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Editorial  
 
SIGeDA. Informació sobre l’evolució del projecte  
 
A l’editorial del número 55 d’aquest butlletí, corresponent a la tardor de l’any 2008 us 
informàvem detalladament del projecte SIGeDA (Sistema de Gestió Electrònica de la 
Documentació Administrativa de la Generalitat). Aquell editorial el tancàvem tot indicant que 
aniríem informant de les novetats assolides en el projecte. Així doncs, el principal propòsit 
d’aquest editorial és donar-vos a conèixer de forma resumida les principals fites assolides en 
aquest temps. Us volem recordar que el SIGeDA s’ha de contemplar des d’una doble vessant, 
per un cantó la metodològica entesa com aquells instruments tècnics i normatius que existeixen 
en un context ampli de gestió del cicle de vida dels documents, i una segona que és tecnològica 
i, per tant, relacionada amb la provisió de serveis de programari i infraestructura TIC.  
 
Pel que fa al projecte, el primer objectiu aconseguit ha estat la Iniciativa 01 del SIGeDA. 
Aquesta consistia en una consultoria que tenia com a principal finalitat analitzar la situació 
actual dels ens i organismes de la Generalitat en gestió documental, una anàlisi que es 
contemplava des dels punts de vista de la tecnologia, l’organització i la metodologia. Fruit 
d’aquesta anàlisi actualment es disposa de la situació en què es troben 31 ens analitzats (entre 
departaments i organismes de la Generalitat). Per a cadascun d’aquests organismes s’ha 
elaborat el corresponent estudi en el qual, a més de trobar reflectida la seva situació, se li 
proposa un full de ruta que hauria de seguir per tal d’aconseguir adaptar-se als principis que 
proposa el SIGeDA així com els recursos humans que hauria de destinar per poder aconseguir 
una gestió normalitzada de la seva documentació. Els resultats obtinguts van ser presentats i 
comentats de forma individualitzada als 31 organismes per la Subdirecció General d’Arxius i 
Gestió Documental; a les reunions hi van assistir un total de 156 persones que desenvolupen el 
seu treball en les àrees d’organització, TIC i gestió documental i arxiu.  
 
L’altre gran objectiu de la consultoria va ser el de poder definir uns models objectius que 
permetessin afrontar d’una forma segura, i sempre tenint present els condicionants de les 
realitats presents, la transició cap a una gestió electrònica de la documentació de 
l’Administració. En aquest sentit el Model objectiu SIGeDA està conformat per tres grans 
blocs: Univers SIGeDA; Política de SIGeDA i Model d’Organització. Aquest està compost per 
un Model d’Informació (denominat SIGeDA-X; d’XML) i un Model funcional. Aquest darrer, 
al seu torn, està integrat pels models següents: Cicle de vida; Tecnològic; Seguretat; 
Preservació; Digitalització i Signatura electrònica.  
 
L’equip de treball va considerar que calia aprofundir i concretar més el model d’informació 
SIGeDA-X amb l’objectiu que aquest pogués ser independent del programari que havia de 
permetre la gestió de la documentació que s’havia de seleccionar. També el resultat hauria de 
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poder ser inclòs en un futur plec de contractació per a la construcció d’aquest model 
d’informació.  

 
El model d’informació SIGeDA-X resultant es concep com un conjunt de models conceptuals, 
dissenys lògics i implementacions físiques. Dins de SIGeDA-X s’inclouen també eines de 
suport per al disseny, la reutilització, el manteniment, l’extensibilitat i el processament dels 
instruments i dels seus elements d’informació de negoci. En aquest cas els organismes de la 
Generalitat hauran d’estructurar l’organització dels seus documents i expedients segons aquest 
model d’informació i usar els instruments que el Sistema SIGeDA els proporcioni. El 
SIGeDA-X té les finalitats següents:  
 
1.  Representar totes les entitats necessàries per gestionar el negoci SIGeDA, les relacions 

que tenen i les restriccions aplicades a aquestes relacions. 
2.  Donar suport als models de bases de dades que caldrà desenvolupar durant la 

construcció de la Plataforma SIGeDA. 
3.  Donar suport al disseny de models documentals, tant de la plataforma TIC com dels 

organismes. 
4.  Donar suport a la implementació de programari per a la Plataforma, per a la integració 

dels organismes a la plataforma i per a l’intercanvi i exportació/importació 
d’informació, entre d’altres. 

5.  Permetre l’exportació/importació de tota o part de la informació, dels expedients i dels 
documents en vigència. 

6.  Donar suport a la configuració de les polítiques aplicables a diferents nivells de 
classificació dels objectes de negoci. 

7.  Facilitar diferents nivells de validació sobre els continguts dels objectes de negoci. 
8.  Possibilitar transformar la representació i significat de la informació a altres formats 

diferents dels de SIGeDA, específicament a formats estàndards internacionals. 
 

El que s’ha fet amb aquest treball de concreció del model d’informació SIGeDA-X ha estat 
definir els instruments per a l’intercanvi, exportació i importació d’informació. Es considera 
que el punt essencial és la transferència entre els sistemes de gestió de documents (tramitació) 
de les conselleries cap a la plataforma SIGeDA, que acollirà la documentació en fase de 
vigència de tots els ens de la Generalitat. Evidentment per tal que aquesta transferència sigui 
possible caldrà haver modelitzat la informació prèviament seguint el model d’informació que 
s’ha comentat. La proposta es basa en metodologies i solucions tècniques consolidades, 
provades i eficients (RDD v2.1, UBL...). Es parteix del principi que caldrà respectar al màxim 
l’estructura inicial que tenen els expedients en el temps de tramitació amb l’objectiu de no 
condicionar, ni tecnològicament ni organitzativament, la tasca dels departaments i ens.  
 
Els instruments per a l’intercanvi d’informació que us citem a continuació són els que es 
consideren necessaris per tal que el sistema pugui funcionar de forma segura i eficient i donant 
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compliment als principals requeriments. Per a cada instrument s’ha elaborat una primera 
proposta de metadades que hauran de ser validades. Els instruments són: quadre d’organització 
de fons, quadre de classificació funcional, quadre de tipus de documents, mapa de sèries 
documentals, mapa d’agents, llibre d’assentaments d’eliminacions, llibre d’assentaments de 
transferències, llibre d’assentaments d’accessos, llibre d’assentaments de preservació, llibre 
d’assentaments de seguretat, arxiu físic, taules d’accés i avaluació (TAAD-X) i polítiques. En 
aquest darrer cas s’ha considerat convenient que les polítiques de seguretat, accés, preservació 
etc. siguin modelitzades independentment dels instruments. Aquesta concepció més modular 
hauria de permetre, en els casos que una sèrie documental canviï de política, fer els possibles 
canvis que es vagin produint de forma eficient.  
 
L’altre objectiu assolit ha estat la selecció del programari que permetrà gestionar el SIGeDA. 
La selecció del programari ha estat mitjançant un procediment de concurs públic de 
contractació sota la figura d’un acord marc amb una empresa constructora de programari. 
Aquest procés ha estat dut a terme per CTTI amb col·laboració, pel que fa la valoració 
funcional de l’eina, de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental.  
 
En el decurs del projecte i amb la nova informació disponible com a resultat dels treballs de la 
INI01 s’ha estimat necessari, mitjançant l’Acord de Govern de 16 de novembre de 2010, 
actualitzar el calendari d’execució i la previsió de costos que establia l’Acord de Govern de 22 
de juliol de 2008. L’Acord concreta la quantia i els conceptes sobre els quals es preveuen les 
inversions, que són: la construcció del Sistema d’Informació i la plataforma tecnològica; la 
dotació d’infraestructura, direcció, gestió i oficina de suport, i finalment el desenvolupament de 
polítiques i normes per al SIGeDA. Al mateix temps i atès el context de recursos econòmics i 
seguint un criteri de sostenibilitat es va fer un càlcul dels estalvis previstos amb l’aplicació del 
SIGeDA en conceptes com ara l’externalització de custòdia de documents, la custòdia de 
documents per mitjans propis, la gestió de préstecs i consultes de documents, la gestió de 
transferències i l’eliminació de documents electrònics.  
 
Finalment cal indicar que en aquests primers mesos del 2011 s’està treballant en aspectes com 
ara l’organització i gestió del projecte. També s’està valorant quina afectació pot tenir en les 
especificacions del model d’informació SIGeDA-X la tecnologia seleccionada de forma que les 
conclusions que s’estan obtenint puguin ser incloses en els requeriments per a la construcció de 
la plataforma tecnològica que s’ha de construir aquest any.  
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Qüestions de treball 
 
La implantació d’un gestor documental a la UPF 
Eva Roca Marquès, responsable de l’Arxiu de la Universitat 
Pompeu Fabra 
 
La Universitat Pompeu Fabra des de la seva creació,1 ha basat la seva gestió en les tecnologies 
de la informació i de la comunicació dotant-se d’eines d’informació i de gestió que facilitessin 
els processos relacionats amb l’ensenyament, la investigació i la gestió de la Universitat. 
 
La UPF és una Universitat pública que imparteix 21 graus i 40 màsters, totalment adaptats a 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Els estudis estan repartits en tres campus 
universitaris (ciències socials i humanitats, comunicació i tecnologies, i ciències de la salut) 
amb un total aproximat de 10.000 estudiants de grau i 1.700 estudiants de màster, més uns 
12.000 estudiants de formació contínua.2 A més, la Universitat té uns 2.500 treballadors entre 
el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Els principals 
indicadors donen un alt percentatge de rendiment docent, de taxa de graduació en el temps 
previst i en inserció laboral.3 
 
Els nous reptes que té la UPF com a administració pública, com ara els previstos a la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que reconeix el 
dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, o 
la Llei d’impuls de la societat de la informació, amb la factura electrònica, han fet que des dels 
inicis del 2008 la UPF treballi en la definició de les necessitats per desenvolupar aquests 
processos electrònics i dels recursos que caldrà emprar. Fruit d’aquests treballs ha estat el Pla 
d’Administració Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra, en el desplegament del qual s’ha 
estat treballant en els darrers mesos. 
 
El Pla d’Administració Electrònica4 és un projecte estratègic per a la UPF liderat pel Consell 
de Direcció de la UPF, executat per una Comissió d’Administració Electrònica en què estan 
representades les vicegerències de l'àmbit de les TIC i de l'àmbit organitzatiu i la secretaria 
general de la Universitat, com a responsable dels àmbits jurídic i arxivístic, i dos assessors 
externs experts en la matèria. L'organització del projecte es completa amb una Comissió 
específica, de Seguiment del projecte, presidida pel vicerector competent en l'àmbit de les TIC 
i en què participa el vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional, el gerent, el secretari 
                                                             
1 Llei 11/1990, de 18 de juny, de creació de la Universitat Pompeu Fabra. 
2 Memòria: curs acadèmic 2009-10, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2010. 
3 UPF en xifres: curs acadèmic 2009-10, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2010. 
4 Projecte “UPF Connecta+”, http://www.upf.edu/e-administracio 
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general, els responsables dels àmbits tecnològic, organitzatiu, normatiu-jurídic i arxivístic, així 
com responsables acadèmics dels diferents campus, representants del PAS i dels alumnes.  
 
El projecte neix estretament vinculat al projecte cooperatiu d'administració electrònica que es 
desenvolupa a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que disposa 
d’una comissió d'experts, amb participació de la UPF, i que ha elaborat el full de ruta comú i 
treballa en els projectes que s'implementaran de manera cooperativa a les universitats 
públiques catalanes, com ara el registre electrònic, la identitat electrònica, etc. 

L'objectiu és establir un entorn de confiança, tant tècnicament com jurídicament, on es pugui 
desenvolupar la relació entre els diferents col·lectius universitaris i tercers a través de mitjans 
telemàtics i a la vegada fomentar la col·laboració interuniversitària en el desenvolupament 
conjunt de l'administració electrònica.  

 

Per tal de donar compliment als requeriments de la gestió electrònica, la Universitat s’ha dotat 
d’una plataforma de gestió documental i arxiu que permet gestionar de manera integrada els 
expedients i documents electrònics i els expedients físics (analògics), Documentum v.6.5.5 
 
La plataforma Documentum és el nucli de la gestió documental de la Universitat.6 Els 
expedients electrònics apareixen amb la inclusió d’una eina de gestió de processos que 
s’integra amb aquest nou repositori i acompanya l’arribada d’una nova forma de treballar 
basada en tasques i no en procediments. 
 
Malgrat que es tracta d’un projecte únic, a la UPF s’ha plantejat en dues fases: 1) Definició del 
model de gestió documental i arxiu i configuració de l’eina i 2) Anàlisi i implantació dels 
processos de gestió documental. 
 
1. Definició del model de gestió documental i arxiu de la Universitat i configuració de 

l’eina 
 

El model de gestió documental i arxiu és la definició de processos, amb les seves polítiques i 
normes7 que suporten i defineixen com, qui i durant quant de temps s’han de conservar els 

                                                             
5 Adjudicació del concurs de contractació dels serveis d'implementació d'una plataforma de gestió documental i 
gestió de fluxos de treball i integració amb els sistemes d'informació existents a la Universitat Pompeu Fabra, E-
300700/01-07-09. www.upf.edu/empreses/contractació. 
6 La UPF ja disposava des de l’any 1995 d’un sistema de gestió documental per als expedients físics 
(Documentik) i aquest sistema estava implementat en totes les oficines de la Universitat. Des del punt de vista de 
l’usuari, la principal diferència és que el nou sistema li ha de permetre gestionar la documentació física, però 
també l’electrònica i els expedients híbrids (suport paper i suport electrònic).  
7 El Model de Gestió Documental es basa en l’ISO 15489:2001, la MoReq2, l’ISO 27000, la Llei 11/2007, el 
model OAIS i la Llei d’Arxius i Documents de Catalunya. 
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documents (o la seva informació) de la Universitat, entenent com a document l’evidència de 
l’execució d’un fet. 

 
Seguint l’ISO 15489:2001, la primera fase de la definició del Model consisteix a definir el 
disseny i l’avaluació del sistema. En aquesta fase es defineixen els processos de gestió 
documental que tot procediment ha d’incorporar per assegurar el control, l’ús i la preservació, 
per donar suport a la tramitació dels procediments. Del resultat d’aquesta fase obtenim la 
configuració i la implantació del sistema de gestió de documents i records amb tots els seus 
components. 

 
En la segona fase de definició del Model, es detalla el cicle de vida que seguirà un document a 
la Universitat. Aquesta fase ha de tenir en compte tots els escenaris que es puguin donar i 
preveure totes les adaptacions que haurà d’assumir durant la implantació de l’administració 
electrònica. 

 
Per últim, la tercera fase de la definició del model contempla la definició dels models de 
seguretat, de digitalització i de signatura electrònica, els quals defineixen els mecanismes per 
assegurar la documentació físicament i legalment al llarg de tot el seu cicle de vida. 
El repositori de la UPF dóna cobertura tant a l’arxiu físic actual com al futur arxiu electrònic, 
així com la possibilitat d’arxiu híbrid que amb seguretat es produirà en els anys de transició 
entre els dos primers. Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha estructurat el sistema en tres 
contenidors, dos d’ells per a la gestió d’expedients (físics i electrònics) i un tercer per a la 
gestió centralitzada de l’Arxiu. 
 

Arxiu físic: on s’ofereix una modelització de l’estructura física tant de l’arxiu de la 
UPF com dels arxius de gestió existents a les diferents oficines. En aquesta vista es 
representen els diferents dipòsits, sales, armaris, caixes, etc. per tal de localitzar els 
expedients i documents físics.  
 
Arxiu electrònic: on s’emmagatzemaran els expedients amb documents electrònics. 
Aquests estaran organitzats segons el quadre de classificació de la UPF.  
 
Per últim, a Administració d’Arxiu: està representat tot l’arxiu, ja sigui físic o 
electrònic. En aquesta vista es visualitza el quadre de classificació complet amb tots els 
expedients en tramitació, en vigència i en disposició. És a través d’aquesta vista que 
s’obté una visió unificada dels dos móns. Les polítiques de conservació i disposició 
s’aplicaran sobre aquest quadre de classificació.  
 

Un cop definit el model de gestió documental i configurat el sistema, ja tenim la capacitat 
d’emmagatzemar i gestionar documents electrònics autèntics, íntegres, fiables, accessibles i de 
custodiar-los a llarg termini.  
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2. Anàlisi i implantació dels processos de gestió documental 

 
La segona fase del projecte engloba la definició dels canvis necessaris en els processos per 
adaptar-los a la tramitació electrònica, la seva representació a l’eina de gestió de fluxos de 
treball i la creació de l’aplicació d’accés del tramitador per fer les seves tasques.  

 
Per aconseguir-ho s’ha definit una metodologia d’incorporació de processos a la plataforma 
d’administració electrònica de la Universitat i la reenginyeria de processos fins a la seva 
implantació. 

 
Per adaptar un procés a l’administració electrònica s’ha d’analitzar funcionalment intentant 
optimitzar el procés utilitzant totes les eines que ofereix una plataforma de tramitació. 
Paral·lelament s’ha de definir la integració amb el gestor documental assegurant que es 
compleixi el Model de Gestió Documental de la Universitat.  

 
La metodologia consisteix a dibuixar els diagrames funcionals de flux, omplir les fitxes 
d’activitats i de documents (identificant les metadades de tramitació de procediment) i, per 
últim la integració del procés al gestor documental segons el Model de la Universitat. 

 
La tramitació electrònica requereix completar els components del sistema ja existents en el 
Model de Gestió Documental amb les eines d’interacció d’usuaris finals i la integració amb 
components addicionals de la Universitat. 
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Noticiari 
 
Subdirecció General d’Arxius 
 
Inauguració de l’Arxiu Comarcal del Montsià 
El dia 30 d’octubre de 2010 es va inaugurar l’Arxiu Comarcal del Montsià, a Amposta. 
L’edifici és obra de l’arquitecta Meritxell Inaraja, s’ubica en una de les àrees d’expansió del 
municipi i té una superfície útil de 1.374 m2. L’arxiu, edificat en tres plantes, 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 quatre dipòsits 
de documentació amb una capacitat de 13.000 metres lineals, una sala de grans formats i una 
sala de suports especials que manté una temperatura constant de 10º i una humitat relativa 
estable del 40%. La inversió del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en la 
construcció i l’equipament de l’arxiu va ser de 2.464.480 euros. Varen presidir la inauguració 
el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras; el president del 
Consell Comarcal, Joan Castor, i l’alcalde d’Amposta, Manel Joaquim Ferré. 
  
Acte de signatura dels contractes de cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Barcelona del fons fotogràfic Antoni Capella Contra  
El dia 3 de novembre de 2010 es varen signar, respectivament, amb la Generalitat de Catalunya 
i amb l’Ajuntament de Barcelona, els contractes de cessió en comodat dels fons fotogràfics 
d’Antoni Capella Contra a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès i a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.  
Antoni Capella Contra va ser un fotògraf professional ubicat entre Barcelona i Calafell. És 
l’autor de nombroses fotografies d’estudi, d’edificis emblemàtics com el Gran Teatre del Liceu 
i d’actes socials rellevants que es varen fer en aquestes ciutats. També va desenvolupar part de 
la seva activitat com a fotògraf a Ràdio Barcelona, al magazine Ecos de Sociedad (revista 
Hola), als clubs Terraza Martini, Arca de Noé i Skal.  
Les fotografies que componen el fons fotogràfic generat per l’activitat d’Antoni Capella Contra 
corresponen als anys 1957-1994. Aquest fons està integrat aproximadament per uns 300.000 
negatius, dels quals 260.000 pertanyen a actes i llocs de Barcelona i 40.000 pertanyen a 
Calafell. 
Per tal de garantir-ne la conservació correcta, el tractament arxivístic i la difusió entre els 
usuaris interessats en el coneixement de la història i la realitat social de l’època que les imatges 
reflecteixen, la senyora Isabel Roa i els seus fills han disposat que la Generalitat de Catalunya 
dipositi els documents fotogràfics relatius a Calafell a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès i els 
relatius a Barcelona, a l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Barcelona.  
Varen signar aquests contractes la senyora Isabel Roa, vídua d’Antoni Capella; el director 
general del Patrimoni Cultural, senyor Jordi Roca; el president del Consell Comarcal del Baix 
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Penedès, senyor Jordi Sánchez i la presidenta de l’Institut de Cultura de Barcelona, senyora 
Immaculada Moraleda, assistida per la secretària delegada, senyora Montserrat Oriol i Bellot. 
Aquesta cessió s’ha fet amb la complicitat i l’assentiment totals dels fills del fotògraf: Francesc 
Xavier (present a l’acte), Antonio Carlos i Maria Isabel Capella Roa.  
 
