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Editorial

La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC): un nou 
impuls 

La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) ha estat i és una eina important de 
treball dels arxivers de Catalunya en diferents nivells d’aplicació segons les característiques i 
especificitats dels diferents arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya. Aquesta tasca d’aplicació 
progressiva de la Norma per part dels arxivers catalans, des de la seva aparició l’any 2007, ha estat 
vital per conèixer-la i visualitzar-ne la possible evolució. Sense aquesta pràctica continuada, 
l’evolució de la Norma no existiria.  

El treball d’aplicació de la NODAC ha permès descobrir les seves virtuts i aquells aspectes 
susceptibles de millora. Els resultats són prou encoratjadors. Si analitzem les dades de descripció 
realitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals, podem observar que 
s’han produït importants avenços quant a la qualitat i la quantitat de les descripcions fetes amb la 
Norma. 

Una altra cosa són els canals de difusió d’aquestes descripcions, és a dir, com presentem les 
descripcions als usuaris, experts i no experts. És ben clar que no es disposa en l’actualitat d’una 

XAC: evolució de 
les descripcions 

NODAC  
Fons Subfons 

Grup de 
sèries Sèrie 

Dades any 2008 226 9 26 24 

Dades any 2010 1457 14 50 206 

L’enquesta Fons Subfons
Grup 

de 
sèries 

Sèrie UI UDC UDS 

Dades any 
2008 

393     1 31.500 544.327 380.010  

Dades any 
2010 

522 1 1 1 67.500 685.757 445.625 



interfície prou clara i d’accés ràpid. L’ús del programari de descripció GANC/GIAC com a mitjà de 
difusió de les descripcions fa que per arribar al contingut hi hagi un camí excessivament costós per 
als usuaris inexperts. Aquest, segur, és un element que caldrà millorar per facilitar l’accés dels 
usuaris a les descripcions multinivell.  

Ara, uns anys després de la seva publicació, la NODAC demana algunes millores que en 
garanteixin la utilitat com a norma de descripció integradora i completa. Algunes de les accions que 
no estaven vinculades a la millora de la NODAC i que es podien desenvolupar paral·lelament, ja 
s’han fet. La traducció de la Norma al castellà, l’anglès i el francès permet de disposar d’un 
instrument amb projecció internacional i que en alguns casos ha fet de la NODAC un instrument de 
treball habitual en països estrangers. 

La formació també ha estat un eix de treball per part de l’AAC i la SGAiGD. Des d’aquestes 
institucions s’ha posat l’accent en la necessitat d’una formació teòrica i pràctica que donés suport 
als arxivers en l’aplicació de la Norma. L’Escola Superior d’Arxivística també incorpora la 
NODAC com un punt important del programa de l’assignatura de Descripció. L’AAC ha impartit 
cursos a més de 50 arxivers i des de la SGAiGD s’ha format més de 275 arxivers, amb un total de 
1.650 hores de formació en cursos, jornades i tallers relacionats amb la NODAC. 

La maduresa de la Norma, la creixent normativa relacionada apareguda en els darrers anys i els 
nous reptes de l’administració electrònica fan necessària una actuació conjunta entre les parts que 
n’afavoreixi l’evolució i la posicioni, en el marc de normes descriptives, com una eina útil per al 
conjunt d’arxius de Catalunya i, per extensió, per a aquells altres que s’hi acullin. 

Per tal d’assolir els reptes de desenvolupament i evolució de la Norma, l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental han engegat un treball de reflexió 
que ha de permetre consolidar la NODAC com una norma de descripció moderna i adaptada a totes 
les necessitats arxivístiques i interoperable amb la resta de normes que tant l’arxivística com la 
gestió documental estan aplicant. 

En aquest context, la proposta de treball parteix de l’objectiu fonamental d’actualitzar la NODAC 
en funció dels canvis esdevinguts en el marc normatiu, per l’impacte de l’aparició de nous 
estàndards tècnics i de l’experiència d’aplicació pràctica. 

El procés d’assoliment d’aquest objectiu s’ha de desenvolupar en terminis progressius que permetin 
treballar de forma realista i coordinada amb totes les parts implicades. 

En primera instància, es tracta de donar continuïtat a la col·laboració de la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental i l’Associació d’Arxivers de Catalunya en tant que òrgans 
fundacionals, mitjançant un grup de treball interdisciplinari reforçat per la figura d’un coordinador o 
coordinadora.  

Eixos bàsics que cal treballar: 

1. Integració de les normes internacionals en la matèria 

Treballar versions (encara que en un primer estadi només sigui la traducció al català) de 
les normes del CIA-ICA, com ara ISAAR, ISDF i ISDIAH.  

Fomentar-ne l’ús, tot tenint com a marc de referència la NODAC, fent les corresponents 
adaptacions a la realitat dels arxius de Catalunya. Per exemple, els arxius aragonesos han 
publicat ARANOR; caldria normalitzar la gestió de les autoritats dels SAC. Explotar el 



registre d’arxius com una entitat normativa, l’estructura de la qual podria estar alineada, 
per exemple, amb ISDIAH.  

Ús d’EAD i EAC per potenciar la interoperabilitat de les descripcions del SAC a portals 
europeus i internacionals.  

Revisar la NODAC en el sentit que aquesta sigui més precisa en les seves definicions i 
també fer que els seus camps es corresponguin amb el d’ISAD. Evitaríem conversions 
innecessàries i facilitaríem la interoperativitat. 

Malgrat que els estàndards ISO no abasten la descripció de forma específica, sí que 
podem trobar referències a les ISO 23081 (parts 1 i 2) de gestió de metadades o en el 
model conceptual OAIS. La descripció de la documentació electrònica ens obligarà a 
una major concreció.  

Reaprofitar determinades operacions arxivístiques com ara la identificació de sèries 
documentals, l’anàlisi de fluxos de treball o l’avaluació documental, per enriquir la 
descripció des del moment de la creació o incorporació del document al sistema.  

2. Definir requeriments informàtics

Les accions fonamentals del desenvolupament dels requeriments tecnològics per adaptar la 
descripció informàtica a la NODAC són: 

- Dissenyar els eixos bàsics del desenvolupament dels requeriments informàtics i tecnològics 
per a la descripció de la documentació que s’han d’adaptar a la Norma Internacional de 
Descripció Arxivística ISAD(G), 2a. ed. 1999, i la seva adaptació a la realitat arxivística 
catalana, la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), publicada l’any 2007. 

- Desenvolupar els requisits generals de la NODAC / ISAD(G). Les dues normes fonamenten 
la descripció de fons d’arxiu en dues línies bàsiques: la descripció multinivell i la definició 
de 26 elements de descripció, agrupats en 7 àrees. 

- Valoració d’aplicacions informàtiques per a facilitar la descripció arxivística i la 
incorporació d’altres elements tecnològics, com el desenvolupament de mòduls WEB de 
difusió en línia, la vinculació de la descripció a les imatges digitalitzades dels documents 
descrits o la seva operativitat tècnica respecte a altres normes per mitjà d’un paquet integrat 
de programari. 

- Ha d’incorporar taules/ control d’autoritats/ diccionaris: Ha d’integrar totes les taules de 
valors, diccionaris de termes i control d’autoritats que regeixen la resta d’opcions del mòdul 
principal i mòduls perifèrics. Els descriptors i la utilització de llenguatges controlats 
mitjançant descriptors. Es podran vincular a qualsevol nivell de descripció. 

- Ha de permetre interoperar amb el conjunt de programaris o paquets d’informació que 
puguin ser susceptibles de ser enviats als arxius a través dels gestors d’expedients, gestors 
documentals o altres. Aquesta interoperabilitat s’hauria de basar en mòduls d’integració que 
permetin un aprofitament òptim de la informació rebuda i la seva transformació en els 
criteris definits per la NODAC sense pèrdua d’informació essencial. 



- Ha de permetre incorporar la normativa internacional per tal de ser visible des de qualsevol 
espai del món. Ha d’incorporar les normes que es considerin imprescindibles per a la 
correcta descripció dels fons i els documents (ISAAR, ISDIAH, ISDF...). 

- S’ha de valorar la compatibilitat amb les normes de descripció basades en EAD i dissenyar 
els mòduls aplicant la tecnologia de programació actual que garanteixin una comunicació 
fluïda i eficient (XML i altres). 

En darrer terme, cal difondre la Norma i fomentar-ne l’ús en la mesura que representa intensificar-
ne la descripció, l’homologació i la capacitat d’arribar als usuaris. A partir de la tardor del 2010, la 
Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental i l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
engegaran un grup de treball conjunt i obert al col·lectiu professional per tal d’iniciar aquest procés 
d’actualització i promoció d’ús de la NODAC. 



Qüestions de treball

El Pla director d’arxius de l’Ajuntament de Barcelona a balanç.  
Joaquim Borràs i Gómez, arxiver en cap de l'Ajuntament de 
Barcelona.  
  

En el tram final del Pla director d’arxius de l’Ajuntament de Barcelona (2008-2011), s’ha començat 
a fer balanç dels resultats assolits fins ara. La finalitat és, per una banda, comprovar que els 
objectius inicials s’ajusten a les previsions, i, de l’altra, posar la màxima atenció en les actuacions 
en curs.  

El Pla director d’arxius de l’Ajuntament de Barcelona és el resultat d’un procés participatiu de 
planificació estratègica de tots els òrgans i centres del Sistema Municipal d’Arxius, dut a terme amb 
l’objectiu de fixar les actuacions per al període esmentat. 

Aquest procés s’ha inspirat també en el Programa d’Actuació Municipal 2008-2011, a més d’altres 
plans estratègics municipals i documents anteriors de l’Arxiu Municipal.  

L’àmbit d’aquest Pla director d’arxius (PDA) són tots els òrgans, serveis i centres del sistema 
municipal d’arxius, és a dir, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu Municipal 
Administratiu, la xarxa dels Arxius Municipals de Districte, els Arxius Centrals i la mateixa 
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, els quals, al seu torn, han emmarcat les seves actuacions 
quotidianes i les seves relacions amb la resta d’òrgans de l’Administració i de la societat en general, 
d’acord amb els objectius que emanen d’aquest instrument ordenador.   

El punt de partida per a l’elaboració del PDA va ser una àmplia base de participació de tots els 
arxivers i tècnics convocats, que formen part del comitè estratègic i que s’han agrupat en sis 
ponències respectivament:  

PONÈNCIA DENOMINACIÓ 
P 1 Planificació i direcció estratègica 
P 2 Gestió documental 
P 3 Ingressos, tractament i accessibilitat 
P 4 Innovació tecnològica 
P 5 Preservació i equipaments 
P 6 Comunicació i difusió 



Des d’aleshores, va ser necessari prendre molt seriosament els compromisos i les aspiracions 
contingudes en el PDA, tot mantenint la tensió estratègica per poder assolir els objectius fixats. 

Per tal d’assolir aquests compromisos, s’ha dut a terme una revisió sistemàtica dels plans 
d’actuació, que compara la realitat en cada moment amb el que s’havia previst, com també s’efectua 
una anàlisi i una interpretació de les diferències que ens han permès actuar en cada moment. 

Amb l’objectiu de facilitar aquesta revisió dels objectius, s’ha desenvolupat un sistema d’indicadors 
que ens proporciona la informació de manera àgil i còmoda i que en permet la millora contínua. 

El mes de desembre del 2009, es va organitzar una cimera de tots els membres del comitè estratègic 
per revisar l’evolució del PDA i formular propostes de millora i l’ajustament d’alguns plans. 
Aquesta sessió va permetre fer l’adaptació i la replanificació del calendari per assolir els objectius 
estratègics fonamentals.  

•
•

Gràfic 1: dades generals (juny 2010). 

Gràfic 2: evolució dels plans d’actuació. 



P 1 Planificació i direcció estratègica 

Pel que fa als projectes en curs, destaquem l’avanç significatiu de la normativa d’arxiu i gestió 
documental amb la tramitació de diverses normes i reglaments que pretenen actualitzar i compilar 
les diferents disposicions que s’ha anat aprovant en els darrers anys. El projecte fonamental és, sens 
dubte, l’aprovació del nou Reglament del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

Un altre dels aspectes més rellevants del PDA és el nou model organitzatiu que ha comportat la 
materialització de les primeres reestructuracions del Sistema Municipal d’Arxius, amb l’aprovació 
dels nous organigrames d’alguns centres i la creació de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius 
com a òrgan superior de coordinació i direcció del sistema.  

P 2 Gestió documental 

Els projectes de l’àmbit de la gestió documental ocupen un lloc destacat amb l’aprovació de noves 
instruccions i propostes d’avaluació i tria de la documentació, l’elaboració dels nous manuals i la 
continuació del desenvolupament dels instruments del sistema AIDA. Amb especial incidència, s’ha 
participat en els projectes d’e-Administració: la selecció del gestor documental, els projectes pilots 
d’expedients electrònics i l’aprovació de nous models i normatives de documents electrònics. 

P 3 Ingressos, tractament i accessibilitat 

Pel que fa a l’ingrés i el tractament arxivístic dels fons i col·leccions, cal remarcar que els projectes 
de desenvolupament d’eines i protocols han donat ja els primers resultats (nou procediment de 
transferències, manual d’indexació, manual del quadre d’organització de fons, etc.). Alguns 
projectes estan en curs i aviat seran aprovats, com per exemple la normalització de la descripció de 
les sèries documentals d’obres i urbanisme, la política d’adquisició de fons o el protocol d’ingrés 
per via extraordinària, entre d’altres.  

P 4 Innovació tecnològica 

Els esforços en l’àmbit de la innovació tecnològica s’han centrat en la definició dels estàndards i la 
disponibilitat de sistemes per a l’emmagatzematge de la documentació digital, la integració de les 
aplicacions de gestió amb el repositori d’imatges, i la renovació dels canals web i la intranet de 
l’Arxiu Municipal. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç per implementar un nou sistema 
integrat de la documentació digital, que haurà de complir amb els estàndards de conservació i 
difusió per ser accessible a través del web de l’Arxiu Municipal.  

P 5 Preservació i equipaments 

Quant a la preservació, cal remarcar l’aprovació de diversos protocols d’actuació en aquells casos 
que es requereix intervenir en la preservació preventiva i les actuacions en el control ambiental o la 
restauració del patrimoni documental, en el marc sempre del pla de restauració aprovat per a cada 
centre.  

La millora i la renovació dels equipaments són una preocupació constant d’un sistema arxivístic 
com el nostre, inserit en el teixit de la complexitat urbana d’una gran ciutat amb la manca d’espais i 
un patrimoni documental amb més de vint-i-set quilòmetres de documentació, però amb unes 



necessitats reals que requereixen esforços d’inversió importants. En aquest sentit, cal destacar la 
materialització i l’avanç d’alguns projectes de nous arxius municipals de districte o l’estudi de 
l’ampliació de l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona que s’hauria d’executar en el període 
següent amb urgència.  

P 6 Comunicació i difusió 

Per finalitzar, en l’apartat d’organització de les activitats de comunicació i difusió s’han realitzat 
alguns projectes d’àmbit general, com l’elaboració d’un Pla de comunicació del Sistema Municipal 
d’Arxius i l’organització de diversos actes i commemoracions (per exemple, el Centenari de la 
Setmana Tràgica, el programa d’activitats anual del Dia Internacional dels Arxius, el 20è Aniversari 
dels arxius municipals de districte, etc), o d’àmbit de centres (exposicions, publicacions, jornades i 
conferències, congressos, etc.).  

Tot apunta que estem en el tram final del Pla Director d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona amb 
uns resultats positius, unes aspiracions que s’ha adaptat a la realitat de cada moment, sense 
renunciar a la revisió i a la millora continua dels objectius continguts, i un model que caldrà valorar 
en la seva globalitat en finalitzar aquest període.  



Noticiari

Subdirecció General d’Arxius

Es presenta la versió 3 de la Guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals 
La Guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals va néixer amb l’objectiu de servir de 
marc de referència per plantejar qualsevol projecte de digitalització. La Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental (SGAiGD) va presentar la versió 3 d’aquesta Guia durant la setmana 
internacional dels arxius de 2010. La present actualització incorpora com a novetats destacades les 
directrius per a la digitalització de documents audiovisuals i sonors —tant còpies de conservació 
com de difusió—, la proposta en la utilització de metadades, i directrius per a la utilització d’un 
repositori segur. La Guia es tanca amb uns annexos, que pretenen servir de suport a les actuacions 
de digitalització, i amb un petit glossari de terminologia. Es pot consultar a 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Arxius_i_Gestio_Documental/00_Actual
itat/Guia_digitalitzacio_v3/Guia%20digitalitzacio_v3.pdf. 

Inauguració de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp 
El dia 5 de juny de 2010 es va inaugurar, a Reus, la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp. 
L’edifici és obra dels arquitectes Núria i Jordi Oliveras, i té una superfície útil de 1.912 m2

distribuïts en planta baixa i tres plantes més, on hi ha els dipòsits documentals amb una capacitat 
per a custodiar 16.000 metres lineals de documentació. L’edifici farà alhora d’Arxiu Comarcal del 
Baix Camp i d’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Reus. A la planta baixa hi ha una sala de 
consulta amb capacitat per a 16 usuaris, que disposa de biblioteca i hemeroteca auxiliars i una sala 
polivalent amb capacitat per a cinquanta persones. Compta també amb despatxos, sala de 
classificació, sala de desinsectació i desinfecció, sala de recepció i tria i moll de càrrega i 
descàrrega. A les plantes superiors, a més dels dipòsits ordinaris, hi ha una sala de grans formats i 
una sala de suports especials que manté una temperatura constant de 10ºC i una humitat relativa 
estable de 40%. Va presidir la inauguració el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Hble. 
senyor Joan Manuel Tresserras; el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ilm. senyor 
Josep Masdéu, i l’alcalde de Reus, Ilm. senyor Miquel Pérez. Va assistir també a l’acte l’Hble. 
senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. 



Inauguració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell 
El dia 11 de juny de 2010 es va inaugurar l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu d’Urgell. 
L’edifici és obra de l’arquitecte Santi Orteu i Palou. S’ubica en una de les àrees d’expansió de la 
Seu d’Urgell, entre els parcs de la Boixadera i del Valira. Amb una superfície útil de 1.277 m2, pren 
una forma característica que dóna rellevància a les zones públiques i oculta els espais privats, 
disposa de moll de càrrega i descàrrega, sala de recepció i tria de la documentació, sala de 
desinfecció, magatzems, sala de classificació, despatxos, sala de consulta amb una capacitat de 16 
persones, biblioteca auxiliar, sala polivalent amb un aforament de 50 persones, així com sis dipòsits 
de documentació amb una capacitat de 8.813 ml, una sala de grans formats i una sala de suports 
especials que manté una temperatura constant de 10ºC i una humitat relativa estable del 40%. La 
inversió realitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en la construcció i 
l’equipament de l’arxiu va ser de 2.556.273,43 euros. Va presidir la inauguració el conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, Hble. senyor Joan Manuel Tresserras; el president del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, Ilm. senyor Jesús Fierro, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Ilm. senyor Albert 
Batalla. Assistiren també a la inauguració l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep Episcopal d’Andorra, 
S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, i la ministra de Cultura del Govern d’Andorra, senyora 
Susanna Vela.  

