres lineals de documenta-
ció i té un abast cronològic de 1912-1979. La
major part d ela documentació s’inicia a
partir de l’any 1939.
Pròpiament el fons de la cooperativa s’inicia
després de la Guerra Civil, abans trobem els
fons de dues entitats agrícoles: el Sindicat
Vinícola Baix Priorat (fundat el 1912) i el
Sindicat Agrícola del Cercle Benèfic (1918),
del primer sindicat es disposa de bastant
documentació, sobretot llibres de verema,
del segon la documentació existent és molt
escassa.
La major part de la documentació ingres-
sada són factures i correspondència, però
també projectes de reforma de la bodega,
llistat de collites, comptabilitat, etc. La do-
cumentació a partir dels anys quaranta és
força completa.

Arxiu Comarcal del Ripollès

Ingrés de la documentació històrica de
l’Hospital Comarcal de Campdevànol
El dia 10 d’abril, a la seu del Consell Comar-
cal del Ripollès, es va signar el contracte de
cessió en dipòsit de dues caixes amb docu-
mentació històrica de l’Hospital de Camp-
devànol. Amb aquest fet, el Patronat de la
Fundació Privada d’aquell hospital i el
Consell Comarcal, en nom i representació
de la Generalitat de Catalunya, posen a
l’abast de la ciutadania un conjunt docu-
mental excepcional per a conèixer els ini-
cis i les vivències d’una de les institucions
més significatives de la comarca del Ripollès.
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Consorci Ripollès Desenvolupament
El passat dia 12 de juny, es va signar el con-
tracte de cessió en dipòsit de 14 metres li-
neals de documentació generada pel Con-
sorci Ripollès Desenvolupament. Pel trac-
tament de bona part d’aquest fons va esta-
blir-se un conveni amb l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESA-
GED) gràcies al qual, entre altres coses,
s’han posat les bases per a la implantació
d’un sistema de gestió documental en aque-
lla institució.

Donació d’un expedient per desordre
públic a Queralbs
Amitjanmes d’abril, la Sra. EnriquetaAngla-
da d’Abadal, deVic, va fer donació a l’Arxiu
Comarcal d’un plec de documents d’un ex-
pedient instruït entre els anys 1953 i 1954
per un desordre públic ocorregut a Pardines.
La causa judicial és contra alguns vilatans
del poble que van protestar la decisió de
l’alcalde d’aleshores que havia suspès una
audició de sardanes el dia 4 d’agost de 1953,
durant la festa Major de Sant Esteve. Els do-
cuments estaven en possessió de la Sra.
Anglada perquè el seu pare, l’advocat Joan
AngladaVilardebó, va intervenir en aquest
procés.

Donació de dos catàlegs de la fàbrica de
mosaics i pedra artificial “Antonio Folcrà e hijo”
El passat dia 14 de març, el senyor Joan
Antoni Folcrà, en nom de la seva família, va
fer donació a l’Arxiu Comarcal de dos bells
exemplars dels catàlegs de mosaics i pedra
artificial que fabricaven els seus avantpas-
sats a la fàbrica situada a la carretera de
Ribes, de Ripoll.

Donació de dues fotografies dels treballadors
de la fàbrica tèxtil “El Pla”, de Ripoll
El passat dia 15 de maig, el senyor Josep
Boixaderas va fer donació a l’Arxiu Comarcal
de dues fotografies en un estat de conser-
vació excepcional i realitzades a comença-
ment del segle XX, una del personal masculí
i l’altre del femení, dels treballadors de
l’antiga fàbrica tèxtil de Ripoll “La
Preparación Téxtil, S.A.”, anomenada po-
pularment “El Pla”.

Inventari del notari Agustí Cavalleria i Deop

L’Arxiu Comarcal acaba d’enllestir l’inventari
de la documentació del notari Agustí
Cavalleria i Deop. El conjunt està format,
principalment, pels instruments notarials
generats per aquest notari entre 1860 i 1885;
aquesta feina ha permès, també,
d’identificar la documentació patrimonial
relacionada amb la família, que abasta un
període cronològic entre 1643 i 1929. La do-
cu-
mentació d’aquests fons ocupen un metre
lineal de prestatgeria.

Inventari de subsèries del fons de
l’Ajuntament de Ripoll
Continuant la tasca iniciada, l’Arxiu Comar-
cal ha redactat l’inventari i altres documents
de suport a la recerca de les subsèries de
Padrons i Censos, Lleves i Impostos muni-
cipals (Contribució rústica, industrial,
Amillarament, Cèdules personals) proce-
dents del fons municipal de l’Ajuntament
de Ripoll. Com és sabut, es tracta d’unes ti-
pologies molt utilitzades en la recerca i per
aquest motiu calia disposar, no només de
l’inventari corresponent, sinó d’altres eines
de suport (quadres-resum de lleves, relació
de censos i padrons, etc.) que hom pot con-
sultar des del web de l’ACRI.
Restauració de cinc manuals notarials
A finals de l’any 2006, la Subdirecció General
d’Arxius del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació va convocar un con-
curs per tal de restaurar els protocols no-
tarials conservats a la Xarxa d’Arxius de la
Generalitat. Un grup de cinc manuals no-
tarials de l’Arxiu Comarcal del Ripollès (se-
gles XIV-XVII), que es trobaven en un estat la-
mentable de conservació, han estat inclosos
en aquest programa i, gràcies a l’eficient
tasca realitzada per les empreses adjudica-
tàries, amb goig avui podem oferir-vos-els
amb un perfecte estat de consulta.

El projecte Hemeroteca Comarcal, finalitzat
Finalment, després de tres anualitats, hem
pogut enllestir el projecte “Hemeroteca
Comarcal” que ha consistit en digitalitzar
el conjunt de premsa publicada al Ripollès
i conservada per l’Arxiu Comarcal i una cò-
pia del resultat, fer-la accessible a través de
la xarxa Internet. Hem tractat, doncs, 40.322
pàgines de periòdics publicats des de 1874
a 1977.

L’exposició itinerant El retorn dels documents
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El dia 8 va inaugurar-se, a l’antiga església
parroquial de Sant Pere de Ripoll, l’exposició
que ha recorregut bona part de la geografia
del país i que, com és sabut, explica el pro-
cés de confiscació, la finalitat informativa i
repressiva de la requisa, la història de la rei-
vindicació i quina documentació retorna i
a qui pertany. A més de les autoritats que
correspon, l’advocat i membre de la Comissió
de la Dignitat, Josep Cruanyes, va dissertar
sobre el conjunt de documents espoliats
més directament relacionats amb la nostra
comarca.

Arxiu Comarcal de la Selva

Ingrés del fons d’imatges de la revista Ressó
La revista Ressò va ser fundada a Santa
Coloma de Farners el 1968 a redós de la Junta
d’Acció Catolica, tot i que ben aviat va de-
mostrar la seva veritable naturalesa en con-
vertir-se en un vehicle d’expressió contra el
règim de l’època.A principis dels anys 70 va
ser expedientada i multada per alguns dels
seus articles i a principis dels 80 va desvin-
cular-se de la Parròquia. De periodicitat bi-
mensual, ha estat fins l’actualitat una refe-
rència en la informació local, en la divulgació
d’activitats de tots tipus però també un es-
pai per a la difusió de la història local, les
tradicions perdudes, etc, així com un pun-
tal davant qualsevol agressió que afectés la
població.
Una part del seu fons ja havia estat ingres-
sat a l’arxiu comarcal, però ara s’ha ingres-
sat la totalitat el seu fons fotogràfic, com-
post per uns 1.300 positius fotogràfics que
s’aturen cronològicament al 2004. És tracta
indiscutiblement d’una verdadera història
gràfica dels últims 40 anys de la població.
Amb les fotografies s’ha fet un primer trac-
tament de conservació que ha consistit en
netejar-les i instal·lar-les en respectius àl-
bums de conservació permanent. També
s’ha fet una primera tasca descriptiva con-
sistent en associar les imatges als respec-
tius números de la revista i articles o notí-
cies corresponents.