Celebració de la III Jornada Educació i Arxius  
El 22 i 23 d’octubre es va fer la III Jornada Educació i Arxius amb el títol Fonts primàries en 
l'educació digital, en la qual més de 120 professionals, arxivers i docents, van assistir a la 
presentació de ponències, comunicacions i debats sobre aspectes relacionats amb l’ús de fonts 
primàries d’arxiu per a l’elaboració de materials didàctics digitals. Els objectius fonamentals 
d’aquesta tercera edició varen ser: continuar la reflexió conjunta entre arxivers i docents per 
afavorir la creació de serveis didàctics als arxius, la presentació de propostes didàctiques que 
utilitzen tecnologies digitals i fonts primàries i la difusió i comunicació de bones pràctiques, 
integrant-les en una base de dades de consulta pública.  
 
Els àmbits que es van tractar en les ponències principals van ser: “Els arxius com a agents 
educadors en la societat del coneixement”, a càrrec d’Alfred Mauri i Maria Calzada; “La 
tecnologia al servei de les fonts primàries com a eines educatives”, a càrrec de Jordi Vivancos, 
i “Models per dissenyar propostes didàctiques d’aula utilitzant les tecnologies de 
l’aprenentatge i del coneixement (TAC) i les fonts primàries”, a càrrec de Pilar Reverté i 
Carme Casas. 
 
En aquest marc, també la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental, amb el suport del 
Grup de Treball de Servei Didàctic de la Xarxa d'Arxius Comarcals, va presentar una 
comunicació sobre el “Model de serveis didàctics de la Xarxa d'Arxius Comarcals (SDAC)”. 
Així mateix, cal remarcar altres comunicacions com: 

  
o Bloc “Operació Cabrinetty”. Biblioteca Comtat de la Cerdanya i l’Arxiu Comarcal de la 

Cerdanya. M. Àngels Terrones i Erola Simon.  
o La portada del monestir de Santa Maria de Ripoll: l’ús de XAC premsa com a recurs 

per introduir-se en la seva història. Arxiu Comarcal del Ripollès. Joan Ferrer.  
o Implantació d’un bloc en el projecte de deslocalització i inventari de documentació 

històrica sobre Catalunya conservada en institucions documentals del món. David 
Masgrau. Projecte arxius catalans al món desenvolupat pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació (Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental) i Institut 
d’Estudis Catalans.  

o Treballar a l’arxiu. Pere Audi, professor del Priorat.  
o La microhistòria de Sant Feliu de Llobregat a través dels alumnes d’ESO: una proposta 

de treball del Col·legi Mare de Déu de la Mercè amb l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat. Xavier Cortés, professor.  
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o Industrialització i conflictes del segle XIX, una experiència didàctica a la Catalunya 
central. Del paper a Internet. AC Bages. Lluís Virós, Jordi Torner i altres. 

o En aquesta tercera edició es va posar de relleu que les sinergies i complicitats entre 
docents i arxivers són cada vegada més evidents i necessàries, element que reforça el 
nostre treball i demana la plena implicació dels arxius en el desenvolupament d’aquests 
projectes. 

 
Setenes jornades Innova.doc 
Els dies 13 i 14 d'octubre del 2010 es van fer les setenes jornades Innova.doc. En aquesta 
ocasió es van fer a la seu de Cosmocaixa a la ciutat de Barcelona. Hi ha participat més de 
350 persones inscrites, professionals principalment dels àmbits de la gestió de documents i les 
TIC. En l’edició d’enguany, i com a resposta als suggeriments dels assistents en edicions 
anteriors, es va intentar fer un apropament a casos pràctics d'implantació de sistemes de gestió 
de documents electrònics. L'objectiu ha estat presentar casos reals en què s'ha pogut veure la 
confluència necessària d'esforços (organitzatius, funcionals i tecnològics) que són necessaris 
per poder impulsar i tenir èxit en aquesta mena de projectes. La selecció de les ponències ha 
intentat trobar un equilibri entre experiències d'organitzacions tant del sector públic com del 
sector privat. Recordeu que teniu disponible tota la informació de totes les edicions 
d'Innova.doc al web: www.innovadoc.cat 
  
Arxiu Nacional de Catalunya 
 
El fons Ramon Maria Roca Sastre i el 50è aniversari de la Compilació del Dret Civil 
Especial de Catalunya 
El passat 21 de juliol es van complir els cinquanta anys de l’aprovació, per part de les Corts 
Espanyoles, de la compilació que recollia i codificava el dret civil català. Es tractava de 
l’acompliment de la vella reivindicació del catalanisme, plantejada en el segle XIX per Manuel 
Duran i Bas, de preservar el ric llegat del dret civil propi de Catalunya en un únic text legislatiu 
que prevalgués sobre el dret civil espanyol. 
 
El procés fou llarg. Llançada la proposta en un congrés de juristes de 1946, el text es gestà en 
una Comissió de Juristes de Catalunya constituïda el 1954, fou presentat a la Comissió General 
de Codificació l’any 1958 i entrà a la Comissió General de Justícia de les Corts espanyoles 
l’any 1959. En tot aquest procés participaren els més importants juristes del moment com Josep 
Maria de Porcioles i Josep Maria Trias de Bes, però també i sobretot Ramon Maria Roca i 
Sastre. Antic registrador de la propietat, jutge i magistrat del Tribunal de Cassació de 
Catalunya, en aquell moment era uns dels més prestigiosos notaris del país i gran especialista 
en dret hipotecari i successori. Ell fou l’encarregat de redactar el llibre segon de la compilació, 
sobre aquesta darrera matèria. 
 
El seu fons personal es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya, ha estat objecte de 
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classificació i descripció, i ja és consultable en línia. A més del material de treball sobre la 
compilació, el fons inclou documentació personal, familiar, acadèmica com a estudiant 
universitari i opositor, i la referida al seu pas per les diverses places que ocupà com a 
registrador de la propietat i jutge. Com a documentació professional destaca molt especialment 
el material de la seva activitat com a membre de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat republicana, amb un important conjunt documental sobre la redacció de la famosa 
Llei de contractes de conreu, i com a magistrat del Tribunal de Cassació de Catalunya. Així 
mateix, destaca la seva producció com a estudiós del dret amb alguns dels seus treballs 
d’investigació entre els quals sobresurt la seva obra magna, Instituciones de Derecho 
Hipotecario, publicada originàriament l’any 1941 i que es continua publicant actualment. 
Finalment el fons es completa amb el material sobre distincions i homenatges rebuts en vida, i 
la documentació sobre les activitats de record i estudi de la seva trajectòria i obra dutes a terme 
per la Fundació Roca Sastre. 
 
Dos nous fons enriqueixen la memòria del Feminisme a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
Durant els darrers mesos, l’ANC ha treballat intensament en el primer tractament arxivístic 
dels fons documentals dipositats al centre a finals del 2009 per iniciativa de l’advocada i 
política feminista Lidia Falcón O’Neill. Es tracta, en primer lloc, del seu fons personal, d’un 
volum aproximadament de 24 m, especialment important pel que fa a la seva producció 
creativa (principalment, novel·la, teatre, memòries i assaig), així com pel fet que aplega l’arxiu 
del seu despatx jurídic (1.041 expedients de clients), testimoni eloqüent de la seva activitat 
professional com a advocada en defensa de la dona al llarg dels darrers quaranta-cinc anys. Cal 
destacar la documentació referent a la seva activitat política a les acaballes del franquisme, la 
repressió i la presó. El fons inclou abundant documentació d’origen familiar, entre la qual 
destaca l’aplegada per la seva mare durant el seu temps de treball a la Delegació de Premsa i 
Propaganda del Ministeri d’Educació Nacional, testimoni interessant de la influència dels 
totalitarismes nazi i italià i de l’exercici de la censura durant els primers anys de la dictadura 
franquista. 
 
El testimoni fonamental de l’activitat associativa i política de Lidia Falcón es concreta, però, 
principalment, en el segon dels fons citats, relatiu al Partido Feminista de España – Club 
Vindicación Feminista. Encara que desenvolupava les seves activitats des del 1975, el partit 
fou inscrit com a organització política el 1981. Al seu voltant s’inicià la publicació de la revista 
mensual Vindicación Feminista (1976-1979), que donà nom posteriorment a l’organització de 
clubs en diverses ciutats (sota l’impuls de Lidia Falcón, Elvira Siurana i Carmen Sarmiento) i a 
la constitució de la Federación de Clubs Vindicación Feminista (1987), com a associacions per 
al desenvolupament i la defensa dels drets de la Dona. El fons documental dipositat a l’ANC 
testimonia la relació amb les militants i sòcies, el funcionament intern i les activitats del partit i 
de l’associació, així com els materials aplegats en el procés de producció i com a recursos 
d’informació per a la publicació de la revista i de la seva capçalera successora, Poder y 
Libertad. La documentació d’arxiu ocupa un volum total de 48,2 m, als quals cal afegir una 
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importantíssima biblioteca (3.023 unitats) i hemeroteca (425 capçaleres del període 1941-2008) 
de caràcter especialitzat. 
 
En definitiva, quan acabin els treballs arxivístics de descripció i, en els casos en què així ho 
disposa la legislació, es compleixin els terminis necessaris per fer plenament accessible la seva 
consulta, aquests dos fons constituiran una font d’informació imprescindible per al 
coneixement acurat de la situació de la dona a Catalunya durant les darreres dècades del segle 
XX. 
 
Expedients d’associacions de Barcelona ingressen a l’ANC 
L’11 d’octubre de 2010 l’Arxiu Central del Departament de Justícia va transferir a l’ANC 
5.100 expedients d’associacions de la demarcació de Barcelona datats entre els anys 1874 i 
1981 amb un volum de 91,7 m. 
Es tracta dels expedients que l’any 1982 formaven el registre de les associacions de règim 
general i que, arran dels traspassos de serveis Estat-Generalitat, l’antic Govern Civil de 
Barcelona va lliurar a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, òrgan del Departament 
de Justícia amb competències sobre associacions, fundacions privades, col·legis professionals, 
acadèmies corporatives, entitats religioses i federacions. 
Els expedients que han ingressat a l’ANC són els de les associacions denominades de règim 
general: socials, culturals, de pares d’alumnes, de veïns i de defensa dels interessos 
professionals, entre d’altres. 
Les entitats polítiques, religioses, esportives, sindicals i patronals no estan incloses en aquesta 
transferència atès que no s’inscriuen en el registre general sinó en registres específics. 
Les dades que podem trobar en els expedients ingressats fan referència als aspectes relatius a 
organització, finalitats, funcionament, evolució, canvis de nom de les entitats, etc. Entre altra 
documentació, hi consta l’acta de constitució, els estatuts i les renovacions de les juntes 
directives.  
Les dades bàsiques de les associacions vigents ja eren consultables al web del Departament de 
Justícia, Guia d’entitats <a href=http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/> 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/</a> 
Però a partir d’ara, a més, tant des del mòdul de sala de consulta com des del web de l’ANC es 
podrà consultar el catàleg dels expedients que han ingressat a l’arxiu definitiu. Alguns dels 
expedients corresponen a associacions caducades i d’altres són encara vigents <a href=http:// 
http://cultura.gencat.cat/anc/> http://cultura.gencat.cat/anc/</a>. En qualsevol cas per consultar 
els originals, primer cal adreçar la sol·licitud al Servei d’Informació i Referència 
ancsala@gencat.cat. 
Amb aquest ingrés l’ANC incorpora una de les fonts principals per a l’estudi del moviment 
associatiu dels segles XIX i XX a Catalunya.  
 
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà 
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Ingrés de tres fons escolars, de Bàscara, Garrigàs i la ZER Canigonenca 
Recentment l’Arxiu Comarcal ha ingressat tres fons documentals més d’escoles públiques de la 
comarca, de Bàscara (1953-2001), de Garrigàs (1985-2000) i la ZER—zona escolar rural—
Canigonenca (1999-2003) amb seu a Ordis, amb poc més d’un metre lineal de documents, amb 
els quals ja se superen la trentena d’aquests fons d’institucions, fet que el converteix en l’arxiu 
català amb més fons d’institucions escolars. La seva procedència és diversa, atès que alguns 
passaren a l’ajuntament en el moment de tancament de les escoles, mentre que d’altres s’han 
recollit mitjançant convenis de dipòsit amb l’arxiu. Totes contenen, a grans trets, registres de 
matrícula d’alumnes, registres d’assistència a classe, memòries de cursos, inventaris i 
pressupostos de material, llibres d’actes de juntes municipals d’ensenyament i d’instrucció 
pública, llibres de visites d’inspecció escolar, etc. L’escola de Bàscara (1953-2001) porta el 
nom de l’historiador fill del poble, Joan Reglà, des del 1984. L’edifici actual de l’Escola de 
Garrigàs fou inaugurat el 1934, document que s’ha consultat dins del fons de l’ajuntament 
respectiu.  
 
Ingressats dos llibres manuscrits del segle XVIII de Vilaür i de Castelló d’Empúries 
L’Arxiu Comarcal ha ingressat un important llibre manuscrit que porta per títol Arxiu o 
calendari de tots los actes que fan y aspèctan a Joseph Pou del Mas, pagès del lloch de 
Vilahür, tant de la heretat principal, dita Pou del Mas, com de las demés té dit Pou, conforme 
se trobaran chalendats per plechs y números, que fou escrit durant la primera meitat del segle 
XVIII, té [83] fulls, encara que alguns estan esquinçats, ja que atesa la falta de paper (que només 
s’elaborava de manera manual als molins paperers a partir de draps), quan en necessitaven un 
tros, era pràctica usual arrencar-ne un d’un llibre. La seva lectura és bona, és a dir, la 
cal·ligrafia és fàcilment entenedora. Conté referències notarials i de les propietats i rendes de 
l’heretat dita mas Pou del Mas de Vilaür amb peces de terra a Saus, Llampaies, Vilamalla, 
Arenys d’Empordà... Ha ingressat a l’Arxiu en compliment de la Resolució de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de 14 de maig de 2010, i és propietat del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació.  

 
Posteriorment es rebé un llibre de comptes, en quart i amb les cobertes originals de pergamí, de 
Carles Felip, pagès cortaler de Castelló d’Empúries (1770-1783) amb 161 fulls, el qual 
ingressà per Resolució del director general del Patrimoni Cultural del dia 3 de setembre.  
http:// 
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ACAE. Diligència d’obertura del llibre de Vilaür- Fotografia: E. Serna 
 
Curiosa donació de prop d’un miler de targetes comercials a l’Arxiu 
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha ingressat una donació de prop d’un miler de targetes 
comercials i personals recollides pel Sr. Lluís Benejam corresponents a diferents tipus 
d’establiments comercials de la comarca, així com de presentació personal, datades entre els 
anys 1985 fins al 1992. S’han ordenat seguint un criteri geogràfic, és a dir, han quedat 
agrupades per municipis, de tal manera que prop de la meitat corresponen a la ciutat de 
Figueres, i la resta són de Roses, Empuriabrava i les poblacions amb més habitants i, 
consegüentment, més activitat econòmica. El total de municipis altempordanesos que formen 
part d’aquesta col·lecció suma una cinquantena. A simple vista, són anys d’entrada en 
funcionament de nous negocis relacionats amb el turisme, com restaurants, fondes, botigues de 
regals, gelateries, etc.  
 
Les targetes comercials són petits fulls de cartolina de forma rectangular, en la majoria dels 
casos, que porten escrits els noms dels negocis, l’adreça postal, el telèfon de contacte—per 
cert, en aquesta donació encara no havia entrat en vigor el marcatge del codi provincial 972 de 
cap telèfon—opcionalment el nom del director o gerent, i tot sovint a l’anvers hi figura un petit 
plànol de localització de l’establiment en qüestió. També solen tenir imprès algun element 
relacionat amb l’activitat econòmica a què es dediquen, així apareixen imatges dels menjadors 
dels restaurants, vistes exteriors dels edificis dels hotels o de l’espai de recepció. La descripció 
d’aquesta donació ha quedat incorporada a la col·lecció factícia d’impresos de l’ACAE. 
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ACAE. Col·lecció de targetes de Lluís Benejam. Targeta del desaparegut càmping de la platja de Garbet. 
 
Descoberta a l´Erato d’un àlbum de l’Exposició Agrícola de Figueres del 1906 
Els despatxos de la Societat Coral Erato han guardat durant poc més d’un segle un magnífic 
àlbum fotogràfic original amb 43 instantànies de l’Exposició Agrícola que tingué lloc durant 
les fires de la Santa Creu de Figueres de l’any 1906 a diferents indrets de la ciutat, com el 
claustre de l’Institut Ramon Muntaner organitzada per l’IACSI—Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre—, l’Ajuntament i la Cambra Agrícola de l’Empordà. Segons recull la premsa del 
moment, acudiren més d’un centenar d’expositors de productes gironins i molts de la nostra 
ciutat com els vins de l’Empordà, el fabricant de cordes Roig, sabaters Rosa del carrer Forn 
Baix, terrissers Imbert, manipuladors de suro, fabricants de maquinària agrícola, etc. i altres 
negocis centenaris. Es tracta d’un llibre ben conservat, folrat en pell on les imatges estan 
enganxades sobre un suport de cartró i decorades amb una orla cadascuna. El fotògraf autor de 
l’àlbum és Joan Ramis. També es conserva un àlbum similar a l’Ajuntament de Figueres.  
 

 

 
 
ACAE. Imatge de l’exposició de màquines agrícoles de la Casa Fills de Joan Llonch i Pous, de Figueres, 1906. 
Autor: Joan Ramis 
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La col·lecció de cartells de l´ACAE suma més de sis mil peces 
L’ACAE disposa d’una interessant col·lecció de poc més de sis mil cartells (1894-2010) que 
s’ha format durant els anys d’entrada en funcionament del centre i que s’enriqueix de manera 
contínua. Els materials continguts es refereixen a qüestions comarcals en el sentit més ampli, 
des de cartells de festes de tot tipus, actes polítics, fires de temàtiques diverses, representacions 
teatrals i musicals, exposicions, entre d’altres. Prop d’un terç del total es refereixen a la ciutat 
de Figueres. També cal destacar més d’un centenar de cartells de la Delegació local de 
l’Òmnium Cultural de Figueres (1962-2005).  
 La majoria d’aquests cartells estan datats a partir dels anys de la transició democràtica, ja que 
va ser el moment en què s’imprimiren més quantitativament. Tots els cartells són susceptibles 
de ser reproduïts pel mateix Arxiu. Els cartells anteriors a la Guerra Civil fan referència a balls, 
actuacions d’obres de teatre i cine del Teatre el Jardí. Es conserva el cartell de la col·locació de 
la primera pedra del que havia de ser el pantà de Crespià, del 1935. 
 
Conferència sobre les últimes investigacions de la Guerra Civil al castell de Sant Ferran de 
Figueres 
Figueres, o millor dit, el rerepaís del castell de Sant Ferran, fou un dels centres neuràlgics de 
l’organització militar de rereguarda de les forces armades republicanes durant la Guerra Civil 
(1936-39). La fortalesa figuerenca fou l’epicentre d’una intensa activitat militar i industrial 
durant el conflicte. Fou un focus de concentracions de tropes, no tan sols dels voluntaris 
internacionals, sinó que, molt més important encara, també fou la seu de diferents centres 
d’ensenyament i instrucció, dels quals destaquen l’acadèmia d’artilleria de l’exèrcit republicà 
ubicada a l’Institut Ramon Muntaner o el Centre Organització Permanent i Tàctic de la 
Defensa Contra Aeronaus, ubicat al castell, centre d’ensenyament i ànima de la defensa aèria 
de Figueres, i referent dels camps d’aviació de Cabanes, Mollet de Peralada i Vilajuïga. Bona 
part de l’artilleria que obrí l’ofensiva de l’Ebre durant l’estiu del 1938 fou muntada i calibrada 
al castell de Sant Ferran. La importància estratègica del castell fou la raó que justificà els 
bombardejos de la zona a partir del 1938, tan intensos que generaren més víctimes que el 
paradigmàtic de Guernica. La conferència ha estat impartida pel documentalista de la Fundació 
Fortaleses Catalanes, Pablo de la Fuente.  
 
Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell 
 
Inauguració del servei de videoconferència 
El dia 14 de maig de 2010, s’inaugurà el servei de videoconferència del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell a través de la reunió virtual entre el director de l’arxiu i responsables de la 
Subdirecció General d’Arxius en el marc d’una de les reunions relatives al Sistema de Gestió 
Informàtica dels Arxius Comarcals (GIAC). Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell es va 
valorar molt positivament l’experiència ja que aquesta tecnologia es presenta com una 
oportunitat per estalviar temps i recursos sobretot en comarques, com l’Alt Urgell, de 
muntanya. 
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Inauguració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell 
El dia 11 de juny de 2010 el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel 
Tresserras i Gaju, va inaugurar l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. A l’acte hi va assistir una 
nombrosa representació política i social de la comarca. Cal destacar, així mateix, l’assistència i 
participació d’un nombre important d’arxivers municipals i comarcals. Amb motiu de l’acte, 
l’equip de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell va elaborar un vídeo divulgatiu de les funcions i 
les tasques de l’arxiu així com una exposició dels documents més rellevants del fons municipal 
de la Seu d’Urgell.  
 
Jornada sobre l’audiovisual al Pirineu 
El dia 22 de juny de 2010 l’Arxiu Comarcal acollí la jornada El Producte Audiovisual entre el 
Coneixement i el Desenvolupament Local, organitzada per IDAPA i PICURT (Mostra de 
Cinema de Muntanya dels Pirineus) que aplegà nombrosos productors i especialistes en la 
producció i difusió de productes audiovisuals en el marc de la divulgació científica, cultural i 
històrica. 
 
Exposició itinerant sobre el mil·lenari de sant Ermengol 
Amb motiu de la celebració del mil·lenari del bisbe sant Ermengol i en el marc de les activitats 
programades per a l’efemèride, l’Arxiu Comarcal col·laborà en l’organització d’una exposició 
itinerant inaugurada el dia 7 de juliol de 2010 al claustre de la catedral de la Seu d’Urgell i que 
dóna a conèixer els principals aspectes de la vida i l’obra del bisbe així com de les 
manifestacions culturals que s’han generat al seu voltant. 
 
Congrés de Sòls de Muntanya  
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell va acollir del 14 al 17 de juliol de 2010 el Congrés de Sòls 
de Muntanya i Canvi Global. Els recursos edàfics a les zones de muntanya: un enfocament 
multidisciplinari, organitzat per la Universitat de Lleida en el marc dels cursos d’estiu que es 
fan anualment a la Seu d’Urgell.  
 
Pla d’ocupació de digitalització 
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell participa del pla d’ocupació Impuls-Treball i coordina el 
projecte comarcal de digitalització i indexació de les actes de les sessions del Ple del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell així com dels municipis d’Alàs i Cerc, Cava, Fígols i Alinyà, Josa i 
Tuixent i Montferrer i Castellbò. Tanmateix coordina els plans municipals d’Oliana i la Seu 
d’Urgell. Per dur a terme les tasques d’indexació l’Arxiu Comarcal ha desenvolupat una 
aplicació compatible amb GIAC i que permet recollir la informació relativa a les sessions, els 
acords i els descriptors temàtics, toponímics i onomàstics. L’objectiu és recuperar el contingut 
d’una manera àgil i transversal. D’altra banda la base de dades en el procés d’indexació genera 
una versió virtualitzada del llibre d’actes que permet la navegació entre els seus elements 
constitutius: sessions i acords. Així mateix, cal destacar que les imatges digitalitzades 
s’incorporen a l’aplicació associades als acords.  
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Celebració d’un Consell d’Alcaldes a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell 
En data de 30 de setembre de 2010, es va fer a les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell un consell d’alcaldes. Durant l’acte l’equip de l’Arxiu va mostrar l’equipament així com 
el seu funcionament diari. Un total de 25 persones entre alcaldes, regidors i representants del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell van mostrar la seva satisfacció per les instal·lacions. 
 
Cessió d’exemplars de l’obra de Joan Obiols, escriptor i pensador pirinenc 
El dia 30 de setembre de 2010, l’escriptor pirinenc Joan Obiols va cedir en dipòsit un exemplar 
dels seus vuit llibres sobre cultura, història, llegendes i mitologia del Pirineu català. En Joan 
Obiols, originari d’Oliana, és un reconegut i prestigiós escriptor i divulgador de la cultura 
tradicional pirinenca a més d’un actiu col·laborador de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Col·laboració entre l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal 
Durant el mes de setembre de 2010 i en el marc de la col·laboració institucional entre l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Urgell i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU) s’ha integrat 
el fons bibliogràfic de l’entitat a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu, enriquint la secció de 
bibliografia local amb obres i exemplars de localització difícil i, en molts casos, d’edicions 
exhaurides.  
 
Inici del trasllat del fons municipal de la Seu d’Urgell a l’Arxiu Comarcal 
En virtut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’ha 
iniciat el trasllat de part de la documentació del fons municipal de la Seu d’Urgell. Des del mes 
de setembre en què es va iniciar fins al 15 de novembre s’han traslladat 400 metres lineals de 
documentació dels segles XI al XXI. D’entre la documentació traslladada, destaquen 
especialment la col·lecció de pergamins datats entre el testament sagramental del bisbe sant 
Ermengol (1035) i una butlla pontifícia de l’època de Pius X. 
 
Ingrés de negatius fotogràfics  
El dia 5 d’octubre ingressaren 15 negatius fotogràfics de vidre i plàstic relatius a la construcció 
de la Central Tèrmica d’Adrall, datats a la segona meitat de la dècada de 1920, dipositades per 
Alois Feltrin, fill de l’enginyer director de les obres, resident a Suïssa. 
 
Conveni de reproducció digital d’imatges del Querforadat 
A inicis de novembre del 2010, es va signar a Barcelona un conveni de reproducció per a la 
digitalització de 74 diapositives de l’àrea geogràfica compresa entre el Querforadat i Cava, 
fetes entre el 1962 i el 1972 per Francesc Gurri, geògraf i Creu de Sant Jordi 2001. Les imatges 
són d’una rellevància especial per la seva qualitat fotogràfica així com per l’anàlisi de les 
transformacions del Pirineu en els darrers 30 o 40 anys relatives a la reforestació, la pèrdua de 
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pràctiques i procediments agraris ancestrals així com la desaparició de les principals 
manifestacions culturals. 
 
 
Archiu Generau d’Aran 
 
Nous fons patrimonials i personals ingressats 
Isabel Rufaste Cortés, titular del fons, ha formalitzat el contracte de dipòsit signat el 16 de juny 
de 2010 amb el lliurament de la documentació familiar de Çò de Trinchèra de Salardú i del 
fons personal de José Rufaste de Çò d’Elena de la mateixa vila. El fons patrimonial el formen 
12 pergamins, 12 llibres impresos que formen part de la biblioteca de la casa i mig metre de 
documentació (1540-1955). Cal destacar la trobada d'un pergamí de 1357. El fons personal de 
José Rufaste el forma documentació referent al seu ofici de ferrer de la població de Salardú, 
treball que va dur a terme entre els anys cinquanta i seixanta del segle XX. 
En breu es formalitzaran els contractes per la cessió en règim de comodat dels fons 
patrimonials de Çò de Lucia de Vilamòs (1682-1960) i de Çò d’Antònia de Vielha (1566-
1950). 
 

 
 
Col·laboració amb l’exposició de la Fundacion Musèu Etnologic dera Val d’Aran 
L'Archiu Generau d'Aran ha col·laborat en l'exposició que anualment organitza la Fundacion 
Musèu Etnologic dera Val d'Aran. El tema d'aquest any són els oficis, del treball a pagès de fa 
cent anys al treball en el sector turístic. El material exposat són còpies de fotografies que els 
membres de la fundació demanen a institucions i particulars. L'AGA ha col·laborat amb el 
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préstec de fotografies de diversos fons patrimonials dipositats, sobretot el de Mossempèir de 
Les.  
 

 
 
Rafael Ribó, síndic de greuges, visita l'Archiu 
En el vintè aniversari de la reinstauració del Conselh Generau d'Aran, a través de la Llei 
16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d'Aran, Rafael Ribó, síndic de 
greuges, ha visitat l'Archiu Generau d'Aran. Aquesta visita s'inclou dins de les dues jornades de 
treball que l'equip del Síndic ha fet a la Val, dins del marc d’un conveni de col·laboració signat 
entre el Síndic i el Conselh Generau d’Aran. Cal comentar que a l'Aran, el síndic de greuges 
adopta el nom de Proòm dera Val. 
 
A l'Archiu ha pogut veure la Querimònia. Així mateix, se li ha mostrat una reimpressió del 
segle XVIII de les famoses Ordinacions, redactades pel visitador reial Juan Francisco de Gràcia 
l'any 1616. En aquestes, i a petició del rei Felip III, es regularà la forma d'elecció dels oficis 
adscrits al Conselh Generau d'Aran: els consellers, el síndic i els oïdors de comptes. 
 
Arxiu Comarcal Baix Penedès 
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Digitalització de documentació de la Guerra Civil de l’Ajuntament de Sant Jaume dels 
Domenys  
Des que es va conèixer la notícia que hi havia documentació municipal de la Guerra Civil a 
l’Arxiu de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona, que ja es creia desapareguda, 
l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va sol·licitar-ne el retorn. El dia 16 juny de 2009, la 
directora de l’Arxiu Comarcal fou l’encarregada de consultar aquesta documentació a la seu de 
l’Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya, prèvia sol·licitud escrita. La 
documentació consultada fou: dos llibres d’actes municipals (1936-1938), dos llibres de caixa 
(1935/1937), dos llibres d’actes d’arqueig (1937-1938) i una carpeta amb documents diversos 
(1936-1939). Com que es preveia que el procés de restitució seria lent, l’Ajuntament es va fer 
càrrec de la seva digitalització i va contractar els serveis d’una empresa especialitzada l’abril 
de 2010, sota la supervisió de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.  
 
Pla d’ocupació de digitalització al Baix Penedès 

 El 17 de febrer de 2010, els departaments de Treball i Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya van signar un conveni en l’àmbit dels plans d’ocupació de 
digitalització del patrimoni documental català, amb l’objectiu de facilitar l’accés al món laboral 
en el sector de les noves tecnologies i contribuir a la preservació i difusió del patrimoni 
cultural. Des de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès s’ha proposat un projecte comarcal. 
D’aquesta manera, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha contractat, per a un període de sis 
mesos, dues persones aturades de la comarca per digitalitzar documentació històrica dels 
ajuntaments que és custodiada al mateix Arxiu Comarcal. Aquests treballadors han rebut una 
formació específica de 60 hores durant el mes de juliol.  
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L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys recupera documentació de la Guerra Civil 
espanyola 
El 29 de juliol, a la seu de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona, es va fer l’acte 
de retorn de la documentació de deu municipis catalans que des de feia setanta-un anys estava 
dipositada a l’Arxiu General de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona, en 
compliment de la resolució del subsecretari del Ministeri de la Presidència de data 16 de juliol 
de 2010. 
La documentació retornada de Sant Jaume dels Domenys la formen: dos llibres d’actes 
municipals (1936-1938), dos llibres de caixa (1935/1937), dos llibres d’actes d’arqueig (1937-
1938) i una carpeta amb documents diversos (1936-1939). Aquesta documentació s’integrarà al 
fons documental de l’Ajuntament, que està dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. En 
representació de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys hi van assistir els regidors Martí 
Ventura i Joan Basseda, acompanyats per Nativitat Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès. 
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Exposició “La Primavera Republicana al Penedès, 1931-1936” 
El 5 d’octubre, a La Lira Vendrellenca, es va inaugurar l’exposició “La Primavera Republicana 
al Penedès, 1931-1936”, organitzada per l’Institut d’Estudis Penedesencs amb la col·laboració 
del Memorial Democràtic. A l’acte hi van ser presents Benet Jané, alcalde del Vendrell; 
Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs i Nativitat Castejón, directora de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. 
Aquesta exposició, emmarcada en el projecte “Tots els Noms (el Penedès, 1931-1979)” ha 
comptat amb la col·laboració de nombroses institucions culturals, entre les quals l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès que ha aportat documentació de diversos pobles de la comarca per 
il·lustrar-la.  
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Visites guiades  
El 19 d’octubre alumnes de segon de batxillerat de l’IES L’Arboç van visitar l’exposició “La 
Primavera Republicana al Penedès, 1931-1936”, organitzada per l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. La visita guiada va anar a càrrec de Nativitat Castejón Domènech, directora de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Atès l’interès pedagògic de la mostra, s'ofereix la 
possibilitat que els alumnes de secundària hi facin visites guiades al llarg dels matins, prèvia 
concertació. 
 
Arxiu Municipal de Barcelona 
 
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 29 d’octubre ha aprovat 
el nou Reglament del Sistema Municipal d’Arxius 
Aquest nou reglament és el resultat d’un esforç per actualitzar tota la normativa municipal 
sobre arxius, documents i gestió documental, d’acord amb el marc legal i tècnic més recent. A 
més, dóna una visió corporativa i normalitzadora de la gestió documental a l’Administració 
Municipal, consolida els drets dels ciutadans a l’accés a la informació independentment del 
mitjà que facin servir, i contribueix a la transparència i l’eficàcia administrativa. 
Entre les seves principals aportacions, explicita les funcions i les responsabilitats del Sistema 
Municipal d’Arxius en l’àmbit de la gestió i el tractament documental, l’accés a la informació i 
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la difusió del patrimoni documental. També defineix les bases per a la gestió dels documents i 
arxius electrònics en el marc de la legislació vigent.  
Pel que fa a les principals novetats quant als òrgans i centres arxivístics, destaquen: la nova 
estructura i naturalesa de l’Arxiu Municipal Administratiu, que passarà a denominar-se Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona; es reconeix l’existència dels arxius centrals als sectors 
de l’Administració municipal, organismes autònoms, empreses i altres ens municipals; es 
consolida l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona com a centre de referència municipal en el 
tractament i la custòdia d’imatges, i es crea la nova Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a 
la Documentació, que substitueix l’antiga Comissió de Tria i Eliminació creada el 1990. 
 
Finalització de l’estudi de conservació de la documentació del Consell de Cent de Barcelona  
El conjunt documental del Consell de Cent que es custodia a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, està constituït per la documentació més important d’aquesta antiga institució de 
govern municipal de Barcelona. Les tipologies que el componen són molt diverses i els 
documents tant poden trobar-se relligats en volums, lligalls o quaderns, com en forma de 
documentació solta en caixes. El total d’unitats d’instal·lació és de 1.469 i les dates extremes 
s’estenen de l’any 792 al 1863.  
L’objectiu de l’estudi ha estat actualitzar la informació sobre l’estat de conservació de la 
documentació, creant una base de dades que permeti identificar amb rapidesa els volums que 
pateixen alguna alteració activa que afecti la seva integritat i manipulació i poder així millorar i 
prioritzar la seva conservació i/o restauració. I alhora, també, tenir una relació totalment fiable 
dels documents que han estat sotmesos a qualsevol intervenció restauradora. La base de dades 
creada recull informació sobre els tres elements formals que componen els documents: 
l’enquadernació, el bloc/suport i els elements sustentats (les tintes).  
 
Jornada d’homenatge a Jaume Vicens Vives 
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona han fet una 
jornada d’estudi, el dia 11 de novembre de 2010, amb el títol La imatge històrica de Barcelona 
en l’obra de Jaume Vicens Vives. Es tracta d’una activitat acadèmica que els dos centres han 
organitzat com a contribució de l’Ajuntament de Barcelona als actes de l’Any Vicens amb 
motiu del centenari del naixement i el cinquantenari de la mort del reconegut historiador. 
D’una banda, s’ha posat en relleu el treball de recerca de Vicens per fer la seva tesi doctoral 
sobre les relacions entre Ferran II i la ciutat de Barcelona durant les darreres dècades del segle 
XV i els primers anys del segle XVI, per al qual utilitzà fonamentalment documentació de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. D’altra banda s’han volgut 
ressaltar algunes sèries documentals emblemàtiques amb informació del període del regnat de 
Ferran II, com ara els pergamins municipals o les cartes reials. I finalment, s’han analitzat els 
punts més caracteritzats del discurs de l’historiador sobre la Barcelona moderna i 
contemporània. 
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Així mateix, en el marc de la jornada s’ha presentat la reedició de la tesi doctoral de Vicens i 
s’ha descobert, al vestíbul de l’Arxiu Històric de la Ciutat, una placa de reconeixement a la 
recerca feta en aquest centre per l’historiador gironí.  
 

Curs sobre la història de l’electrificació de Barcelona  
L’Arxiu Històric de la Ciutat, dins el programa d’activitats del Seminari d’Història de 
Barcelona, organitza entre el 23 de febrer i el 25 de maig de 2011 un curs de tretze sessions 
dedicat al procés d’electrificació de la ciutat entre els anys 1881 i 1935, dirigit pel professor 
Luís Urteaga de la Universitat de Barcelona. El descobriment de l’electricitat, les múltiples 
aplicacions que permet i la seva introducció progressiva com a força motriu, la convertiren en 
un element fonamental per portar a terme el que s’ha denominat com a Segona Revolució 
Industrial a cavall dels segles XIX i XX, i que a Barcelona i el seu entorn tingué una rellevància 
cabdal. El curs es divideix en quatre blocs dedicats a l’anàlisi dels aspectes següents: els reptes 
d’una nova tecnologia, la producció d’energia elèctrica, els mercats de l’electricitat i la 
celebració de l’electrificació. 
Una de les raons fonamentals que ha portat a programar aquest curs és el fet que l’any 2011 es 
compleixen 100 anys de la creació de les dues empreses cabdals en l’impuls de la producció 
d’energia elèctrica durant la primera meitat del segle XX i del seu proveïment a la ciutat de 
Barcelona: Barcelona Traction (La Canadenca) i Energía Eléctrica de Cataluña.  
  
Ingressa el fons històric del Patronat Municipal de l’Habitatge a l’Arxiu Municipal 
Contemporani de Barcelona 
El Patronat Municipal de l’Habitatge ha generat al llarg dels seus 80 anys de vida un valuós 
fons documental relatiu a construccions d’habitatges protegits en la ciutat de Barcelona. 
Destaquen per damunt de tot els projectes d’obres amb la documentació tècnica i 
administrativa relativa a la construcció dels habitatges al llarg del període 1929/2000. Aquesta 
documentació està actualment en procés de tractament pel personal del Patronat abans del seu 
trasllat definitiu a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Lligats a aquesta sèrie 
ingressaran també més de 850 tubs amb un total de 14.000 plànols vegetals. Altres sèries 
documentals que cal esmentar són els expedients del contenciós administratiu i els expedients 
contractuals de compra. Amb l’ingrés del fons històric del Patronat Municipal de l’Habitatge a 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona es potencia encara més el servei que l’Arxiu pot 
oferir tant als investigadors com als ciutadans en general, ampliant la informació relativa a la 
transformació urbanística de la Barcelona contemporània, i consolida el seu lloc com a arxiu de 
referència de la nostra ciutat. 
 
L’Arxiu Municipal del Districte de Sants Montjuïc ha estat remodelat 
El dissabte 2 d’octubre s’inaugurà la remodelació de l’Arxiu Municipal del Districte de Sants 
Montjuïc, situat al soterrani de l’edifici del carrer Creu Coberta, 104, seu del Consell de 
Districte de Sants-Montjuïc (182.235 habitants). L’edifici és obra dels arquitectes Jaume Gustà 
i Ubald Iranzo, que l’iniciaren i bastiren en l’estil modernista a partir del 1885, tot i que la 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

28 

construcció s’allargà fins al 1915. El soterrani, amb elements originaris arabitzants, de 989,5 
m2, encabeix l’AMDS, amb un dipòsit documental de quasi 400 m2, i 5 km de prestatgeries. De 
la resta dels espais es fa una distribució en funció de l’organització de l’equipament i 
l’especificitat de les activitats, amb una clara diferenciació entre els espais d’ús públic, dels 
privats de treball intern. D’acord amb això, els espais, en una bàsica enumeració, són els 
següents: vestíbul distribuïdor sala de consulta per a 10 persones, despatx de direcció, zona de 
treball del personal de l’arxiu, espai de recepció de documentació; espai de tractament 
arxivístic; magatzem; espai de documents especials. Disposa de mesures de seguretat contra 
incendis i furts, i accessos adaptats. L’obra ha costat 1.650.000 euros. 
 