La Setmana Internacional dels Arxius a Catalunya (7 al 13 de juny de 2010) 
Des de l'any 2008 i coincidint amb el 60è aniversari de la fundació del Consell Internacional 
d’Arxius (CIA/ICA), els arxius de tot el món celebren la seva diada el 9 de juny. Amb motiu 
d'aquest esdeveniment, durant una setmana sencera, del 7 al 13 de juny, els arxius catalans 
organitzen de manera simultània nombroses activitats culturals per tal de donar a conèixer i 
promoure els arxius entre la ciutadania. 
Enguany, la Xarxa d’Arxius de Catalunya i l’Arxiu Nacional de Catalunya han organitzat més de 40 
activitats, entre les quals exposicions, conferències, jornades de portes obertes, etc.  
Una petita mostra d’aquestes activitats podria ser la jornada de portes obertes i de visita guiada als 
arxius organitzades pels comarcals del Baix Ebre, el Baix Penedès, la Cerdanya, Osona, Lleida, el 
Solsonès, la Segarra, el Pallars Jussà i el Vallès Occidental, que acolliren un públic nombrós; o les 
exposicions, com la de l’Arxiu Comarcal del Berguedà “Espai. Silenci. Patum” o la de l’Arxiu 
Comarcal de la Conca de Barberà “Cartells de Pel·lícules Musicals" o la de l’ANC "Entre el 
Carisma i l'Entusiasme: Les Visites del President Francesc Macià a Ciutats i Viles de Catalunya 
(1931-1933)”. A més a més, també poden esmentar les conferències que s’han dut a terme a l’Arxiu 



Comarcal del Maresme “Inspectors de fàbriques al segle XVIII" o l’Arxiu Comarcal de la Selva 
“Investigadors i recerca a l'Arxiu Comarcal de la Selva. Fonts per a l'estudi de la història local 
contemporània: els fons municipals". 



Arxiu Nacional de Catalunya

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació ratifica la cessió de tres fons documentals 
L’especial significació de la cessió a l’ANC dels fons documentals Josep Manyé i Vendrell, Torras 
Herrería y Construcciones, SA, i Mútua de Propietaris, ingressats els darrers mesos, s’ha plasmat en 
els tres actes oficials de cessió presidits pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació que es 
van fer a la sala Pompeu Fabra del Palau Marc. 

El dia 3 de maig va tenir lloc la signatura dels dos primers fons documentals. Un d’ells és el del 
periodista Josep Manyé i Vendrell, que fou delegat de la Conselleria d’Economia a Londres (1937) i 
a partir de 1941, com a exiliat, entrà a la BBC, on col·laborà molt activament de comentarista de les 
emissions per a Espanya durant la Guerra mundial. En acabar aquesta, organitzà emissions en català 
i fou fundador de l’Anglo Catalan Society (1952). Entre d’altra documentació, han ingressat els 
guions de les emissions de la BBC en català. El fons ha estat cedit en comodat per la seva vídua, la 
senyora Maria Mercè Boix i Navarro.  

El mateix dia la senyora Assumpció Feliu i Torras, besnéta de Joan Torras Guardiola, va signar la 
donació de l’arxiu històric de la important empresa siderúrgica fundada per aquest any 1882. Es 
tracta de Torras Herrería y Construcciones, que tingué la seva seu al barri del Poble Nou, on se la va 
conèixer amb el popular nom de “Can Torra dels Ferros”. L’arxiu ocupa 138 metres i està integrat 
exclusivament per la sèrie dels expedients tècnics de cadascun de les obres i projectes. La 
rellevància d’aquest fons per a la història de la tecnologia del ferro i la construcció a Catalunya el 
converteixen en un dels més rellevants dels conservats a l’ANC. 

Finalment, el dia 18 de maig es va signar el contracte de comodat del fons històric de la Mutua de 
Propietarios, l’empresa asseguradora degana del sector de les assegurances en el mercat espanyol. 
El fons abasta 20,5 metres de documents des del 1835 i inclou els llibres d’actes dels òrgans de 
govern, la comptabilitat i una interessant sèrie d’expedients de sinistres del considerable parc 
immobiliari assegurat per la companyia. Diversos arxivadors contenen les indemnitzacions als 
propietaris afectats pels bombardeigs aeris esdevinguts durant la Guerra civil. El contracte fou 
signat pel president de l’empresa, el senyor Jordi Xiol i Quingles. 

L’ANC ingressa cinquanta documents singulars adquirits per la Subdirecció General d’Arxius i 
Gestió Documental en el mercat d’antiguitats 
En compliment de diverses resolucions del Director General del Patrimoni Cultural, el 22 d’abril de 
2010 van ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya una cinquantena de documents i petits fons 
adquirits recentment per la Subdirecció General d’Arxius i Documents. D’aquests, la meitat han 
estat integrats a la Col·lecció de manuscrits i documents textuals solts de l’ANC. En destaca 
particularment, pel seu valor i originalitat, el registre de correspondència del comandament de 
l’exèrcit francès d’ocupació de Barcelona, redactat entre l’octubre de 1825 i el juliol de 1827. Han 
estat inclosos en la mateixa col·lecció documents dels segles XIX i XX relatius a l’activitat 
comercial a Catalunya i a l’exterior (l’Uruguai i Puerto Rico), documentació política dels segles 
XV-XX (com ara una lletra reial de privilegi original de Ferran II de 1494, una relació francesa de 
les accions de la flota aliada sobre Barcelona el 1704, diversos exemples de documentació 
patrimonial de la nova administració borbònica del Principat i un interessant conjunt de propaganda 
catalanista i sobre iniciatives de resistència a la Dictadura del general Primo de Rivera), 
documentació religiosa (segle XVIII), un conjunt miscel·lani de documents autògrafs de nobles 
catalans i castellans del segle XVI i diverses peces relatives a l’activitat menestral i a la gestió 
patrimonial i familiar d’època moderna a Catalunya i Mallorca (segles XVI-XVIII). 

D’entre la resta de documents solts i conjunts documentals, deu pergamins datats entre 1306 i 1572 
han estat integrats a la col·lecció corresponent a aquest suport formada per l’ANC. Altres 



col·leccions temàtiques del centre enriquides mitjançant aquest ingrés han estat les de la Segona 
República i la Guerra Civil espanyola (correspondència dels soldats Claudi López Colomé i Ramon 
Sal i Casas), la Repressió franquista (expedient del policia armat Eufrasio Bernabé Martín i 
correspondència per a la importació de productes europeus a l’Espanya de l’autarquia) i l’Exili 
català al segle XX (documentació del Grup Nacionalista Radical Catalunya de Santiago de Cuba, 
entre 1910 i 1949). Destaquen també un exemplar de l’obra Unitats de Xoc (1938), d’en Pere 
Calders, signat per l’autor, així com un altre dedicat a Antoni Nogués pels companys de l’equip 
redactor de La divisió territorial de Catalunya (editat per la Conselleria d’Economia el 1937). Així 
mateix, ha ingressat al fons de la Generalitat de Catalunya (Segona República) un inventari de la 
documentació de l’Audiència de Barcelona lliurada al servei d’arxius del Departament de Cultura el 
novembre de 1937 i el fons Josep Puig i Cadafalch ha integrat correspondència i un “Àlbum de 
artefactos” de la família Monserdà.  

Finalment, cal destacar els grups de documents que han constituït fons propis, com ara, en l’àmbit 
de l’empresa, les llibretes esborrany de despeses i de despeses mensuals i els quaderns de vidres 
sortits de la Fàbrica de Vidre de Feliu Prats (de 1826), així com la documentació personal del pintor 
d’indianes, fabricant i comerciant de cotó Pasqual Vilaró i Piera (1836-1870), autor de dues peces 
apreciables de caràcter memorialístic (“Advertencias para mi familia discurridas y escritas por mi 
mismo” i “Curiosas noticias sobre los antepasados de don Pascual Vilaró y Piera, sobre él mismo, 
sus descendientes y otras cosas”). El nou fons Jesús Viza i Mumbrú, finalment, destaca 
particularment per la correspondència tramesa des de les Filipines pel jesuïta Lluís Viza i Martí, 
professor de l’Ateneu Municipal de Manila, que fou un dels darrers a atendre abans del seu 
afusellament l’heroi de la independència filipina José Rizal i que ens ha llegat en les seves missives 
un interessant testimoni dels darrers anys de la colonització espanyola de l’arxipèlag. 

Ingrés a l’ANC del Llibre La Divisió Territorial de Catalunya, editat el 1937 
El 22 d’abril de 2010 va ingressar a l’ANC un exemplar de “La Divisió territorial de Catalunya” 
editat l’octubre de 1937 per la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 
El juliol de 1937 el conseller d’Economia Joan Comorera va encarregar l’edició de l’obra a Pau 
Vila amb l’objecte de difondre a la ciutadania la nova Divisió Territorial de Catalunya, decretada 
pel Govern de la Generalitat el 27 d’agost i el 23 de desembre de 1936. 
Aquest llibre, adquirit pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a un antiquari 
barceloní, té una especial singularitat per dos motius: primer, és un dels pocs exemplars que encara 
es conserven de l’edició impresa a l’època per Indústries Gràfiques Seix i Barral de Barcelona 
(durant la guerra, empresa col·lectivitzada); segon, perquè es tracta d’un llibre dedicat. A la primera 
pàgina hi ha enganxada una fotografia dels membres de l’equip dirigit per Pau Vila que va preparar 
l’edició de la publicació. I a la segona pàgina hi trobem una dedicatòria a Antoni Nogués amb les 
signatures autògrafes dels membres de l’equip i una curiosa nota relativa a la data de l’edició: 
58484 [anys] de la creació del món, 2687 de la fundació de Roma, 2045 de les primeres Olimpíades 
i 1937 després de Jesucrist. Entre d’altres signatures figura la de Pau Vila, director del projecte, 
Josep M. Puchades, responsable de la cartografia, Josep Roig, Josep Reig Casals i Antoni Nogués.
Per tot plegat aquest llibre té un interès especial que va més enllà dels altres exemplars editats l’any 
1937 que s’hagin pogut conservar o dels reeditats en versió facsímil l’any 1977. 

Nou retorn de documentació confiscada a Catalunya arran de la Guerra Civil 
En aplicació de la Llei 21/2005, de restitució, el 20 de maig de 2010 van retornar a Catalunya 270 
lligalls i 458 llibres (463 volums) confiscats a entitats i particulars arran de la Guerra civil. Aquesta 
és la quarta tramesa de documents que rep l’ANC en aplicació de la Llei de restitució. La primera 
va tenir lloc el 31 de gener de 2006, quan van arribar 500 dels 507 lligalls del fons de la Generalitat 
de Catalunya que per conveni entre el Ministeri i el Departament de Cultura s’havien identificat i 
microfilmat durant els anys vuitanta. La resta de lligalls (set i tres expedients) van ingressar a 
primers d’agost del 2008. 



La documentació privada (la de partits polítics, sindicats, associacions, particulars, etc.), va 
començar a retornar el 22 de desembre de 2008, amb un centenar de llibres que porten marques de 
titularitat inqüestionables, com ara dedicatòries, segells o altres senyals i anotacions afegides pels 
seus propietaris. Llavors van arribar llibres de l’Ateneu Polytechnicum de Barcelona, CNT, Societat 
Naturista de Barcelona, Antoni Rovira i Virgili, Antoni Xirau Palau, Lluís Nicolau d’Olwer, Pau 
Romeva i Ferrer, Miquel Guinart i Castellà, Joan Puig i Elias, entre d’altres. 
La primera transferència del 2010 conté llibres i també documentació textual de privats. Pel que fa 
als llibres, n’hi ha dels mateixos titulars del 2008, així com algun exemplar confiscat a Esquerra 
Republicana de Catalunya i al Partit Socialista Unificat de Catalunya. Tots els volums porten 
marques de titularitat inqüestionables.  
Referent als documents textuals transferits, bàsicament són de Solidaritat Internacional Antifeixista 
(SIA) de Catalunya, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), 
CNT de Catalunya, PSUC-JSUC i Sindicat Agrícola Cooperatiu de Lleida. Predominen els carnets i 
fitxes o expedients d’afiliats de 1920 a 1938 i requisats pels serveis de Recuperación de 
Documentos a Barcelona o a Lleida. Atès el lloc de requisa, a l’arxiu de Salamanca van quedar 
acumulats a les agrupacions documentals Político-Social (PS) Barcelona i Lleida. De totes aquestes 
entitats encara haurà d’arribar més documentació en futurs retorns. 
Tal i com estableix la Llei 21/2005, de restitució, abans de la sortida dels originals, la Generalitat de 
Catalunya ha lliurat al Centro Documental de la Memoria Histórica la corresponent còpia digital. 
En aquesta ocasió es tracta de més de 200.000 imatges que reprodueixen les pàgines escrites dels 
documents transferits.  
Atès que el procés de reproducció de la documentació de les agrupacions PS Barcelona i PS Lleida 
(unes 900 capses més senceres o parcials) està molt avançat, és preveu que ben aviat es podrà 
efectuar un nou retorn. 

L’Arxiu Nacional de Catalunya renova el Certificat de Qualitat d’acord amb la Norma ISO 
9001:2008 
Els dies 8 i 9 de març l’empresa de certificació GLOBAL va realitzar una Auditoria de 
Recertificació del Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
(ANC) i la seva adequació a la Norma ISO 9001:2008: Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. 
L’auditor va emetre un Informe favorable d’auditoria i va recomanar la renovació del Certificat de 
Qualitat que l’ANC va obtenir el mes d’abril de l’any 2004. Amb la recertificació es reforça la 
consolidació del Sistema de Gestió de la Qualitat de l’ANC i acredita que el seu sistema de qualitat 
compleix els requisits que estableix la Norma ISO 9001:2008. 

L’avaluació del sistema de qualitat ha suposat adaptar els requisits de la norma ISO 9001 edició 
2000 al que estableix la nova versió de la norma publicada l’any 2008. L’Organització Internacional 
de Normalització (ISO) estableix una revisió periòdica de les seves normes i documents tècnics per 
tal d’actualitzar-los i d’adaptar-los a la nova situació de les tècniques i entorn empresarial. 
L’any 2008 es fa una nova revisió de la norma que introdueix una sèrie de canvis basats en 
l’experiència de la seva aplicació, que la fan més clara i comprensible. La nova edició de la norma 
presenta poques modificacions respecte a la versió 2000:  

• La major part dels apartats presenten canvis en la redacció del text que no afecten l’abast, ni 
el propòsit ni el camp d’aplicació. 

• S’introdueix el compliment dels requisits legals.  
• Inclou diverses notes relacionades amb els processos contractats externament i l’obligació 

d’assegurar un control sobre aquests. 
• Es dóna més rellevància i s’especifica en què consisteix l’ambient de treball. 
• S’inclou, com a propietat del client, les seves dades personals. 



Per a l’ANC, aquests canvis han comportat bàsicament la revisió de tota la documentació del 
sistema per adaptar-la a la nova versió de la Norma ISO 9001:2008, des d’una nova edició del 
Manual de qualitat (MQ) fins a la reedició de diversos procediments de treball (MP). 

El compromís de la direcció i la col·laboració i implicació del personal de l’ANC han estat bàsics 
per assolir la recertificació. 

L’ANC continua centrant els seus esforços en el manteniment dels elements clau de la qualitat total 
i en la filosofia que persegueix la Norma ISO 9001. Un bon exemple ha estat la implantació de la 
Carta de serveis l’any 2008 derivada del manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat i del 
desenvolupament de projectes globals de millora de l’Administració de la Generalitat. 

D’aquesta manera, la Carta de serveis és un instrument que contribueix al compliment de dos dels 
requisits bàsics de la Norma ISO 9001, que són: 

• la millora contínua dels processos de treball i de qualitat dels serveis; 
• l’orientació de l’organització cap a la satisfacció dels clients (usuaris). 

La implantació i el manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat esdevé una expressió del 
compromís de qualitat de l’ANC vers als seus usuaris, aportant beneficis no només per a aquests, 
sinó també aportant beneficis per a la pròpia organització. 



Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

L’ACAE ingressa 235 pergamins de la família Genover (s. XIII-XVII) 
Recentment, el Sr. Joan Castelló, resident a la vila de Llançà, ha fet donació d'una col·lecció 
familiar de 235 pergamins, que formen part del fons patrimonial Genover, i fan referència sempre a 
propietats situades a l'Alt Empordà, en concret els termes municipals de Cistella —en concret el 
veïnat de Vilarig—, l’Armentera, Vilanant... tenen un número escrit en tinta negra darrere de cada 
pergamí, que suposem que remeten a un llibre mestre, del qual no tenen cap coneixença, de manera 
que s'hauran de regestar sense cap descripció prèvia. Les dates extremes són difícils de precisar, ja 
que costa obrir-los, però a primera vista són del segle XIII fins al XVII. Hi ha una certa agrupació 
per propietats, encara que prop de la meitat estan solts. Cal destacar la importància que tenen 
aquests tipus de col·leccions de pergamins per al coneixement de la història agrària i local de la 
comarca i convidar, d'alguna manera, a possibles fons familiars que no estiguin localitzats perquè 
facin l'ingrés a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, un lloc on seran tractats, llegits i classificats per 
al bé dels propietaris i de la comunitat científica. 

Important actualització de documentació municipal de Sant Llorenç de la Muga 
Encara que l'any 1992 l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va fer un primer ingrés del seu 
fons a l’Arxiu Comarcal, ha estat recentment quan s’ha ingressat un volum important que fa que 
sumi la xifra de 14 metres lineals. Malgrat que tots els fons municipals tenen els mateixos trets sigui 
qui sigui el nombre d’habitants, darrerament s’ha produït una homogeneïtzació en la temàtica dels 
documents que es generen, a part dels avenços tècnics, però fa força dècades el panorama era més 
variat. El fons de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ens apropa a dades particulars; a tall 
d’exemple, es pot documentar com l’Hospital de Figueres disposava per herència d’uns boscos a 
Sant Llorenç de la Muga, o es pot consultar la memòria i el plànol d’una casa de la llavors dita 
“plaza del Caudillo” de què aquesta institució n’era la propietària; el poble comptava amb una 
notaria fins al segle XX i que l’any 1857 es registra el major nombre d’habitants del poble, 1.119 
veïns.  