Estada a Santa Coloma de Farners de
l’exposició El retorn dels documents
confiscats a Catalunya
Entre el 27 de maig i el 6 de juny, va fer pa-
rada a Santa Coloma de Farners en la seva

itinerància, la versió reduïda de l’exposició
sobre el retorn del documents confiscats a
Catalunya per part de les tropes i el règim
franquista. L’exposició va romandre en el
primer pis de l’edifici modernista que ha-
via estat seu de Cercle Cultural Colomenc i
que actualment és la Llar dels jubilats. L’acte
de presentació va tenir lloc el divendres 27
d’abril a les 7 de la tarda i va comptar amb
la presència de l’Àngels Bernal, cap de l’Àrea
dels fons de l’Administració de l’Arxiu
Nacional de Catalunya i comissària de
l’exposició i que va fer una conferència-
col·loqui sobre els documents catalans pro-
cedents de l’Arxivo General de la Guerra
Civil de Salamanca i la naturalesa i contin-
gut de l’exposició.
L’exposició va ser molt concorreguda, en
part per avinentesa de coincidir l’espai ex-
positiu amb la seu de la Llar dels jubilats i
va obrir un àmbit de col·laboració amb la
junta de la Llar que es pot desenvolupar en
futurs projectes expositius i de recerca so-
bre memòria històrica.
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Guillem de Plandolit (1874 -1932).
La memòria revelada
Descendent d’una de les famílies més re-
llevants d’Andorra, nascut i resident a la
Seu, Guillem de Plandolit va ser un fotògraf
inquiet, apassionat i compulsiu, excel·lent
retratista. El seu gran arxiu d’imatges fou
disgregat als anys setanta. En els darrers
dos anys ha reaparegut parcialment, i ha
estat cedit en dipòsit pels seus propietaris
a l’Arxiu Municipal d’Urgell. En total han in-
gressat a l’arxiu unes 1400 plaques de vi-
dre. Per presentar el fons recuperat s’ha or-
ganitzat una exposició, amb el suport de la
Fundació La Caixa, Crèdit Andorrà i el Mi-
nisteri del Portaveu i Cultura del Principat
d’Andorra. La mostra que està acompanya-
da d’un catàleg i té també una extensió di-
gital i participativa a l’adreça http://www.
flickr.com/photos/pendoli , ha tingut sis mil
visites, i ben aviat podrà contemplar-se a
Andorra.

Imatges de l’Arxiu, Guillem Plandolit.

Arxiu comarcal del Solsonès

Exposició Relats de dones d’Andalusia
al Solsonès
La recerca realitzada durant la tardor i hi-
vern 2006-2007 en el marc del projecte Relats
de dones es va concretar en la producció
d’una exposició la primavera de 2007. Amb
l’objectiu de reflexionar sobre el paper de
les dones en els moviments socials i en els
processos migratoris en el món rural, es va
presentar aquesta exposició al públic del
Solsonès els dies els dies 21, 22, 23 i 24 d’abril
a la sala gòtica del Palau Llobera, i els dies
11, 12, 13, 19 i 20 de maig a la sala el Celler
de ca l’Aguilar, a Solsona. Durant aquest nou
dies 934 persones van visitar l’exposició. A
l’estiu viatjarà cap a Sant Llorenç de
Morunys i durant la tardor l’exposició serà
visitable pels Instituts i centres d’educació
de la comarca. Cara l’any vinent la mostra
serà visitable al Museu d’Història de la
Immigració de Catalunya a Sant Adrià del
Besòs.

Ingrés del fons fotogràfic Josep Maria
Vicens i Purgimon
El juny ha ingressat a l’ACS, sota la formu-
la d’un dipòsit de 30 anys l’esmentat fons
fotogràfic. Josep Maria Vicens i Purgimon
(Solsona, 1884-1961) va ser un dels primers
fotògrafs de la comarca, al costat d’Adolf
Mas o Josep Colell. Paral·lelament la seva
llarga trajectòria de 45 anys de fotògraf que
separen les dates aproximades del fons
(1910-1955) doten a aquesta documentació
d’un interès cabdal per a la memòria gràfi-
ca de la comarca de la primera meitat del
segle XX. Però l’interès d’aquest fons no
s’esgota en la comarca sinó que vindrà com-
plementat amb imatges d’altres poblacions
catalanes del mateix període, especialment
anterior a la Guerra Civil, així com actes po-
lítics i institucionals, com per exemple el di-
nar dels deu mil a Barcelona o una visita
d’Alfons XIII a la Val d’Aran. El fons foto-
gràfic està format per unes 4.290 unitats do-
cumentals en diversos suports. Bàsicament
en negatius però també en positius paper i
diapositives.

Ingrés de diversos fons de la comarca
de l’Alt Urgell
El mes de març va ingressar a l’ACS com a
ingrés temporal en espera de la construc-
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ció de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell els
fons del Jutjat de Primera Instància I
Instrucció de la Seu d’Urgell, el fons del Jutjat
Municipal de Castellciutat i el fons de la
Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell.

Projecte de digitalització de les actes
municipals del Solsonès
S’inicia el projecte de digitalitzar tots els lli-
bres d’actes dels municipis del Solsonès per
a facilitar-ne la seva consulta i preservació.
La digitalització s’inicia amb les actes mu-
nicipals de la ciutat de Solsona (1665-1976).

Arxiu Històric de Tarragona

Nous documents de Col·leccions
Dins l’apartat de les col·leccions, hem
d’esmentar les aportacions de nous docu-
ments per part del col·leccionista i engin-
yer industrial barceloní Guillem Martínez
Molinos i de la filla del que fou regidor i ta-
rragoní fidel Joan Virgili i Basora.
D’altra banda, des de l’estiu de 2006, el grup
de manuscrits i documents solts de la
col·lecció de l’AHT s’ha anat ampliant grà-
cies a les donacions següents.
El mes d’agost, Tomàs Biosca Esteve, pro-
fessor de l’IES El Morell i historiador, entre-
gà un reduït aplec de documents de tipus
familiar i personal –dues capses– procedents
de Francesc Plana, originari deVila-rodona,
datats entre 1721 i 1967, a la localitat es-
mentada, Ardenya (la Riera), Valls, Torre-
dembarra i Tarragona, inclosa una fotogra-
fia dels anys 1910, amb predomini dels
relatius a Francesc Plana i Blanc, pagès i bra-
cer, natural d’Ardenya i espòs de Rosa
Figuerola i Ricart i habitant de Vila-rodona,
que es traslladà a Barcelona i Badalona –co-
rrespondència, rebuts, arrendaments i ven-
des–.
El mes de setembre, l’arxiver provincial de
l’Escola Pia de Catalunya, Joan Florensa, ens
féu lliurament d’un altre petit conjunt do-
cumental en paper –una capsa– procedent
del P. Antoni M. Maduell i Aymat, correspo-
nent als seus avantpassats i a la seva ger-
mana Dolors.
El contingut pertanyent a l’àmbit de Tarra-
gona, amb referències a Constantí, Torre-
dembarra, Valls, Lleida i Barcelona, entre
1707 i 1935, es troba centrat en la figura d’un
besavi matern de l’esmentat P. Maduell,
l’arquitecte Ignasi Jordà i Arnalich (ca 1819-