Arxiu del monestir de Bellpuig de les Avellanes 
 
Exposició i Llibre del Centenari 
L’Arxiu del monestir ha participat activament en el disseny de l’exposició commemorativa del 
centenari de l’arribada dels germans maristes al monestir de Bellpuig de les Avellanes: 
“Maristes, 100 Anys a les Avellanes 1910-2010”, especialment amb imatges seleccionades del 
fons fotogràfic i amb la mostra d’alguns documents de l’arxiu. L’exposició va estar oberta al 
públic fins al dia 2 de gener de 2011.  
L’arxiu també ha participat en l’elaboració del llibre La força de la fraternitat. Maristes, cent 
anys a les Avellanes 1910-2010, del G. Lluís Serra. Des de l’AMBA hem col·laborat en la 
selecció de documentació del fons dels germans maristes a les Avellanes.  
 
Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes. Els premonstratesos a l’Edat Mitjana 
Els dies 28 i 29 d’octubre es van fer les primeres Jornades d’Història del Monestir, a les quals 
van assistir un total de 50 participants. Les Jornades van reunir investigadors de primera fila 
sobre la matèria. Les conferències van aportar novetats sobre la història del monestir, dels 
canonges regulars a Catalunya i de la documentació que aquests ens han llegat.  
 
Memòria de l’AMBA 2009 
L’any 2009 l’Arxiu del monestir de Bellpuig de les Avellanes va fer un total de 355 consultes i 
va ser visitat per gairebé 900 persones. Enguany, entre altres personalitats, hem tingut l’honor 
de rebre la visita de la comunitat benedictina del monestir de Montserrat i del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.  
 
L’Arxiu Gavín al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes 
L’octubre de l’any 2008 s’inaugurava la nova seu de l’Arxiu Gavín al monestir de Santa Maria 
de Bellpuig de les Avellanes, a la comarca de la Noguera. D’ençà d’aquella data que s’està 
treballant per adaptar l’arxiu a la nova seu i obrir-lo al públic.  
Pel que fa a infraestructures, s’ha completat la primera fase d’adequació del dipòsit de l’arxiu, 
amb els armaris compactes i calaixeres. Progressivament s’hi està traslladant tota la 
documentació provinent de Valldoreix, on hi ha la seu original de l’arxiu. S’ha començat el 
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tractament documental de la documentació, i s’ha creat una web provisional per fer l’arxiu més 
accessible: http://arxiugavin.wordpress.com  
Des d’inicis del 2009 les instal·lacions de l’arxiu estan obertes al públic, tant per a consultes 
documentals, com per fer-hi visites guiades. Segons les estadístiques de la memòria del 2009, 
l’Arxiu Gavín va registrar 426 consultes documentals i va ser visitat per un total de 1.085 
persones.  
 
Arxiu Comarcal del Berguedà 
 
Exposició de fotografies: “Espai – Silenci – Patum”, de Mireia Ferran Oller  
Seguint la tradició de muntar una exposició fotogràfica de tema patumaire entorn de les dates 
de la Patum, l’any 2010 es va encarregar de fer-ho a Mireia Ferran, una de les fotògrafes més 
qualificades del Berguedà, amb nombrosos reconeixements i guardons. L’exposició va estar 
oberta al vestíbul del Pavelló de Suècia fins al mes de setembre. 
 
Exposició “Imatges del Berguedà al segle XX” 
Es tracta de la reposició d’una exposició produïda per l’Arxiu Comarcal i exposada a la 
Biblioteca Municipal de Puig-reig, al mes de setembre de 2010. 
 
IV Premi de fotografia Memorial Joan Ribera 
Exposició de les obres que han participat en el IV Concurs de Fotografia del Berguedà, 
Memorial Joan Ribera, de l’11 de setembre al monestir de Sant Llorenç prop Bagà. 
L’exposició s’ha pogut veure de l’1 al 31 d’octubre al vestíbul del Pavelló de Suècia. 
Ha organitzat el concurs l’Arxiu Comarcal del Berguedà, en col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Berguedà. 
 
Cicle de conferències La Nació a la Postguerra. Quatre Balanços. Quatre Propostes de 
Futur 
Dins de l’aniversari Any Vicens Vives, Centenari de mossèn Armengou, l’Arxiu Comarcal del 
Berguerdà ha organitzat un cicle amb les quatre conferències següents: presentació de mossèn 
Josep M. Ballarin, i conferència de Borja de Riquer: “La Notícia de Catalunya de Jaume 
Vicens Vives” (01/10/2010); Joan Bada: “La Justificació de Catalunya de mossèn Josep 
Armengou i Feliu” (15/10/2010); Margarida Casacuberta: “La reflexió dels Quaderns de 
l’exili” (22/10/2010), i Lluís M. Moncunill: “La Meditació catalana de Carles Cardó” 
(29/10/2010).  
 
FOTO 7 
 
Exposició “Apocalíptica” 
Exposició que es va mostrar del 5 al 30 de novembre de 2010 al vestíbul del Pavelló de Suècia 
i va incloure les conferències següents: 
05/11/2010: Montserrat Hosta: “Els objectius de l’exposició”.<br> 
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12/11/2010: Dolors Santandreu: “ La mort, ritus i costums”. <br> 
19/11/2010: Josep Líria: “De què morien els nostres avantpassats”.<br> 
 
Arxiu Municipal de Cambrils 
 
Exposició “Estiuejant a Cambrils. Fotografies de la Família Dolsa” 
Fins al 21 de novembre es pot visitar a la Torre del Port de Cambrils l’exposició “Estiuejant a 
Cambrils. Fotografies de la Família Dolsa”, que organitzen el Museu d’Història de Cambrils i 
l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM). 
Una quarantena d’imatges (datables entre finals del segle XIX i l’esclat de la Guerra Civil de 
1936-39) ens acosten als inicis del fenomen de l’estiueig, a través d’una de les primeres 
famílies que ho van fer amb assiduïtat a Cambrils. Una part de les imatges procedeix del fons 
de l’AMCAM i unes altres són reproduccions cedides per Roser Bertrand Matheu-Dolsa. Els 
veiem al xalet que van construir a primera línia de costa, gaudint del sol i de la mar, practicant 
esports nàutics i observant la vida quotidiana dels cambrilencs. Alhora, ens serveixen per 
documentar la transformació orogràfica del litoral. 
 
Cicle Societats de Cambrils durant la II República 
Per cinquè any consecutiu, l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) participa en 
l’organització dels cicles de memòria històrica de tardor a Cambrils, dedicats enguany a les 
societats que, com arreu del país, formaven el teixit social del municipi fins a la Guerra Civil. 
El cicle inclou conferències, una taula rodona amb testimonis i una ruta comentada pel barri de 
la Platja, per mostrar les seves transformacions durant el període de la II República. 
Amb motiu del cicle l’AMCAM està recollint i reproduint documentació particular relacionada 
amb aquestes entitats, i està ingressant al fons les entrevistes a testimonis que fa conjuntament 
amb el Museu d’Història de Cambrils. 

Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries 
 
Ingressa una col·lecció de capbreus procedents de la família Mayor 
El passat mes d’abril va ingressar a l’Arxiu una col·lecció de capbreus i llibres notarials donats 
pel senyor Manuel Mayor. Aquest conjunt documental havia estat aplegat per l’avi del donant, 
Isidre Mayor Singla, que havia exercit de notari a la notaria de Castelló d’Empúries a final del 
segle XIX. El conjunt documental està constituït per set capbreus elaborats entre el 1772 i el 
1816, quatre corresponen al monestir de Sant Pere de Rodes, un a la Comanda del Temple de 
Castelló d’Empúries, un a la Universitat de Roses i un darrer als monestirs de Santa Maria 
d’Amer i Santa Maria de Roses. També han ingressat dos llibres de comptes de la notaria 
(1769-1824) i un Índex del repartiment de les feixes del Vernar i la Rubina de Castelló 
d’Empúries del segle XIX, esborranys de comptes i talonaris de rebuts corresponents al notari 
Isidre Mayor, així com documentació familiar, una col·lecció d’impresos del primer terç del 
segle XX, una hemeroteca amb diferents títols i una biblioteca familiar formada per 97 volums.  
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AMCE. Col·lecció de capbreus donats per Manuel Mayor.  
 
Ingressen plànols relacionats amb els asils Toribi Duran de Castelló d’Empúries i de Gràcia 
(Barcelona) 
La família Pegolo Masini ha cedit una imatge del filantrop castelloní Toribi Duran (Castelló 
d’Empúries 1814- Barcelona 1888) i dos plànols originals, en suport paper tela i pintats a mà, 
de dos establiments benèfics promoguts pel mateix filantrop castelloní. Els dos plànols, 
elaborats entre 1888 i 1889, corresponen a l’hospital Toribi Duran de Gràcia (Barcelona) i a 
l’asil Toribi Duran de Castelló d’Empúries, i porten la signatura original del seu autor, el 
dibuixant i mestre de cases barceloní Josep Pellicer. Toribi Duran Garrigoles deixà en el seu 
testament (juliol de 1888) un milió de pessetes per a la fundació d’aquests dos establiments: 
l’Asil Toribi Duran (“escuela de reforma para jóvenes viciosos o delincuentes”), que es 
construí a Gràcia el 1890 i fou el primer reformatori o casa d’acollida per a joves de tot l’Estat 
espanyol i l’Hospital Toribi Duran a Castelló d’Empúries, que va rebre la resta de la deixa 
testamentària.  
 
Arxiu Comarcal de la Cerdanya 
 
 Exposició “Juan Bertran Bertran, les Primeres Fotografies de Cerdanya i Puigcerdà, 1900-
1930” 
Amb aquest títol s’ha presentat l’exposició elaborada per l’Arxiu que tanca el cicle de 
tractament arxivístic del fons fotogràfic del puigcerdanès Juan Bertran Bertran. La família del 
fotògraf va conservar les més de 390 plaques de vidre del seu avi durant mig segle i molt 
encertadament va decidir fer-ne donació a l’Arxiu. L’ingrés del fons es va formalitzar al 
Consell Comarcal de la Cerdanya a través de la signatura d’un contracte de cessió en comodat 
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el passat 2 de setembre de 2009. Des de llavors, les plaques de vidre s’han netejat, instal·lat, 
digitalitzat i descrit. Un cop revelats els negatius amb la digitalització de les imatges s’ha pogut 
descriure el contingut i finalment elaborar aquesta mostra amb una selecció de les imatges més 
representatives del fons. L’exposició ha estat oberta els mesos d’agost i setembre de 2010 amb 
una notable assistència de públic.  
 
 

 
 
 
ACCE. Fons Juan Bertran Bertran. Santa Maria de Talló, Bellver de Cerdanya. 1905 ca. Autor: Juan Bertran. 
 
Curs “Genealogia a la Cerdanya. La recerca dels avantpassats” 
Aquest estiu, durant els dies 20 i 22 de juliol, s’ha fet a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya el 
primer curs de genealogia amb el títol “Genealogia a la Cerdanya. La recerca dels 
avantpassats”. El curs, orientat a la recerca genealògica a la Cerdanya, ha estat impartit per la 
senyora Sofia Garçon i Peyrí, membre de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Cal destacar que el curs ha tingut una molt bona 
acollida tant entre el públic cerdà com entre els segons residents i estiuejants de la comarca, 
tant és així, que s’està plantejant la possibilitat de reeditar el curs el pròxim estiu. 
 
Operació Cabrinetty 
La Biblioteca Comtat de Cerdanya i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya s’han volgut sumar a la 
iniciativa popular engegada per les entitats puigcerdaneses per recuperar l’estàtua de l’oficial 
liberal Josep Cabrinetty, que va presidir la plaça Major de la vila entre el 1880 i el 1936, ara 
que s’han iniciat les obres de remodelació de la plaça que la va acollir.  
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Tant l’Arxiu com la Biblioteca hem volgut que la nostra adhesió fos essencialment qualitativa i 
hem ideat i elaborat el bloc Operació Cabrinetty (http://operaciocabrinetty.blogspot.com/). Es 
tracta d’un bloc temàtic on s’han compilat materials diversos que han de servir per conèixer 
tant el detall com el context dels setges de Puigcerdà durant les guerres carlines del segle XIX. 
En aquest bloc hi ha bibliografia referent al carlisme a Catalunya i la Cerdanya, documents 
d’arxiu relatius als setges de Puigcerdà, llibres d’època, material gràfic, articles i premsa del 
moment. La majoria d’aquest material es pot consultar físicament a la Biblioteca i a l’Arxiu; 
algunes peces, però, formen part de col·leccions particulars d’amics i col·laboradors.  
 

 
 
ACCE. Capçalera del Bloc “Operació Cabrinetty”. 
 
S’inicia la segona temporada de la col·laboració de l’Arxiu al magazín L’Hora L de Ràdio 
Pirineus 
Aquest mes de setembre de 2010, i després del descans estival, s’ha iniciat la segona 
temporada de col·laboració de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya al magazín d’informació local 
L’hora L de Josep M. Teignier de la cadena SER. La col·laboració a L’Hora L es tradueix en 
un espai quinzenal de 25 minuts en el qual la directora exposa alguna tasca o activitat feta per 
l’Arxiu. Durant la primera temporada s’han tractat temes com l’ingrés del fons de fotografia 
Juan Bertran, la col·lecció de pergamins de l’Arxiu, la premsa històrica en línia, la 
digitalització de documents, el fons notarial, la descripció de cartells, etc.  
 
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
 
Col·laboració amb el cicle de projeccions i l’exposició “Estimar el Cinema Musical” 
En el si de la Setmana Internacional d’Arxius, del 4 a l’11 de juny, el Grup de Jubilats del 
Casal Montblanquí va portar a terme una exposició, en la qual hi col·laborà l’Arxiu Comarcal, 
sobre “Cartells de Pel·lícules Musicals”. L’exposició es complementà amb la projecció de 
quatre pel·lícules musicals i una actuació a càrrec dels músics i solistes Josep M. Amorós 
Bayer, Josep M. Cardona i Sánchez i Montserrat Garcia Gassió, a la seu de l’Arxiu, a la capella 
de l’antic Hospital, el dia 4 de juny. 
 
L’Arxiu Comarcal completa la càrrega a Internet de la premsa comarcal anterior a 1936 
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A principis del mes de juliol s’ha finalitzat la segona càrrega al portal XAC-premsa de la 
premsa històrica de la Conca de Barberà anterior a 1936. En concret, ja estan disponibles a la 
xarxa les publicacions editades a les localitats de l’Espluga de Francolí, de Santa Coloma de 
Queralt i de Vimbodí i Poblet. S’han digitalitzat les capçaleres El Francolí (1921-1926), 
Sagarra Nacionalista (1922-1923), La Segarra (1932-1934) i Vimbodí. Butlletí Cultural  
(1929-1936). Amb aquesta segona càrrega se’n completa una d’anterior, amb les capçaleres 
editades a Montblanc a partir del 1891. 
 
Col·laboració de l’Ajuntament de Montblanc amb el Pla d’Ocupació de Digitalització 
D’ençà del 9 de juliol dues persones en situació d’atur han estat contractades per l’Ajuntament 
de Montblanc mitjançant el Pla d’ocupació de Catalunya. Desenvolupen les seves tasques a la 
seu de l’Arxiu Comarcal, tasques que consisteixen en la digitalització dels llibres d’actes de les 
sessions del Ple dels ajuntaments de Montblanc, de Blancafort i de les Piles. Atès que molt 
probablement s’assolirà plenament aquest objectiu inicial, s’engegarà la digitalització dels 
llibres d’actes d’altres localitats de la Conca de Barberà. 
 
Presentació de l’obra guanyadora del X premi Aires de la Conca de recerca comarcal sobre 
la Conca de Barberà  
El 19 de setembre, davant d’un nombrós públic que omplia de gom a gom la sala d’actes de 
l’Arxiu Comarcal (capella de l’antic Hospital de Santa Magdalena), es presentà l’obra 
guanyadora del X Premi Aires de la Conca de recerca comarcal sobre la Conca de Barberà que, 
biennalment convoca el Consell Comarcal en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de la Conca 
de Barberà. En aquesta ocasió el president del Consell Comarcal, el conseller de Cultura del 
Consell, el director de l’Arxiu Comarcal, i la mateixa autora, Núria Medrano i Torres 
presentaren el llibre Ballem? Les orquestres a la Conca de Barberà (1936-1979), que 
constitueix la segona part d’un altre extens treball, també guardonat amb el VIII Premi Aires 
de la Conca, que portava per títol Músics i ball a la Conca de Barberà. Un segle d’agrupacions 
instrumentals (1844-1936). Els casos de Montblanc, l’Espluga de Francolí, Sarral i Solivella. 
 
Ingressos 
Entre altres ingressos i/o transferències regulars d’administracions i /o entitats i associacions, 
destaquem els efectuats per les administracions locals. Tal és el cas del Consell Comarcal i dels 
ajuntaments de Barberà, Blancafort, Conesa, Montblanc, les Piles, Pontils, Savallà del Comtat i 
Vallfogona de Riucorb. A més, l’Ajuntament de Solivella ha ingressat una quarantena de 
vídeos VHS de les festes solivellenques corresponents als anys 1983-2005 i l’Ajuntament de 
Savallà del Comtat un lot de catorze pergamins, un dels quals esdevé el document més antic de 
l’Arxiu Comarcal, ja que està datat el 17 de març de 1173. 
 
Per altra banda, el Casal Montblanquí també ha efectuat la seva transferència anual; Montserrat 
Pijoan i Joan R. Gassó ens han fet arribar dues bobines amb 9 pel·lícules de 9,5 mm amb 
imatges en moviment de Conesa; Ramon Requesens i Queralt tot un conjunt d’impresos, 
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programes de mà i altre material editat per la impremta Requesens de Montblanc i, finalment, 
Glòria Robusté ha donat una col·lecció de la revista montblanquina Espitllera (1982-1989). 
 
Arxiu Municipal d’Esparreguera 
 
Exposició “Esparreguera, 100 Anys d’Empresa. 1865-1965” 
El passat divendres 8 d’octubre de 2010, va tenir lloc a la Sala d’Exposicions Municipal, 
ubicada al carrer dels Arbres, 38 d’Esparreguera, la inauguració de l’exposició. “Esparreguera, 
100 anys d’empresa. 1865-1965”. 
Aquesta exposició ha estat organitzada per la Regidoria de Cultura a través de l’Arxiu 
Municipal, el Departament d’Alcaldia i el Servei a les Empreses. S’hi ha definit un itinerari 
que vol recuperar l’Esparreguera de l’època de la revolució industrial a Catalunya i apropar el 
visitant als canvis socials i econòmics que es convertiren en la llavor de l’Esparreguera dels 
nostres dies. 
Els continguts han estat plantejats tant per als estudiants dels centres educatius com per a les 
persones que varen viure aquella època fent-la possible. 
 
Centre d’Història de la ciutat de Gavà-Arxiu Municipal 

Adquisició de l’obra Historia de Ntra. Sra. de Brugues de 1922 
El Centre d’Història de la Ciutat de Gavà ha adquirit l’obra Historia de Ntra. Sra. de Brugues 
de mossèn Joan Baranera, que va ser vicari de Sant Pere de Gavà. Es tracta de la primera 
monografia sobre la història de la Mare de Déu de Bruguers i se’n van fer dues edicions. La 
primera va veure la llum a Sant Boi l’any 1921 i, un any més tard, es va reeditar sense permís 
de l’autor, a Hostafrancs. Té un total de vint-i-una pàgines i cinc fotografies. 
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El Museu de Gavà i el Centre d’Història presenten a l’Hospitalet la seva experiència en 
recull de memòria oral  
El passat 1 d’octubre es va fer a l’Hospitalet la XXIII Jornada de Museus Locals, organitzada 
per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que portava per títol 
“Memòria i conflicte. El recull de memòria oral”. La jornada pretenia reflexionar sobre la 
recuperació, el tractament i la difusió d’aquest patrimoni, i plantejava la cooperació entre 
museus i arxius locals. El Museu i el Centre d’Història van presentar la seva experiència amb 
relació al recull de memòria oral i el mètode de treball basat en el treball conjunt.  
 