ACAE. Fons patrimonial Genover Moment 
del lliurament de la maleta amb els 235 
pergamins de la família Genover 



Ingrés d’un “Liber negotiorum Hospitalis” [de Pobres de Peralada] 
L’Arxiu Comarcal ha ingressat un interessant Llibre de negocis de l’Hospital de Pobres de Peralada, 
datat entre els anys 1450/1650 que aplega, en 335 fulls, documents i actes relacionats amb el 
funcionament d’aquesta institució. Té unes cobertes fetes amb un pergamí documental del segle 
XIV. El primer document és un interessant inventari dels objectes de l’Hospital     —llençols, 
flassades blanques, morters de pedra, un ast, diverses paelles, bótes de vi i mitges bótes, camises, 
casulles.... La majoria de documents són creacions de censals i nombroses deixes testamentàries i 
llegats entre les escriptures notarials cosides que representen una important part dels ingressos 
d’aquestes institucions. Encara que alguns fulls estan esquinçats i hi ha alguna pèrdua de part del 
text, així com també l’enquadernació està parcialment desfeta, en general, la lectura de tot el llibre 
és accessible.  
  
Memorial sobre la Guerra del Francès a l’Empordà 
L’Arxiu Comarcal ha ingressat un important document sobre la Guerra del Francès a la comarca: és 
tracta d’un memorial o grup de documents sobre les rendes del patrimoni que el marquès de 
Capmany tenia a diversos pobles de l’Empordà i que, els anys 1808-1814, li foren usurpades per 
ordre de l’administració napoleònica. Inclou diversos estats de les collites que van produir els "béns 
nacionals" a diverses viles i llocs (Castelló d’Empúries, Pau, Garriguella, Fortià i Fortianell, Pedret 
i Marzà, Roses, Sant Pere Pescador, Mollet de Peralada...) i l’Ordre del corregidor de segrest dels 
béns dels "expatriats", datada a Figueres el 28 de juny de 1809. Té 121 fulls. Ha estat Ingressat per 
Resolució del director general del Patrimoni Cultural amb data de 19 de març de 2010, procedent 
d’una compra.  

Conclòs el catàleg del fons del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció núm. 1 de Figueres 
Aquest important fons comarcal va ingressar l’any passat a l’ACAE procedent de l’AHG, on havia 
ingressat prèviament el mes de juliol del 1989. Atès el seu volum i la nostra voluntat de catalogació 
de la majoria dels seus expedients —que ens permetrà un fàcil accés i ajut a la seva consulta—, ha 
fet que les tasques de descripció s’hagin finalitzat recentment. Una bona part dels documents 
anteriors a la passada Guerra civil es perderen, segurament per les polítiques de reciclatge 
motivades per la gran carestia de matèries primeres dels anys de la postguerra, de tal manera que la 
majoria de les sèries comencen amb continuïtat a partir del 1939. Cal destacar les nombroses 
inscripcions de defunció de capellans, així com de desapareguts amb les últimes dades conegudes. 
La seva consulta es pot fer on-line al cercador de fons i documents del portal de la Generalitat de 
Catalunya. 

IX Convocatòria Premis Albert Compte de treballs de recerca de batxillerat 
L'Institut d'Estudis Empordanesos, conscient de la importància del primer contacte amb la recerca 
que es fa a Secundària, a fi d'incentivar-la en el camp de les humanitats i ciències socials, convoca 
els premis Albert Compte per a estudiants de batxillerat durant el curs 2009-2010. La temàtica dels 
estudis ha d'estar relacionada amb l'àmbit territorial empordanès. Els treballs han de tenir una 
extensió mínima de 15 folis DIN A4, i s'han de presentar a la seu de l'IEE o per correu certificat a la 
mateixa adreça. El termini de presentació s'acabarà el 27 de maig. El primer premi, dotat per 
l'Ajuntament de Figueres, serà de 350 €; l'IEE concedeix dos accèssits de 150 € cadascun. El jurat 
estarà format per especialistes de les matèries i serà presidit pel professor Albert Compte. Per a més 
informació, cal adreçar-se al correu electrònic info@iee.cat. o la pàgina web de propi IEE 
www.iee.cat  

Exposició fotogràfica “80 Anys de Música” de l’Escola del Casino Menestral Figuerenc 
Una associació cultural i recreativa com el Casino Menestral Figuerenc, on els balls representaven 
un dels primers atractius per als socis, és lògic que l’ensenyament musical reglat, adreçat sobretot a 
la mainada, tingués el seu espai. La Sra. Neus Gómez Crosas ocupà el càrrec de professora directora 
de l’Escola de Música del Casino Menestral des de l’octubre del 1928 fins al gener del 1935, encara 



que abans ja s’havien impartit classes, les quals se suspengueren per motius econòmics. La Sra. 
Lluïsa Matas apareix citada el juliol del 36 com a professora de música. L’horari de les lliçons era, 
segons el seu reglament, els dimarts i divendres de sis a vuit del vespre. L’alumnat celebrava 
audicions públiques el dia de Santa Cecília. L’any 1956 es reprengué l’activitat de l’escola i amb el 
nomenament del centre com a filial del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. 
Oferien estudis de nombrosos instruments: piano, violí, violoncel, viola, trompeta, saxofon, flauta, 
harmònica, contrabaix, trombó, acordió i bateria. A l’actualitat estan adscrits al Conservatori Isaac 
Albéniz de Girona i fou reconeguda com a Escola de Música de grau elemental per part de la 
Generalitat de Catalunya l’any 1990.  

Organització d’un curs d’introducció a la genealogia 
Els divendres 12 i 19 de novembre de 2010, l’ACAE acollirà un curs d’iniciació a la recerca 
genealògica, que serà impartit pel prof. Santiago de Llobet Masachs, membre de la Societat 
Catalana de Genealogia. Tindrà lloc a la sala de consulta del mateix arxiu amb un horari de 17 a 
19.30 h del vespre. Els alumnes rebran un dossier amb materials i bibliografia actual sobre el tema. 
No es requereixen coneixements previs, ja que s’oferirà de manera didàctica i entenedora una 
metodologia de treball, informació sobre les fonts documentals i l’elaboració i confecció dels arbres 
genealògics. 



Archiu Generau d’Aran

Transferència dels fons de les tres Mancomunitats existents a la Val d’Aran (1926-2003) 
Els arxius de la Mancomunitat Forestal, Assistencial Sanitària i de Servei Contra el Foc van ser 
custodiats, des de la seva creació, per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran. L’any 1998, la major part 
de la documentació és ingressada a l’Archiu Generau d’Aran. Aquest 2010, ha ingressat la 
documentació referent a la dissolució de les dites Mancomunitats durant els anys 2002 i 2003. En 
aquests anys les seves competències han anat sent assumides pel Conselh Generau d’Aran a través 
del desenvolupament de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran. 

Diploma en pergamí a nom de Miguel Correa Oliver 
Miguel Correa Oliver, general de divisió i governador civil de Lleida, va ser nomenat fill adoptiu i 
predilecte pels 18 alcaldes de la Val d’Aran el 25 de març de 1928. Els aranesos subratllen la seva 
“especial atención a los asuntos de interés para el Valle de Aran...”. El diploma en pergamí compta 
amb l’escut d’armes a tintes de colors del rei Alfons XIII i els segells de tots els municipis aranesos. 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha cedit en 
dipòsit dit diploma per a ser ingressat a l’Archiu Generau d’Aran. 

  
Fons personal Maurice Gourdon 
Maurice Gourdon (1847-1941) va ser geòleg, fotògraf, dibuixant i gran pirinenc. A finals del segle 
XIX visita la Val d’Aran. El 21 de maig de 2010, surt a subhasta en la ciutat de Auch (França) la 
biblioteca especialitzada en temes dels Pirineus de Gabriel La Plagne Barri, dividida en uns 800 
lots. Tres d’aquests lots han estat adquirits i dipositats a l’Archiu Generau d’Aran. El Conselh 
Generau d’Aran ha comprat 43 dibuixos a ploma en paper bristol muntats en un àlbum a la italiana. 
Els dibuixos mostren diversos paisatges, pobles i edificis civils i eclesiàstics de la Val fets per 
Gourdon entre 1879 i 1881. El Partit Renovador d’Arties e Garòs (PRAG) ha adquirit un manuscrit 
inèdit de Gourdon titulat “Les tours a signaux dans le Haute Comté de Comminges” de 1908. Hi 
trobem l’estudi de les torres de guaita de Les i Bossòst. L’AG d’Aran ha comprat un llibre de Rémy 
Comet de 1929, titulat “L’enclave espagnole du Val d’Aran”, bàsic per als estudis històrics de 
l’Aran i que es troba exhaurit. 



AGA. Fons Maurice Gourdon. Àlbum de dibuixos de Maurice Gourdon.  

AGA. Fons Maurice Gourdon. 



Arxiu de complement: Arxiu Zerkowitz (1915-1980) 
L’Archiu Generau d’Aran disposa d’una còpia de consulta de la col·lecció de fotografies que 
Adolfo Zerkowitz i Alfredo Zerkowitz, pare i fill, van fer de la Val d’Aran entre 1915 i 1980. Els 
pobles fotografiats són: Arròs, Aubèrt, Arties, Bagergue, Betren, Bossòst, Canejan, Cledes, Es 
Bòrdes, Gessa, Les, Pònt de Rei, Bonaigua, Portilhon, Salardú, Tredòs, Unha, Vielha, Vilac i 
Vilamòs. En total són 290 positius fotogràfics en b/n que s’han digitalitzat en baixa resolució per a 
la seva consulta. Els originals són propietat de l’Arxiu Zerkowitz, que en té els drets de 
reproducció.  



Arxiu Comarcal Baix Llobregat

Exposició: “Pere Dot Martínez (1885-1976). Sota el Signe de les Roses” 
Amb motiu de 125è aniversari del naixement del roserista Pere Dot Martínez (1885-1976) i en el 
marc de la 52a Exposició Nacional de Roses, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat conjuntament 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i els Amics de les Roses de Sant Feliu van organitzar 
una exposició sobre la trajectòria professional d’aquest roserista. A l’exposició es va poder mostrar, 
fotografies, catàlegs i documentació sobre aquest hibridador, procedents de diversos fons i 
col·leccions de l’Arxiu.  
Pere Dot va ser l’obtentor de roses més destacat de Catalunya i de l’Estat espanyol. Va crear prop 
de 180 varietats de noves roses. Des de la dècada dels anys vint, les seves obtencions van 
aconseguir reconeixements en els concursos internacionals més prestigiats del món. Els seus rosers 
es van estendre pels cinc continents. Jardins i parcs del Japó, Nova Zelanda, els Estats Units i la 
majoria dels països d’Europa tenen roses amb la firma de Pere Dot.  
La mostra es va poder visitar a la sala d’exposicions del Palau Falguera a Sant Feliu de Llobregat 
dels dies 7 de maig fins al 6 de juny.  

Curs d’història local de Sant Feliu de Llobregat I. Història per al present 
Els passats dies 19 i 21 i 26 i 28 d’abril l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb la 
Universitat Social Lliure i Autogestionada (USLA), van organitzar un curs divulgació sobre la 
història de Sant Feliu de Llobregat.  
A través de quatre sessions, es va fer un recorregut per l’evolució del paisatge, la transformació del 
territori, els canvis econòmics i les formes de vertebració de la societat d’aquesta ciutat.  
En aquesta edició es va analitzar el període que va des de la prehistòria fins al segle XVIII; és a dir, 
des dels primers poblaments de l’espècie humana fins als homes i dones que van viure poc abans 
del brogit de les fàbriques. Un grup d’investigadors i investigadores que han fet recerca sobre 
història local ens van aproximar a cadascun dels períodes històrics de Sant Feliu de Llobregat. 

Passis de l’audiovisual sobre el roserista Pere Dot
El 9 de juny, amb motiu de la Setmana Internacional d’Arxius, l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, conjuntament amb els Amics de les Roses de Sant Feliu, van projectar a Cine Baix (Sant 
Feliu de Llobregat) l’audiovisual Pere Dot (1885-1976). Sota el signe de les roses. Aquest 
audiovisual ha estat elaborat per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat amb motiu del 125è 
aniversari del naixement d’aquest roserista. També l’historiador Enric Ferreras, membre dels Amics 



de les Roses, va fer una conferència sobre la trajectòria d’aquest obtentor i sobre el context de 
l’època. 

Presentacions del llibre “Constructors de consciència i de canvi” 
El llibre Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments socials des del 
Baix Llobregat, coeditat per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, ha estat presentat enguany als municipis següents: Gavà (21 de gener), Molins 
de Rei (3 de febrer), El Prat de Llobregat (16 de març), Begues (19 d’abril) i Sant Just Desvern (28 
d’abril).  
  



Arxiu Comarcal Baix Penedès

Donació dels fons personals Antoni Ollé Pinell i Teresa Ollé Sanromà 
El 19 d’abril va tenir lloc l’acte de donació a l’Ajuntament del Vendrell per part de Natàlia Elies 
Tremoleda de dos fons documentals corresponents a Antoni Ollé Pinell (Barcelona, 1897-1981), 
pintor, gravador i fotògraf, i a la seva filla Teresa Ollé Sanromà (Barcelona, 1932-El Vendrell, 
2007), ceramista, fotògrafa i poeta.  
Antoni Ollé fou un home d’una gran trajectòria professional com a gravador, pintor i fotògraf. 
Membre d’institucions tan importants com la Junta de Museus de Barcelona i la Comissió 
Provincial de Monuments. Ocupà el càrrec de subdirector del Museu Militar de Montjuïc i 
conservador del Poble Espanyol. Catedràtic de l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi. La seva 
activitat com a fotògraf la va iniciar a Barcelona al seu domicili particular, on realitzava retrats 
d’estudi d’infants i grups familiars.  
El seu vincle amb El Vendrell va lligat a les seves estades estivals a la casa que la família Ollé-
Sanromà tenia a la platja de Sant Salvador. Antoni Ollé fou testimoni de l’època d’esplendor del 
barri marítim i això queda reflectit en nombroses fotografies. De la documentació conservada cal 
destacar el seu arxiu fotogràfic, que de ben segur oferirà moltes sorpreses.  

L’altre fons documental correspon a la seva filla Teresa Ollé Sanromà, que tingué una gran 
sensibilitat artística. També es dedicà a la fotografia. Redescobrirem la seva trajectòria com a 
ceramista gràcies a les nombroses fotografies que va fer de la seva obra. Als anys 80, va traslladar 
el seu taller de ceràmica de Barcelona a la planta baixa de la casa de Sant Salvador. Entre la 
documentació conservada cal destacar un diari personal i un llibre amb dibuixos i poemes (1945-
1988) que li van dedicar diferents personalitats i que és una mostra de l’entorn cultural i social de la 
família Ollé-Sanromà.  

ACBP. Fons: Antoni Ollé Pinell. Fotografia de la casa de la família Ollé-Sanromà a la platja 
de Sant Salvador.  



Presentació del cercador “Arxius en línia” al Consell d’Alcaldes del Baix Penedès 
El dia 18 de maig, en la reunió del Consell d’Alcaldes del Baix Penedès, la directora de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès va presentar el cercador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals i l’Arxiu Nacional de Catalunya “Arxius en línia”. També es va informar als alcaldes de 
la comarca que gràcies a la digitalització portada a terme pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, mitjançant el pla de subvencions Bruniquer, l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
disposa d’un important nombre de documents digitalitzats i això ha permès d’iniciar la descàrrega 
massiva d’imatges digitalitzades associades a la descripció dels documents. A l’actualitat, es pot 
visualitzar documentació digitalitzada del fons municipal del Vendrell, concretament, un pergamí 
del segle XV, tres padrons d’habitants del segle XIX i del fons municipal de Sant Jaume dels 
Domenys, i un pergamí del segle XIV.  

Signatura del conveni de cessió en comodat del fons documental de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès 
El dia 8 de juny va tenir lloc l’acte de signatura del contracte de cessió en comodat del fons 
documental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès entre Jordi Sánchez, president del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, i Núria 
Figueras, alcaldessa de Banyeres del Penedès. Amb aquesta cessió es formalitza la voluntat de 
l’Ajuntament de dipositar la seva documentació a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, per tal de 
conservar-la i fer-la accessible a ciutadans i investigadors.  
Com a característiques generals del fons, podem dir que ocupa 104 metres lineals i el seu abast 
cronològic abraça de 1818 a 1995. Cal destacar que la cessió també inclou una col·lecció de 56 
pergamins (1354-1601) i un document en suport paper de 1586. El pergamí més antic de la 
col·lecció és de 1354 i s’ha convertit en el document de més antiguitat dipositat a l’Arxiu Comarcal. 
Es tracta de la venda d’un hort a Banyeres. També destaquem un privilegi del rei Martí l’Humà a la 
Universitat de Banyeres de 1401, que conserva part de la cinta que portava el segell.  

ACBP. Fons: Ajuntament de Banyeres del Penedès. Privilegi del rei Martí l’Humà a la 
Universitat de Banyeres. Barcelona, 9 d’abril de 1401. 



Sessions didàctiques a l’Arxiu Comarcal 
Els dies 9 i 10 de juny, 101 alumnes de 4t ESO de l’IES Baix Penedès del Vendrell van assistir a 
unes sessions didàctiques a l’ACBP. La visita es va programar per part d’aquest centre educatiu en 
el marc del Projecte de Recerca (PREC). En aquesta ocasió el PREC tenia com a objectius 
principals la recerca de la informació i el seu tractament. Amb aquestes premisses, des de l’Arxiu 
Comarcal es va oferir una sessió didàctica preparada expressament per a l’ocasió. La sessió va 
consistir en una primera part d’introducció teòrica, una segona part on es va passar un petit 
reportatge que il·lustrava de manera gràfica com a partir de fonts documentals es pot duu a terme 
una recerca històrica i, per acabar, els alumnes van visitar les instal·lacions de l’arxiu i van tenir 
l’oportunitat de veure de prop documents de diferents formats.  

Jornada de portes obertes amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius 
El dia 11 de juny ha tingut lloc una Jornada de portes obertes per commemorar la Setmana 
Internacional dels Arxius. Les visites guiades per les instal·lacions del centre s’han distribuït en tres 
grups. A més de conèixer l’edifici, s’han presentat els documents més significatius que custodia 
l’Arxiu Comarcal i s’ha projectat un reportatge, emès per TV El Vendrell i elaborat des de l’Arxiu 
Comarcal, que il·lustra de manera gràfica com a partir de les fonts documentals conservades es pot 
duu a terme una recerca històrica.  