1883), fill de Josep Jordà i Mateu, mestre de
cases i Rosalia Arnalich i Giralt; germà de
Josep, botiguer de draps, Eloi, mestre pale-
ta o aparellador d’obres públiques, Salvador,
del comerç, Magí, prevere i Rosalia i espòs
de RitaVilà i Aymat, deValls –filla d’un mes-
tre major de calafats deTarragona- i, en se-
gones núpcies, d’Isabel Pellicer i Ponsà, de
Lleida, per bé que barcelonina. L’esmentat
Ignasi Jordà fou arquitecte municipal deValls
(1845-1852), mestre major de les obres del
port deTarragona (1853), arquitecte del dis-
tricte de Tortosa (1861) i arquitecte provin-
cial de Lleida (1863), cessat el 1868. El 1875
la Sociedad Arqueológica Tarraconense li enco-
manà la realització del plànol deTarragona
i l’any següent fou nomenat Acadèmic co-
rresponsal de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
Entre aquesta documentació assenyalem:
capítols matrimonials, testaments, certifi-
cats de defunció i herències –com la d’un
fill del mestre calafat Jaume Aymat i Xera,
mort a Cuba–, un inventari de béns, títols i
correspondència de l’arquitecte Ignasi Jordà,
censals, compravendes, rebuts, comptes
d’obres, un conveni de separació i vendes
d’aigua de cases dels carrers de les Escales
de l’Arboç, Trinquet Vell i Nou, Méndez
Núñez i Rebolledo, un nomenament de ca-
poral mestre de calafats deTarragona (1825),
la venda d’un terreny del c. de Rebolledo al
Gremi de Navegants i d’un pati situat entre
la seva casa gremial i la dels Pescadors i pa-
pers sobre terres i immobles de Sagunt i
Almenara (1932-1934).

Rehabilitació del claustre de l’arxiu
Durant els mesos de febrer i març s’ha rea-
litzat una intervenció per a rehabilitar les
galeries del claustre barroc classicista –de
la segona meitat del segle XVIII–, emplaçat a
ponent de l’església de l’antic convent me-
dieval de franciscans, reconstruit arran de
la voladura de la propera Torre Grossa el
1700 i alienat el 1835. L’actuació ha consis-
tit en la renovació de la pintura després d’un
repàs general de tot l’arrebossat inferior –es-
pecialment malmès en un dels angles, arran
d’una fuita d’aigua del sistema de climatit-
zació-, tant de l’arrambador, on s’ha aplicat
un color crema, com dels murs perimetrals
i les voltes d’aresta de rajola i guix, en pin-
tura blanca, amb matèria plàstica, a fi de
protegir adequadament el conjunt dels llas-
timosos efectes de la humitat i de de la pols
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acumulada.
Amb aquesta recent intervenció l’espai, de
520 m2 de superfície, ha recobrat un aspec-
te agradable i lluminós.

Desinfecció d’una planta de dipòsit de l’AHT
El 23 de febrer es va efectuar la desinfecció
per nebulització ambiental amb un plagui-
cida químic de la planta –1 de l’AHT (moll
de descàrrega, sala de tria i zona de dipòsit
compresa fins al muntacàrregues), per tal
de combatre els fongs, virus i bacteris que
afecten el paper, en especial del fons re-
centment ingressat de la Universitat Laboral
“Francisco Franco”, juntament amb docu-
mentació impresa i altra pendent de trac-
tament, prèvia neteja realitzada amb aspi-
rador dotat d’un filtre HEPA i els equips de
protecció individual adequats i manual-
ment, mitjançant l’ús d’una solució d’alcohol
i aigua destil·lada, a més del canvi de con-
tenidors –capses normalitzades en lloc de
les velles d’embalatge i de carpetes de car-
tó amb àcid i lignines–.

Jornada d’introducció al nou programari
per als arxius comarcals (GIAC)
El dia 24 d’abril es va celebrar a l’Arxiu
Històric de Tarragona una jornada intro-
ductòria a la nova aplicació de Gestió Inte-
gral per als Arxius Comarcals (GIAC) que
s’ha d’aplicar en breu. L’objectiu principal
era mostrar el funcionament del nou pro-
gramari, que pretén ser una eina per ges-
tionar i descriure la documentació, tot per-
metent incloure també imatges digitalit-
zades dels fons i documents que s’estan
descrivint.
El nou programari va ser presentat per Anna
Magrinyà (Subdirecció General d’Arxius),
Amèlia Castan Ranch (Arxiu Nacional de
Catalunya), Imma Navarro Molleví (Arxiu
Nacional de Catalunya), JosepMaria Masachs
Suriol (Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès) i
María Luz Retuerta Jiménez (Arxiu Comarcal
del Baix Llobregat) i va comptar amb
l’assistència dels representants dels arxius
comarcals de Tarragona.

Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre

Publicació de Recerca 10
En els darrers mesos ha tingut lloc l’edició
i presentació del número 10 de la publica-
ció anual RECERCA. L’estructura bàsica

d’aquesta publicació d’investigació històri-
ca gira a l’entorn d’un dossier central on
s’apleguen varis articles sota una temàtica
comuna. Després els apartats de mis-
cel·lània, documents, arqueologia i notes
acaben completant cada exemplar que en
els darrers números no baixa de les 350 pà-
gines. Per a celebrar el número 10 però es
va creure més oportú dedicar-lo íntegra-
ment a un únic tema i es va escollir el de el
riu Ebre com a nexe i eix vertebrador de la
majoria de les poblacions que són objecte
d’estudi de la revista. En aquests monogrà-
fic doncs s’ha volgut fer un repàs històric
respecte el que ha estat l’Ebre en els seu
curs baix per als seus pobladors: com a es-
cenari de conflictes bèl·lics; com a mitjà de
comunicació i comerç; com a explotació de
recursos naturals, etc. S’inicia el recorregut
històric amb les primeres referències del
món clàssic i s’acaba en un primer intent
de compendi i anàlisi del que ha estat la
lluita de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Publicació de Quaderns de Recerca 4 i
Quaderns de Recerca 5
Dins de l’apartat de les monografies de
Quaderns de Recerca 4 s’ha cregut d’interès
publicar la tesi doctoral de FranciscaVilella
sobre la lleuda de Tortosa a la segona mei-
tat del s. XV. L’estudi sistemàtic dels llibres
de lleuda relatius a la ciutat deTortosa i di-
positats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó ( en
concret entre 1453 i 1475) han permès a la
Dra. Vilella presentar una rica valoració de
dades respecte el comerç fluvial, terrestre i
marítim que circulava per l’enclaumercantil
tortosí, cabdal per a entendre el comerç in-
terior i exterior de la Corona d’Aragó. Gràcies
a aquest estudi es pot conèixer amb preci-
sió la diversitat i quantitat de productes co-
mercialitzats, les embarcacions emprades,
el fluxe mercantil, etc., que ens aporta una
visió concreta d’una realitat molt pondera-
da i poc estudiada.
La darrera monografia de Quaderns de re-
cerca, ha anat a càrrec d’Emigdi Subirats i
ha estat una biografia completa i actualit-
zada de Joan Cid i Mulet del qui precisament
enguany es compleixen 100 anys del seu
naixement. La vida polifacètica de Cid i
Mulet: escriptor; polític, expert en futbol,
des dels seus orígens a la Tortosa natal fins
el seu exili a Mèxic resta reflectida en aquest
treball nodrit en gran mesura per una im-
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portant col·lecció epistolar dels fons parti-
cular dels seus descendents. Cid i Mulet du-
rant la II República va ser delegat de Cultura
de la Generalitat a Tortosa i responsable de
la salvaguarda del patrimoni artístic i do-
cumental durant la guerra civil.