Digitalització del padró de població de 1975  
El Centre d'Història de la Ciutat té un programa anual de digitalització de documents amb la 
finalitat de disposar de còpies de seguretat i de facilitar l'accés a la informació. Durant aquest 
any s'ha procedit a digitalitzar el padró municipal d’habitants de l’any 1975. 
 
Arxiu Històric de Girona 
 
Donació del fons patrimonial Noguera de Sta. Seclina 
La documentació ingressada representa només una petita part del que en el seu moment devia 
constituir el fons documental patrimonial de la família Noguera de Caldes de Malavella. La 
casa pairal dels Noguera de Santa Seclina era sens dubte una de les importants de la comarca i 
disposava d’oratori privat. Pel que reflecteix la documentació, sembla que l’explotació dels 
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boscos (carbó i suro) es troba en la base de la creació d’aquest patrimoni familiar. La 
documentació ocupa uns 0,5 metres lineals aproximadament i la seva cronologia abasta del 
segle XVI al XX. 

 
Donació del fons personal Ramon Noguera Sabater 
Ramon Noguera Sabater (1911-2000), industrial gironí i químic de professió fou una persona 
que, a més de la seva vida professional com a empresari, tingué una presència en la vida 
política i social gironina. Com a mem bre de la burgesia local afí al règim fou designat regidor 
de l’Ajuntament en representació del terç familiar des del 1957 al 1964 i per aquest motiu 
participà en nombrosos actes oficials amb autoritats i polítics, que han quedat recollits en la 
magnífica col·lecció de fotografies donades a l’Arxiu. Des d’un punt de vista social és 
important destacar que fou el creador de l’Associació Àngelus el 1965 (que avui és la Fundació 
Ramon Noguera) per a l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, en el marc de les 
primeres iniciatives privades en aquest camp. El fons està format bàsicament per fotografies i 
documents personals. Tenen un interès especial els documents corresponents al període de la 
Guerra Civil 1936-1939, durant el qual Noguera formà part de l’exèrcit de Franco, i sobretot 
els àlbums fotogràfics que, a part de fotografies familiars, recullen imatges de la Girona dels 
anys 50 i 60 del segle XX i sobretot d’actes oficials de l’Ajuntament (inauguracions, oficis 
solemnes, visites oficials, com la que va fer Franco a Girona l’any 1960, etc.)  

 

 
 
AHG. Fons Ramon Noguera Sabater. Visita de Franco a Girona al saló de sessions de l’Ajuntament, 1960. 
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Ingressen els expedients de creació del Casino Castell de Peralada i del Casino de Lloret de 
Mar  
Procedent del fons del Govern Civil de Girona ha ingressat una documentació molt interessant 
sobre el procés d’autorització de creació del Casino Castell de Peralada i del Casino de Lloret 
de Mar, 1977. Són dos expedients voluminosos que ocupen 1 metre lineal i que estan formats 
per 12 llibres enquadernats i editats molt acuradament, que contenen molta informació gràfica i 
textual sobre la situació turística de la costa gironina d’aquests anys setanta. 
 
Ingressa documentació del Servei d’Inspecció d’Educació de Girona 
Aquesta documentació inclou els llibres d’actes del Consell d’Inspecció de Girona que són les 
actes de les reunions mensuals dels inspectors d’ensenyament primari a la província de Girona, 
des de la seva creació el 1941 fins al 1989, data en la qual va desaparèixer com a òrgan 
col·legiat, de resultes del Decret 163/1989, de 23 de juny, de la Generalitat de regulació de la 
inspecció d’ensenyament. Aquest òrgan fou molt potent i reflecteix l’evolució del sistema 
escolar a la demarcació de Girona durant els anys del franquisme i la transició.  
  
També ha ingressat documentació dispersa procedent dels serveis d’Inspecció d’Educació de 
Girona, entre la qual cal esmentar que s’han recuperat llibres de visites d’algunes escoles de 
Girona que en el seu moment van ser recollits per algun inspector d’ensenyament amb la 
intenció de preservar-los perquè no es perdessin. Es tracta de llibres de visites amb dates des 
del 1925 fins al 1979 de les escoles de Vilallonga de Ter i les Llosses (Ripollès), Blanes, 
Arbúcies i Tossa de Mar (Selva), Cantallops i Colera (Alt Empordà) i Argelaguer (Garrotxa). 
Aquesta documentació s’haurà d’integrar als arxius comarcals corresponents formant part dels 
fons de les escoles dels seus municipis.  
 
Digitalització i difusió pública dels impresos antics (segles XVI-XIX) de l’Arxiu Històric de 
Girona 
L’Arxiu Històric de Girona, conjuntament amb altres biblioteques especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya, es va acollir a la convocatòria del Ministeri de Cultura per a la 
digitalització, l’accessibilitat en línia i la preservació digital de béns que formen part del 
patrimoni bibliogràfic. S’entén per patrimoni bibliogràfic entre d’altres, el conjunt d’obres de 
més de cent anys d'antiguitat i els fons conservats en biblioteques de titularitat pública. 
Acollint-se a aquesta definició, l’Arxiu va decidir digitalitzar la seva col·lecció d’impresos, un 
conjunt d’obres de temàtica molt diversa que tenen en comú el fet de ser obres impreses abans 
de l’any 1900 (l’obra més antiga és un volum de 286 pàgines de dret canònic, imprès a Lió 
l’any 1545). En total són 1.105 obres de temàtica i procedència molt variada. La major part 
dels documents són edicions impreses a Girona, de temàtica administrativa, legislativa i 
judicial (pragmàtiques, circulars, bans, edictes, cèdules reials, al·legacions, sentències, etc.).  
 
Els impresos estan descrits seguint la normativa internacional de descripció de material antic 
(ISBD(A)) i en el moment de penjar les imatges dels documents al dipòsit digital s’ha aplicat la 
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normativa de descripció Dublin Core, que comprèn diversos elements essencials per a la 
recuperació i identificació dels impresos. Aquestes imatges digitalitzades s’allotgen al dipòsit 
cooperatiu Memòria Digital de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat/). Es tracta d’un dipòsit fruit de 
la cooperació i col·laboració entre biblioteques i arxius catalans, des del qual es poden 
consultar, en accés obert, documents del patrimoni bibliogràfic i documental català. El CBUC 
ha facilitat els recursos informàtics necessaris per penjar les imatges, la normativa tècnica 
(paràmetres tècnics i recomanació de metadades), el procediment d’incorporació de documents 
a l’MDC i la posada a disposició pública per mitjà de la xarxa Internet.  
 
Enguany s’ha començat amb la digitalització de 627 impresos. La finalització del projecte 
representarà la preservació dels originals i la màxima difusió d’una part molt important dels 
fons bibliogràfics de l’Arxiu Històric de Girona.  
 

 
 

AHG. Col·lecció d’impresos antics de l’Arxiu Històric de Girona. Portada del programa del Teatre Municipal de 
Girona, 1847. 

 
Arxiu Municipal de Girona 
 
L’Ajuntament de Girona convidat a la Universitat d’Estiu de Maspalomas  
El passat 9 de juliol a Las Palmas de Gran Canària, i dins del seminari Los archivos en el siglo 
XXI: nuevas tecnologías y usuarios, organitzat per la Universitat d’Estiu de Maspalomas, Lluís-
Esteve Casellas, cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, va exposar la conferència 
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“Administración electrónica y gestión de documentos: amenazas y oportunidades. La 
experiencia del Ayuntamiento de Girona”.  
La conferència presentava l’experiència en Administració electrònica de l’Ajuntament de 
Girona com la suma de diversos projectes en els darrers quinze anys, durant els quals s’ha 
desenvolupat el sistema corporatiu de gestió documents, els avantatges i les dificultats, així 
com la necessitat de prioritzar els aspectes organitzatius per damunt dels tecnològics. 
 
L’SGDAP participa en el II Fòrum Internacional d’Avaluació de Documents 
Entre el 23 i el 27 d’agost es va fer a Costa Rica el II Forum Internacional d’Avaluació de 
Documents, amb l’objectiu de reunir els professionals de l’arxivística per debatre sobre 
l’avaluació, la selecció i l’eliminació de documents. 
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona hi 
va ser present amb la participació de Lluís-Esteve Casellas, cap de la Secció de Gestió 
Documental i Arxiu, en les reunions dels grups de treball de Terminologia, Mostreig i 
Documents Electrònics, del qual era coordinador. En el marc del congrés que es va fer els dies 
26 i 27 presentà la ponència “La valoración de documentos electrónicos. Avances del Grupo 
del Proyecto”. 
Paral·lelament, el dia 25 també exposà la ponència “La gestión, evaluación y selección del 
documento electrónico”, en el marc del III Convivio Nacional de Archivística de Costa Rica, i 
la conferència “Administración electrónica y gestión de documentos. La experiencia del 
Ayuntamiento de Girona”, el dia 24, dins de la programació d’actes commemoratius del 70è 
aniversari de la Universitat de Costa Rica. 
 
El CRDI de Girona, entre els experts del projecte europeu CLIQ 
Del 22 al 25 de setembre es va fer a la ciutat de Mikkeli (Finlàndia) un seminari que va aplegar 
un grup d’experts en digitalització en el marc del projecte europeu CLIQ (Creating Local 
Innovation through a Quadruple Helix). http://www.cliqproject.eu/en/cliq_project/?id=2  
En aquest escenari van coincidir professionals de tres de les ciutats que participen en el 
projecte, la mateixa ciutat de Mikkeli, la ciutat de Gävle (Suècia) i la ciutat de Girona, per tal 
de dur a terme un seguiment de l'estudi de cas: “L'Ajuntament de Girona, Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI)". L’objectiu era fomentar els coneixements especialitzats en la 
digitalització de documents i la cooperació interregional entre els socis del CLIQ.  
En representació del CRDI hi va assistir David Iglésias Franch, tècnic superior d’arxius i 
especialista en el tractament documental de les imatges. El Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI) va ser seleccionat a principis d’any com a cas d'estudi del projecte europeu 
CLIQ, on hi participa l'Ajuntament de Girona, pel reconeixement a la seva implicació amb la 
ciutadania i la seva contribució a la societat del coneixement. 
 
El CRDI celebra el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual 
El 27 d’octubre és el dia declarat per la UNESCO com a Dia Internacional del Patrimoni 
Audiovisual. Per commemorar aquesta efemèride, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
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(CRDI), conjuntament amb el Museu del Cinema de Girona i en col·laboració amb el Consell 
Internacional d'Arxius (CIA/ICA), han elaborat una nova cronologia dels mitjans audiovisuals 
en format desplegable, enguany dedicada a la gravació del so. 
Aquest és el cinquè d’una sèrie que va començar, ara fa tres anys, amb la voluntat d’oferir una 
visió global de l’evolució tecnològica dels mitjans audiovisuals i la seva relació amb el 
patrimoni documental conservat en els arxius, tant a escala internacional com local. 
Des del 2007, i coincidint amb aquesta data, s’ha presentat cada any un nou desplegable (a 
excepció del primer any que se’n van presentar dos) fins a completar un total de cinc: 
“Fotografia” (2007), “Imatge en moviment” (2007), “Cinema amateur” (2008), “Televisió i 
vídeo” (2009) i “Gravació del so” (2010). 
El nou desplegable es pot consultar en versió paper i també en la versió digital a la web del 
CRDI http://www.girona.cat/sgdap/cat/dia_patrimoni_audiovisual.php  
 
L’Arxiu Municipal de Girona acull la projecció de dos documentals sobre la ciutat 
Els Amics de la UNESCO de Girona, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de 
l’Ajuntament de Girona i el Museu del Cinema, també amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional del Patrimoni Audiovisual, han organitzat la projecció de dos documentals 
històrics sobre la ciutat de Girona en la primera meitat del segle XX: 

o .Gerona (1928), procedent de la desapareguda distribuïdora CINAES, és un extens 
reportatge de les Fires i Festes de Sant Narcís fetes entre el 28 d'octubre i el 5 de 
novembre de 1928. 

o .Gerona (1943, dirigit per Teodor Busquets), ofereix un itinerari en imatges a través de 
la Girona monumental. 

La projecció va tenir lloc a les dependències de l’Arxiu Municipal de Girona i ha estat 
precedida per una presentació dels documentals a càrrec de Joan Boadas i Pau Saavedra, 
director i tècnic en audiovisuals, respectivament, del CRDI. 
 
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona  
 
El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI) ha publicat l’Estudi de camp de 
les col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments de les comarques gironines 
El passat 30 de setembre, INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, va presentar, 
en el marc de la II Jornada Tècnica, l’Estudi de camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics 
dels ajuntaments de les comarques gironines. L’àmbit geogràfic de l’estudi abraça els 221 
municipis de les comarques gironines, els set consells comarcals i la Diputació de Girona, a 
més dels arxius comarcals i la biblioteca arxiu de Peralada. 
Com consta a l’estudi, els centres i arxius de l’Administració local gironina disposen de 
gairebé set milions d’imatges, amb un total de 297 col·leccions i 744 fons conservats. Més de 
quatre milions d’aquestes imatges són en suport paper, plàstic i vidre. Pel que fa a les imatges 
en suport digital, se’n comptabilitzen gairebé 2,5 milions, que representen el 36% del volum 
total d’imatges, i que són presents en un 88,2% dels centres enquestats.  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

42 

Pel que fa a la tipologia de fons fotogràfics i a la gestió dels ingressos, els fons fotogràfics 
personals, amb un 32,2%, són els més abundants, seguits dels fons de l’Administració, que 
representen un 22,3%. Respecte als ingressos extraordinaris, la principal forma d’ingrés és la 
donació. 
Si tenim en compte que en el 82,3% dels casos no es formalitzen documentalment els ingressos 
d'imatges per cessió, donació o adquisició, els processos relacionats amb el marc legal 
presenten un nivell de deficiència elevat. 
Del total dels centres enquestats només un 22,3% fan tractament arxivístic dels fons, i aquest 
percentatge es concentra en els centres pertanyents al SAC. Això significa que el 72,9% dels 
centres no en fa el tractament arxivístic, dada que no deixa de ser alarmant. Tot i això, les 
dades indiquen que el 85% del patrimoni fotogràfic es troba accessible. 
 
És evident que la fotografia digital està experimentant un creixement rapidíssim i que acabarà 
per imposar-se; però, en general, es constata un coneixement limitat pel que fa al tractament de 
la imatge digital: el volum, el pes total, la captació amb una resolució adequada, el format, la 
configuració de la pantalla i de l’escàner, etc. Dels resultats obtinguts, es desprèn que un dels 
principals defectes en la gestió de la imatge digital és la preferència per l'ús del format JPEG. 
Per tant, aquest estudi ens fa prendre consciència que tot el que està relacionat amb la imatge 
digital (captació, emmagatzematge, resolució, conservació, etc.) està sotmès a un perill 
important i que cal tenir en compte d’ara endavant.  
Pel que fa a la difusió, les publicacions són el canal de difusió més utilitzat amb un 40,5%, 
molt per damunt de les exposicions, amb un 24,3%. També resulta sorprenent constatar que els 
mitjans de comunicació més habituals (premsa, ràdio i televisió) no siguin els canals de difusió 
principals. I és especialment remarcable que, tot i les enormes possibilitats de difusió que 
ofereix l’entorn Web, aquest no sigui el mitjà més explotat per la majoria de centres, amb 
només un 5,3%.  
 
L’objectiu fonamental d’aquest estudi ha estat avaluar l’estat de les col·leccions i dels fons 
fotogràfics que gestionen i custodien els ens locals de les comarques gironines, però la 
informació que hem obtingut ens ha permès, alhora, analitzar, definir i planificar de manera 
acurada les línies d’actuació del Servei d’Assessorament Tècnic que INSPAI ofereix als 
municipis gironins per avançar en gestió, cura i preservació del nostre patrimoni fotogràfic. 
 
Es pot consultar a: http://www.inspai.cat/CentreImatgeWeb/ca/estudicamp.html 
 
Grup d’Arxivers de Lleida (GALL) 
 
El Grup d’Arxivers de Lleida té un bloc propi a Internet 
Els arxivers de Lleida ja fa 12 anys que van decidir col·laborar entre ells professionalment, 
col·laboració que es va articular en el Grup d’Arxivers de Lleida. Aquest format era el més 
adient ja que agrupa tots aquells arxivers de la província de Lleida que hi vulguin participar, 
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l’única condició és que treballin en un arxiu de qualsevol institució, de qualsevol tipologia i 
que aportin la seva experiència personal en el món dels arxius. 
 
En aquests anys s’han articulat diferents activitats conjuntes que han tingut com a resultat 
diferents productes, tots encaminats a la difusió de la professió i de tot allò que l’envolta. 
També s’han fet esforços per difondre alguns fons i les institucions que són seu dels diferents 
arxius a les comarques de Lleida. Tot això ha estat possible gràcies a dues reunions anuals i a 
l’estratègia de treball en grups petits per a la preparació de les activitats i els productes; 
d’aquesta manera s’ha potenciat el treball en comú i voluntari i la capacitat de compartir 
esforços. 
En tot aquest temps la dificultat que més ha costat de superar ha estat el fet de compartir les 
tasques que cada un dels components d’un grup de treball duien a terme; un altre entrebanc era 
trobar l’eina per poder difondre les activitats i notícies dels nostres arxius. Això els va fer 
plantejar la utilització d’alguna de les eines socials que les noves tecnologies i Internet posen a 
la nostra disposició. 
 
Seguint la línia de treball en grup es va decidir en una de les reunions assajar una d’aquestes 
eines, una que permeti la publicació de tot allò que és notícia en els arxius i donar difusió a la 
tasca dels grups que estan en funcionament. Es va crear el bloc Grup d’Arxivers de Lleida, que 
va començar a funcionar de forma provisional al març del 2009, per tal de poder avaluar les 
possibilitats que ens oferia.  
 
Els bons resultats els van moure cap a una aposta decidida per la seva presència en la xarxa. 
Amb aquesta intenció es va crear un grup per gestionar aquest bloc per tal que tingués una 
actualització periòdica suficient, i per promoure la participació de tots els professionals. 
L’experimentació ha permès ampliar les utilitats del bloc afegint, per una banda, una primera 
pàgina amb la relació exhaustiva del Directori d’arxius i una segona pàgina en la qual s’estan 
recollint les fitxes guia de les diferents institucions d’arxiu.  
Durant l’any 2009 es van rebre un total de 6.075 visites amb una mitjana de 21 visites diàries i 
es van penjar una trentena d’articles, de temàtiques diverses. Durant aquest any 2010 i fins al 
dia 22 d’octubre s’han rebut 6.353 visites, amb una mitjana de 21 visites diàries i s’han 
publicat 44 entrades, al mateix temps han augmentat els comentaris i les cerques dins del bloc.  
Els continguts han estat proveïts pels arxivers dels arxius municipals, els comarcals, els 
històrics, els religiosos i els administratius, és a dir, pràcticament tota la tipologia existent en 
les nostres contrades. El bloc s’ha utilitzat per fer publicitat d’activitats, exposicions, jornades i 
cursos, i ha cobert gairebé tot el territori de les comarques de Ponent; també ha servit per 
comentar la nova legislació o per difondre alguns fons, sèries o documents d’interès especial.  
Els components del grup de gestió d’aquest bloc han esmerçat esforços per tal d’estar al dia de 
tot allò que pogués ser d’interès per als arxivers o des dels arxius, aconseguint col·laboracions 
o bé elaborant les entrades respecte a alguna notícia considerada interessant. En aquest moment 
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les notícies i entrades que arriben al grup que gestiona el bloc són tantes que se’n fa 
imprescindible planificar la publicació, perquè quedin distribuïdes durant la setmana i el mes. 
Avui el bloc és un instrument consolidat de difusió i de comunicació per al Grup d’Arxivers de 
Lleida, una eina dinàmica i útil per donar a conèixer les moltes activitats que es fan en terres de 
Lleida, als arxius i des dels arxius. També ha servit per donar cohesió al Grup i projecció en la 
xarxa. I tot això va sorgir d’un desig de col·laboració. 
Podeu trobar-lo a:  
http://gruparxiverslleida.wordpress.com/ 
 
 

 
 
Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
 
Exposició “Lloret de Mar vist per Ernest Xifra: 1920 -1940”. La cessió del fons fotogràfic 
del Sr. Joan Andrés i la Sra. Alícia Rodríguez 
El fotògraf Ernest Xifra i Girbal (1883-1972) deixà un destacable fons d’imatges que conserva 
gran quantitat de retrats (casaments, comunions, batejos...) i excel·lents vistes de Lloret, 
Barcelona i altres indrets de Catalunya. 
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El Sr. Joan Andrés i la Sra. Alícia Rodríguez, conscients del valor patrimonial d’aquest fons, el 
van voler cedir a aquest centre d’arxiu per tal que fos l’encarregat de la seva conservació, 
organització, identificació i difusió. El fons està format per negatius en plaques de vidre que 
han estat acuradament netejades, protegides i classificades i, a continuació, digitalitzades i 
descrites en una base de dades. 
 