 ACBP. Sessió didàctica a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. 



ACBP. Cartell de la Jornada de les portes obertes. 



Arxiu Central Administratiu del Departament d’Economia i Finances

Entrada en vigor de la Instrucció 1/2010, per la qual s’estableix el Sistema de Gestió dels 
Documents Administratius i s’aproven les Instruccions per a la gestió de la documentació activa 
del Departament d’Economia i Finances. 
Tot i que des del 1994 el sistema de gestió de la documentació s’ha anat aplicant de facto dins del 
Departament d’Economia i Finances, encara no comptava amb un instrument normatiu de caire 
intern sobre el qual es recolzés l’execució d’aquest sistema. 

Ara, ens plau anunciar-vos l’entrada en vigor de la Instrucció 1/2010, per la qual s’estableix el 
Sistema de Gestió dels Documents Administratius i s’aproven les Instruccions per a la gestió de la 
documentació activa del Departament d’Economia i Finances, la qual ens ha facilitat donar 
compliment als requeriments normatius, funcionals i organitzatius del Departament en matèria de 
gestió documental i preparar-nos per a l’arribada de l’aplicació SIGeDA. 

A través d’aquesta Instrucció s’estableix que, dins de l’àmbit de les noves tecnologies i dels 
documents en suport electrònic, l’arxiu central ha d’establir relacions formalitzades amb l’àrea TIC 
i l'àrea organitzativa del departament per tal d’involucrar-se, tots tres, en la definició de processos 
i/o projectes relacionats amb la gestió documental i arxiu de tot l’organisme. 

També aprova i difon les Instruccions per a la gestió de la documentació activa, les quals tenen 
com a finalitat fixar les normes sobre gestió de la documentació administrativa i, en especial, 
establir les responsabilitats i metodologia dins la gestió de la documentació administrativa activa 
del departament d’Economia i Finances.  

L’objectiu és que aquestes Instruccions, dissenyades de forma gràfica i amb enllaços hipertextuals, 
siguin una eina útil a banda del referent normatiu per als arxius de gestió del Departament. 

El seu àmbit d’aplicació és el de totes les unitats administratives adscrites al Departament 
d’Economia i Finances, independentment de la ubicació de les seves dependències, sent d’obligat 
compliment. 

Per tal d’assolir l’aplicació d’aquestes Instruccions, l’arxiu central ha dissenyat un Pla d’accions a 
través del qual s’ofereix al Departament assessorament tècnic, sessions informatives i formació. 



Arxiu Municipal de Barcelona

Donació del fons de l’Estudi de disseny Villuendas+Gómez  
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha ingressat, mitjançant donació dels seus propietaris 
Pilar Villuendas i Josep Ramon Gómez, una col·lecció de material gràfic editat, dissenyat pel seu 
estudi entre els anys 1976 i 2007, formada fonamentalment per cartells, publicacions, fulls de mà, 
opuscles i altre material publicitari. 
L’estudi de disseny Villuendas+Gómez és un dels despatxos de referència de la ciutat de Barcelona 
en l’àmbit del disseny gràfic dels darrers 30 anys, raó per la qual la col·lecció donada actualitza i 
millora els fons i les col·leccions de material gràfic ja existents a l’Arxiu, corresponents 
fonamentalment a períodes anteriors. Així mateix i tenint en compte que el treball d’aquest estudi 
de disseny s’ha centrat principalment en l’àmbit sociocultural de diverses institucions públiques, i 
de manera destacada de l’Ajuntament de Barcelona, l’ingrés també amplia i completa el material 
gràfic que reflecteix l’activitat municipal en aquests anys.   

Digitalització de 2.700 cartells  
En el marc de les polítiques de digitalització de documents que porta a terme l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, s’ha realitzat la primera part de la digitalització de la col·lecció de cartells que 
conserva, formada actualment per 6.942 unitats. Els cartells digitalitzats en aquesta primera fase han 
estat 2.768, majoritàriament del segle XX i de formats compresos entre DIN-A3 i DIN-A0. La 
col·lecció de cartells existent és d’una gran diversitat temàtica, tot i que l’objecte fonamental 
d’atenció és la ciutat de Barcelona i les variades i múltiples activitats ciutadanes i institucionals 
(festes, exposicions d’art, espectacles, publicitat comercial, propaganda política, turisme, etc.). 
El projecte de digitalització ha de permetre no només millorar la preservació i conservació dels 
originals, habitualment de gran format, sinó també facilitar en el futur la seva consulta i 
accessibilitat remota a través d’Internet. Per això, s’han obtingut tres còpies digitals: la de 
preservació (TIFF a 300 dpi), la de consulta (JPEG a 150 dpi) i la de comunicació web (PDF a 75 
dpi).

Èxit de la Jornada de portes obertes a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
El dissabte 5 de juny de 2010 l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha realitzat, per segon any 
consecutiu, una Jornada de portes obertes que s’emmarca en les activitats organitzades amb motiu 
del Dia Internacional dels Arxius. 
La Jornada va permetre als visitats realitzar una visita lliure amb la visualització d’un vídeo de 
l’Arxiu Municipal a la sala d’actes i el recorregut per les plantes nobles de la Casa de l’Ardiaca, seu 
de l’Arxiu; o una visita guiada en la qual s’explicava el centre i els seus fons mitjançant una mostra 
dels documents conservats, i s’ensenyava un dipòsit de documentació per donar a conèixer les 
necessitats i condicions de conservació dels fons. 
Els visitants podien gaudir també de l’Ou com balla a la font del patí de l’Arxiu en coincidir amb la 
festivitat del Corpus, i de l’exposició “Apocalíptica” que serà al vestíbul del centre fins el 30 de 
setembre. 
La Jornada de portes obertes ha estat un èxit absolut, amb 3.432 visitants (3.162 en la modalitat de 
visita lliure i 270 en la modalitat de visita guiada). 

Publicació del cinquè volum del catàleg dels pergamins municipals de Barcelona 
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) ha publicat el cinquè volum del catàleg dels 
pergamins municipals de Barcelona, que inclou la descripció de 430 pergamins del període 1501-
1530. 
Els documents que es descriuen en aquest volum permeten els investigadors apropar-se a diversos 
aspectes de l’administració de la ciutat durant el primer terç del segle XVI. Aspectes com el 
subministrament de productes bàsics, la millora de les fortificacions de la ciutat i, especialment, els 



esforços per garantir el finançament de l’administració municipal, són temes recurrents en els 
documents d’aquest període. 
La catalogació dels pergamins municipals i la seva publicació és un dels projectes rellevants que 
està portant a terme l’AHCB des de l’any 2001, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la utilització 
pels investigadors d’aquest conjunt documental format per més de 2.600 pergamins dels segles IX 
al XVIII.  

Curs i mostra de documents sobre la fabricació d’indianes a Barcelona 
L’Arxiu Històric de la Ciutat, dins el programa d’activitats del Seminari d’Història de Barcelona, 
organitza entre el 19 d’octubre de 2010 i el 15 de febrer de 2011 un curs de quinze sessions dedicat 
a l’arrencada històrica de la industrialització, amb el títol La indústria de les indianes a Barcelona, 
1730-1850, coordinat pel professor Àlex Sánchez, de la Universitat de Barcelona, i amb la 
participació com a conferenciants de 14 especialistes en la matèria. El curs compta amb la 
col·laboració del Museu Tèxtil i de la Indumentària de Barcelona i del Museu de l’Estampació de 
Premià de Mar per a sengles visites complementàries. 
Simultàniament al curs, es realitzarà al vestíbul del centre una mostra de documents de la sèrie Un 
tast de l’Arxiu, que aplegarà un seguit de llibres d’època, documentació pública i privada, plànols 
urbans, alçats arquitectònics i dissenys tèxtils directament relacionats amb la manufactura de les 
indianes a Barcelona. 

Barcelona: cementiri i art funerari, segles XIX-XX 
Amb el títol Barcelona: cementiri i art funerari, segles XIX-XX, l’Arxiu Municipal Administratiu 
organitza, a partir del 29 de juny, la VI Mostra de documents. L’exposició es fonamenta gairebé en 
la seva totalitat en la subsèrie d’Obres i Ornamentació (1849-1977) del Fons Municipal 
Contemporani. 
El contingut de la mostra presenta dues mirades paral·leles: dóna a conèixer els fonaments dels 
moderns serveis funeraris de la ciutat, i alhora selecciona alguns projectes funeraris de reconeguts 
arquitectes i artistes que responien al gust de l’època i a l’estil artístic triat per les famílies 
barcelonines benestants.  
L’objectiu de l’Arxiu és donar a conèixer una documentació catalogada el 2009, la riquesa de la 
qual ha estat pràcticament desconeguda fins ara. Alguns projectes d’obres i ornamentació de 
sepultures s’han utilitzat per elaborar els dos llibres que sobre itineraris dels cementiris de Montjuïc 
i Poblenou s’han editat a partir de l’any 2005. 

Seminari sobre La política cultural del primer franquisme a l’Ajuntament de Barcelona i a la 
Diputació Provincial, organitzat per la Fundació Carles Pi i Sunyer 
El passat 9 de juny l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona (AMAB) va participar en el 
seminari La política cultural del primer franquisme a l’Ajuntament de Barcelona i a la Diputació 
provincial, organitzat per la Fundació Carles Pi i Sunyer. 
En el marc d’actuació que caracteritza aquesta Fundació —promoure l’estudi, la recerca i la difusió 
multidisciplinària de la història del govern i de les administracions locals—, l’AMAB va presentar 
una ponència que, amb el títol Els fons administratius contemporanis de l’Ajuntament de 
Barcelona, va mostrar diferents documents produïts per l’Ajuntament de Barcelona i relacionats 
amb l’àmbit cultural (acords municipals, pressupostos, projectes d’obres, adquisicions de patrimoni, 
activitats educatives, promoció de la cultura, actes protocol·laris) amb la voluntat de convidar els 
assistents a la recerca i investigació de la història del primer ajuntament franquista (1939-1945) 
mitjançant la utilització de les fonts primàries, és a dir, a partir de l’estudi i interpretació de la 
documentació original que es conserva a l’Arxiu. 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta l’exposició “Eugeni Forcano. La meva Barcelona” 
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb la col·laboració de la Direcció del Sistema Municipal 
d’Arxius, presenta l’exposició “Eugeni Forcano. La meva Barcelona”, una selecció de l’obra del 



fotògraf Eugeni Forcano que reflecteix la seva visió de la ciutat i dels seus habitants. L’exposició, 
distribuïda en dos espais, l’Arxiu Fotogràfic i la Sala Ciutat, mostra més de 130 fotografies 
originals de gran format de la Barcelona dels anys seixanta. 
A la Sala Ciutat, es pot visitar fins al 3 d’octubre, de dilluns a dissabte de 15 a 20 h i diumenges i 
festius, de 10 a 14 h. A l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, la mostra es podrà veure fins al 15 de 
gener de 2010, de dilluns a dissabte de 10 a 19 h. Festius tancat. Entrada gratuïta. 

L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia elabora el catàleg de llicències industrials de l’antic 
poble de Gràcia (1870-1897) 
Aquest catàleg conté la descripció de les 1.278 llicències que recullen l’activitat industrial i també 
comercial de l’antic poble de Gràcia des de 1870 fins a 1897, data de la seva annexió a Barcelona. 
Podem trobar des de fàbriques com la de filats al carrer Cervantes, avui Milà i Fontanals; o la 
Fàbrica de paper impermeable al carrer Enric Granados, al permís per a la instal·lació del Circ 
Buffalo Bill’s Side West, als carrers entre Aribau, Còrsega i Muntaner l’any 1889. També es 
descriuen les botigues i els rètols que anuncien tota l’activitat comercial i professional, amb la 
descripció de la llegenda: Per exemple, tenim un rètol al balcó del carrer Mayor, avui Gran de 
Gràcia, amb la llegenda: “Colegio para señoritas dirigido por M.M.Escolapias” o bé anuncis de 
llevadores o periòdics que s’editaven.  

Digitalització del fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià Sant Gervasi 
El fons fotogràfic de l’Arxiu conté unes 4.000 fotografies. Per aconseguir un catàleg fotogràfic 
virtual que aviat es podrà consultar a distància, hem fet un seguit de passos. Triem les fotografies 
més adients i desestimem les no interessants; les escanegem a una resolució de 300 d.p.i per 
conservar-les en format tif a la memòria externa, i passem a fer una versió de 97 d.p.i , en format 
pdf, que és la que pengem a la fitxa que descriu el document fotogràfic corresponent, dins el 
programa corporatiu de l’Arxiu Municipal de Barcelona. D’aquesta manera, es facilitarà la consulta 
externa i les comandes de reproduccions. 
En aquest moment, portem un centenar de fotos descrites i escanejades i incorporades al 
programari. 



Arxiu Municipal de Cambrils

Adquisició d’un àlbum fotogràfic de la família Dolsa 
L’Arxiu Municipal de Cambrils ha adquirit un àlbum de fotografies amb una data aproximada de 
1900. Conté 177 fotografies de caràcter privat que retraten la vida quotidiana de la família Dolsa 
(originària de la Canonja i notable per la seva activitat en el camp de la psiquiatria), diferents 
indrets de Cambrils abans de les transformacions que cap a 1910 van enderrocar muralles i portals, 
i també de poblacions properes com Pratdip i Tivissa. 
L’adquisició ha generat una gran expectació a Cambrils, pels aspectes urbanístics inèdits que 
mostren les imatges, perquè permeten conèixer com vivia una de les primeres famílies burgeses 
que va triar Cambrils com a lloc d’estiueig i perquè mostren llocs i persones des de la perspectiva 
de l’excursionisme científic. El proppassat 2 de juny es va donar a conèixer a través de l’activitat 
Fotografies de fa un segle, que va acollir un nombrós públic. 



Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

Col·laboració amb la XXIII Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi de Montblanc
El dia 26 d’abril, en el si de la XXIII Setmana Medieval, el director de l’Arxiu Comarcal pronuncià 
la conferència Els grups socials a la Catalunya medieval: el poble menut. A més, des de l’Arxiu 
Comarcal també es col·laborà en el text i en el guió de la representació Acte d’Homenatge al rei 
Martí l’Humà, que va tenir lloc el dia 25 d’abril, i en la revisió i adaptació del text de la recreació 
històrica de la Cort General del Principat de Catalunya del 1414 a Montblanc que es representà el 
dia 2 de maig. 

Conveni de dipòsit dels fons documentals de l’Ajuntament de Pontils 
El dia 19 d’abril, a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’alcalde de Pontils, Sr. 
Joan Prats i Ibáñez, i el president del Consell Comarcal, Sr. David Rovira i Minguella, signaren el 
conveni de dipòsit dels fons documentals de l’Ajuntament de Pontils. El primer ho féu en virtut de 
l’acord del Consell Plenari de Pontils de data 7 de novembre de 2008, i el segon, en nom i 
representació de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de la resolució del director 
general del Patrimoni Cultural, de 16 de febrer de 2010, i per acord del Ple del Consell Comarcal, 
del 29 de març de 2010. Aquests dies s’està treballant per adequar la documentació per al seu 
proper ingrés a les dependències de l’Arxiu Comarcal. 

IV Curs de Guies de Turisme de Montblanc 
El dia 16 de maig es lliuraren els corresponents carnets a catorze nous guies de turisme de 
Montblanc, tots els quals superaren satisfactòriament el IV Curs de Guies de Turisme que, 
organitzat per l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc, amb la col·laboració de l’Arxiu 
Comarcal, va tenir lloc els divendres entre el 29 de gener i 16 d’abril. 

Col·laboració amb el Camp d’Aprenentatge dels monestirs 
A mitjan maig, es va fer una reunió amb el Camp d’Aprenentatge dels monestirs per tal d’engegar 
una programació d’activitats pedagògiques i de divulgació de l’Arxiu Comarcal adreçades als 
escolars de la comarca de la Conca de Barberà. Aquestes bàsicament se centraran a treballar un 
element patrimonial, una localitat i el coneixement de l’arxiu. 

Ingressa la documentació de la consulta popular sobre la independència de Catalunya 
Entre altres ingressos i/o transferències regulars d’administracions i /o entitats i associacions, 
destaquem que la plataforma Montblanc decideix va lliurar-nos tota la documentació referent a la 
consulta popular celebrada el 28 de febrer sobre la independència de Catalunya. 

  



Centre d’Història de la ciutat de Gavà-Arxiu Municipal

Presentació del llibre La generació perduda. Els gavanencs i la Guerra del 1936-39  
El 22 d’abril es va presentar a la sala de plens de l’Ajuntament de Gavà el llibre d’Antoni Tarrida 
La generació perduda. Els gavanencs i la guerra del 1936-39, d’Antoni Tarrida i Pugès. L’obra ha 
estat coordinada pel Centre d’Història de la Ciutat de Gavà, que continua amb l’objectiu de 
recuperar la memòria històrica del període de la República i la Guerra civil que va iniciar l’any 
2006. El llibre que es publica ara, però té un caire més memorialístic que de recerca històrica. 
L’obra narra en primera persona l’experiència vital d’un adolescent enmig de la guerra i recorda els 
fets viscuts a Gavà, les esperances truncades i la lluita per la supervivència dels qui, com ell, van 
restar aquí, a la rereguarda.  



Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Girona

La gestió de la documentació en el nou edifici de la Generalitat a Girona 
Aquest mes de juny s’inaugurarà l’Edifici de la Generalitat a Girona a les dependències de l’antic 
Hospital de Santa Caterina. Es tracta d’un projecte institucional que comporta la integració de totes 
les unitats administratives de tots els departaments i organismes autònoms territorials de la 
Generalitat en un únic edifici i que, al mateix temps, configura un nou model organitzatiu i 
funcional per a l’Administració.  
La definició d’aquest nou model es caracteritza per la identificació i la prestació centralitzada d’uns 
serveis comuns, ja sigui per raons d’impacte directe en la ciutadania (atenció ciutadana) com per 
raons d’eficiència interna i, dintre aquests serveis comuns, hi trobem la gestió de la documentació 
administrativa.  
L’arxiu administratiu, per tant, dóna servei a totes les unitats territorials de la Generalitat a Girona, 
tant les ubicades a l'edifici institucional com les situades en seus externes i en gestiona tota la seva 
documentació. La novetat més important és que les unitats que es troben a l’edifici pràcticament no 
tenen documentació als espais d’oficina i la major part dels seus expedients actius es troba 
dipositada a l’arxiu. Aquest fet comporta establir un servei de préstec administratiu molt actiu per a 
poder donar resposta als requeriments dels usuaris.  
La documentació està tota ubicada en un únic espai proveït d’instal·lacions i equipaments adequats i 
dotat amb les més noves tecnologies que permeten gestionar amb eficiència tota la documentació.  
Per una part, la gestió informatitzada dels processos d'arxiu, permet controlar la descripció de la 
documentació, les transferències, les eliminacions, l'accés a la informació establint diferents perfils 
d’usuaris, la gestió i l’optimització dels espais, la traçabilitat del contingut de les ubicacions, etc. en 
definitiva, el control i la gestió a tots nivells dels expedients custodiats. Per l’altra, el sistema de 
motorització dels armaris compactes permet el moviment automàtic, establint les rutes més ràpides 
per poder accedir a la documentació i donar així resposta a les necessitats de les unitats 
administratives. 
La integració de totes les unitats administratives a l’edifici de la Generalitat ha comportat un 
important pas endavant en la gestió de la documentació administrativa perquè s’ha aprofundit en la 
seva anàlisi i descripció i, al mateix temps, s’han homogeneïtzat i definit tots els processos de gestió 
documental. 