Exposició fotogràfica Eudaldo Pedrola Millán
(1903-1983). La mirada artística d’un temps.

Exposició d’una selecció de 30 fotografies
d’aquest fotògraf , president de la secció fo-
togràfica del Circulo Artístico de Tortosa.
Sens dubte ha estat el fotògraf més brillant
de les dècades dels anys 40 fins els 60 a la
capital del Baix Ebre. Galardonat en diver-
sos concursos, era participant assidu de cer-
tàmens fotogràfics d’arreu d’Europa i del
món a la seva època. De tot el seu fons s’ha
prioritzat per a l’exposició aquelles imat-
ges testimonis a més de la seva època.
L’exposició s’inclou dins la programació pe-
riòdica de l’arxiu per donar a conèixer els
diferents fons fotogràfics d’èpoques passa-
des. L’exposició ha estat oberta durant tot
el mes de maig.

Col·loquis de la Festa del Renaixement

El proper mes de juliol, entre els dies 4 i 7
tindrà lloc a Tortosa una nova edició dels
Col·loquis sobre Art, Cultura i Societat a
l’època del Renaixement.Als inicis d’aquesta
Festa, ara ja fa més de deu anys, l’Arxiu
Comarcal havia estat encarregat d’organitzar
un congrés de petit format en motiu de la
Festa sobre la temàtica del Renaixement.
Així es va fer durant tres anys consecutius.
Després els col·loquis van derivar a xerra-
des concretes i soltes. Enguany es torna a
encetar la col·laboració de l’Ajuntament amb
l’Arxiu i es torna a presentar uns nous
col·loquis amb una estructuramés semblant
als seus orígens. En aquesta nova edició es
comptarà amb la participació de 13 ponents
especialitzats en aquest període artístic.

Archiu Generau d’Aran

Restauració: Els pergamins del poble de Betren

Una de les primeres restauracions d’aquest
2007 ha estat la efectuada en la col.lecció
de 5 pergamins dels fons de l’ajuntament
de Betren (1349-1963). El pergamí més an-
tic és una Concòrdia entre els pobles de
Betren i de Vielha (1349); el segueix una

Sentència Arbitral (1470); els Capítols de la
vila (1499-1524); una altra Concòrdia entre
els pobles de Betren i Escunhau-Casarilh
(1605) i la venta d’un prat propietat del co-
mú. Cal destacar el pergamí que recull els
Capítols de la vila de Betren. Aquestes or-
denances son les més antigues i les úniques
conservades en suport pergamí. Les de les
altres poblacions araneses es troben reco-
llides en suport paper en format de llibre i
amb datació posterior.

Emissió del programa de radio nº 250
Aquest estiu, l’Archiu Generau d’Aran no
tancarà la seva vuitena temporada (2006-
2007) d’emissions a la radio pública de
Catalunya, desconnexions per laVal d’Aran,
com fa cada any, si no que la programació
continuarà durant tot l’estiu. La temporada
estiuenca se destacarà per la celebració del
programa número 250. Cal recordar que
aquest espai radiofònic s’emet ininterrom-
pudament des de l’any 1998. L’emissió 250
farà un resum del que han estat aquests 9
anys, així mateix es recordaran alguns dels
programes que millor acollida han tingut
entre els nostres oients. Com ja sabeu, ho
podeu escoltar, qualsevol dia de la setma-
na, des de la pàgina web de Catalunya Ra-
dio, en l’apartat Radio a la carta, programa,
Aran, meddia aranés. L’espai s’emet en els da-
rrers 25 minuts de programa.

Col·laboració en les X Jornades
Occitanocatalanes
Del 16 al 20 de juliol tindrà lloc, a la seu de
l’Archiu Generau d’Aran, el curs Uganauds
e Trento. Er abantes e eth dempús enes Pirinèus.
El curs s’adreça a un públic divers, univer-
sitaris, estudiosos i aficionats a la historia
i a l’art, interessats en conèixer la situació
històrica viscuda en els Pirineus, terra de
frontera, durant els segles XVI i XVII, en el
context de les guerres de religió i dels con-
flictes entre França i Espanya, amb una re-
ferència especial al paper de la Val d’Aran
com a lloc estratègic entre els dos estats.
Impartiran el curs: Elisa Ros, Patrici Pojada,
Joan Carles Riera, Serge Brunet i Albert Sie-
rra. El curs és gratuït, amb una durada de
20 hores. Crèdits de lliure elecció.
El dia 21 de juliol, el Conselh Generau d’Aran,
la Seccion d’Istòria del Institut d’Estudis
Aranesi i l’Archiu Generau d’Aran organit-
zaren l’homenatge a Francisco Arró (1850-
1918) un aranés en la Patagonia Argentina.
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A l’acte, el Sr.Andres Ismael Arró, net d’Arró,
presentarà dos treballs publicats a la
República Argentina sobre la vida del seu
avi. Francisco Arró va arribar, amb 20 anys,
a Carmen de Patagones on va obrir un pe-
tit negoci. Amb el seu enginy va aconseguir
que la ciutat que el va acollir fos la tercera
població de la República Argentina en tenir
aigua corrent. L’acte tindrà lloc a
l’ajuntament d’Es Bòrdes, lloc de naixement
de Francisco Arró.

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Ingrés del fons de Ramon Puiggròs,
sindicalista emèrit
L’Arxiu Històric de Terrassa, unit a l’Arxiu
Comarcal delVallès Occidental, ha rebut re-
centment el fons de Ramon Puiggròs i Esteve
(1931-2007), una de les figures més relle-
vants del sindicalisme aTerrassa i al Vallès
Occidental, que dedicà la seva vida a la de-
fensa de la classe treballadora, des
d’associacions obreres catòliques (1949-
1975), el sindicat del règim franquista (1966-
1977), la Unió Sindical Obrera (1976-1980) i
les federacions tèxtils de Comissions Obreres
(1980-2005). El fons permet seguir els mo-
viments clandestins i el sistema sindical de
l’època franquista i, a partir de 1972, el pro-
cés de profunda transformació de la indús-
tria tèxtil, que ha afectat profundament
l’economia i la societat de la ciutat de
Terrassa. Puiggròs tingué part activa a gai-
rebé totes les suspensions de pagaments,
reduccions de plantilla i tancaments
d’empreses tèxtils terrassenques, especial-
ment les més grans i emblemàtiques.També
participà en l’execució del Pla de
Reestructuració i Ordenació de la Indústria
Tèxtil (1977-1988) i el Pla de Reconversió de
la Indústria Tèxtil (1981-1990).
Paral·lelament, tenen un gran interès els es-
tudis, informes,manifestos, treballs teòrics
i textos ideològics utilitzats i conservats pel
titular com a suport de la seva activitat.
Ramon Puiggròs va rebre la Medalla
President Macià de la Generalitat de
Catalunya el 1990 i la Medalla Ciutat de
Terrassa el 2007.