A partir d’aquesta cessió es va organitzar una exposició que pretenia diversos objectius: en 
primer lloc, agrair públicament el gest de la família Andrés; segonament, donar a conèixer el 
fons i el servei d’arxiu a tots els lloretencs; i, finalment, fer participar la ciutadania, demanant-
li la col·laboració per identificar els personatges desconeguts d’aquest fons. 
 
L’exposició estava estructurada en tres blocs. A la primera part s’explicava el procediment que 
s’havia seguit a l’hora de conservar i descriure correctament el fons d’imatges; a la segona, es 
mostraven diferents fotografies agrupades en diverses temàtiques: els paisatges de marina, les 
festes tradicionals, els edificis, els retrats individuals... I, finalment, la tercera part de 
l’exposició la conformava un àlbum de fotografies amb centenars de personatges desconeguts. 
A través d’aquest àlbum els visitants podien consultar amb tota tranquil·litat els retrats i podien 
anotar els noms i cognoms dels personatges que identifiquessin. Des de l’arxiu valorem molt 
positivament aquesta exposició perquè, a banda de donar a conèixer el fons, també ens ha 
permès recuperar la identitat d’un munt de personatges que, fins llavors, ens eren desconeguts.  
 

 
Arxiu Comarcal de Mataró  

I Jornada sobre la industrialització tèxtil al Maresme 

El 25 de setembre en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya, a la seu del 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, organitzat per aquesta institució juntament amb l’Arxiu 
Comarcal de Mataró, el Museu d’Arenys de Mar, el Museu de l’Estampació de Premià de Mar, 
el Centre de Recerca i Transferència de tecnologia Tèxtil de l’Escola de teixits de Canet de 
Mar (Diputació de Barcelona) i la Fundació Jaume Vilaseca (Museu del Gènere de Punt de 
Mataró), es va dur a terme la I Jornada sobre la Industrialització Tèxtil al Maresme, amb la 
finalitat de potenciar la recerca en l’àmbit del tèxtil al territori, crear una xarxa entre els 
diferents actius comarcals per tal de mantenir accions continuades de salvaguarda patrimonials, 
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i potenciar col·laboracions amb els centres tecnològics tèxtils de la comarca que fan recerca 
aplicada i desenvolupament. 
 
L’estructura de la Jornada es va planificar en horari de matí i tarda.  Es va fer una conferència 
inaugural i després es van presentar comunicacions i ponències. Pel que fa al patrimoni 
documental, Josep Fernández Trabal, cap d’àrea dels fons històrics de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, va presentar la ponència “La iniciativa per al foment dels arxius històrics 
empresarials, què és i què pretén”, que va abastar la tasca feta en l’ANC pel que fa a la 
salvaguarda de fons d’empreses i la que s’està fent en aquest nou projecte per a la recuperació 
dels arxius històrics d’empreses en actiu. 
 
Arxiu Municipal de Molins de Rei 
 
L’Arxiu Municipal de Molins de Rei adquireix un pergamí de 1522 i recupera el padró de 
veïns del 1852 
Continuant amb la seva línia de preservació del patrimoni documental de Molins de Rei, 
l’Arxiu Municipal ha ingressat aquests dos nous documents importants per al coneixement 
històric de Molins de Rei.  
El manuscrit sobre pergamí—donat al maig de 1522 per Pere de Cardona, com a lloctinent i 
capità general de Catalunya, per confirmar Lluís Pou com a propietari dels castells d’Olorda i 
Ciuró i l’Honor de Reguers, antigues senyories actualment incloses dins del terme municipal 
de Molins de Rei—ha estat adquirit i restaurat amb la col·laboració de la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental. 
El padró de veïns del 1852, que es trobava en mans d’un particular, és el padró d’habitants més 
antic de Molins de Rei que es conserva a partir d’ara a l’Arxiu Municipal. 

 

Arxiu Municipal de Montornès del Vallès 
 
Ingressa un manuscrit del segle XVIII que conté 720 regestos de pergamins dels Montornès 
El manuscrit, que conté informació dels llinatges Montornès, Ribot i Tarafa des del segle XII al 
XVIII, s’ha incorporat a l’arxiu gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis 
UNNIM, que n’ha finançat l’adquisició. Es va presentar públicament el dia 20 de juliol i 
aquesta tardor ja ha estat consultat per diversos investigadors.  
El llibre, que està enquadernat en cobertes de pergamí i té 183 fulls de paper de 21x30 cm, 
conté els regestos dels pergamins que el noble Bernardino Lluís d’Ardena, hereu dels Taverner 
de Montornès, tenia en poder seu l’any 1764. En bon estat de conservació, recull la descripció 
de més de set-cents pergamins ordenats en trenta-set sèries documentals. S’hi troben 
registrades operacions comercials i successòries (concòrdies, sentències, vendes, donacions, 
testaments, capítols matrimonials, etc.) ocorregudes en diferents punts del territori català, 
especialment del Vallès Oriental. Un document únic que s’afegeix als fons històrics que l’arxiu 
ha anat ingressant. 
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Es presenta el llibre Els Masferrer. Estudi d’una nissaga benestant del Vallès, treball 
guanyador de la beca que concedeix bianualment l’Ajuntament 
Aquest llibre, el número 4 de la col·lecció Premi Montornès de recerca històrica, conté el 
treball d’investigació fet per Xavier Ciurans i Vinyeta, resultat de la beca amb la qual va ser 
premiat l’any 2006. Aquest autor ha estudiat el fons documental de Can Masferrer custodiat a 
l’arxiu municipal des que es va adquirir al maig de 2003. 
 
Can Masferrer és un dels edificis amb més història de Montornès del Vallès. Si bé la 
construcció és d’estil renaixentista, la primera referència documental de l’indret on avui 
s’aixeca aquesta masia es troba en un testament de l’any 972. Seguint les nissagues dels Boada, 
els Masferrer i els Perpinyà ens endinsa en les relacions socials, econòmiques i polítiques del 
Vallès des del segle X fins al segle XIX.  
 
El llibre es va presentar el dia 30 de novembre en un acte cultural, en el marc de les festes 
patronals de Sant Sadurní. Ha estat coeditat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat i per 
l’Ajuntament de Montornès. 
 

2006

ELS MASFERRER
Estudi d’una nissaga
benestant del Vallès

Xavier Ciurans i Vinyeta

Premi Montornès
de recerca històrica

 
 
Primera projecció del documental número 2 de la col·lecció “Parlem de Montornès”, titulat 
El trasbals d’una guerra 
Entre els anys 2006 i 2008 es van fer entrevistes a persones grans de Montornès del Vallès. 
Amb tot el material gravat s’ha enllestit el segon documental de la sèrie “Parlem de 
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Montornès”. En aquest cas es recullen els fragments més interessants sobre com es va viure la 
Guerra Civil al poble. S’hi veuen també imatges de documents i fotografies d’aquest període 
que es conserven a l’arxiu municipal. 
 
La primera projecció s’ha fet al teatre municipal el dia 30 de novembre en un acte cultural en el 
marc de les festes patronals de Sant Sadurní, acte al qual han assistit molts dels entrevistats. 
Coordinat per un equip format per una periodista i els tècnics de la biblioteca i l’arxiu, ha estat 
produït per l’empresa de comunicació “Sabem.com”. 
 

 
 
Arxiu Comarcal de la Noguera 
 
Trobada d’una pel·lícula inèdita de Balaguer de l’any 1945 
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha trobat una pel·lícula inèdita de la Festa Major del Sant 
Crist de Balaguer de l’any 1945. Aquest film es trobava a l’edifici de l’antiga la fàbrica de vins 
i licors Casa Pallàs de Balaguer, actualment propietat de l’Ajuntament. 
 
Després d’inventariar el fons documental, l’Arxiu Comarcal va localitzar aquesta pel·lícula que 
es trobava en molt mal estat de conservació, la va restaurar i va fer una còpia digital a fi de 
garantir-ne la preservació. La pel·lícula Escenas balaguerinas de la Fiesta Mayor. 1945 és un 
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reportatge cinematogràfic del fotògraf cerverí Claudi Gómez Grau (Cervera 1907 - Lleida 
1989), que també va ser pioner en l’àmbit del cinema amateur. 
 
Durant la propera Festa Major de Balaguer, l’Ajuntament de Balaguer i l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera donaran a conèixer a la ciutat aquest interessant document on queden recollits 
diferents aspectes de la festa major, entre els quals destaca la cursa ciclista que es feia al 
Mercadal. 
 
L’hemeroteca històrica de Balaguer en línia 
L'Arxiu Comarcal de la Noguera ha digitalitzat més de 10.000 pàgines de l'hemeroteca 
històrica que conserva. Aquesta actuació és una primera fase d’un projecte que ha de tenir 
continuïtat i que, de moment, aplega les publicacions més completes i més antigues 
conservades a l’Arxiu. Es tracta de les revistes Pla i Muntanya, 1925-1935; La Falç, 1912-
1926; Acció, 1933-1994; Butlletí del Centre Excursionista Balaguerí,  1929-1933 i Finestral,  
1934-1936, totes publicades a Balaguer. 
 
A partir d'ara, aquestes revistes es troben disponibles en línia a la web de l’Arxiu Comarcal de 
la Noguera, que disposa d’un cercador per facilitar la consulta de l’hemeroteca històrica. 
 
Exposició “Retrospectiva del mercat en imatges” 
Amb motiu dels 800 anys de la concessió del privilegi del mercat a Balaguer per Pere I l’any 
1211, l’Arxiu Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer organitzen conjuntament 
una exposició retrospectiva d’imatges del mercat. Aquesta exposició s’inaugurarà durant la 
Festa Major de Balaguer i es podrà veure del dia 5 al 12 de novembre a la sala d’exposicions 
de l’Ajuntament de Balaguer. 
 
Projecte didàctic de recerca per als alumnes de 4t d’ESO 
Repetint la bona experiència del curs passat, l’Arxiu Comarcal de la Noguera ha iniciat un nou 
projecte didàctic de recerca per als alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Ntra. Sra. del Carme de 
Balaguer, per a aquest curs 2010-2011. 
 
El projecte d’enguany consisteix a elaborar una Guia turística de Balaguer. Aplicació per a 
telèfon mòbil 3G i té també l’objectiu que els alumnes, amb el pretext de fer aquest treball 
específic, s’iniciïn en la recerca històrica utilitzant fonts gràfiques i, així mateix, coneguin les 
institucions d’arxiu com els equipaments encarregats de custodiar, protegir i difondre el 
patrimoni documental. Aquest projecte didàctic tindrà la durada del curs acadèmic i hi 
participaran 50 alumnes que, distribuïts en 10 grups, aniran passant setmanalment de manera 
rotatòria per les diferents activitats que s’impartiran a l’Arxiu Comarcal i al propi centre 
educatiu. 
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Arxiu Municipal de Palafrugell 
 
Nous ingressos 
Ha ingressat a l’AMP el fons de la poetessa Narcisa Oliver Deulofeu (Palafrugell 1948-1995), 
amb 0,13 metres de documentació datada entre el 1975 i el 1995; alguns dels poemes són 
coneguts com a lletres d’havaneres. També el fons patrimonial Soler Ristol (0,13 metres, 1799-
1967), cedit per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols gràcies a les gestions del seu Arxiu 
Municipal, l’arbre genealògic de la família Mascort (XVI-XX), documents personals de Mariano 
Punsí (1939); una pel·lícula en 35 mm de 31 segons de durada de Llafranc als anys vint-trenta; 
29 imatges del Baix Empordà, Girona i Barcelona dels anys cinquanta i seixanta de Frederich 
Martí Carreras; 30 postals de Calella del segle XX i una fotografia del tren petit.  
 
Novetats al web 
 L’inventari del fons del Centre Fraternal (1897-1996) és consultable a la secció Fons 
documentals, en els fons d’associacions i fundacions. I a la secció Arxiu digital s’han afegit 
noves seccions: la de recerca, amb els treballs guanyadors del premi Mestre Sagrera 2010, i la 
de documentació de l’Ajuntament de Palafrugell amb les actes del Ple (1993-2010) i les 
memòries municipals (2008-2009). En tots aquests documents es pot fer cerca per paraula. 
Actualment, amb el projecte Impuls-Treball, s’està treballant en la digitalització d’actes del 
Ple, de documents d’interès genealògic, de registres de comerç i indústria i d’imatges, amb la 
finalitat d’ampliar la documentació que s’ofereix en el web.  
 
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 
 
Exposició “María Dolores Boixadós a Tremp” 
Del 13 de setembre al 15 d’octubre, es va poder visitar l’exposició “María Dolores Boixadós a 
Tremp”. Nascuda a Sort, 1917, va morir l’any 2008 a Miami. Es doctorà en literatura hispànica 
i exercí com a professora a les universitats de Tennesse i Puerto Rico fins a la seva jubilació. 
Per voluntat del seu germà, la biblioteca ha estat donada a la ciutat de Tremp. El llegat fou 
completat amb la documentació personal, professional i literària, que restarà dipositada a 
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà on serà classificada, inventariada i posada a disposició dels 
investigadors. 
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Placa homenatge a Mn. Jesús Castells i Serra 
El passat mes d’octubre es va procedir a la col·locació de la placa homenatge a mossèn Jesús 
Castells i Serra (Vilamolat de Mur 1929 - la Seu d’Urgell, 2006), a la Sala de Consulta de 
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.  
La Sala de Consulta, antiga capella de la Casa Sullà de Tremp, rebrà aquest nom, en 
homenatge als seus amplis coneixements en temes culturals, sovint lligats al patrimoni artístic i 
documental, tot recordant que va ordenar un seguit de documentació que el seu pare, Josep 
Castells i Bigorra, de Casa Josep de Vilamolat de Mur, va recuperar de la crema durant els 
inicis de la passada Guerra Civil. És aquest, doncs, un doble homenatge a una nissaga pallaresa 
en pro de la recuperació i la salvaguarda del patrimoni documental pallarès. 
L’homenatge respon a la iniciativa que un grup d’intel·lectuals de les comarques del Pirineu va 
començar a gestar abans de la inauguració de l’Arxiu Comarcal al febrer del 2009. 
Està previst que la documentació de Casa Josep de Vilamolat de Mur ingressi ben aviat a 
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. 
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Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà 
 
“Fotografia Rafel. Un Segle de Fotografia Professional al Pallars” 
Aquesta exposició de l’obra dels tres membres de la mateixa nissaga que exerciren de fotògrafs 
a Sort ha estat oberta del 31 de juliol al 12 de setembre de 2010, amb una afluència de més de 
800 persones. La mostra pretenia presentar als veïns de la comarca i al públic en general la 
signatura del conveni de dipòsit d’aquest fons d’imatges a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, 
que es va fer el 15 de març, i els diferents treballs de catalogació que caldrà portar a terme en 
aquest fons. 
 
L’exposició es componia de 32 imatges en gran format, més d’un centenar d’imatges 
agrupades per autors i temes que es reproduïen en una pantalla, unes vitrines que contenien 
l’aparell de retocs i una càmera artesana dels anomenats minuteros, i finalment la reproducció 
de l’estudi fotogràfic amb el mobiliari original. 
 
Curs bruixes i bruixots. La bruixeria al Pallars al segle XVI 
El passat 1 d’octubre va començar aquest curs que presenta un tema històric important al 
territori i que consta de cinc sessions impartides per especialistes en la matèria, amb un caire 
divulgatiu. La primera sessió, titulada La bruixeria a Catalunya,  la va impartir Antoni 
Pladevall; la segona, titulada La Inquisició a Catalunya, va anar a càrrec d’Anna Chávez; la 
tercera, a càrrec de Jaume Oliver, tenia per objecte Els processos de bruixeria al Pallars;  en 
Pau Castell va fer l’Anàlisi d’alguns processos de bruixeria; i finalment, Ramona Violant i 
Ribera va parlar de La bruixeria a la cultura popular pallaresa. Es van inscriure al curs 63 
alumnes. 
 
Arxiu Comarcal del Priorat 
 
Presentació del llibre Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-1923) 
L’1 de juny, a les 19 hores, es va fer a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal del Priorat la 
presentació del llibre de Pere Audí Ferrer intitulat Cooperativistes, anarquistes i capellans al 
Priorat (1910-1923) a càrrec de Josep Sánchez Cervelló, doctor en Història Contemporània per 
la Universitat Rovira i Virgili. Hi van assistir unes 40 persones. 
Aquest llibre és el treball guanyador del premi Jaume Ardèvol i Cabrer atorgat en la trenta-
dosena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat de l’any 2009. Està coeditat entre el 
Centre Cultural La Unió de Torroja del Priorat, entitat organitzadora dels Jocs Florals, i l’Arxiu 
Comarcal del Priorat. És el número 4 de la col·lecció “Jaume Ardèvol i Cabrer”. 
 
El llibre tracta un període gens estudiat a la comarca i que permet donar pistes sobre els fets 
posteriors a l’any 1936 que tingueren una forta incidència en moltes poblacions de la contrada. 
S’hi analitza la implicació i les actuacions de tres sectors oposats: el naixement de les 
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cooperatives de consum i de l’associacionisme pagès, el començament de l’aparició 
d’anarquistes prioratins i l’actuació de l’església. 
 
Taller d’arxiu 
Els dies 14, 21 i 28 de juliol es va fer un taller d’arxiu amb l'Associació de Jubilats de Falset. 
Dirigit pel professor Pere Audí Ferrer, hi participaren cada dia 17 persones de mitjana. 
 
El taller versà sobre un estudi de l’alçada dels mossos en diversos anys segons els expedients 
de lleves. El primer dia es va fer una visita a l’arxiu, on s’explicà el treball que s’hi fa, així com 
les possibilitats que ofereix un centre d’aquestes característiques. El segon dia, s’explicà en què 
consistien els expedients de quintes, quins documents els formaven i es deixà un expedient a 
cada persona perquè anotés l’alçada i fes la mitjana de l’any en concret. Es va consultar un 
expedient de cada cinc anys (algunes persones en treballaren dos), començant per l’any 1870 
fins a la finalització de la sèrie. El tercer dia es posaren en net les dades i es confeccionà una 
gràfica evolutiva que abastava tot el període estudiat. 
 
Presentació del llibre Les ordinacions de la Bisbal de Falset de 1624 i 1695 
El 24 de juliol es va presentar a l’Ateneu Bisbalenc el llibre Les ordinacions de la Bisbal de 
Falset de 1624 i 1695 de Carles Prats Ferré. L’acte començà a les 19.30 hores i la presentació 
anà a càrrec de l’historiador del Molar, Josep Torné Cubells. L’assistència fou d’unes 60 
persones. 
El llibre està coeditat entre l’Arxiu Comarcal i l’Ajuntament de la Bisbal de Falset. Les 
ordinacions estudiades es troben en mans particulars i omplen un buit en la historiografia de la 
població ja que n’és el primer estudi. La documentació municipal es perdé durant la Guerra 
Civil. 
 