Arxiu Històric de Girona

Nova documentació ingressada 
Traslladar-se de casa, de feina, etc. sempre vol dir fer neteja, cal classificar el que surt, el que es 
queda, el que es pot eliminar i el que potser és millor donar o regalar. Bé, doncs, aquest procés 
també és igual pel que afecta els arxius i la seva documentació. Les oficines de la Generalitat a 
Girona s’han traslladat a la nova seu de Santa Caterina i els moviments que ha generat aquest canvi 
ha provocat tot un seguit de relacions amb l’Arxiu de cara a valorar transferències de documents 
oblidats o pendents. 

Els Serveis territorials fins avui han ocupat locals i oficines que en alguns casos provenien de 
l’administració de l’Estat en l’època anterior a la democràcia i que s’habilitaren per a la Generalitat 
amb el traspàs de competències. En aquestes oficines, actualment, en el moment del trasllat s’han 
localitzat documents que podríem qualificar d’històrics, que per raons molt diverses no se n’havia 
fet la transferència corresponent a l’arxiu i ara són peticions que cal atendre i ingressar. Les 
arxiveres i els arxivers dels arxius centrals dels Departaments s’han fet càrrec del procediment de 
les transferències en contacte amb l’AHG per tal d’establir criteris de descripció i s’han elaborat els 
catàlegs amb el suport del Format d’Intercanvi propi de la Xarxa d’Arxius, la qual cosa facilita el 
treball d’incloure’ls amb més eficàcia als nostres instruments de descripció on-line i com a 
conseqüència de posar-ho més ràpidament a disposició dels usuaris. 
Entre la documentació ingressada arran del trasllat, en destaquem: 

- Comunicacions de baixa del registre d’Establiments Industrials de Catalunya, 2 ml., 
provinents dels ST d’Innvovació Universitats i Empresa. 

- Projectes i propostes de millora del medi natural, 1962-1988, 1,5 ml. provinents dels ST del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

- Revista “Siembra”, 10 volums de 1945- 1954, revista “Ganadería”, 20 volums de 1943- 
1962 provinents dels ST del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

- Expedients de comptes del Ministeri d’Agricultura i expedients de treballs de rectificació del 
“Catàleg de monts públics” , 1889- 1956, 0,5 ml. provinents dels ST del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

- Expedients de personal de la Prefectura provincial de Sanitat i dels ST de Salut, 1940-1994, 
2 ml. provinents dels ST del Departament de Salut. 

L'Arxiu és membre del projecte europeu "Books within books" per a la descripció de fragments 
medievals hebreus 
L’Arxiu Històric de Girona s’ha incorporat recentment al projecte europeu “Books within books: 
Hebrew Fragments in European Libraries” adreçat a estudiosos que treballen en la recuperació i la 
descripció de documents hebreus medievals que provenen de les cobertes dels protocols notarials i 
d’altres tipus documentals en els diferents arxius i biblioteques d’Europa i d’Israel. La coordinació i 
direcció és a càrrec de Judith Olszowy-Schlanger de l’École Pratique des Hautes Études de Paris 
(França). Formen part d’aquest projecte diversos centres i especialistes de 8 països europeus 
http://www.hebrewmanuscript.com/. L’Arxiu Històric de Girona hi col·labora amb el projecte de 
recuperació i descripció dels documents hebreus provinents dels volums notarials de l’AHG. 
http://manuscritshebreus.cultura.gencat.cat/. Montserrat Hosta i Esperança Valls assistiren a la 
jornada anual de treball celebrada a Paris el març passat per presentar l’esmentat projecte. 

Consultar els fons notarials en format digital
Entre els llibres i manuals notarials d’una determinada notaria és possible trobar-hi, de tant en tant, 
algun llibre de comptes del notari corresponent. Aquests llibres de comptes són de gran interès, ja 
que el notari hi anotava la relació dels seus clients, els tipus i la data de les escriptures o contractes 
que es formalitzaven, així com també els salaris que cobrava per la seva feina. Aquests instruments 
de control de la feina del notari, tenen avui per a nosaltres un altíssim interès, ja que, en general, els 



llibres i manuals notarials fins entrat el segle XIX no disposen d’índexs que facilitin la localització 
o recerca, ja sigui d’una determinada escriptura, ja sigui d’una persona concreta. Els investigadors, 
usuaris dels fons notarials, són coneixedors de la feina que els estalvia la utilització d’aquests llibres 
de comptes com a índexs, i és per això que la seva consulta és constant i va en augment.  
Així doncs, amb una finalitat clara de preservació d’uns documents molt fràgils —molts dels quals 
haurien d’estar exclosos de consulta—, s’ha iniciat el projecte de digitalització d’aquests llibres 
amb la voluntat que les persones interessades en la seva consulta ho facin a partir dels fitxers 
digitals sense haver de manipular els originals. 
En aquests moments s’han digitalitzat 116 llibres de comptes que corresponen a les notaries de 
Girona 1 a Girona 7 (1522-1857) i que estan a disposició dels usuaris per a la consulta al mateix 
arxiu. En futures campanyes s’anirà continuant aquest treball per als llibres de comptes de la resta 
de notaries. 

                         
      
  

AHG. Fons notarial. Llibre de comptes, Gi4, 
6711672-1683 

AHG. Fons notarial. Llibre de comptes, 
Gi4, 445, 1588-1599 



Exposició “Cartes a un Amic Desconegut” 
Exposició al claustre de l’Arxiu del 8 al 30 de maig, “Cartes a un Amic Desconegut”, amb motiu de 
la 55a edició de Girona Temps de Flors, feta pel Centre de Dia en Salut Mental de l'IAS de Girona. 
Aquesta exposició és el resultat del taller d'activitats manuals i artístiques que anualment es realitza 
en aquest centre, el qual està dirigit a persones usuàries d'aquest servei i compta amb la 
col·laboració d'artistes. L'Arxiu col·labora i cedeix l'espai del claustre, que s’obre als visitants per 
mostrar aquests treballs. 

Arxiu Municipal de Granollers 

L'Arxiu Municipal de Granollers posa el Fons Família Rubí i Iglesias a l'abast de la ciutadania 
Els propietaris d'aquest antic conjunt de documents i pergamins van demanar col·laboració per al 
tractament arxivístic del fons.
Els germans Frederic i Margarita Malàs Iglesias han formalitzat un conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Granollers que ha permès el tractament arxivístic de la documentació antiga de la 
seva família per posar-la a l'abast de la ciutadania. Són 30 capses de documents en paper i 8 
pergamins, dels anys 1332 a 1929 provinents de l'activitat personal i professional d'aquesta família i 
de la gestió del seu patrimoni. Hi destaquen documents tant de l'època medieval com moderna, per 
les dades que aporten sobre el desenvolupament del centre històric i el molí de la vila, i els de 
l'època carlina.  
El conveni estipula que l'Ajuntament de Granollers dirigeix la intervenció arxivística, aporta el 
material de conservació dels documents i facilita la consulta a les dependències de l'Arxiu 
Municipal. Per la seva banda, els germans Malàs Iglesias assumeixen les despeses del tractament 
arxivístic i es comprometen a adequar un espai adient al seu domicili particular per tal d'instal·lar-hi 
la documentació, així com autoritzar l'accés als documents a tothom que n'estigui interessat. 
Per accedir a més informació sobre el fons i els documents, consulteu www.granollers.cat/ a la 
secció de l'Arxiu Municipal de Granollers. 



Arxiu Històric de Lleida

Cursos 
Durant el mes de juny s’ha dut a terme a l’Arxiu el curs “Aproximació als documents d’arxiu, 
medievals i moderns”, impartit pel professor de la UdL, i actual degà de Lletres d’aquesta facultat, 
Joan J. Busqueta. Repartit en tres sessions, realitzades els dissabtes 5, 12 i 19 de juny, els alumnes 
han adquirit nocions bàsiques per poder llegir i interpretar els documents d’època medieval i 
moderna que es poden trobar en qualsevol arxiu. 

Exposicions 
Del 20 de maig al 30 de juny s’ha pogut visitar l’exposició fotogràfica “Col·lecció Toni Prim. 
Selecció Segle XX”, organitzada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, amb la col·laboració de l’Arxiu. Toni Prim, fotògraf lleidatà i 
col·leccionista de fotografia, ha volgut mostrar per primer cop una selecció de les imatges que ha 
anat col·leccionant al llarg dels anys. Hem pogut veure peces com la d’Agustí Centelles del 
bombardeig de Lleida —còpia donada pel mateix fotògraf a Toni Prim en una visita que farà a la 
ciutat—, així com imatges de representants de la fotografia espanyola de postguerra com Joan 
Colom, Francesc Català Roca, Gabriel Cualladó, i d’autors posteriors, com Joaquim Gomis, 
Humberto Rivas, Toni Catany, Joan Fontcuberta, Vallhonrat, etc. La més antiga, del 1912, és un nu 
de Jaume Ripoll, una de les fotografies de nus més antigues de Catalunya. 

Jornades 
El 9 de juny, per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, s’ha obert l’Arxiu a tota la 
ciutadania, en una Jornada de Portes Obertes, amb dues visites guiades recorrent totes les 
instal·lacions de l’Arxiu i amb una mostra de documents representatius dels fons que conservem. 

Col·laboració amb l’Escola de Turisme “Terres de Lleida” 
Per segon any consecutiu, s’ha col·laborat amb l’Escola Universitària de Turisme “Terres de 
Lleida” en unes jornades que tenen com a objectiu mostrar el potencial turístic dels escenaris 
lleidatans de la Guerra civil. En concret, el 18 de maig, es va dur a terme a l’Arxiu la sessió teòrica 
“de Normandia a la Ruta del Maquis: la història com a recurs turístic”, a càrrec de l’historiador i 
especialista en la guerra, Xavier Reñé. 

Presentació llibre “La guerra civil als Pallars” 
Divendres 18 de juny es presentà a l’Arxiu el llibre de Maite Garcia Borderia “La guerra civil als 
Pallars. Comitès i trinxeres al Jussà i al Sobirà (1936–1939)”, editat per Pagès Editors. Aquest 
llibre, fruit d’un treball d’investigació de 2 anys, recupera amb detall la formació i actuació dels 
comitès antifeixistes, aporta un nou front d’estudi sobre la Guerra civil com és la fugida en temps de 
guerra amb més d’un centenar de casos inèdits pel Pallars, i fa un estudi exhaustiu de l’impacte que 
va tenir el conflicte bèl·lic a la quotidianitat pallaresa. Un llibre imprescindible per saber què va 
passar al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà durant la Guerra civil (1936–1939). 



Arxiu Municipal de Lleida

L'Arxiu Municipal de Lleida i la e-administració 
L'Ajuntament de Lleida, sota les directrius de l'Institut Municipal d'Informàtica, ha creat la 
plataforma eProcs, que és un dels instruments per a donar resposta a la Llei 11/2007, per la qual es 
fa possible iniciar tràmits amb les administracions públiques de forma electrònica. L'Arxiu 
Municipal de Lleida està treballant des de fa temps en el disseny i implantació d'un sistema de 
gestió documental que sigui la base per al funcionament operatiu de la gestió electrònica. I, dins 
d’aquest marc, el procediment de préstec intern de documents de l'Arxiu ha estat un dels primers 
procediments que s’ha integrat dins de la plataforma eProcs. La posada en marxa d’ePréstec
representa, per una banda, un estalvi de paper, i, per una altra, l'estrena de l’Arxiu en els 
procediments electrònics.  
  



Arxiu Comarcal de Mataró 

Activitats per al foment dels arxius empresarials històrics de la comarca 
Dins del marc de la III Setmana Internacional d’Arxius, vàrem fer la proposta d’incidir en els fons 
històrics d’empreses, donada l’actual iniciativa per al foment dels arxius empresarials històrics des 
de la Generalitat de Catalunya. A través de la conferència “Inspectors de fàbriques al segle XVIII” a 
cura del Dr. Pere Molas i Ribalta (catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i president de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona), celebrada el dia 9 de juny a la sala d’actes de 
l’Arxiu Comarcal. Prèviament, estava previst visitar el Museu de Gènere de Punt a Mataró 
(Fundació Jaume Vilaseca) perquè havíem comptat amb la col·laboració d’aquesta fundació que des 
del 1990 impulsa la salvaguarda de maquinari i fons documentals de fàbriques dedicades al gènere 
de punt. 



Arxiu Comarcal de la Noguera

Inventari de fons municipals 
S’han acabat els treballs d’inventariació dels fons de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, la qual cosa 
permetrà una millor conservació de la documentació així com la consulta per part dels usuaris. 
Aquests fons, que comprèn més de 80 metres lineals de documentació que va de l’any 1470 fins al 
2007, té especial interès, ja que Artesa de Segre és el segon municipi més gran en quant a nombre 
d’habitants de la comarca de la Noguera. 
També han estat inventariats i ja es troben disponibles a la xarxa, el fons del Jutjat de pau d’Artesa 
de Segre, dels anys 1837-1980; el fons de l’establiment comercial Industrias Punto Azul de 
Balaguer, amb documentació dels anys 1956-1963; el fons del Parvulari Carme Vidal, dels anys 
1965 a 1992; i la Col·lecció de manuscrits i documents solts de l’ACN, de 1604 a 1972.  

XV Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell 
Els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol tindrà lloc a Balaguer la XV edició del curs d’estiu Comtat 
d’Urgell que cada any organitzen conjuntament l’Arxiu Comarcal de la Noguera, el Consell 
Comarcal de la Noguera i la Universitat de Lleida. 
Aquest any es tractarà el tema de la Por política, terror social a l’Edat mitjana, per la qual cosa s’ha 
convidat als millors especialistes en història medieval d’àmbit internacional. L’objectiu és 
reflexionar i debatre sobre el paper que té la por com a eina de pressió política i el terror com a 
mitjà de cohesió social dins la quotidianitat medieval. 



Digitalització de documents 
Amb el Pla Bruniquer 2009 de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, s’ha 
digitalitzat l’Hemeroteca històrica local de Balaguer que es conserva a l’ACN. 
En total han estat digitalitzades més de 10.000 pàgines corresponents a les capçaleres de les 
publicacions periòdiques Pla i Muntanya, 1925-1935, la Falç, 1912-1926, Acció 1933-1994, 
Butlletí del Centre Excursionista Balaguerí, 1929-1933 i Finestral, 1934-1936. 
D’altra banda, s’han acabat de completar els treballs de digitalització dels fons d’imatges Pau 
Bertran Vilaseca dels anys 1940 a 1955 i Francesc Borràs dels anys 1930 a 1960. 



Arxiu Municipal de Palafrugell

Gimcana cultural 
El dissabte 15 de maig, d’onze a una, les famílies amb nens i nenes a partir de cinc anys varen poder 
participar en la Gimcana cultural organitzada amb motiu de les Festes de Primavera de Palafrugell. 
Els grups familiars havien de completar les proves preparades a l’Arxiu Municipal (comptar quants 
armaris compactes hi ha al dipòsit 2 i fer-ne rodar un), a la Fundació Josep Pla, a l’Àrea de 
Joventut, a la plaça de can Mario, a l’Ajuntament, al despatx d’Empordà Digital, al Centre Fraternal 
i a la Biblioteca, que coordinava la gimcana i on s’havien realitzat les inscripcions prèvies. Varen 
participar-hi quaranta-una persones.  

E-administració al Baix Empordà 
El dijous 3 de juny es va portar a terme a Palafrugell una jornada de treball sobre la implantació de 
l’administració electrònica al Baix Empordà, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Empordà, 
el projecte Empordà Digital i l’Ajuntament de Palafrugell.  

La jornada anava dirigida a regidors, secretaris, interventors, informàtics, arxivers i tècnics d'e-
administració amb la intenció de compartir experiències de l’entorn més proper. En les ponències i 
la taula rodona final hi varen participar tècnics i responsables polítics de les entitats organitzadores i 
dels ajuntaments de Calonge i de Santa Cristina d’Aro. Es poden consultar el resum de les 
ponències i les conclusions de la jornada a www.palafrugell.cat



Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Ingressa el fons fotogràfic d’Eduard Figueras de Tremp, i la seva col·lecció de fotografies 
antigues i postals 
El Sr. Joan Figueras i Ferret ha dipositat el fons de fotografies del seu germà difunt Eduard Figueras 
i Ferret a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Un conjunt aproximat d'unes 9.000 fotografies en 
color, suport paper 10 x 15, majoritàriament del municipi de Tremp, fetes un cop aquest es va 
jubilar i datades entre l’any 1990 i el 2003, any de la seva mort. 
La importància d’aquest fons fotogràfic rau en l’interès del fotògraf aficionat per enregistrar 
l’enderroc d’edificis antics i fer constar la construcció de noves estructures arquitectòniques. Un 
fons molt interessant per seguir l’evolució arquitectònica i urbanística de Tremp. 
També ha ingressat una col·lecció de 154 fotografies en B/N de diferents cronologies que destaca 
perquè aplega diverses imatges fetes per fotògrafs tant consagrats a la comarca com Pompeu Molist, 
Silvio Gordó, etc. I un conjunt, encara per concretar, de postals antigues, que van des d’un àmbit 
local, fins a l’àmbit més universal. 