Ingrés de fons patrimonials històrics:
can Bogunyà i altres masos
Un altre ingrés destacat de l’Arxiu Històric
de Terrassa és el fons patrimonial de can

Bogunyà del Mas,masia històrica deTerrassa
documentada des del 1032. Les sèries de
pergamins documentals s’han conservat en
diversos masos antics, ben probablement
gràcies a la seva aparença noble i major re-
sistència física, i en el cas que presentem
constitueixen la major part del fons. Així,
aquest fons inclou 70 escriptures en perga-
mí dels anys 1261 a 1637, dos quaderns
d’escriptures en paper de 1495 a 1762, un
llibre de comptes i altres documents que
arriben a la data extrema de 1871. El mas es
trobava en territori alodial del rei i els es-
tabliments a la família Bogunyà es docu-
menten des de 1289. El mas fou venut des-
prés de la Guerra civil de 1936-1939, que en
causà la decadència econòmica definitiva,
i la senyora Montserrat Bogunyà, descen-
dent de la família propietària, n’ha cedit en
comodat la documentació. Aquest fons
s’afegeix als fons patrimonials ingressats a
l’arxiu els darrers anys procedents dels ma-
sos terrassencs de Duran de Collcardús, can
Parellada, can Colomer i can Coromines
(aquest darrer en el municipi actual de
Viladecavalls). Els fons patrimonials són de
gran interès per a la nostra història, molt
útils en la recerca i objecte d’estudis cada
cop més sistemàtics i aprofundits. El fullet
divulgatiu Els arxius patrimonials. La conser-
vació de la documentació històrica de les famí-
lies, editat el 2001 per l’Arxiu Històric
Comarcal deTer-rassa, sembla que està do-
nant uns resultats excel·lents.

Servei didàctic i història oral
La col·laboració de l’Arxiu Comarcal amb el
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa té
molts vessants i comprèn activitats de re-
cerca i de difusió molt diverses, entre elles
el servei didàctic que s’ofereix als alumnes
de batxillerat, amb el programa “Documents
que fan història”, i la producció de fonts
orals, recull de testimonis del passat recent
que són cedits a l’Arxiu per a la seva con-
servació i comunicació als usuaris. Els pro-
fessors d’història dels instituts
d’ensenyament secundari constitueixen un
dels sectors més actius del Centre d’Estudis
i els dos darrers anys han emprès un nova
iniciativa formativa que combina el taller
d’història amb el recull de fonts orals. Així,
el projecte “Memòria terrassenca. Recerca i
arxiu de fonts orals”, realitzat pel Centre
d’Estudis els anys 1998 a 2003 amb una me-
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todologia molt rigorosa, s’ha enriquit amb
els reculls d’entrevistes realitzades per alum-
nes de batxillerat, convenientment orien-
tats pels professors. El curs 2005-06 alum-
nes de dos instituts van recollir testimonis
vivencials entorn del tema “La dictadura
franquista. 1939-1975”. El curs 2006-07
aquesta activitat s’ha vist considerablement
potenciada amb la participació de cinc ins-
tituts i els testimonis s’han recollit sobre el
tema “Expansió i crisi industrial, 1950-1975”,
que reflecteix la realitat econòmica i social
de la ciutat de Terrassa en aquest període.

Arxiu del Consell Comarcal del Vallès
Occidental

Implantació del servei d’arxiu i gestió
de documents
Al principi del mes de març de 2007 es va
posar en marxa l’organització de l’Arxiu del
Consell Comarcal delVallès Occidental, fruit
de la necessitat, però també de la voluntat
de la direcció del Consell. Aquesta decisió,
presa uns mesos abans, va ser comunicada
a l’Arxiu Històric Comarcal, que n’ha assu-
mit el suport i la col·laboració tècnica. El
Consell Comarcal ha contractat un tècnic
arxiver per a la realització de les tasques
d’arxiu i de gestió documental.
En una primera fase es preveu l’ordenació
i l’inventari de la documentació del dipòsit
d’arxiu i implantar els primers i més bàsics
instruments de gestió documental a les ofi-
cines. En aquest sentit, s’ha configurat un
quadre de classificació de la documentació
del Consell Comarcal d’acord amb totes les
àrees que el formen i s’ha mirat de detec-
tar la problemàtica en la gestió de la docu-
mentació que s’hi genera. En l’organització
de l’arxiu, a banda de condicionar física-
ment l’espai, s’ha aplicat les taules
d’avaluació específiques dels Consells
Comarcals i les genèriques de
l’administració local, alhora que s’ha co-
mençat a estudiar les possibles transferèn-
cies de la documentació de conservació per-
manent a l’Arxiu Històric Comarcal.També,
i no és un aspecte menor, s’ha adequat un
espai de treball administratiu per al res-
ponsable de l’arxiu del Con-sell al mateix
dipòsit.
En una segona fase, un cop implementats
els procediments de classificació, préstec i
transferència de documents, està previst

que es puguin començar a realitzar les trans-
ferències de la documentació semiactiva o
inactiva dels arxius de gestió de les àrees a
l’Arxiu, prèviament establertes per un ca-
lendari. I, una vegada les oficines hagin
transferit la documentació i aquesta quedi
en custòdia de l’Arxiu inventariada i clas-
sificada, es podrà començar a estudiar to-
tes les sèries documentals per confeccionar
i implantar el calendari de conservació. Es
considera important en aquesta tercera fa-
se la realització de cursos de formació als
treballadors per acabar d’assentar els pro-
cediments de gestió documental establerts.
A banda, cal recordar els passos pioners que,
en la organització d’arxius administratius
dels Consells Comarcals, es van donar en el
del Tarragonès, i amb això, aquesta actua-
ció del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental és una bona iniciativa que ha de con-
tribuir a impulsar l’organització dels arxius
d’aquestes administracions a tot el país.

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Ingressa un important fons d’imatges
digitals de la comarca
El passat mes d’abril van ser cedides pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel
Consorci de Turisme de la mateixa comar-
ca, un total de 1352 fotografies en format
digital. El Consell Comarcal va aportar un
CD amb 185 imatges, captades el 2006 pel
fotògraf Pere Cornellas que abasten quasi
tots els pobles del Vallès Oriental. Per la se-
va banda, el Consorci deTurisme va diposi-
tar un DVD amb 1167 fotografies de diver-
sos autors i que toquen temàtiques com
fires, festes, tradicions, balnearis i espais
naturals. Corresponen a reportatges foto-
gràfics realitzats entre 2002 i 2007. Amb
aquestes aportacions el fons d’imatges de
l’ACVO es veu clarament reforçat.