Retorn de llibres confiscats pel règim franquista 
El 29 de juliol a la seu de la Delegació del Govern Civil de Barcelona (carrer Mallorca, 278) es 
va fer l’acte de devolució de diversos documents confiscats pel règim franquista amb fins 
repressius dels ajuntaments de Falset i Marçà. Concretament es retornaren tres documents de 
l’Ajuntament de Falset: dos llibres d’actes (1937-1938 i 1938-1939) i un llibre de caixa (1937-
1938), i dos documents de l’Ajuntament de Marçà: un llibre d’actes (1936-1938) i un llibre de 
caixa (1937). 
Aquesta documentació va ser el motiu d’un reportatge de TV3 que es va emetre el 12 d’octubre 
en el Telenotícies Migdia on hi apareix l’Arxiu Comarcal ja que hi foren dipositats els 
documents del municipi de Falset. 
 
Presentació del llibre Emigrants i altres rels al poble lloarenc 
El 30 d’octubre es va presentar el llibre de l’historiador prioratí Jaume Sabaté i Alentorn titulat 
Emigrants i altres rels al poble lloarenc. El treball està coeditat per l’Ajuntament del Lloar i 
l’Arxiu Comarcal. L’acte es va fer al casal del poble del Lloar, a les 19 hores, i hi van assistir 
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l’alcalde, Jaume Montalbo; el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Albert Vallvé; 
l’autor i el senyor Albert Manent, que presentà l’estudi. 
 
El treball és un estudi de totes aquelles persones del Lloar, poble nadiu de l’autor, que d’una 
manera o altra destacaren ja sigui fora del seu poble, després d’emigrar a Barcelona, o en altres 
indrets de Catalunya o l’estranger (França, Argentina, etc.). És un treball biogràfic de més de 
140 lloarencs i lloarenques que permet conèixer el seu pas per la vida. En l’obra hi ha un gran 
nombre de fotografies dels biografiats. 
 
Arxiu Comarcal del Ripollès  
 
Ingrés, per adquisició de la Generalitat de Catalunya, de 16 pergamins 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va adquirir el passat dia 13 de juliol, 
mitjançant l’exercici del dret de tempteig, 16 pergamins relacionats amb la comarca del 
Ripollès, concretament referits a diversos particulars i assumptes situats a la vall de Ribes. 
Després de formalitzar-se la compra i per resolució del director general del Patrimoni Cultural 
aquesta col·lecció de pergamins ha ingressat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Aquest grup de 
documents, a l’origen, molt probablement procedien d’algun fons patrimonial que amb el 
temps ha estat fragmentat i dispersat: compres, vendes i establiments de terres són les 
tipologies documentals que predominen. L’abast cronològic és des de l’any 1329 fins al 1752. 
 
Ingrés en dipòsit del senyor Vicenç Gómez Pina de documents relatius al cinema al Ripollès 
El primer dia del mes d’octubre d’enguany, Vicenç Gómez Pina va fer donació de quatre 
àlbums amb fotografies i documents referents a la història del cinema, els rodatges i els locals 
d’exhibició relacionats amb la comarca del Ripollès. De fet, es tracta de tota la documentació 
que el dipositant ha aplegat al llarg de molts anys de recerca sobre aquesta temàtica i que va 
formar part d’una exposició, organitzada també pel Sr. Gómez, que es va exhibir en alguns 
municipis de la comarca. 
 
Ingrés en dipòsit del fons del Dr. Joan Solé i Pla 
El dia 11 de novembre es va signar el contracte de cessió en dipòsit a l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès d’una documentació excepcional. El Dr. Joan Solé i Pla, a més de metge, va ser un 
personatge amb multitud de facetes que són impossibles de resumir amb poques paraules: 
només destaquem que va ser diputat per ERC al parlament català de la Segona República i 
s’exilià a Colòmbia un cop acabada la Guerra Civil espanyola. El que és important per a la 
comarca i per al patrimoni documental del Ripollès és que el Dr. Solé va intervenir, en uns 
moments molt complicats socialment i políticament (juliol-setembre de 1936) en la supervisió i 
el control del patrimoni del Ripollès com a mà dreta del conseller de Cultura d’aleshores, 
Ventura Gassol. El Dr. Solé va intervenir en algunes confiscacions o operacions destinades a 
posar sota la protecció de la Generalitat de Catalunya els edificis monumentals i el patrimoni 
documental del Ripollès; amb les seves accions va aconseguir, en alguns casos, evitar l’acció 
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descontrolada i destructiva dels comitès revolucionaris creats als municipis. Els seus hereus 
han volgut complir amb la voluntat del Dr. Solé de retornar els documents que, en el decurs de 
les seves inspeccions pel Ripollès, van quedar sota la seva protecció. 
 
Ingrés per transferència de l’Ajuntament de Ripoll de documentació de les àrees de 
secretaria i medi ambient 
Procedent de l’Ajuntament de Ripoll ha ingressat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès la 
documentació referida a la reacció ciutadana d’oposició a la revisió del Pla general d’ordenació 
urbana de Ripoll en el sector del Pla d’Ordina, moviment que va tenir lloc l’any 2002 i, també, 
els volums d’actes del Ple Municipal i de la Comissió Municipal Permanent corresponents als 
anys 1992-2000.  
 
Ingrés per dipòsit de l’Agrupació Sardanista de Ripoll de partitures musicals i altres 
documents 
En el decurs dels darrers mesos, l’Agrupació Sardanista de Ripoll ha ingressat a l’Arxiu 
Comarcal les partitures musicals de les sardanes dedicades als dinou municipis de la comarca 
del Ripollès, algunes compostes amb motiu de l’edició del disc compacte L’encís del Ripollès. 
A més, l’entitat esmentada ha fet donació de diversos cartells i programes d’activitats que han 
permès de completar els fons que l’Arxiu Comarcal ja conservava d’aquesta agrupació. 
 
Descripció del fons de l’arquitecte Josep Riera Reguer 
L’activitat professional de l’arquitecte Josep Riera Reguer (1903-1994) està estretament 
vinculada amb la vila de Ripoll: entre els anys 1929 i 1973 en fou l’arquitecte municipal titular. 
La seva producció documental ha estat, doncs, d’una gran transcendència per comprendre i 
interpretar l’evolució urbana i la fisonomia arquitectònica de gran part del paisatge de la vila 
ripollesa. Un grup de carpetes amb diversos plànols i projectes havia quedat al domicili 
particular de l’arquitecte, a Barcelona, i l’any 1996, la seva filla en féu donació a l’Ajuntament 
de Ripoll. S’ha enllestit, finalment, la descripció d’aquest fons que abasta els anys 1929-1972 i 
ocupa 1 metre lineal. El fons de l’arquitecte Josep Riera Reguer conté destacats projectes de 
creació d’equipaments municipals, com per exemple l’Hospital (actual seu de l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès), l’escola situada a la carretera de Barcelona (CEIP Joan Maragall) i la 
biblioteca Lambert Mata (en la seva primera ubicació). 
 
Descripció del fons de la Comunitat de Regants de la sèquia Molinar 
Aprofitant el dipòsit a l’Arxiu Comarcal fet per un dels administradors de la Comunitat de 
Regants de la sèquia Molinar, hem redactat els instruments de descripció per normalitzar la 
documentació provinent de diversos llocs, que l’Arxiu Comarcal conserva d’aquesta secular 
institució. La canalització d’aigua coneguda amb el nom de “sèquia Molinar” o “sèquia de la 
Celleria” o “sèquia de Santa Maria” o “rec Molinar” té el seu origen a finals del segle X quan 
Arnulf, abat del monestir de Santa Maria de Ripoll, ordena la seva construcció amb la finalitat 
de proveir d’aigua un molí situat dins el clos monàstic. Amb els segles, hom va aprofitar per al 
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reg l’aigua conduïda per aquest canal, cosa que, lògicament, va propiciar la constitució d’una 
entitat—la Comunitat de Regants—que vetllava per la distribució correcta de l’aigua i el 
manteniment de l’obra. Els documents ingressats recentment corresponen a un llibre o volum 
d’actes incomplet, que conté intercalats els esborranys d’altres sessions de la Comunitat de 
Regants i l’expedient incoat per la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (1954-
1959). 
 
Participació en l’exposició “10 Anys de Penya Taurina de Manlleu” 
Entre els dies 22 d’octubre i 21 de novembre, al Museu Industrial del Ter de Manlleu, s’exposa 
la mostra “10 Anys de Penya Taurina Manlleuenca” en la qual participa l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès amb un cartell de la cursa de braus a Ripoll de l’any 1929 en què participà el torero de 
Vic, el Niño de la Brocha. 
 
Noves capçaleres de premsa del Ripollès consultables a l’Hemeroteca Comarcal Digital 
El Pla d’ocupació de digitalització al Ripollès comença a donar bons resultats: dels nombrosos 
projectes engegats, destaquen els relacionats a augmentar les capçaleres de premsa comarcal 
que es poden consultar en línia a través de l’Hemeroteca Digital Comarcal de l’Arxiu 
Comarcal (www.acri.cat). En concret, ja es troben disponibles les publicacions següents: El 
Ripollès  (1977-1984), La Matraca (1980-1988), Taleia (1985-1989) i el Ripollès esportiu 
(1981).  
 
Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs 
 
Es restaura un plànol general de Sant Adrià de Besòs de 1934 
Durant l’any 2010 l’Arxiu Municipal ha desenvolupat el IV programa de restauració del 
patrimoni documental. En aquest sentit s’ha restaurat el plànol general de Sant Adrià de Besòs, 
plànol sobre tela, datat el 1934 i elaborat per l’arquitecte Joan Maymó i Cabanelles.  
 
El document, de grans dimensions (105x171 cm), presentava un important estat de 
deteriorament pel fet que era una eina de planejament urbanístic que els tècnics municipals van 
utilitzar fins a inicis del 2000. La intervenció l’ha feta la restauradora Rita Udina i l’ha 
finançada al 50% l’Oficina de Patrimoni Cultural, Xarxa d’Arxius Municipal, de la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  
 
Durant el mes d’octubre de 2010 es va fer l’acte de presentació del programa de restauració i es 
va fer balanç de la feina feta durant els darrers quatre anys. Un període durant el qual l’Arxiu 
Municipal ha restaurat 14 documents.  
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Arxiu Comarcal de la Selva 
 
Trobada d’entitats de cultura i patrimoni de la Selva i presentació de la Beca de Recerca La 
Selva a Vidreres 
Es tracta de la tercera trobada d’entitats vinculades a la cultura i el patrimoni de la comarca de 
la Selva, convocada i organitzada pel Consell Comarcal, el Centre d’Estudis Selvatans i 
l’Arxiu Comarcal. En aquesta ocasió també van participar de l’organització l’Ajuntament de 
Vidreres i l’entitat Vitraris. La trobada permet a les diferents entitats presentar les recerques i 
els estudis així com treballs d’intervenció en el patrimoni que s’estiguin fent o que hagin 
conclòs. En la segona part de la jornada es presentà també el treball guanyador de la Beca de 
Recerca La Selva, en aquest cas el treball de Pablo de la Fuente, Història militar de la Guerra 
Civil a la comarca de la Selva. Durant els actes també es va proclamar el guanyador de la Beca 
de l’any en curs: Gerard Buxeda, amb el treball Els usos de l'aigua a la conca del riu Ter al seu 
pas per la comarca de la Selva: iniciatives i conflictes (1837-1930). Tant en l’organització de 
la Beca com en la publicació del treball guanyador, hi participa activament l’Arxiu Comarcal. 
Els actes es van fer al mes de juny passat al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert de Vidreres. 
 
Ingressos de documentació de les escoles CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar, CEIP 
Josep Boada de Riudarenes i IES Santa Coloma de Farners 
Malgrat la nul·la capacitat d’espai de dipòsit de l’Arxiu Comarcal, en espera de la inauguració 
del nou centre encara en construcció, continua atenent nous ingressos, sempre, però, que no 
siguin de volums considerables. Aquest any tres centres d’ensenyament de la comarca han 
sol·licitat ingressar documentació a l’ACSE. Els dos darrers ja tenen documentació dipositada 
i, per tant, es fan noves incorporacions als fons existents. La documentació fa referència tant a 
expedients acadèmics dels alumnes com al funcionament administratiu dels centres. L’ACSE, 
doncs, tal com estableix la normativa, presta un servei als centres d’ensenyament de la comarca 
de cara a la preservació dels seus fons i alhora, en les posteriors accions de descripció i difusió 
podrà oferir a la ciutadania informació sobre les activitats i l’evolució de l’ensenyament a la 
comarca. 
 
Arxiu Comarcal del Solsonès 
 
El 80% dels ajuntaments ja tenen el seu fons històric a l’Arxiu Comarcal del Solsonès: 
ingrés del fons de l’Ajuntament de Clariana de Cardener  
L’Ajuntament de Clariana de Cardener va ingressar, el dia 21 de setembre, el seu fons 
documental a l’Arxiu Comarcal del Solsonès. El conveni es va signar el 5 d’agost i tenia com a 
base l’acord del ple de l’Ajuntament de Clariana de Cardener pres en data 24 de març de 2010.  
Clariana de Cardener és un municipi amb una extensió que supera, per poc, els 40 km2. La seva 
població, actualment, se situa al voltant de 150 persones. El municipi l’integren diferents nuclis 
de població: Sant Just i Joval, Clariana, Sant Ponç i Hortoneda. La documentació que ens ha 
arribat no és tan completa com voldríem. Les raons són diverses, però, en tot cas, hi va haver 
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una dispersió del patrimoni documental del municipi. Aquest dipòsit i la classificació i 
ordenació del fons documental seran un avenç important en el patrimoni documental de 
l’Ajuntament de Clariana de Cardener. El 80% dels ajuntaments de la comarca han confiat la 
classificació, l’ordenació i la conservació dels seus fons a l’Arxiu Comarcal. El fons està 
format per uns 12 metres lineals i les seves dades cronològiques van des de començaments del 
segle XX fins a finals d’aquest mateix segle.  
Volem destacar la importància d’aquests ingressos que, d’una banda, ajuden a tenir inventariats 
els fons municipals i, de l’altra, n’asseguren una conservació correcta. Sense passar per alt que, 
el fet que es trobin a l’Arxiu, possibilita que investigadors i usuaris disposin d’un ampli servei 
d’atenció, que facilita i garanteix que hi puguin accedir i consultar-los. Alhora, la mateixa 
administració se’n veu beneficiada atès que no només representa un alliberament d’espai de les 
seves instal·lacions, sinó que el fet de tenir el seu fons documental inventariat i classificat 
agilitza considerablement els seus tràmits i consultes. 
 

 
 
ACS. Fons Ajuntament de Clariana de Cardener. Padró de l’impost de cèdules personals, 1936.  
 
Es presenta a Sant Llorenç de Morunys el número 7 de la revista Oppidum 
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El número 7 de la revista Oppidum. Revista Cultural del Solsonès es va presentar a la vila de 
Sant Llorenç de Morunys, a la biblioteca municipal. En l’acte, hi van intervenir el senyor 
Francesc Regàs, secretari de l’Associació Cultural de la Vall de Lord; la senyora Montserrat 
Creus, presidenta del Centre d’Estudis Lacetans, i Jordi Torner, director de l’Arxiu Comarcal 
del Solsonès. L’acte, amb una nombrosa concurrència, va anar acompanyat d’una presentació 
dels articles referits a Sant Llorenç i publicats a la revista. La cloenda va anar a càrrec del 
president del Consell Comarcal, el senyor Marià Chaure. 
La revista es va començar a editar l’any 2001, després d’un llarg període de preparació. El 
Centre d’Estudis Lacetans i l’Arxiu Comarcal del Solsonès n’han estat, des dels seus inicis, els 
principals impulsors. És la publicació que, en certa mesura, pren el relleu a la revista Cardener 
(1983-1988). Avui, ha esdevingut un referent cultural a la comarca.  
És la primera vegada que es presenta la revista fora de Solsona i aquest fet s’emmarca en el 
concepte de la territorialització. Un dels eixos bàsics en l’acció de l’Arxiu.  
 
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental  
 
Ingressa el fons Confeccions Bonal de Mollet del Vallès 
Ha ingressat recentment el fons Confeccions Bonal, donat pel Sr. Lluís Bonal Solà, propietari 
de la botiga Confeccions Bonal. Recentment tancada per jubilació, era un dels comerços més 
antics i tradicionals de Mollet, ja que es va obrir el 1934. El fons dipositat conté sis arxivadors 
i tres caixes amb documents diversos com factures, albarans, targetes de visites i ocupa 0,8 
metres. Els documents més recents són de l’any 1990. Aquest fons és el primer d’aquestes 
característiques que ingressa a l’ACVO i és molt interessant per a l’estudi del petit comerç 
local vallesà.  
 
Èxit del curs de Genealogia 
Durant el mes d’octubre es va portar a terme un curs de Genealogia organitzat per l’Arxiu 
Comarcal i impartit pels professors Enric Mayol i Sofia Garçon, membres de la Societat 
Catalana de Genealogia i Heràldica. Hi van assistir 25 persones i es van haver de tancar les 
inscripcions perquè ja no hi havia més capacitat a l’aula de difusió de l’ACVO. Fa cinc anys 
se’n va fer una primera edició i enguany se n’ha fet una segona, amb una gran acollida per part 
del públic vinculat al nostre centre documental.  
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ACVO. Curs de Genealogia, octubre 2010.  
 
Arxiu Municipal de Viladecans 

 
Nou cicle de visites guiades i tallers per a escolars a l’Arxiu Municipal de Viladecans 
El passat mes d’octubre es va iniciar un nou cicle de visites guiades i tallers destinats als 
escolars de la nostra ciutat. Les visites guiades, ofertes a l’alumnat de les escoles, esdevenen un 
primer tast dels serveis que ofereix l’arxiu als ciutadans, tot destacant el paper que assoleix 
com a gestor del patrimoni documental local. En els tallers, destinats als estudiants 
d’ensenyaments secundaris, es treballa amb la documentació d’arxiu, amb dues modalitats 
didàctiques diferents: o bé es treballa un tema de la història de Viladecans a partir del treball 
amb fonts primàries, o bé es fa una sessió pràctica de bones pràctiques de la gestió documental, 
una segona possibilitat destinada específicament als alumnes de cicles formatius de grau mitjà. 
 
Aquest nou cicle d’activitats didàctiques vol continuar el camí de col·laboració amb les escoles 
de la ciutat, iniciat l’any passat, cosa que va implicar fer gairebé 30 activitats aprofitades per 
uns 700 alumnes. 
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Tramitacions administratives i gestió documental. Com apropar-nos a l’Ajuntament. Nou 
curs de l’Arxiu Municipal de Viladecans destinant a la formació de les entitats  
 
El passat 18 de desembre, l’Arxiu Municipal de Viladecans va fer, en la seva seu i per segon 
any consecutiu, un curs monogràfic destinat a la formació i l’assessorament de les entitats de la 
ciutat. Amb el nom Tramitacions administratives i gestió documental. Com apropar-nos a 
l’Ajuntament, el taller va tenir com a finalitat informar de quins són les principals gestions i els 
tràmits habituals que les entitats fan a l’Ajuntament, tot partint del coneixement previ de 
l’estructura administrativa del mateix consistori i de les seves competències. Una altra fita del 
taller és aprofundir sobre el concepte legal de document així com difondre les bones pràctiques 
respecte a la gestió documental dels actius documentals d’una entitat. 
 
L’Arxiu Municipal de Viladecans restaura diversos documents de finals del segle XIX i inicis 
del segle XX 
En col·laboració amb la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, i tot 
participant en el seu programa de restauració 2010, l’Arxiu Municipal de Viladecans ha 
finalitzat la restauració de diversos documents de conservació permanent de finals del segle 
XIX i inicis del segle XX. En concret, s’ha procedit a la restauració d’un llibre del padró 
d’habitants de l’any 1897; d’un plànol urbanístic del barri de Sales, de l’any 1923; i de cinc 
plànols confeccionats per l’Instituto Geogràfico Catastral de l’any 1933. Tots aquests 
documents patien diverses patologies derivades de les qualitats dels papers i de la seva 
manipulació posterior, cosa que en alguns casos havia produït estrips, plecs marcats i pèrdues 
de suports. El procés de restauració ha anat en la direcció de netejar en sec o humit els 
documents (en funció de la solubilitat de les tintes emprades), en la laminació dels plànols i en 
la restitució dels suports amb cel·lulosa de paper d’alta qualitat.  
 