Ingressa el fons documental de la Família Torrat, de Burg 
La família Plancheria de Tremp ha dipositat a l’arxiu comarcal un total de 162 documents en suport 
paper, datats entre l’any 1603 fins al 1929 i 2 documents en suport pergamí, datats un en l’any 1618 
i l’altre en 1626, procedents del petit municipi de Burg, d’on era originària la seva família. 
La importància d’aquest ingrés ve donat per les característiques internes d’un típic fons familiar que 
pot ajudar l’investigador a concretar els moviments econòmics i socials i les condicions de vida 
quotidiana d’una família típica pallaresa. La diversitat de la documentació, aporta el valor afegit de 
tenir una gran varietat documental, anant des de certificats de partides de naixement, capítols 
matrimonials, testaments, documents de compravenda, correspondència, etc. La llengua dels 
documents va des del llatí, el castellà, el català, fins al francès. 
S’ha fet un petit inventari d’aquest fons; s’ha digitalitzat la totalitat dels dits documents; s’han 
restaurat els dos pergamins, netejat els documents en suport paper, etc. Un fons que resta a 
disposició de l’investigador. De la mateixa forma, suposa un exemple molt bo per motivar la resta 
de particulars a cedir el seu fons documental a l’Arxiu Comarcal, compartint i enriquint la memòria 
del Pallars. 

Adquisició de dos llibres procedents de la Parròquia de Santa Maria d’Orcau 
L’Arxiu Comarcal ha adquirit fa ben poc dos llibres molt interessants procedents de la parròquia de 
Santa Maria d’Orcau. En concret el “Llibre de baptismes, matrimonis i defuncions” de la dita 
parròquia dels anys 1584-1654, de 117 folis en paper, amb coberta en pergamí i bon estat de 
conservació; i un segon, el “Llibre de comptes de pagaments parroquials”, datat entre 1631 fins 
1786, que consta de 60 folis i cobertes en pergamí.
Els documents són altament interessants a nivell cultural, donada la poca presència de documents de 
la Baronia d’Orcau, com a conseqüència de les diferents guerres passades. Els documents, en 
especial el primer, és de gran importància tant per als amants de la genealogia com de la demografia 
en general i, en concret, per a la recuperació d’informació dels avantpassats de la dita Baronia 
d’Orcau. 

Exposició “Josep Bonifaci i Mora: entre Llimiana i les dues Europes del Segle XX. Vida i Exili 
d’un Metge Pallarès”  
Entre l’1 al 26 de febrer, l’Arxiu Comarcal ha albergat l’exposició d’un dels personatges més 
importants i contemporanis del Pallars Jussà, i en concret del poble de Llimiana. A banda de 
l’exposició, es podia visitar Casa Bonifaci (Museu de Llimiana), casa natal d’aquest metge, que 
alberga els mobles i documents originals d’aquest metge que d’entre altres, va ser metge personal 
de José Díaz, secretari general del Partit Comunista d’Espanya, i metge a l’Hospital Central del 
Kremlin de Moscou. 



L’exposició ha servit perquè diferents alumnes de l’IES de Tremp fessin un treball sobre el 
personatge en qüestió i de l’entorn. 

A banda, aquesta exposició ha servit perquè un particular de Llimiana hagi cedit a l’arxiu comarcal 
un total de 205 documents en suport paper, provinents de la seva vocació per conservar la memòria 
del seu poble. D’aquest fons, s’ha fet un petit inventari, i al marge de documents personals, n’hi ha 
que parlen del molí, del forn, a banda d’algun cartell, calendaris i un nombre considerable de 
documents d’establiments desapareguts, rebuts, etc.

Ingressa el fons de la Societat Recreativa Fraternitat Juvenil de Figuerola d’Orcau (1923-1926) 
El passat mes d’abril, va ingressar a l’Arxiu Comarcal en forma de cessió en dipòsit un total de 7 
documents fundacionals de la dita Societat, del poble de Figuerola d’Orcau. La documentació 
estava custodiada per un particular i ara, amb voluntat de donar-la a conèixer, la documentació resta 
a disposició de l’investigador. La major part dels documents són documents constitucionals de 
l’entitat com: el reglament de la Societat, datat el 20 de febrer de 1923; actes de les sessions de la 
Junta General per a l'elecció extraordinària de la Junta Directiva, datat en 1926, fins a diferents 
abonaments nominatius per l’adquisició d’un solar en Figuerola d’Orcau i la posterior construcció 
de la seu social i diferents rebuts nominatius d’haver rebut de la Societat Recreativa “Fraternitat 
Juvenil” el contravalor de la venda dels abonaments en data 31 de desembre de 1926. 

Jornades de portes obertes de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, amb motiu de la celebració de 
la Setmana internacional dels Arxius (del 7 a l’11 de juny) 
Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, l’Arxiu Comarcal ha 
desenvolupat durant aquesta setmana diferents sessions de jornades de portes obertes. Per l’arxiu 
han passat alcaldes i consellers de la comarca, membres de les diferents AMPES i professors de la 
comarca (amb coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Jussà) i diferents 
autoritats de la comarca. El dia 11 de juny es va destinar a obrir l’arxiu comarcal al ciutadà en 
general. 
Aquests actes, a banda del seu gran valor de difusió de la missió que té l’arxiu a la comarca, pretén 
difondre el treball realitzat durant el primer any de vida de l’arxiu, tot recordant la seva inauguració 
oficial el febrer de 2009. 

Ingressa la documentació procedent del Casal Nacionalista Català de Tremp (1917) i el fons 
documental de la Família Gibert de Tremp 
El passat mes de maig varen ingressar a l’Arxiu Comarcal dos fons documentals de gran 
importància pel municipi de Tremp. Ambdós provinents de Casa Gibert de Tremp, casa que ha estat 
adquirida recentment per la Congregació dels Germans de la Sagrada Família, i que ben aviat 
albergarà la Casa Museu del Pare Manyanet, tant arrelat al seu poble natal. 
El primer correspon al fons documental del Casal Nacionalista Català de Tremp, amb els seus 
documents constitucionals, i del qual Francesc Gibert era el secretari.  
El segon pertany al fons documental de la família Gibert, que aporten des de fotografies personals, 
llibres de comptes de la botiga Gibert, correspondència, etc. fins a retalls de premsa de l’època, en 
què el Sr. Joan Gibert sortia en imatges amb el president Azaña, o els nostres més apreciats 
presidents Macià i Companys, donant fe de la importància de la seva persona política. 
Interessant fons documental per a Tremp, donada la importància d’aquesta família en la vida 
política del municipi, sobretot pel càrrec que Gibert va ocupar com alcalde de Tremp en diferents 
anys. 
  



Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Jornada de formació de gestió documental: les llicències d’obres 
El passat 10 de juny vàrem portar a terme una jornada de formació per al personal de 
l’administració local sobre les llicències d’obres que tenia per objectiu donar a conèixer diverses 
pautes per a la correcta gestió documental d’aquests expedients, tant durant la seva tramitació, com 
en el seu tancament. La necessitat d’aquesta formació va ser detectada a partir de les transferències 
que ens fan els ajuntaments de la nostra comarca, en què vàrem observar diferents problemes de 
descripció de la documentació, de gestió dels expedients, de confusió amb altres sèries documentals 
relacionades i de recuperació de la informació. 
L’activitat ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i van 
assistir-hi un total de 14 alumnes, que l'han valorat de forma molt positiva. 



Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Signatura del contracte de cessió en dipòsit del fons patrimonial de Can Frigola de Borgonyà 
El dia 14 d’abril de 2010 signaren el contracte de dipòsit d'aquest fons el seu propietari, Xavier 
Juliol, i el president del Consell Comarcal, en nom de la Generalitat de Catalunya. El fons de Can 
Frigola de Borgonyà (municipi de Cornellà del Terri) es compon dels documents que acrediten les 
propietats, les transaccions, les unions familiars o els recursos econòmics d'una nissaga familiar que 
arrenca del segle XIII i arriba fins als nostres dies. La documentació dipositada comprèn 98 
pergamins i dues capses de documents en paper, datada entre els segles XIII-XIX. 



Arxiu Comarcal del Priorat

Ingressa la col·lecció Jaume Domènech de Falset 
El 7 d’abril va ingressar la col·lecció de Jaume Domènech de Falset de 7 capses d’arxiu definitiu 
amb un abast cronològic que s’inicia el 1558 fins al 1967, sense continuïtat. 
La documentació dipositada, majoritàriament, té dues grans procedències: la primera, que abasta 4 
capses és documentació de plets de diferents corts dels batlles del comtat de Prades d’entre 1724 i 
1822. Cal destacar dos llibres de les corts dels batlles de Cornudella de Montsant i altres poblacions 
properes realitzats pels notaris de Cornudella Francesc Meià i Lloses (llibre de 1764-1767) i Gabriel 
Mas i Duran (llibre de 1776-1802) on són anotats tots els litigis i assumptes judicials d’aquests 
anys; la segona fa referència a tot l’afer que hi va haver entre l’alcalde i el rector de la vila de Falset 
per la propietat del castell (1964-1967). Entre altra documentació, hi localitzem 20 escriptures 
notarials (1698-1844) i 2 pergamins (1558 i 1618). 

Exposició Agrícola Falset-Marçà camí dels 100 anys 
Els dies 1 i 2 de maig, aprofitant la celebració de la Fira del Vi a Falset, va tenir lloc l’exposició de 
fotografies i documents dels antics sindicats i cooperatives de les poblacions de Falset i de Marçà. 
Va ser realitzada conjuntament amb l’Agrícola Falset-Marçà, SCCL, i es va exposar al celler 
cooperatiu de Falset, obra de Cèsar Martinell.  
L’exposició va ser visitada per nombrosa gent, ja que s’emmarcava dins de la visita guiada de les 
instal·lacions del celler i és un més dels actes programats per commemorar el centenari d’aquesta 
empresa agrícola, que tindrà lloc el 2012. 

Presentació de la reedició de La comèdia de Falset
El 9 d’abril a la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa va tenir lloc la presentació de la reedició de 
La comèdia de Falset, obra de Pau Bunyegas, pseudònim de Conrad Roure, publicada el 1869. La 
reedició d’aquesta obra ha estat coeditada per l’Ajuntament de Falset i l’Arxiu Comarcal del Priorat 
i ha comptat amb un estudi introductori de Toni Orensanz qui emmarca l’obra en el període que es 
va realitzar, qui era l’autor i quin significat i d’on prové la dita “S’acabarà com la comèdia de 
Falset”. 
La presentació anà a càrrec de Toni Orensanz i de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Falset. 
En el mateix esdeveniment es presentà un llibre de Toni Orensanz intitulat El falsari. Assistiren 
unes 70 persones. 



Arxiu Comarcal del Ripollès 

Descripció del fons Associació Dansa dels Clavells
Aquesta associació és hereva de l’antiga confraria dels Àngels de Ripoll i des de fa uns pocs anys 
ha recuperat una dansa tradicional que s’executa, precisament, quan s’escau la festa major de la 
capital del Ripollès. Cronològicament, el fons abasta des de l’any 1945 fins al 1952 i, quant al 
contingut, conté la documentació generada per l’associació per organitzar l’esmentada activitat 
(programes menors, comptabilitat i correspondència). 

Descripció de la sèrie Expedients de secretaria: consistorials de l’Ajuntament de Ripoll
La sèrie descrita està formada per uns expedients formats per la secretaria de l’Ajuntament de 
Ripoll durant un període cronològic molt concret (1919-1930), segurament com a conseqüència 
d’un mètode de treball particular del secretari d’aleshores. Contenen la documentació preparatòria o 
prèvia de les sessions plenàries del consistori i, en conseqüència, els expedients d’aquesta sèrie són 
de gran interès per complementar els acords del govern municipal i, en molts casos, conserven 
documents que, per qüestions diverses (projectes d’obres sense tramitar, peticions no registrades, 
etc.) no es van incorporar els expedients que, funcionalment, els correspondria. 

L’exposició “Detalls de Romànic...” a Vic 
El divendres dia 14 de maig de 2010, a dos quarts de 9 del vespre, a la sala romànica de 
l’Albergueria de Vic va tenir lloc la inauguració de l’exposició “Detalls de Romànic: 40 anys d’una 
Excursió pel Romànic del Ripollès”, organitzada per l’Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI) i 
l’Albergueria, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripoll, el Consell Comarcal del Ripollès i la 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental. L’exposició és una selecció de les imatges de 
Salvador Alimbau i Marquès, publicista i fotògraf de renom, dipositades l’any 2009 a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès. L’exposició, que ja es va poder veure l’any 2009 a la sala Abat Senjust de 
Ripoll i al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadesses, romandrà oberta a l’espai esmentat 
(L’Albergueria. Centre de difusió cultural del bisbat de Vic) fins al 12 de setembre de 2010. 

Participació en la Setmana Internacional dels Arxius 2010 
Enguany, per tal de fer palès l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit dels arxius, l’Arxiu Comarcal del Ripollès va participar amb aquesta celebració amb 
l’organització d’una exposició virtual que mostrava els documents que sobre el tren de cremallera al 
Santuari de Núria es conserven a l’Arxiu Comarcal, provinents del fons municipal de Ribes de 
Freser. A més, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Televall, l’exposició es complementava 
amb un llibre de visites on tothom qui ho va considerar, va deixar el seu comentari o la seva opinió. 
Els documents en qüestió, que malauradament no són pas gaires, tracten principalment de la gestió, 
per part de l’Ajuntament, dels terrenys per on discorre el tren de cremallera, així com també dels 
pocs documents tècnics conservats en el fons de Ribes de Freser relatius a la companyia 
concessionària d’aquest singular ferrocarril (Societat de Ferrocarrils de Muntanya a Grans 
Pendents). 



Arxiu Comarcal del Solsonès

Nou número de la revista “Oppidum” 
Ha aparegut un nou exemplar d’Oppidum. Revista Cultural del Solsonès. Es tracta del setè número 
corresponent a l’any 2009. La revista és editada pel Centre d’Estudis Lacetans i l’Arxiu Comarcal 
del Solsonès, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. 
La publicació segueix la mateixa estètica que els números anteriors. La portada està il·lustrada amb 
una figura humana que ha anat a càrrec de l’artista Josep Moscardó (Barcelona, 1953). 
Els escrits que hi trobarem versen sobre un contingut centrat en l’art, la història i l’arxivística. 
L’obertura correspon a un article de Ramon Planes i Albets que estudia el paper del mercader Pere 
Còdol (Sant Llorenç de Morunys, 1438) en l’elaboració del retaule del Sant Esperit i Sant Joan 
Evangelista, obra de Pere Serra. Els Còdol van comprar a inicis del segle XVI la baronia de 
Canalda. En l’annex es publica el testament de Pere Còdol que es troba a l’Arxiu Comarcal de la 
Segarra. El segon article té com a autora Montserrat Molí i Frigola, i reprèn un tema cabdal en la 
historiografia artística del Solsonès i del país: la nissaga dels Morató i el santuari del Miracle. Ens 
presenta una interpretació teòrica que poua tant de la bibliografia com de les fonts documentals de 
l’Arxiu del Miracle. Jaume Adam i Vidal ens presenta la tercera aportació que té com a títol 
“Notícia d’un plet a la vila de Sant Llorenç de Morunys a finals del segle XVIII”. A través de la 
seva anàlisi ens mostra un conflicte de jurisdiccions i ens transporta a una època on el regiment dels 
municipis i les seves bases econòmiques s’estaven transformant. Esther Miralles i Jordi Guixé ens 
ofereixen un nou article sobre les víctimes de la Guerra civil i el franquisme (1936-1954) a la 
comarca, però d’origen forà. Aquest estudi és la continuació natural del treball que van publicar en 
el número 6 d’Oppidum. S’inscriu en un corrent historiogràfic que, des de fa força anys, intenta 
aportar dades quantificables com a base per a les valoracions del conflicte que va succeir. Rosa M. 
Vila i Jordi Torner fan un estudi arxivístic centrat en l’inventari del fons documental de les mines 
de Cardona (s. XX). El seu interès rau tant en els plantejaments a nivell teòric i metodològic de 
l’actuació arxivística en un fons documental generat per una explotació minera com en el fet de 
disposar d’un nombre molt limitat d’actuacions en aquesta tipologia d’arxius. La revista es clou 
amb un article de Claustre Rafart. Aquest és l’ampliació de l’article Nova lectura del bestiari de 
Picasso: un monstre i un cavall que l’autora va publicar a la Revista de Catalunya el proppassat 
mes d’octubre. És una nova aportació a la lectura iconogràfica de l’obra de l’artista. 
La revista es va presentar el proppassat mes d’abril, en un acte celebrat a l’Ajuntament de Solsona, 
que va comptar amb representants de les administracions implicades i la directora dels ST de 
Cultura a la Catalunya central. En l’acte es va projectar una filmació sobre el treball dels artistes a 
l’època barroca. 

Exposició “Fem Memòria. La Guerra Civil a través de les Vostres Fotografies” 
El Centre d’Estudis Lacetans i l’Arxiu Comarcal del Solsonès han portat a Solsona l’exposició 
“Fem Memòria” (Museu Nacional d’Art de Catalunya), que recopila més de 300 imatges procedents 
de particulars i retraten tant la guerra i el front, com la vida quotidiana entre 1936 i 1939.  

La mostra es completa amb uns plafons realitzats pels organitzadors amb algunes fotografies 
d’aquella època al Solsonès. Són una trentena de fotografies i la reproducció d’un document que ens 
ajuden a endinsar-nos en aspectes concrets i un ambient molt particular. Algunes imatges són molt 
rellevants pel seu valor històric i, una part molt important, són inèdites. Fer-ne la selecció ha estat 
difícil i enriquidor. Han sorprès a més d’un visitant. El nostre agraïment a la família Vicens, perquè 
un nombre important de fotografies provenen del seu fons; també, a la família Grau, la casa Rotxés, 
el Jordi Mujal i a l’Ajuntament de Solsona.  

Les imatges ens han permès endinsar-nos en un temps relativament proper i, alhora, molt allunyat. 
Ens proporcionen instants, detalls... i ens transmeten, amb una gran força, fets objectius però, 



sobretot, ens conviden a participar i ser-ne espectadors actius. L’exposició ha estat visitada per més 
de 650 persones. Ha estat oberta tres caps de setmana del mes de maig. 

El telecentre del Solsonès visita l’arxiu
Es va portar a terme aquesta visita a les instal·lacions de la nostra institució que forma part del 
programa de difusió de l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Es va mostrar la tasca que es porta a terme 
des de l’Arxiu. També, es va portar a terme un petit taller a través del treball de les fotografies.  
La visita i les activitats van durar dues hores i va ser una experiència enriquidora i satisfactòria. 

L’Arxiu Comarcal ingressa cinc albúmines del segle XIX 
L’Arxiu Comarcal del Solsonès ha ingressat cinc albúmines del segle XIX. Aquestes estan 
centrades en dos indrets del municipi de Pinós. En concret, Matamargó i Bonsfills. En tres casos 
presenten un estat de conservació notable i, en els altres dos, han patit un procés de descoloració. És 
una aportació important atès que són de les fotografies més antigues del Solsonès de la col·lecció de 
Fotografies de l’ACS —sense comptar Solsona. 