Trobada d’arxivers municipals
del Vallès Oriental
El 12 de març es va celebrar a l’ACVO la II
Trobada d’arxivers municipals de la co-
marca, que té per objectiu tractar temes i
problemàtiques comuns i assolir una ma-
jor coordinació i coneixença entre tots els
arxivers/es del Vallès Oriental. Després de
la reunió de treball el grup es va traslladar
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a l’Arxiu Nacional de Catalunya, on es va
fer una interessant visita guiada a les ins-
tal·lacions.
Seminari L’accés a la documentació municipal.
Legislació i casos pràctics
Aquesta jornada va tenir lloc el 14 de juny
i va ser organitzada per l’ACVO. Estava adre-
çada especialment a arxivers municipals i
secretaris d’ajuntament. S’hi van inscriure
una trentena de persones, entre elles un
grup de secretaris i secretàries de la co-
marca. El seminari va anar a càrrec de
l’advocat Josep Matas, especialista en la ma-
tèria i antic director de l’Arxiu Històric de
Girona.

Arxiu Municipal de Viladecans

Publicació del llibre Vint Històries de Vida.
El passat col·lectiu a través de la memòria

El 19 de gener d’enguany es va presentar a
l’equipament de l’auditori Pablo Picasso de
Viladecans, el llibre Vint Històries de Vida. El
passat col·lectiu de la memòria. La publicació
compila vint testimonis personals que pro-
porcionen una bona mostra per tal de re-
construir gran part de la història col·lectiva
viscuda per molta gent durant bona part del
segle XX. El llibre s’ha executat en base a la
metodologia de la història oral on qüestions
personals, familiars, socials, econòmiques
o polítiques es combinen per tal d’oferir re-
cords del poble de naixement i dels jocs
d’infantesa, del dur món laboral, de les di-
ficultats del racionament i de l’estraperlo o
de les relacions entre homes i dones; alho-
ra, els testimonis enregistrats han servit per
copsar una de les dinàmiques més signifi-
catives de la realitat catalana contemporà-
nia: el fet immigratori. Del treball de recer-
ca que va comportar la documentació del
projecte s’ha derivat 20 hores d’entrevistes
enregistrades que han estat ingressades a
l’Axiu Històric de Vila-decans i que forma-
ran part entre les col·leccions que es cus-
todien i gestionen en la respectiva àrea
d’imatge i so.

Ingrés de 1.500 fotografies de l’Agrupament
Escolta Sant Joan de Viladecans
El passat dia 1 de març, la Sra. Cristina
Méndez Peral, com a cap de l’Agrupament
Escolta Sant Joan, va ingressar a l’Arxiu
Històric de Viladecans un total de 1.500 fo-

tografies que documenten, abastament, la
història de l’Agrupament Escolta, des de la
seva fundació l’any 1956, fins als nostres
dies.Acompanyen al lliurament de les imat-
ges, la donació de 5 DVD’s que contenen en-
registraments, també representatius de la
vida de l’entitat viladecanenca, al llarg de
la seva trajectòria. La cessió de l’esmentat
material s’inscriu entre les actividades con-
tingudes en un conveni signat entre dita en-
titat i l’Ajuntament deViladecans, en el marc
de la celebració dels cinquantenari de l’AE
Sant Joan; dit conveni va tenir, com a pro-
jecte més destacat l’edició, per part de
l’Arxiu Històric, del llibre 50 anys d’escoltisme
a Viladecans. Agrupament Escolta de Sant Joan,
escrit pel veí Josep Lligadas Vendrell.

Ingrés d’una col·lecció de 500 fotografies
que documenten la història de l’empresa
SAE Metron
El proppassat 27 de març, el senyor Vicenç
Castelló Solina va lliurar, a l’Arxiu Històric
de Viladecans, una col·lecció de 500 foto-
grafies de procedència diversa que docu-
menten abastament la història de l’empresa
SAE Metron, des del seu naixement, a
Barcelona, cap a finals de la segona dècada
del segle XX fins als nostres dies. Des del
punt de vista de la història local de
Viladecans, la producció i la vida laboral i
associativa dels treballadors de SAE Metron,
és important a partir de la construcció de
les naus de la fàbrica, al terme, a partir de
l’any 1958. El lliurament de les 500 imatges
va estar seguida per la donació del DVD ti-
tulatMetrón, una aventura tecnológica de más
de 75 años. 1917-2001.

Col·laboració de l’Arxiu Històric en els actes
de celebració del 25è aniversari del CEIP
Germans Amat-Targa
El proppassat 26 de març, es va aprovar un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
deViladecans i el CEIP GermansAmatTarga,
de la Ciutat que celebra, en aquest any, el
seu 25è aniversari. En el marc de la signa-
tura del mateix, el departament l’Arxiu
Històric va col·laborar en les activitats com-
memoratives mitjançant la recerca de do-
cuments i de fotografies, i posterior docu-
mentació i lliurament d’una reproducció
digital dels mateixos, relatives a la història
de l’escola al llarg d’aquests 25 anys
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d’activitat. El departament de Patrimoni
Cultural també va oferir a l’escola la possi-
bilitat de visitar l’equipament de Ca n’Amat.
L’escola, per la seva banda, lliurarà a l’Arxiu
Històric una còpia digital de totes les foto-
grafies i documents recopilats pel centre,
en motiu dels actes de celebració; així ma-
teix, farà entrega de 5 exemplars de tot el
material imprès, en el marc de l’esmentada
commemoració.

Lliurament de les còpies digitalitzades
del Fons de la Baronia de l’Eramprunyà
(Fons de la família Girona)
El dimecres 2 de maig de 2007, en la sala
d’exposicions Averroes de la Torre del Baró
de Viladecans, el subdirector general
d’Arxius del departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya, Sr. RamonAlberch i Fugueras,
va lliurar a l’alcalde deViladecans, Sr. Carles
Ruiz Novella, el fons digitalitzat de l’Arxiu
de la Baronia de l’Eramprunyà - Fons de la
Família Girona, que seguidament va in-
gressar en les dependències de l’Arxiu Muni-
cipal. El mateix acte, a més, va comptar amb
la participació de la Sra. Mireia Comas iVia,
que va pronunciar una conferència al vol-
tant de la importància dels arxius patrimo-
nials per al coneixement de la història lo-
cal. Els documents digitalitzats de l’Arxiu
de la Baronia de l’Eramprunyà, que ara es
poden consultar a l’Arxiu Històric de Vila-
decans, esdevenen una font cabdal per a la
recerca del passat viladecanenc, durant les
èpoques medieval i moderna.

Ingrès documentació procedent de
la família Muns Closas
El dia 11 demaig d’enguany, es va fer l’ingrés
de tot un conjunt de documentació proce-
dent de la família Muns Closas. Na Maria
Closas i Rovirosa, la qui havia estat la dona
de l’important fotògraf d’afeccionat i re-
presentant polític local, n’Antoni Muns
Gonzàlez, va lliurar, mitjançant la fórmula
de donació, a l’Arxiu Històric deViladecans,
una destacable selecció de documents on
destaquen algunes col·leccions complertes
de revistes i diversos programes de passa-
des Festes Majors de la Ciutat. Així mateix,
entre els documents ingressats destaquen
alguns generats durant la participació del
senyor Muns i d’altres personalitats de la
Ciutat, en el Congrés de Cultura Catalana

de l’any 1976. Finalment, també cal esmen-
tar una bona representació de cartells pro-
duïts durant la transició democràtica, en es-
pecial procedents de la difusió electoral
generada pel Partit Socialista Unificat de
Catalunya.