L’Arxiu Municipal de Viladecans exposa documents relacionats amb el ball de la 
Tornaboda 
Tot participant en el programa titulat “Coincidències Insòlites”, engegat per la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Viladecans va exposar algunes 
reproduccions de documents vinculats a l’antiga tradició del ball de la Tornaboda: en concret 
una fotografia i un seguit de fullets que testimonien la recuperació d’aquest ball a la ciutat, a 
partir de l’època democràtica actual. Els documents procedents de l’Arxiu Municipal de 
Viladecans es van poder posar en diàleg amb altres que versen sobre la mateixa temàtica, 
procedents del Centre d’Història de la Ciutat de Gavà.  
 
La mostra va poder ser visitada el passat 27 de novembre, en coincidència amb la III Trobada 
d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. Posteriorment, va ser traslladada a la seu de 
l’Arxiu Municipal on romandrà fins a finals de l’any 2010.  
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REREFONS 
 
La normalització de la situació laboral dels professionals dels 
arxius de la Generalitat de Catalunya  
 
Ramon Alberch i Fugueras 
 
Durant molts anys, un dels dèficits més clamorosos que afectava el personal del cos d’arxivers 
de la Generalitat venia donat per l’elevada inestabilitat i precarietat dels llocs de treball. Uns 
efectius força reduïts i, sobretot, unes situacions d’interinatge que es perllongaven 
excessivament en el temps perquè hi havia escasses—i poc dotades—opcions de consolidar la 
plaça, havia propiciat que gairebé la meitat del personal del cos d’arxivers patís una forma o 
altra de precarietat laboral.  
 
D’ençà de l’any 2006 aquesta situació ha canviat substancialment i s’han pogut emprendre una 
seqüència d’accions que han permès normalitzar la situació i facilitar un accés al cos d’arxivers 
més ràpid i transparent. En aquest sentit, la convocatòria l’any 2006 de 45 places d’arxivers—
que culminà l’abril del 2007 amb la presa de possessió oficial dels guanyadors—i una altra 
convocatòria de també 45 places el 2009 han permès que a l’octubre del 2010, 45 professionals 
més hagin pogut accedir al cos d’arxivers amb la solidesa i seguretat que correspon a un 
funcionari públic. Així, en un lapse de tres anys s’ha pogut formalitzar la situació de noranta 
persones, algunes d’elles amb interinatges molt perllongats a la mateixa administració de la 
Generalitat i d’altres que hi han accedit des de l’exterior de l’Administració autonòmica.  
 
Aquest increment ha estat degut en primer terme a un creixement en la creació de places 
destinades als arxius centrals dels departaments de la Generalitat i a la Xarxa d’Arxius 
Comarcals, per la incidència de la creació de nous arxius comarcals. També per l’impacte que 
ha representat la pressió que la gestió de documents electrònics exerceix sobre les 
organitzacions més dinàmiques, i sobretot, per la política de funció pública de normalitzar la 
situació del personal i limitar els massa perllongats períodes d’interinatge convocant amb una 
periodicitat de dos anys places en aquells sectors que ho requereixin.  
 
Finalment, pel que fa al sector arxivístic, també s’han pogut dur a terme altres accions de 
normalització pendents. Així es varen convocar i resoldre les onze places de directors d’arxius 
comarcals, així com els concursos destinats a cobrir les places de cap de Servei de Gestió 
Documental, cap de Servei de Coordinació General d’Arxius, responsable de Difusió de 
l’Arxiu Nacional, cap de secció d’Innovació Tecnològica i Gestió Documental i la direcció de 
l’Arxiu Històric de Tarragona.  
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En síntesi, un seguit d’accions encaminades a garantir la solidesa del sistema d’arxius, la 
distribució equitativa dels seus efectius i, sobretot, la normalització de la situació professional 
dels seus integrants. 
 

 
 
 
 
Brangulí 
 
Merche Fernández Sagrera, tècnica de l’Àrea dels Fons d’Imatge 
de l’ANC 
 
Al mes de juliol de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Telefónica per tal de recuperar i presentar 
la figura del fotògraf Josep Brangulí i Soler (1879-1945), un dels primers fotoperiodistes que 
ha tingut Catalunya i alhora un forjador i defensor d’una nova professió: la de reporter 
fotogràfic. Aquesta professió va néixer de la confluència dels avenços tecnològics dels 
processos fotomecànics, que van permetre incorporar la fotografia a la pàgina impresa, i de les 
successives investigacions químiques per trobar un procediment amb el qual la fotografia 
pogués captar l’instant i amb ell l’actualitat, pròpia de la fotografia de reportatge. Ja es 
donaven totes les condicions per adjudicar a la fotografia un nou atribut, el de notícia gràfica.  
 
El fons fotogràfic de la firma Brangulí comprèn l’obra del seu iniciador Josep Brangulí i la dels 
seus dos fills: Joaquim Brangulí Claramunt (1913-1991) i Xavier Brangulí Claramunt (1918-
1986). Serà a partir de 1929, amb la incorporació del seu fill gran, quan la firma Foto-Inform 
Brangulí o Brangulí passi a ser la marca amb què els tres fotògrafs presentin i publiquin les 
seves imatges.  
 
L’any 1992 el fons fotogràfic Brangulí, integrat per prop d’un milió d’imatges, ingressa a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya mitjançant un contracte de compra als seus hereus. El fons 
revela, a més d’una dilatada trajectòria ininterrompuda durant noranta anys, un compromís dels 
seus autors amb la realitat, plasmat en el seguiment del transcurs de la vida social, cultural i 
política catalana del segle XX. Però una anàlisi més detallada ajuda a descobrir que l’activitat 
d’aquests fotògrafs no es va limitar al treball de la fotografia d’actualitat sinó que es va 
estendre envers el reportatge pròxim al documentalisme. Aquestes dues línies de representació 
s’alternaran en la construcció de les seves imatges que donen fe del que van veure i del que va 
succeir, i això amb un gran rigor històric i estètic.  
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ANC. Fons Brangulí (fotògrafs). Taller de fotogravat Unión de Fotograbadores S.A., Barcelona, c.1916 
 
La vessant del fotoperiodisme tenia com a finalitat la publicació en revistes i diaris en què hom 
treballava com a corresponsal i/o col·laborador. Així les imatges d’aquests fotògrafs van 
aparèixer en més de 75 revistes il·lustrades com ara ¡Cu-Cut! Barcelona Atracción, La 
Ilustración Española y Americana,  o la francesa Terrae Latinae i en més de 35 diaris com ara 
La Vanguardia, El Noticiero Universal, El Diluvio o La Tribuna. Destaquen els seus treballs 
continuats, des del 1914, com a corresponsals de l’empresa Prensa Española de Madrid, editora 
del diari ABC i les revistes Blanco y Negro i Campeón. El seu primer gran reportatge polític va 
ser la Setmana Tràgica (1909), al qual succeirien molts altres com ara la proclamació de la II 
República espanyola (1931) i els fets més significatius esdevinguts a la rereguarda durant la 
Guerra Civil espanyola i les lluites al Front d’Aragó (1936-1939). Altres reportatges són de 
caire comercial, com el seguiment de la Fira Oficial de Mostres de Barcelona des de la seva 
primera edició esdevinguda l’any 1920; altres de tipologia social, com festes i celebracions 
populars, i altres que recullen esdeveniments esportius de tota mena 
 

 
 
ANC. Fons Brangulí (fotògrafs). Classe de geografia per a nenes cegues de l’Institut Educatiu de Sordmudes y 
Cegues. Barcelona, c. 1926. 
 
 
La fotografia de registre documental la van abordar per encàrrec d’institucions, empreses i 
particulars. És aquí on podem veure una magnífica fotografia industrial i d’arquitectura. 
Destaquen les imatges urbanes fetes per a l’empresa Construcciones y Pavimentos, SA, 
encarregada de l’execució de gran part de les obres públiques i privades que van transformar i 
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modernitzar la fisonomia de la ciutat de Barcelona. Un exemple n’és l’esplèndid àlbum 
d’imatges anomenat La Reforma, calles y casas desaparecidas, que reflecteix els canvis 
urbanístics de la ciutat amb l’obertura del nou carrer de la Via Laietana. 
 
 L’exposició centrada en l’obra de Josep Brangulí, iniciador de la firma familiar, inclou també 
part de la trajectòria fotogràfica de Joaquim i els inicis de Xavier. Aquest projecte expositiu ha 
estat possible gràcies a l’articulació de tres eixos: la família Brangulí, l’Arxiu Nacional de 
Catalunya i la Fundació Telefònica 
 

 
 
ANC. Fons Brangulí (fotògrafs). Luis Orgaz, capità general de Catalunya, en l’acte de condecoració a soldats amb 
una  medalla militar celebrat en la cerimònia de benedicció de la bandera del Terç de Nostra Senyora de 
Montserrat. Barcelona, 1939. 
 
Els primers que van ser conscients del valor cultural de la fotografia van exercir de vetlladors 
del fons amb una cura i un respecte impecables. L’Arxiu Nacional de Catalunya, que és 
l’actual propietari i responsable de la seva custodia, conservació i difusió, fa disset anys que 
treballa continuadament en el tractament, la descripció i la difusió de les imatges. Tot això amb 
la finalitat de preservar el fons i alhora fer-lo accessible als ciutadans, oferint-los un patrimoni 
fotogràfic cabdal per a la seva memòria històrica. La Fundació Telefònica, que presenta 
aquesta magnífica exposició de la mà dels fotògrafs i comissaris Rafael Levenfeld i Valentín 
Vallhonrat, demostra un cop més el seu compromís amb el patrimoni artístic i, en particular, 
amb la tasca de recuperació d’autors que permetin completar la història de la fotografia al 
nostre país. 
 
L’exposició consta d’un conjunt de 304 còpies fotogràfiques modernes en gran format 
agrupades en sèries, respectant així l’estructura original de l’arxiu que van concebre els 
Brangulí. Les imatges, tal com diuen els comissaris, són els registres de la relació dels 
fotògrafs amb els esdeveniments enfrontats a les seves càmeres, registres de la seva realitat. 
Presenten, per tant, les claus per entendre una manera de pensar i de veure. I aquestes ens 
mostren particularment la manera de pensar i de veure de Josep Brangulí, un home únic en el 
panorama fotogràfic d’aquest període, que contribueix a enriquir la història de la fotografia i, 
en particular, la del fotoperiodisme.  
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ANC. Fons Brangulí (fotògrafs). Front d’Aragó, 1936 
 
L’exposició s’acompanya d’un seguit de vitrines, on s’exhibeixen còpies en paper originals de 
l’arxiu dels fotògrafs, exemplars de premsa amb portades signades per Brangulí i tot un conjunt 
de documents sobre la seva activitat professional. Igualment s’ha editat un catàleg que recull la 
totalitat de les imatges que formen part de l’exposició i tres textos que parlen del projecte 
expositiu, de la figura de Josep Brangulí i de la seva inserció en el període històric i en la ciutat 
en què va viure.  
 
L’exposició es pot visitar fins al dia 30 de gener de 2011 a la seu de la Fundació Telefònica a 
Madrid. Posteriorment es presentarà a Barcelona i continuarà itinerant per diverses ciutats 
d’Espanya i/o l’estranger. 
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Quin paperam! 
 
Xavier Pedrals i Costa, director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà 
 
En Pepito Sorrer i les termites de l’Arxiu de Peratosca 
 
En Pepito Sorrer és un dels personatges de la mitologia popular berguedana llegendari, d’un 
encant personal insuperable: va portar a la tancada ciutat de Muntanya espectacles de tota 
mena, els primers stripteases, fou empresari de cinema, finançà la cavalcada de reis, saltà les 
maces de la Patum... Diuen que va fer baixar els gegants a Barcelona, fins i tot.  
 
Per reis el seu discurs tenia una tornada que ha restat per sempre; encara l’actual rei negre, 
paper que sempre feia ell, inicia el seu discurs amb el “Jamalají, jamalajà...”  del Pepito; també 
la seva manera de saltar les maces, que a ell li imposava el seu físic, ha deixat rastre en el salt 
de maces de lluïment... 
 
Tingué també crítics mordaços i algun d’acèrrim, sobretot polítics de l’oposició al règim i 
capellans de moral estricta. I més d’un competidor, rival o altres tràfecs en els seus negocis. 
 
Per aconseguir els beneficis de ser a prop del règim, en aquell moment va haver d’afiliar-se a la 
Falange. Això es va escaure en els anys en què el bisbe Tarancón feia desfilar la verge de 
Fàtima per les parròquies berguedanes. Circulava una versió apòcrifa dels goigs d’aquesta 
advocació mariana, llarga de reproduir, tanmateix la tornada deia insistentment:  
 

La verge de Fàtima a Berga vingué 
a fer de Falange el Pepito Sorrer 

 
Al Josep Reguer, nom oficial del Pepito Sorrer, això dels arxius li va venir amb el matrimoni; 
amb la seva esposa heretà les secretaries que portava el seu sogre, un reguitzell d’ajuntaments 
petits dels quals feia mancomunadament de secretari, per tant, tenia cura dels seus arxius. 
Males llengües diuen que no hi anava gaire i que solia portar la majoria d’assumptes des de 
Berga mateix. Anava amb la seva llegenda. La realitat topa amb el record que deixà en tots els 
llocs pels quals va passar. Anar-hi hi anava, o si més no es feia notar quan hi era. 
 
Amb la mort del seu sogre, les secretaries començaren a anar de mal borràs, i potser tot plegat: 
va córrer per Berga amb algunes artistes dels espectacles que pujaven. Tothom recorda aquella 
negra amb qui va passejar pel carrer major, i era l’enveja, no confessada, d’un bon grapat 
d’espectadors de la seva vida pública. 
 
Diuen que se li va fer una bola i que cada vegada més els ajuntaments li demanaven comptes 
de la seva administració, perquè no sortien els números de cap manera. El cas arribà a ser 
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especialment greu a Peratosca. L’Ajuntament volia revisar tot l’Arxiu Municipal per intentar 
trobar les causes del desori i les responsabilitats. 
 
S’explica que el Pepito posà tèrmits a l’Arxiu, i que les féu servir d’excusa per la desaparició 
d’un munt de papers que el podien comprometre. 
 
Es va veure atrapat, molt, i finalment, pobre Pepito, agafà una drecera per deixar aquest món. 
 
Quan nosaltres anàrem a l’Arxiu de Peratosca per endreçar-lo, trenta anys després dels fets, 
vàrem trobar documentació únicament molt actual, un munt d’insecticides, i una munió 
d’insectes morts arreu. Semblava recent, per tant es mantenia la situació. Llavors vaig recordar 
la història dels tèrmits de l’Arxiu de Peratosca que m’havia contat el vell Vilardaga. No hi 
entenc gaire d’insectes, fora dels comuns, i els seus continuen negant aferrissadament el tema 
dels tèrmits: “els devia comprar a dotzenes a la Rambla, una oferta...”, diuen amb ira i ironia.  
 
Però la llegenda del Pepito Sorrer no para de créixer, perquè se n’hi atribueixen tantes que de 
fet no cabrien en una sola vida; una colla d’acudits s’han descarregat sobre la història del 
Pepito, que segur que ja portava l’oli, però no tantes garrafes. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

69 

Bibliografia 
 
ALEGRET, Josep Lluís; DARNACULLETA, Montserrat; GARRIDO; Alfons; PÉREZ, 
Montse. Les ordinacions de la pesquera de Calonge (segles XV-XVII). Girona: Generalitat de 
Catalunya. Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Diputació de Girona. Institut Ramon 
Muntaner, abril 2010. 139 p.  
 
CABAU, Josep M. “Estat dels arxius al Pla d’Urgell”, dins: Mascançà. Revista d’Estudis del 
Pla d’Urgell, 1 (Juneda: Centre de Recerques del Pla d’Urgell. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. Institut d’Estudis Comarcals del Pla 
d’Urgell, 2010), p. 83-87.  
 
Catàleg de l’exposició La vida a Sant Esteve de Banyoles fa 300 anys. Banyoles: Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany. Ajuntament de Banyoles, 2010. 31 p.  
 

DE L'  E X P O S I  C I  O

tA VIDA
A SANT ESTEVE
DE BANYOTES
FA 3OO ANYS

De a ma d,.  Tra Narcis Pasqra de Reg;rs,

monlo de a conri l ivn del nou fbat.  Ra nof de Padrd

iSerra s.  qLre acomlanyava el  d a de a seva
presa de possess o dcscobr re rr  conr era e noslre

monestf l r  fa l res cer iLs anys

try
A.llluu P,r{.:T "- ' :"

 
 
GRAU I PUJOL, Josep M.; PUIG TÀRRECH, Roser. “El salvament de l’arxiu parroquial de 
Vallfogona de Riucorb i el seu trasllat a Reus (1936-1937)”. A: Recull. Núm. 12 (Santa 
Coloma de Queralt: Associació Cultural Baixa Segarra, 2010), p.41-48. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

70 

IMATGE I RECERCA: ponències, experiències i comunicacions: 11es Jornades Antoni Varés, 
novembre 2010. Girona: Ajuntament de Girona, 2010. 143 p. 
 
Frederic Martí Carreras: fotografies. Catàleg de l’exposició sobre Frederic Martí Carreras, el 
setembre de 2010, dins el marc de la VI Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. Palafrugell: 
Ajuntament de Palafrugell, Arxiu Municipal, 2010. Col·lecció de fotografia local, 2. 22 p.  
 
MESTRE ROIGÉ, Esteve; SOLÉ BONET, Ton. Escrits del Pla d’Urgell. Dietaris, 
correspondència i documents (1650-1950). Lleida: Institut d’Estudis Comarcals del Pla 
d’Urgell. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura Mitjans de Comunicació. Arxiu 
Comarcal del Pla d’Urgell i Pagès Editors SL, desembre 2010. 208 p.  
 

 
 
NAVARRO i SASTRE, Natàlia, dir. GRASSOT i RADRESA, Marta; PADRÓS i COSTA, 
Sílvia; MAURI i MARTÍ, Alfred, coord. Estudi de camp de les col·leccions i dels fons 
fotogràfics dels ajuntaments de les comarques gironines. Girona: INSPAI, Centre de la Imatge, 
Àrea de Cultura, Diputació de Girona, 2010.128 p.  
 
NORMA GALLEGA DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSITICA (NOGADA). Grupo de Arquiveiros 
de Galicia. Vigo: Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 2010. 163 p.  
 
PLANES I ALBETS, Ramon. “El llibre Rectoria de Santa Maria de Ribelles, situada en la 
vegueria de Agramunt, bisbat de Urgell (911-1796) de l’arxiu del baró de Ribelles”, dins Arxiu 
de Textos Catalans Antics, 29 (Barcelona: IEC-FCT, 2010), p. 933-950. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

71 

PUIG i TÀRRECH, Roser. “Els expedients de pensió per orfenesa: un font d’investigació 
genealògic. L’exemple de la demarcació de Tarragona (1934-1939)”, dins: Paratge. Societat 
Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, 22 (Barcelona, 
2009), p. 213-217.  
 
ROS MASSANA, Rosa. Els capítols matrimonials. Una font per a la història social. Girona: 
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines. Universitat de Girona. Centre de 
Recerca d’Història Rural, 2010. 258 p.  
 

 
 
SERNA COBA, Erika. “El Col·legi de Procuradors Causídics de Figueres (1758)”, dins: 
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 41 (Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos, 
2010), p. 291-310. 
 
TÉBAR HURTADO, Javier. Dietari de postguerra del baró d’Esponellà (1940-1945). 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura Mitjans de Comunicació, 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, 2010. 252 p.  
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 740 
Fax 933 162 741 

72 

Arxius i societat
0uaderns de divulgacid histdrica
N(m 5

 
 
TERME. Revista d’història. Número 24. Terrassa: Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Arxiu Municipal, 2009. 316 p.  
 
TODA GÜELL, Eduard. Memoria sobre los archivos de Cerdeña. Edició íntegra del manuscrit 
a cura de Luca Scala. Càller: Gràfica del Parteolla (Biblioteca Eduard Toda, 1, juny 2009). 116 
p.  
 
VILA LLIVINA, Dolors. “Fons Joan Masferer i Barnils. Arxiu Patrimonial de Masjoan 
(Espinelves). Genealogies”, dins: Paratge. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, 22 (Barcelona, 2009), p. 13- 27.  