ACS. Campanes de la catedral de Solsona que es van 
despenjar per fondre-les i aprofitar-ne el metall. 



Arxiu Històric de Tarragona

El Pla d’Ocupació de Digitalització de Catalunya al Tarragonès 
Fruit de la col·laboració entre els Departaments de Treball i de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, aquesta iniciativa persegueix formar i donar feina a persones aturades 
en el marc d’un projecte vinculat a les noves tecnologies i al patrimoni documental. 
Pel que fa a la comarca del Tarragonès, l’impuls al Pla d’Ocupació de Digitalització (POD) s’ha 
realitzat des de diferents vessants. En primer lloc, l’arxiu Històric de Tarragona ha participat en el 
grup de treball específic creat a la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental per a 
estructurar aquesta iniciativa. D’altra banda, el passat mes de març el director de l’AHT va 
presentar el POD davant la Taula d’alcaldes del Tarragonès i, finalment, s’ha contactat directament 
amb les diferents poblacions del Tarragonès que disposen d’arxiu municipal propi o que reben el 
servei d’assistència en l’àmbit del patrimoni documental que presta l’AHT a través del Consell 
Comarcal del Tarragonès, per tal de concretar el seu interès en demanar plans d’ocupació amb 
aquesta finalitat.  
El resultat de tot plegat ha estat que un total de nou poblacions han sol·licitat plans d’ocupació 
destinats a digitalitzar documentació històrica: el Catllar, Constantí, el Morell, Perafort, la Pobla de 
Mafumet, la Riera de Gaià, Roda de Barà, la Secuita i Torredembarra. Aquestes poblacions generen 
en total 13 plans d’ocupació i plantegen la digitalització de gairebé 100.000 documents. La 
digitalització de la documentació es portarà a terme a les instal·lacions de l’arxiu, excepte en el cas 
del Morell, que incorporarà dues persones a la fase de formació, però que realitzarà la tasca a les 
seves instal·lacions. 
Prèviament a l’inici de les tasques de digitalització, el personal seleccionat realitzarà un total de 60 
hores de formació especialitzada, que permetrà afrontar amb garanties de qualitat la manipulació i 
el tractament de la documentació. 
Els fons a digitalitzar seran traslladats temporalment a l’AHT per tal que puguin ser tractats i, una 
vegada finalitzada la tasca, es retornaran als respectius arxius municipals, juntament amb una còpia 
digital. L’AHT inclourà les reproduccions digitals dins els seus fons de complement i en facilitarà la 
seva consulta on-line, a través de la seva pàgina web. 
No cal dir que la implicació de l’AHT en aquest projecte significa un notable esforç per part del seu 
personal, que participarà en la formació i coordinarà la tasca a realitzar, de forma que la qualitat de 
les reproduccions digitals resultants sigui l’adequada, atenent les directrius de la Guia de 
Digitalització del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

Exposició de documents de l’AHT al Museu del Port de Tarragona 
En el marc de la iniciativa del Museu del Port de Tarragona Compartint la mar amb.... 
http://www.porttarragona.cat/ca/compartintlamar.html —una de les múltiples activitats 
programades per commemorar el seu 10è aniversari i que ha comptat amb la participació d’altres 
entitats culturals de la ciutat—, durant tot el mes de juny l’AHT va col·laborar amb una mostra de 
documentació de temàtica marítima. Concretament, s’han mostrat documents textuals dels fons 
Castellarnau, Moragas i Naviliera Matias Mallol, així com fotografies del fons Fotografia Canadell. 



Becaris de la Universitat Rovira i Virgili fan pràctiques a l’AHT 
Dins el conveni marc d’estudiants en pràctiques que hi ha entre la Universitat Rovira i Virgili i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el passat mes de juliol varen iniciar pràctiques a 
l’arxiu dues estudiants d’història, amb un total de 400 hores de durada. Els horaris de pràctiques 
s’adequaran a les necessitats horàries dels alumnes, derivades dels seus estudis en el curs acadèmic 
Al llarg del període de pràctiques, realitzaran tasques auxiliars de descripció documental, tant pel 
que fa a la neteja i el tractament físic de la documentació com a la informatització de registres, i 
podran conèixer i participar de la dinàmica de treball de l’AHT.  

Creixell i La Secuita s’incorporen al Servei d’assistència als municipis del Tarragonès que presta 
l’AHT 
En ambdós casos, l’absència de servei d’arxiu municipal provoca les lògiques deficiències en la 
conservació de la documentació, el tractament, la descripció i el control, aspectes aquests en què 
caldrà incidir especialment. 
Pel que fa a Creixell, s’ha elaborat un primer informe de l’estat de la qüestió que posa en relleu les 
mancances existents i proposa les línies d’actuació a seguir per tal d’implantar un sistema d’arxiu 
eficient i el seu manteniment en el temps. Respecte a La Secuita, cal assenyalar que amb la 
finalització de les obres del nou ajuntament s’ha dotat a l’arxiu municipal d’una ubicació adient i de 
mobiliari específic que permetran disposar d’un espai en condicions de preservar els fons 
documentals amb garanties i facilitarà la implantació del servei d’arxiu municipal. 
Amb la incorporació d’aquestes dues poblacions, l’abast del servei d’assistència de l’AHT fa un salt 
quantitatiu important, de forma que exceptuant els municipis que disposen de servei d’arxiu 
municipal, els que han ingressat la seva documentació a l’AHT i els que reben assistència en aquest 
àmbit, tan sols el 30% de municipis es troben en aquest moment en una situació deficitària respecte 
al tractament de la seva documentació municipal. 



Arxiu del Port de Tarragona

Documentació històrica del Club Nàutic de Tarragona ingressa a l’Arxiu del Port. 
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé Rabinad, i el president del 
Club Nàutic de Tarragona, Joan Gil Segura, han signat el dia 7 de juny de 2010 el conveni de cessió 
de documentació històrica del Club Nàutic de Tarragona a l’Arxiu del Port de Tarragona. 
L’objecte de la cessió a l’Arxiu del Port són un seguit de documents històrics del Club Nàutic de 
Tarragona com ara llibres d’actes de l’entitat des de l’any 1928 al 1967, documentació de l’Escola 
de Marineria, programes de regates i fotografies. 
Properament, els tècnics de l’Arxiu del Port de Tarragona duran a terme l’inventari d’aquesta 
documentació i se’n farà la difusió oportuna per tal que pugui ser consultada pels usuaris 
interessats. 

El fons del Gremi de Marejants de Tarragona ingressa a l Arxiu del Port de Tarragona 
El dimecres 11 d agost de 2010 el president de l Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton 
Burgasé, i el president del Gremi de Marejants, Josep Maria Guinovart, han signat el conveni de 
cessió de la documentació històrica del Gremi de Marejants - Societat Marítima Protectora de 
Tarragona a l Arxiu del Port de Tarragona.  
Es tracta d un fons històric que conté la documentació generada per la Societat Marítima i 
Protectora de Tarragona, entitat nascuda el 1873, encara que les seves arrels cal cercar-les en època 
medieval quan es creà el Gremi de Marejants, de la mateixa manera que altres associacions 
professionals d aquest tipus, per protegir i defensar els interessos dels seus agremiats, i també per 
desenvolupar una valuosa tasca assistencial i social.  
El fons del Gremi de Marejants conté, per exemple, els llibres d actes de l entitat de 1885 a 1962, 
inventaris, reglaments de la Societat Marítima i Protectora, llistes de socis o butlletins i memòries 
de la mutualitat.  

En total, es tracta de 14 caixes d arxiu, que en els propers mesos seran inventariades pel personal 
tècnic de l Arxiu del Port i, posteriorment, es posaran a disposició d aquelles persones interessades 
en la trajectòria d aquesta entitat emblemàtica a Tarragona.  



Arxiu Municipal de Terrassa

“Arxivística i informàtica: un acord és possible” 
Posar d’acord els arxivers/gestors documentals i els informàtics/sistemes d’informació d’una 
organització no és una tasca fàcil, perquè molt sovint no parlem ni el mateix llenguatge i tenim 
seriosos problemes de comunicació, però al mateix temps ens hem d’entendre obligatòriament. 

El proppassat dia 18 de maig es va celebrar una jornada organitzada per Oracle Consulting 
(Barcelona) i l’Ajuntament de Terrassa que va servir per acostar aquestes dues disciplines i establir 
ponts per a una comunicació més fluïda. Es va posar en evidència que el llenguatge utilitzat pels 
informàtics és interpretat pels arxivers de manera molt diferent i que el vocabulari arxivístic i 
documental no arriba correctament a les oïdes dels informàtics. 

En la mateixa jornada es va plantejar com s’havia d’encarar i planificar un projecte de gestió de la 
documentació electrònica en una institució o organització i es va presentar el projecte de l’Arxiu 
Municipal de Terrassa. 
En totes les comunicacions presentades es va mantenir una conclusió: per a implantar un sistema de 
gestió de la documentació electrònica, és imprescindible crear equips de treball multicisciplinari i 
els dos col·lectius hem de fer l’esforç de comprensió i entesa. 



Arxiu Municipal de Torredembarra

Èxit de l'exposició “Exili. Mirades Creuades: Josep Franch-Claper i Ramon Moral Querol” 
L'exposició ha rebut una gran afluència de visitants, un públic molt heterogeni ha passat per la sala i 
moltes persones han deixat escrites les seves impressions —ben emotives— en el llibre de visita 
que estava a la seva disposició. La implicació amb la població s'ha traduït en un cicle de 
conferències: l'una organitzada pel mateix Arxiu Municipal de Torredembarra i l'altra pel Centre 
d'Estudis Sinibald de Mas. Els Centres d'Ensenyament han fet servir l'exposició com a eina 
didàctica per treballar el tema i la Biblioteca Municipal, ha dedicat els seu "club de lectura" del mes 
de juny al llibre del Sr. Moral i el recentment creat Grup de Narradores Voluntàries s'estrenà 
explicant el temps de la guerra i l'exili, a partir de les històries que havien recollit dels avis. 
  
Apareix el segon número de la de la revista Retalls de l’Arxiu 
El proper 23 de juny es presentarà el número de Retalls de l'Arxiu-2, que edita l'Arxiu Municipal 
de Torredembarra. Es tracta de la publicació dels Balls Parlats del segle XIX de la vila, recollits per 
la família Llorens-Cortasa, dels quals se'n conserva una còpia a l'arxiu. El llibre es titula Bandolers, 
santes i criades. Quatre Balls Parlats de la Torredembarra vuitcentista. Els manuscrits Llorens-
Cortasa i està estructurat en dues parts: la primera és un estudi elaborat per en Josep Bargalló i la 
Montserrat Palau; la segona una edició facsímil dels documents amb la corresponent transcripció al 
costat, realitzada per la Núria Canyelles, l'arxivera. 
  



Arxiu Comarcal del Vallès Oriental 

Inventariats el fons de la Baronia de Montbui i de l’Ajuntament d’Aiguafreda 
Darrerament s’ha inventariat el fons documental Baronia de Montbui (cedit en dipòsit per 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana) i que durant més de 40 anys va estar custodiat per 
l’Hemeroteca Municipal de Granollers. El mes de febrer aquest fons passà definitivament a 
l’ACVO. La senyoria de Montbui comprenia els pobles i parròquies de Santa Eulàlia, Bigues, 
Riells, l’Ametlla del Vallès, Sant Feliu de Codines, Lliçà d’Amunt, Palaudàries i Sant Mateu de 
Montbui. El fons es compon de 33 caixes d’arxiu definitiu (3,3 m) amb documentació en paper que 
va del 1466 al 1849. Igualment, s’ha enllestit l’inventari analític del fons de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda, cedit en dipòsit fa un any i mig. El fons s’ha descrit partint de zero, té un volum de 
126 metres lineals i comprèn documents que van del 1835 al 2005.  

Ingressen el fons Mas Soley de Vilanova del Vallès i Centre Moral de Castellterçol 
El mes de juny va ingressar al nostre arxiu un fons de 35 pergamins del mas Soley de Vilanova del 
Vallès (antigament coneguda com a Vilanova de la Roca). Els pergamins en qüestió contenen 
escriptures notarials del 1322 al 1621. Aquest interessant fons enriqueix la secció de fons 
patrimonials de l’ACVO, encara molt reduïda. Per la seva banda, el mes de maig va ingressar, cedit 
en dipòsit i barrejat amb altra documentació municipal, el fons de l’entitat, ja dissolta, Centre Moral 
de Castellterçol (1932-1999), que té un volum de 0,7 metres (sis caixes) . Es tracta d’una associació 
ciutadana que va tenir molta importància en la vida social i recreativa d’aquesta localitat vallesana.  

Curs de genealogia: recursos informàtics al servei de la genealogia 
La segona quinzena del mes d’octubre tindrà lloc a l’ACVO un curs de genealogia impartit per 
Sofia Garçon i Enric Mayol, membres de la Societat Catalana de Genealogia i Heràldica. El curs vol 
oferir als assistents eines i recursos per fer cerques a Internet i altres fonts on-line de dades 
familiars. Tindrà lloc els dies 19, 21, 26 i 28 d’octubre a la tarda. Els interessants poden adreçar-se a 
l’ACVO per rebre més informació al respecte.  

ACVO. Pergamins del mas Soley de Vilanova del Vallès. 



Arxiu Municipal de Viladecans

L’exposició fotogràfica de la Setmana de la Gent Gran arriba a la seva 11a edició 
Des del dia 14 fins al 27 de juny, a la sala d’exposicions de la Torre del Baró de Viladecans, va 
tenir lloc la ja tradicional exposició fotogràfica organitzada per l’Arxiu Municipal i la Regidoria de 
la Gent Gran de l’Ajuntament de Viladecans, emmarcada en els actes de la Setmana de la Gent 
Gran, que enguany celebra la seva 21a edició. La mostra d’aquesta edició ha estat titulada: “Els 
Objectes del Dia a Dia, els Estris dels Nostres Avis”. L’exposició fotogràfica de la Setmana de la 
Gent Gran està adreçada a la participació de la gent gran de la Ciutat, que són els qui cedeixen 
fotografies que després es documenten i reprodueixen. Al mateix temps, l’exposició genera la 
publicació d’un catàleg amb una selecció de les fotografies exposades més significatives. Enguany, 
l’Arxiu Municipal ha captat un total de 250 fotografies positivades, de les quals s’ha procedit a la 
seva digitalització. 

Arxiu Municipal de Viladecans celebra, per segon any consecutiu, el Dia Internacional 
dels Arxius 
L’Arxiu Municipal va participar en la commemoració del Dia Internacional dels Arxius. Una 
primera activitat va oferir la possibilitat de visitar les seves instal·lacions amb una jornada de portes 
obertes, el mateix dia 9 de juny. Com a activitat complementària, el dia 17 de juny, es van cloure els 
actes amb la realització d’un taller obert a tota la població amb el títol: Consells per a la bona 
gestió i conservació dels arxius personals. Aquest taller va fer especial esment a les similituds i 
diferències dels diversos suports documentals que una persona pot tenir al seu abast i la millor 
manera de conservar-los en les millors condicions. D’igual forma, també es van transmetre 
conceptes importants sobre la legalitat, la vigència dels documents, dels suports i de les obres de 
creació: valor dels documents, drets d’autor i d’explotació, protecció de dades de caràcter personal, 
signatura electrònica i gestió electrònica.  



Rerefons

EL PORTAL WEB DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS DE 
CATALUNYA  
Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació General d'Arxius  
Marion Lochard, arxivera 
Arantxa Rovira, arxivera de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 
Documental                     

1. GÈNESI I OBJECTIUS 

Actualment, la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental (SGAiGD) disposa de tres 
àmbits web. Un web institucional de temàtica arxivística, integrat en el context orgànic del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, caracteritzat per un perfil de continguts 
professionals on s’ofereix informació tècnica i normativa sobre els arxius i la gestió documental. 
L’estructura i continguts d’aquest web van ser revisats, reestructurats i ampliats durant l’any 2009. 

Aquesta vessant més professional i tècnica es va complementar amb la creació el 2008 del lloc 
patrimoni.gencat./arxius. Aquest web, gestionat directament per la Direcció General de Patrimoni 
Cultural, té per objectiu difondre el patrimoni cultural català des d’una visió més dinàmica i 
accessible a qualsevol interessat, sigui un professional del sector o un ciutadà que vulgui conèixer 
diferents aspectes del nostre patrimoni, entre ells, el documental. El patrimoni cultural català és un 
punt de trobada on els arxius tenen un paper destacat i representen una part activa del corpus 
cultural de Catalunya. Aquesta interacció amb els altres elements del patrimoni cultural facilita la 
difusió global dels continguts dels arxius més enllà dels circuits de caire més tècnic. 

No obstant això, faltava un component bàsic i estratègic en l’actual context de comunicació web de 
la SGAiGD. La Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) no disposava d’un espai propi en 
cap dels llocs anteriorment esmentats i, per tant, esdevenia invisible o gairebé invisible a Internet. 
Només hi havia un cercador d’arxius allotjat a la pàgina institucional que oferia una informació 
molt bàsica referida a les dades generals i al quadre de fons de cada arxiu. Davant aquesta 
mancança, la SGAiGD va iniciar el 2008 un estudi de viabilitat per a la creació del Portal de la 
XAC.  
Un element fonamental en el desenvolupament d’aquest projecte va ser la creació des de la 
SGAiGD d’un equip de treball multidisciplinari que va permetre fer un seguiment exhaustiu i precís 
del procés. Una acció conjunta i corporativa entre els diferents agents implicats en el procés era 
vital pel seu èxit. En aquest context, des del Servei de Coordinació General d’Arxius es van 
impulsar i coordinar en paral·lel dos grups de treball:  

a) Un intern format per arxivers/es del Servei de Coordinació General d’Arxius que van definir 
l’arquitectura i els continguts del Portal. 

b) I un altre compost per tècnics informàtics de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions, per tècnics del Servei d'Informació i Difusió, per personal l’empresa 
proveïdora de serveis web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i per 
personal tècnic arxiver de la SGAiGD, que van desenvolupar la part tècnica del Portal. 



La participació eficient de tots els components dels grups va possibilitar l’assoliment dels objectius 
i dels terminis planificats. Així, i en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, el juny de 
2010, es va publicar el Portal web de la Xarxa d'Arxius Comarcals  que suposà la culminació del 
producte web de la SGAiGD i de la XAC.  