Ingrés de documentació procedent de
la campanya electoral de les eleccions
municipals, 27 maig 2007
Com ja és feina tradicional de l’Arxiu
Històric quan es convoquen comicis elec-
torals, s’ha iniciat una campanya de reco-
llida de material vinculat a la campanya
electoral a les eleccions municipals que
s’han celebrat el passat 27 de maig.Aquesta
campanya ha tingut la doble vessant de po-
der ingressar divers material promocional
editat i produït pels partits polítics conten-
dents (programes electorals, fulls volants,
díptics, tríptics, enganxines…); alhora, s’ha
encarregat al fotògraf municipal de poder
cobrir els diversos actes de la campanya
amb reportatges fotogràfics. Fruit d’aquesta
darrera activitat ha estat el lliurament de
500 imatges que recullen alguns actes de
campanya electoral de les formacions polí-
tiques, un reportatge de conjunt sobre
l’aspecte urbà, amb la instal·lació de pan-
cartes i cartells de propaganda electoral pels
carrers i places de Viladecans, durant els
dies previs a la votació i una retrospectiva
de les diverses votacions dels alcaldables i
d’una bona part dels ciutadans als col·legis
electorals de la Ciutat.

L’exposició fotogràfica de la Setmana de
la Gent Gran, arriba a la seva 9a edició
Des del dia 18 de juny fins al 6 de juliol de
2007, a la Biblioteca de Viladecans, va tenir
lloc la ja tradicional exposició fotogràfica,
organitzada pels departaments de Patrimoni
Cultural i de Serveis Socials de l’Ajuntament
de la Ciutat, emmarcada en els actes de la
Setmana de la Gent Gran, que enguany ce-
lebra la seva 18a edició. D’aquesta exposi-
ció, aquest any s’ha presentat la novena edi-
ció titulada Anem de Festa Major. L’exposició
fotogràfica de la Setmana de la Gent Gran
està adreçada a la participació dels avis i
àvies de la ciutat qui són els que cedeixen
fotografies, que després es documenten i
reprodueixen en l’esmentada exposició. Al
mateix temps, l’exposició genera la publi-
cació d’un catàleg amb una selecció de les
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El mas Perxés (municipi d’Agullana, comarca
de l’Alt Empordà) és un d’aquells indrets
privilegiats on el temps sembla aturar-se.
Situat al nordoest de la vila d’Agullana, al
costat de la carretera que porta a la Vajol,
en el vessant meridional de la serra de
l’Albera i dins la vall de la Guilla, aquesta
masia d’aire senyorial és testimoni d’una
ocupació humana i agrària que es remun-
ta a l’alta edat mitjana. Segons l’arxiu fa-
miliar, el mas Perxés, anomenat Resta en
l’època medieval, era un domini del ves-
comte de Rocabertí i com la totalitat del ter-
me d’Agullana formà part del vescomtat del
mateix nom. Els Perxés, família de pagesos
que s’instal·laren en el mas com a emfi-
teutes del vescomte en els primers anys del
segle XVII, es convertiren finalment en els
seus propietaris en el transcurs de la revo-
lució liberal. Enriquits amb la producció su-
rera (bona part de la hisenda és ocupada
per alzinar), els Perxés formaren part del
grup dels hisendats rurals, gent d’ideologia
conservadora, defensora de la religió, la fa-
mília i la propietat.
La història s’accelerà per als habitants del
mas Perxés a partir de 1938.Assenyalat com
a home d’ordre, i per tant sospitós, el seu
propietari Jaume Perxés Vilaseca va sortir
del país l’estiu de 1936, i posteriorment les
autoritats republicanes procediren a la con-
fiscació de la propietat la primavera de 1938.
La seva ubicació estratègica era excel·lent,

a només cinc quilòmetres de la frontera
francesa per camins de muntanya poc con
correguts, a prop i alhora separada del pas
fronterer de la Jonquera, que al final de la
guerra civil esdevindria caòtic.

Rerefons

El fons del Parlament de Catalunya
(1932-1939) retrobat al mas Perxés
d’Agullana
Josep Fernández Trabal, cap de l’Àrea dels
Fons Històrics de l’ANC. Pilar Frago Pérez,
tècnica de l’Àrea de Fons Històrics de l’ANC

Expedient del personal del bibliotecari-arxiver del
Parlament de Cataluya. ANC/Parlament de Catalunya
(Arxiu de Complement)
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neralitat de Catalunya i la Conselleria de
Cultura, dirigida per Carles Pi i Sunyer, feu
servir el gran casal com a dipòsit de les obres
d’art evacuades de Barcelona i les principals
ciutats catalanes per l’amenaça dels bom-
bardeigs. El moment de màxima tragèdia
s’assolí els mesos de gener i febrer de 1939,
quan el mas Perxés acollí els intel·lectuals
i polítics que fugien de l’avenç imparable de
l’exèrcit franquista. Arribats en el bibliobús
del departament, al mas Perxés va tenir lloc
la darrera reunió de la Institució de les
Lletres Catalanes, amb la presència de
Pompeu Fabra, Francesc Trabal, Xavier
Benguerel, Armand Obiols, Joan Oliver, Rovi-
ra i Virgili, Anna Murià, Tísner, Domènec
Guansé, Pau Vila, Mercè Rodoreda i molts
altres escriptors compromesos amb la
República. En aquells moments vivien en
la casa més de tres-centes persones, que
havien de dormir per terra ambmatalassos
o només amb mantes. El 31 de gener les
dones, nens i homes majors de 50 anys
van sortir cap a Perpinyà passant pel Portús,
en una expedició que dirigia Bosch i
Gimpera.Alguns escriptors joves, comTrabal,
Benguerel, Obiols i Olivers van preferir de
passar la frontera per les Illes a peu.

El 30 de gener s’instal·là en el mas el seu
hoste més il·lustre, el president Lluís
Companys, traslladat des de Can Descalç de
Darnius a Agullana perquè en aquest sec-
tor s’hi havia anat concentrant les màximes
autoritats de la República. Acompanyaven
al president els consellers Tarradellas, Sbert
i Pi Sunyer i el president del Tribunal de
Cassació JosepAndreu i Abelló. El mas Perxés
es convertí en la capital improvisada de
Catalunya els dies 30 de gener al 5 de febrer,
segons va escriure Carles Pi i Sunyer:

“L’estada dels dos presidents havia convertit el
mas Perxés en un important centre polític. Un
parell de cops tinguérem la visita d’un altre pre-
sident, el de les Corts de la República, Martínez
Barrio. Amb els dos presidents de Catalunya i
d’Euzkadi, un grup nombrós de diputats del
Parlament de Catalunya, un altre d’escriptors i
artistes representatius de la nostra cultura, i
amb la guàrdia amb l’uniforme colorit i tradi-
cional d’un escamot dels Mossos d’Esquadra.
Qui podria negar que en aquelles darreres jor-
nades de la Catalunya republicana el mas Perxés
prengué una significació històrica?”

El diumenge 5 de febrer els presidents
Companys i Aguirre entraren a França pel
Coll de Lli, però el mas Perxés continuà es-
sent lloc de pas i de tragí de polítics i alts
funcionaris de la Generalitat i del govern de
la República fins al final de la guerra.Aquest
fet no impedí, tanmateix, que de pas cap a
laVajol la columna Líster bombardegés unes
dependències de la hisenda que feien les
funcions de polvorí, i la deflagració va mal-
metre la capella on es conservaven els ar-
xius a punt d’ésser enviats a l’estranger.

Quan la família Perxés recuperà el mas, el
febrer de 1939, va trobar els documents ofi-
cials en unes caixes de fusta preparades per
al seu trasllat a França. Les caixes estaven
obertes i els expedients molt desordenats.
La troballa mostra que al mas Perxés s’anà
concentrant documentació amb la voluntat
de salvaguardar-la de la confiscació i/o des-
trucció de les tropes feixistes, en un mo-
ment que el Quarter General de Franco ha-
via pres les mesures encaminades a em-
parar-se dels arxius catalans amb finalitats
repressives. La documentació va quedar al
mas fins que la seva existència fou divul-
gada en el documental de Montserrat Besses
“Lluís Companys, camins retrobats”, emès
a TV3 el 15 d’octubre de 2000. Immediata-
ment van visitar el mas dos tècnics de l’ANC,
el novembre de 2000, i poc després els ger-
mans Núria, Maria, Josep, Carme i Montse-
rrat Perxés i Santomà van restituir la docu-
mentació a la Generalitat de Catalunya.

El tractament arxivístic va posar de mani-
fest que els documents recuperats pertan-
yen a l’Arxiu Històric del Parlament de
Catalunya del període republicà, particu-
larment del període anterior a la guerra ci-
vil en què la cambra legislativa catalana va
estar activa. Les vicissituds sofertes pel fons
són, ara per ara, una incògnita que els his-
toriadors hauran de resoldre a partir de la
informació adient. L’arxiu va seguir al pre-
sident del Parlament, Josep Irla, que entrà
a França el 28 de gener de 1939. Els docu-
ments es van enviar al mas Perxés, no sa-
bem sota la custòdia de quin funcionari, i
allí hi van restar fins al seu ingrés a l’Arxiu
Nacional de Catalunya. El Departament de
Cultura, en aplicació dels principis arxivís-
tics de procedència i unitat del fons, van
prendre la decisió de restituir-los a l’arxiu
del Parlament en un acte públic que es va
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celebrar en seu parlamentària el passat 9
de maig.

Acte oficial de retorn del fons històric del Parlament
de Catalunya 1932-1934. Parlament de Catalunya, 9 de
maig de 2007. ARXIU DEL PARLAMENT DE CATALU-
NYA. Autor: Ramon Boadella

El contingut del fons documental.

El fons conté la documentació generada per
l’activitat legislativa de la cambra catalana
al llarg de la seva existència i la produïda
pels seus òrgans administratius. D’una ban-
da, destaca la documentació generada arran
de les eleccions al Parlament de 1932, com

Carnet d’identitat del taquígraf segon del Parlament
de Catalunya. ANC/Parlament de Catalunya (Arxiu de
Complement)

les actes d’escrutini i les credencials dels
diputats electes per les diferents circums-
cripcions catalanes, i d’altra banda, sobre-
surt la documentació producte de la gestió
administrativa de la institució, especialment

la relativa als recursos humans. Es poden
distingir els apartats següents:

Eleccions
– Eleccions 1932: acta general d’escrutini de
les circumscripcions de Barcelona i Girona,.
– Credencials dels diputats electes (Francesc
Macià, Miquel Guinart, Josep Maria Trias de
Bes, Lluís Duran i Ventosa, Joan Ventosa i
Calvell, Ramon d’Abadal i Calderó, Tomàs
Carreras i Artau, Ventura Gassol, Antoni
Rovira i Virgili, Josep Andreu i Abelló, etcè-
tera)

Activitat legislativa
– Expedients de les diferents comissions
permanents,: Agricultura, Cultura, Economia,
Exaccions Municipals, Comptes, Finances.
Governació, Justícia i Dret, Presidència,
Reglament, Pressupostos, Sanitat i Assis-
tència social, Treball.
– Expedients de comissions especials: Llei
de Contractes de Conreu, Llei Municipal de
Catalunya.
– Proposicions i projectes de llei

Personal del Parlament

– Oposicions per a cobrir places de funcio-
naris.
– Expedients del personal del parlament (per
ordre alfabètic)

Tractament arxivístic.

Hem de tenir present, que el fons Parlament
de Catalunya recuperat al mas Perxés és
fragmentari i poc homogeni. Amb la docu-
mentació recuperada s’ha intentat de re-
construir un sistema d’organització a par-
tir de l’estructura orgànica del Parlament i
s’han refet els expedients fins on ha estat
possible. El fons s’ha descrit a nivell d’unitat
documental composta (expedient) i poste-
riorment s’ha digitalitzat. Les dades quan-
titatives del fons són les següents:
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El congressista

Finalment, el sobre apareix. Havia d’arribar.
L’arxivador desconfia dels formats digitals
tipus pdf, que sempre se li apareixen amb
formats desballestats i marges impossibles.
No hi ha res com la lletra impresa, pensa.
La carta amb el programa del congrés s’ha
estat més d’una setmana amagada al cubi-
cle del bidell, que és com la cova del Cíclop
però revestida de butlletins oficials, amb
una atmosfera plena d’ions dolents i partí-
cules de tòner en suspensió. La carta és des-
coberta sota un plec de fotocòpies del recull
de premsa, com si fos un rovelló sota una
ginebrera. A l’arxivador sempre li ha cridat
l’atenció la generositat amb què la institu-
ció on treballa proporciona els reculls de
premsa a tothom qui el demani (corres-
ponsals dels setmanaris gratuïts inclosos),
excepte a l’arxivador. Per mirar de com-
pensar aquesta injustícia, l’arxivador roba
els reculls directament de les bústies dels
regidors de l’oposició, on són dipositats pun-
tualment a les dotze del migdia, grapats amb
tota cura.
Mentre puja les escales, l’arxivador s’afanya
a consultar el programa. La part acadèmica
fa, com sempre, un munt de goig, però
l’arxivador tem no estar a l’alçada de
l’aparell científic i no voldria quedar-se a
l’escapça dels debats. Però què coi, un dia

és un dia, i només té l’oportunitat d’escapar-
se d’aquell forat (amb les despeses paga-
des) un cop cada dos anys. De seguida es fi-
xa en l’oferta hotelera. S’ha de descartar,
d’entrada, l’opció més cara. Res de banye-
res rodones, potets de cosmètics i barnus-
sos molsuts. Tampoc no el convencen les
tarifes dels mitjans, que són pensions amb
pretensions i moquetes velles. L’hotel més
barat ja estarà prou bé: així no hi ha des-
enganys. Total, en principi només s’hi va a
dormir, etcètera. L’arxivador fa números.
Són diners, sí, però un goteta d’aigua dins
un oceà pressupostari. S’arma de valor: té
una ampolla de conyac amagada vora els
documents de gran format. El descens cap
a les profunditats se li fa llarg. Per un mo-
ment, s’imagina que és el cavaller Raimon
de Perellós baixant cap al purgatori de Sant
Patrici. El regidor d’hisenda té el síndrome
d’estrés preelectoral. Comença
l’interrogatori, al que assisteix l’interventor
en qualitat de policia dolent, que porta la
darrera versió del pressupost com qui bran-
da un llistin de telèfons per no deixar mar-
ques. Qualsevol diria que aquell dispendi
imprevist farà que tanqui Serveis Socials,
se suprimeixi el Casal d’Estiu i es deixi de
posar clor a l’aigua de boca. Finalment ho
aconsegueix després d’una sessió de mo-
rros, calculadora i advertiments diversos.
Queden que les cerveses se les pagarà ell.

Memòries d’un arxivador de secà
Albert Villaró
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