Aquest Portal esdevé un instrument més per donar cohesió i visibilitat a la Xarxa i millorar la seva 
interacció amb els altres agents arxivístics implicats en la conservació i difusió del patrimoni 
documental en l’àmbit local, comarcal i nacional. Aquesta nova eina reforçarà els vincles que els 
uneixen en una missió global compartida com és la preservació i difusió del patrimoni documental. 
El futur ens permetrà disposar d’una eina de comunicació totalment implantada i una interacció 
potent i eficient que obre nous i determinants reptes per als arxius comarcals.  
Aquest portal s’ha dissenyat amb criteris d’escalabilitat respecte a la incorporació de nous elements. 
Cada arxiu parteix d’uns requeriments i funcionalitats bàsiques i corporatives, i en funció de les 
seves necessitats i potencialitats pot anar ampliant les seves prestacions i serveis. 

En breu, l’Arxiu Nacional de Catalunya també disposarà d’un nou portal que el permetrà ser molt 
més visible en l’entorn web i acabarà de completar la visió global dels arxius del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. Així, tots els arxius històrics del Departament disposaran de 
canals web adequats a cada objectiu i institució.  

Per potenciar un desenvolupament més eficient de les polítiques de comunicació en l’àmbit web de 
la SGAiGD, a partir del mes de setembre, es crearà el Consell de Redacció Web, amb els objectius 
de proposar, definir i, si s’escau, elaborar nous continguts dels portals de la XAC i ANC, incorporar 
millores en la usabilitat, l’estructura i els continguts de les pàgines i gestionar qualsevol assumpte 
que afecti directament o indirectament a la globalitat dels portals. Òbviament, aquest Consell de 
Redacció incorporarà els professionals implicats en el desenvolupament dels portals de la XAC i de 
l’ANC. 

El Portal web de la Xarxa d'Arxius Comarcals neix amb la intenció de sumar els esforços quant a la 
gestió, preservació i difusió del patrimoni dels arxius històrics del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, i actuar com a canal de comunicació i interacció entre els arxius i la ciutadania. 
També vol ser un punt de trobada dels diferents agents arxivístics de la comarca que conjuntament 
amb polítiques que fomentin les sinergies entre arxius faran la feina dels arxivers més eficient i els 
resultats i beneficis pels ciutadans més plausibles. 

2. PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

El 12 de juny de 2008, en una de les reunions de coordinació de la SGAiGD amb els arxivers 
comarcals, es va anunciar l’inici del projecte de creació d’un portal web per als Arxius Comarcals i 
Arxius Històrics Provincials de Catalunya. 

Però, com es va planificar i com s’està desenvolupant aquest projecte? 

a) Minisite o pàgines web dependents d’un lloc existent? 

En primer terme, s’havia de decidir quina estructura web seria la més adient per la seva practicitat i 
usabilitat. Després d’analitzar diverses alternatives, es va optar per la creació d’un minisite, és a dir, 
d’un lloc web on oferir informació especialitzada d’un producte concret, en aquest cas dels arxius 
que conformen la XAC. Aquesta opció permetia no tenir cap dependència jeràrquica d’un lloc web 
ja existent en el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i, a més, oferia més llibertat 
d’estructura i d’aprofitament de recursos multimèdia. 



b) Mapa i maqueta del minisite 

Una vegada presa la decisió de creació d’un minisite es va elaborar el mapa de l’arquitectura del 
nou lloc web, on es va definir el menú, els diferents canals que l’havien d’integrar i l’estructura de 
les pàgines. Vista l’envergadura del projecte —prop de 500 noves pàgines web corresponents a 41 
arxius—, la idea que va prevaldre en tots els plantejaments va ser que l’estructura i els continguts 
fossin clars i entenedors per a tot tipus d’usuaris.  
En base a aquest mapa, es va elaborar un 
prototip de maqueta del que seria el minisite,
que també va ser presentada i validada en la 
dita reunió. 

C) Recollida i tractament de la informació 

Per a recollir la informació que havia de dotar 
de continguts les pàgines predefinides en el 
mapa, es van elaborar i trametre, a la totalitat 
dels arxius de la XAC, tres documents, 
interrelacionats entre si, amb l’objectiu de 
recopilar les dades de la forma més ordenada i 
normalitzada possible. Aquests documents 
van ser: 

                

   
 Vista maqueta minisite              
    

                                                                             

                                           
1) El prototip de la maqueta descrita 

anteriorment, al qual s’hi van afegir 
uns comentaris explicatius dels 
diferents apartats. Aquest document 
va servir de guia i va facilitar una 
visualització gràfica de l’estructura 
global del minisite. 

2) Formulari estàndard per a tots els 
arxius, on es va consignar la 
informació relativa a la home
(pàgina d’inici) de cada centre.

3) Un altre formulari també comú per a 
tots els arxius, on es van consignar 
tots els continguts relacionats amb 
els diferents apartats de difusió.                 

                           

Vista formulari 



En tots tres documents també es feia esment als requeriments tècnics necessaris de cada plantilla 
(com mides i pes de les imatges, extensió dels texts, tipus i mida de lletra, etc.). 

d) Validació i homogeneïtzació d’estructura i continguts 

Després de recopilar i contrastar tota la informació necessària, es va fer necessari homogeneïtzar i 
perfilar alguns aspectes. Per això, el 17 de novembre de 2009, es va fer una jornada de treball 
extraordinària, en la qual van ser presents diferents tècnics arxivers/es de la SGAiGD i una 
representació de sis directors d’arxius de la Xarxa. En aquesta jornada es van consensuar tot un 
seguit de qüestions, com la distribució i format d’alguns continguts dintre de les pàgines. A més, es 
van decidir alguns petits reajustaments de l’arquitectura del minisite com la inclusió d’un noticiari 
per a cadascun dels arxius de la Xarxa o la creació d’una pàgina de formularis comuna a tots el 
centres.  

e) Desenvolupament informàtic del minisite  

Les primeres reunions de contacte per al desenvolupament informàtic del minisite van començar a 
finals de 2009 i van estar integrades per personal tècnic de la SGAiGD, de l'Àrea de Tecnologies de 
la Informació i les Comunicacions (ATIC), del Servei d'Informació i Difusió (SID) i de l’empresa 
proveïdora de serveis web del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. La col·laboració 
amb aquestes unitats del Departament va ser molt satisfactòria i es va produir un feedback altament 
productiu.  
Paral·lelament a la implementació informàtica del nou lloc web, es van començar a introduir els 
continguts al Gestor de continguts corporatius de la Generalitat de Catalunya (GECO), suportat per 
la plataforma Vignette.  
Tot aquest procés va durar aproximadament uns cinc mesos, al final dels quals ja es disposava de 
totes les plantilles de les pàgines i s’havia carregat una part considerable dels continguts 
disponibles. 

f) Calendari i seqüència d’actuacions per a la publicació a internet 

Aquest projecte representava certa complexitat, no tant a nivell tècnic, sinó perquè implicava la 
coordinació de diferents accions simultànies i actors durant la seva execució. Per això, i un cop 
establerts els diferents perfils de manteniment del minisite – perfil webmaster/perfil redactor) i els 
nivells d’accés i seguretat respectius, es va elaborar un calendari de treball i es va definir una 
seqüència d’actuacions que permetria anar publicant de manera progressiva els continguts 
corresponents a cadascun dels arxius. 

g) Fases de l’execució del projecte 

El juny de 2010 es va assolir la primera fase d’execució del projecte que va consistir en la 
publicació i difusió a Internet de: 

ACTUACIÓ ACTORS 
CÀRREGA DE CONTINGUTS 
INICIAL  

Personal SGAiGD / Assistència tècnica SID i ATIC 

FORMACIÓ DE REDACTORS Personal de la XAC /Docència a càrrec del SID 

VALIDACIÓ DE CONTINGUTS 
Personal de la XAC / Assistència tècnica personal 
SGAiGD 

PUBLICACIÓ A INTERNET 
Personal de la SGAiGD / Assistència tècnica SID i 
ATIC 



La pàgina d’inici (home) del Portal 
La informació essencial de 36 arxius, corresponent a tres pàgines web del menú (home + dades 
generals i serveis + quadre de fons)  
La informació íntegra de 5 arxius corresponents al Baix Llobregat, el Bages, el Gironès, el Pla 
de l’Estany i el Ripollès. 

La segona fase consistirà en la publicació i difusió dels continguts íntegres de 10 arxius més. 
Posteriorment, es planificaran les següents etapes fins a la finalització definitiva del projecte, que es 
preveu per al 2011. 

3. ESTRUCTURA 

a) Home del Portal (pàgina d’inici) 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) integra en el 
seu espai la totalitat dels arxius comarcals i històrics provincials de Catalunya i s’hi accedeix a cada 
arxiu a través d’un mapa comarcal que es troba en la pàgina d’inici o bé mitjançant un llistat 
alfabètic de comarques.  

La home del Portal està formada per un menú esquerre que, per ara, consta de quatre entrades 
principals: 

• Llistat d’Arxius Comarcals  

• Arxiu Nacional de Catalunya (enllaça cap a la pàgina de l’ANC) 

• Arxius i Gestió Documental (enllaça cap a la pàgina Institucional de la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental) 

• Patrimoni Arxivístic (enllaça cap a la pàgina de Patrimoni)  

També disposa d’un apartat d’Actualitat, on es mostra un recull de les principals notícies de la 
Xarxa (l’ingrés d’un nou fons, la presentació d’un llibre, una conferència...) i d’un apartat de 
Destacats a través del qual es dóna accés als principals serveis on-line (“XAC_premsa”, “Arxius en 
línia” el cercador de fons i documents) i a les activitats més rellevants del moment.  

b) Pàgines pròpies de cada arxiu

Cadascun dels arxius de la Xarxa disposa d’un menú propi de navegació format pels apartats 

següents: 

1. Home amb una breu ressenya sobre la història, característiques i fons de l’Arxiu. També ofereix 
un noticiari de l’Arxiu, accés als principals serveis i activitats i enllaços a les institucions comarcals.  

2. Dades generals i serveis, que enllaça amb el directori d’Arxius de Catalunya i mostra informació 
general i de cerca bàsica (adreça, telèfon, correu electrònic..) de l’Arxiu.  

3. Quadre de fons, on es descriuen amb detall els fons documentals de l’Arxiu. 

4. Els documents escollits, on es mostra una selecció d’alguns dels documents més rellevants que 
custodia l’Arxiu.  



5. Agenda d’activitats de l’Arxiu i una Hemeroteca de les activitats dels anys anteriors. 

6. Servei didàctic, que dóna informació sobre les activitats didàctiques i el material que ofereix 
l’Arxiu.  

7. Publicacions referents a les monografies editades o coeditades per l’Arxiu i consulta dels 
butlletins periòdics.  

8. Formularis accés ràpid als formularis disponibles de l’Arxiu (full de reclamació o suggeriments 
i qüestionari de satisfacció) 

9. Galeria d’Imatges de l’Arxiu. 

Aquesta estructura no és ni tancada ni rígida. La seva evolució està prevista en funció dels 
requeriments que demandi la Xarxa d’Arxius Comarcals i que es considerin necessaris.  

Amb aquest nou Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals es vol prestar un servei públic de qualitat 
que complementi el servei presencial que els arxius comarcals estan oferint de manera habitual.  

Us convidem a visitar la pàgina del Portal de la XAC (http://xac.cultura.gencat.cat) on podeu 
enviar-nos les vostres opinions i suggeriments a través de la bústia de contacte. 

Alella i Gaudí 
Salvador Artés, arxiver de la Parròquia de Sant Feliu d’Alella  
  
Seria cap a l’any 1957 o 1958 quan em vaig proposar la tasca de posar ordre a l’arxiu de la 
Parròquia d’Alella; durant la Guerra civil havia quedat molt malmès, principalment pel que fa a 
lligalls i carpetes. 

Mentre ordenava una de les carpetes que contenia documentació sobre projectes no realitzats, va 
aparèixer un plànol dibuixat en “paper tela” d’un projecte d’altar del Santíssim per a l’església 
parroquial d’Alella, amb data de juliol del 1883 i amb una signatura que a mi em va semblar podia 
ser la de Gaudí. 

Per a assegurar-me’n, vaig anar a buscar un bon amic, l’Enric Casanelles, llavors secretari de 
l’associació Amics de Gaudí, el qual em va confirmar que la troballa era realment un projecte que, 
si bé era d’un estil neogòtic, havia estat realitzat per Antoni Gaudí en la seva època de joventut. 

El projecte era important, però per mi tenia un interès afegit pel fet de donar a conèixer el pas de 
l’arquitecte per Alella. 

I aquest pas em va dur al carrer de Dalt, on tenia una casa la família Vicens, molt estretament 
relacionada amb Gaudí, que va ser l’arquitecte que havia fet el projecte de casa seva al carrer de les 
Carolines a Barcelona. Aquesta relació féu que durant uns estius, al voltant dels anys 1880 a 1890, 
Gaudí passés uns dies a la casa que els Vicens tenien al carrer de Dalt d’Alella. En aquestes estades 
estiuenques Gaudí va emprendre amistat amb el rector Jaume Puig i l’assessorava en les obres que 



s’estaven fent a l’església. Per aquest motiu, va ser el projecte de l’altar de la Capella del Santíssim. 
Uns anys després començaria l’obra del Temple Expiatori de la Sagrada Família. 

En aquest projecte es poden veure precedents del de la Sagrada Família, tal i com explica Enric 
Casanelles en el seu article sobre “El retaule d’Alella”, com la invocació trinitària del Sanctus:  
“dubto que l’època pogués donar un projecte tan intencional. Dins el convencionalisme neogòtic, 
convencionalisme que també era comoditat, Gaudí aporta una part essencial de la seva condició 
d’artista cristià, ja madur interiorment. La cal·ligrafia gaudiniana del Sanctus imposa a 
l’espectador d’avui la imatge d’un Gaudí que mentre la seva mà dibuixa el seu llavi resa.”  

No voldria acabar sense fer una petita referència a una obra senzilla, que segons Joan Bassegoda, 
gran coneixedor de Gaudí, duu la petjada del gran arquitecte. Es tracta d’una petita escala d’accés al 
campanar de l’església de Sant Feliu, feta amb mitjos graons i que és molt similar a la dissenyada 
per a l’edifici de les Cavallerisses de la Casa Güell, a l’avinguda de Pedralbes de Barcelona. 



Quin paperam.  

Xavier Pedrals Costa, director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà  

De pergamins i donzelles 

Un dels darrers ingressos en pergamins a l’Arxiu Comarcal ha estat el text d’una llegenda. Poca 
broma, una llegenda recollida el 1431, davant de notari, i amb testimonis.  

El 1431 el gremi de freners de Barcelona escollí sant Esteve com a patró, i volien un miracle català 
del sant. S’assabentaren d’un cas a Bagà i enviaren delegats a la vila per documentar-se. Amb el 
rector absent no es trobà el text que conservava la parròquia. Gairebé millor, l’historiador baganès 
Pere Tomic dictà la llegenda, davant del notari i dels més vells de la vila, que actuaren de 
testimonis, tots davant el portal major del temple arxiprestal de sant Esteve: allà el rescat de les cent 
donzelles passà a ser una llegenda escrita. 

Diu la llegenda que una de les glòries de la vila, en Galceran, fill del baró de Pinós, acompanyà el 
comte Ramon Berenguer IV a la conquesta d’Almeria el 1147, catalans aliats amb genovesos. 
Galceran era cap de la mainada, nom que aleshores es donava a la gent armada, diuen que el primer 
almirall de Catalunya. Galceran, després d’una actuació èpica —no podia ser d’altra manera— va 
ser fet presoner pels sarraïns.  

Aquests, sabedors de la importància del personatge exigiren un rescat desproporcionat: cent cavalls 
blancs, cent vaques bragades, cent draps d’or, cent donzelles... 

Els musulmans hispànics patien pel tema de les donzelles. Venia de lluny el problema, d’Aràbia 
concretament. Al desert on va ser creada la religió mahometana, naixien, com a tot arreu, gairebé el 
mateix nombre d’homes que de dones, però per motius que no se saben amb precisió, arribaven, i 
arriben, més dones a l’edat adulta. A l’antiga religió les nounades eren enterrades a la sorra del 
desert al moment de néixer, si s’esqueia que ho feien en una família on ja hi havia un nombre 
equilibrat de nens i de nenes. La innovació d’en Mahoma va ser permetre el matrimoni d’un home 
amb diverses dones, fet que evitava l’infanticidi, que feia patir els pares, i solucionava el problema 
del diferent nombre d’homes i dones a la nova societat musulmana. 

En arribar els musulmans a la península Ibèrica no hi havia diferència apreciable en el nombre 
d’homes i dones adults, però els musulmans, sobretot els benestants, havien de casar-se amb 
diverses dones, si més no per prestigi social. Tot plegat, sempre tenien dèficit, per això quan hi 
havia una batalla contra cristians, miraven d’agafar presoners, amb preferència il·lustres, i si es 
podia demanar rescat, demanaven donzelles. 

És el que van fer amb en Galceran de Pinós. La recollida de donzelles a la baronia va ser 
complicada: una assemblea de pares, segons la llegenda, un rapte, segons la història. Els testimonis 
sols assentiren al que dictava Pere Tomic, cortesà del baró; no se sap que hi haurien afegit, si ho 
haguessin pogut fer. A la fi el rescat, penosament recollit, es dirigí a Salou per anar a terra de 
moros, i, en el darrer moment, la intervenció de sant Esteve salvà en Galceran i de retop les 
donzelles. 

L’església en va fer tema del sermó de festa major, des d’aquells llunyans temps fins que el Concili 
Vaticà II arraconà aquests miracles poc comprovats al llarg dels segles, sempre amb remor, i tos, a 
la darrera fila del temple. 



I el pergamí? 

L’antic pergamí fixà la llegenda, i les seves conseqüències pràctiques: se cedia per sempre més el 
delme de Bagà a la parròquia, i les cases que havien donat donzelles quedaven lliures de remença, 
tema que llavors era molt viu. El primer tema li garantí la supervivència, generava un ingrés.  

Hi hagué una còpia del text al monestir de Santes Creus, on tenien el panteó els barons de Pinós, 
però es perdé amb l’exclaustració del monestir. Una altra còpia literal es guardava a la catedral de 
Barcelona, que va ser editada per a ús del gremi de freners en la seva festa. 

El pergamí es renovà encara en còpia autenticada per notari al segle XVII; és el que ha estat dipositat 
a l’Arxiu. Els detalls, llarguíssims, de la llegenda es poden llegir ara en directe. 

Encara avui es fa una representació teatral del rescat, alternativament a Bagà i a Vila-seca de 
Solcina, prop de Salou, on a la platja del Miracle un pedró commemora els fets. Costa molt de 
reunir prou donzelles per a la representació. Els espectadors de la darrera fila fan comentaris 
sorneguers sobre el tema: hi tenen una llarga tradició. 
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