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Editorial  
 
La Setmana Internacional dels Arxius 2011 
 
L’any 2004, en el Congrés Internacional d’Arxius, fet a Viena, es va adoptar una 
resolució unànime de tots els participants per la qual es va demanar a les Nacions 
Unides la creació d’un Dia Internacional dels Arxius. Així, des de l'any 2008 i 
coincidint amb el 60è aniversari de la fundació del Consell Internacional d’Arxius 
(CIA/ICA), el 9 de juny de 1948, els arxius de tot el món celebren la seva diada. 
 
Tal i com postula el CIA/ICA, el Dia Internacional dels Arxius té per objectius: 
 

 Conscienciar la ciutadania sobre la importància dels arxius perquè aquests 
constitueixen la base dels seus drets i de la seva identitat; 

 Sensibilitzar els dirigents sobre els beneficis de la gestió documental per al bon 
govern i el desenvolupament; 

 Sensibilitzar tant el sector públic com el privat de la necessitat de preservar els 
arxius a llarg termini i facilitar-hi l’accés; 

 Conscienciar la ciutadania sobre la singularitat dels documents conservats en els 
arxius; 

 Promoure i millorar la imatge dels arxius a escala mundial. 
 
En el marc d’aquesta celebració i durant una setmana sencera, del 6 al 12 de juny, els 
arxius de Catalunya van oferir multitud d’activitats amb l’objectiu d’apropar-se al sector 
públic i al privat i així millorar la seva imatge com a equipaments culturals necessaris i 
de qualitat.  
 
Enguany, el nombre d’activitats ofertes pels arxius catalans ha estat de més d’una 
vuitantena, fet que ha significat un augment considerable respecte d’anys anteriors: 
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D’aquestes dades es desprèn que progressivament creix l’interès i la participació 
ciutadana en les accions promogudes des dels arxius. Simultàniament, els arxius es 
donen a conèixer i es consoliden en el territori. Per tant, la celebració d’una diada lúdica 
com aquesta genera una magnífica simbiosi que ajuda a millorar la percepció que hom 
pot tenir dels arxius i a augmentar la seva visibilitat. 
 
Al llarg de la Setmana Internacional els arxius catalans han organitzat 36 jornades de 
portes obertes i visites guiades, 17 exposicions, 13 presentacions, 5 cursos, 5 
participacions en mitjans de comunicació, 4 conferències i una publicació.  
 
   

 
 
El tipus i la temàtica de les activitats han estat molt variats. A més de les habituals 
jornades de portes obertes i visites guiades, s’han dut a terme activitats molt 
innovadores com l’organització d’un sopar medieval, la publicació d’un anecdotari 
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sobre l’activitat de la Xarxa d’Arxius Comarcals o la projecció de pel·lícules com El 
último dia de la Guerra, de Juan Antonio Bardem (1969), rodada en escenaris de la Vall 
d’Aran. 
 
En l’àmbit de les exposicions s’han vist des de les mostres de documents més 
tradicionals fins a exposicions virtuals com “Els Ninots de l’Escrivà”, sobre els dibuixos 
localitzats en els llibres notarials gironins, o “DesCobertes”, sobre cobertes restaurades.  
 
Quant a les presentacions, cal destacar la presentació del XVI Curs d’Estiu Comtat 
d’Urgell, la presentació del projecte de l’exposició “Atàvic”, la presentació dels actes 
del 600 Aniversari del Fet Diabler a Cervera o la presentació del fons familiar dels 
Botet de Palamós. També s’han organitzat diversos cursos, concursos i tallers com el 
segon Curs d’aproximació als documents d’arxiu, medievals i moderns: textos per a 
l’estudi de la vida quotidiana,  el concurs en línia Pregunta a l’Arxiu, un taller sobre la 
confecció manual de papers pintats (guardes de llibres), etc.  
 
Amb relació a les conferències, s’han tractat temàtiques molt diverses com “La 
conservació i restauració de fons fotogràfics”, “L’assentament d’immigració andalusa a 
Olot (1950-1975)” o “Emprenedors del Maresme i els naufragis dels vaixells: llagut San 
Pedro, transatlàntics Titanic i Príncipe d’Asturias, i mercant Mirotres (1803-1920)”.  
 
També s’ha de destacar l’àmplia difusió que s’ha fet d’aquesta celebració. En total, es 
van fer quasi dues-centes intervencions en tots els mitjans de comunicació disponibles: 
televisió, premsa, ràdio i Internet.  
 
Així doncs, podem concloure que la celebració d’aquesta diada en el nostre territori ha 
estat molt positiva: s’ha augmentat el nombre i la qualitat de les activitats organitzades 
pels arxius, hi ha hagut alta participació ciutadana i se n’ha fet la màxima difusió 
possible a través dels canals de comunicació existents. 
 
Per últim, s’ha d’apuntar que un dels possibles reptes per a l’any vinent seria 
l’establiment d’una activitat conjunta i simultània a tots els arxius de Catalunya que hi 
volguessin participar. Creiem fermament que l’organització d’una acció conjunta seria 
molt beneficiosa per reforçar el caràcter i la identitat dels arxius catalans.  
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Qüestions de Treball 
 
Els resultats del Pla extraordinari d’ocupació de digitalització 
2010 
Enric Cobo Barri, cap del Servei de Coordinació General 
d’Arxius i Esther Redondo Garcia, arxivera 
 
El Pla d’ocupació de digitalització es va desenvolupar durant l’any 2010, gràcies a la 
signatura d’un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació i el Departament de Treball. Es va dur a terme a través dels Plans 
extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls – Treball). 
 
Les sinergies i complicitats del Departament de Treball i el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació es van fer extensives a la resta d’administracions, especialment 
ajuntaments i consells comarcals. El projecte va néixer amb la doble missió de generar 
uns actius professionals relacionats amb el sector de la digitalització i d’incrementar el 
patrimoni documental digitalitzat de Catalunya. En aquesta direcció es van projectar les 
accions necessàries per a la creació de llocs de treball i per a la digitalització d’una part 
important del patrimoni documental de caràcter històric. 
 
Per tant, el Pla d’ocupació de digitalització es desenvolupà entre els mesos de juny i 
desembre de 2010. Els arxius comarcals van ser la seu escollida de forma majoritària 
per desenvolupar els projectes d’àmbit local i comarcal, ja que disposen de maquinari, 
programari, recursos humans i coneixement adequats per dur a terme projectes de 
digitalització a diferent escala. 
 
Implícitament a l’objectiu de preservar i difondre el patrimoni documental català, hi 
havia un altre objectiu centrat en el foment de l’ocupació dirigida a noves tecnologies. 
Ambdós s’han assolit suficientment i, en el cas del paquet digital resultant envers la 
XAC, són evidents els beneficis qualitatius i quantitatius d’aquest Pla. 
 
1. Desenvolupament del Pla d’ocupació de digitalització (POD) 
 
La part més embrionària parteix de l’interès del Departament de Treball, a finals del 
2009, de generar un teixit professional qualificat a l’entorn de les tecnologies. Les 
primeres reunions varen fixar els paràmetres del projecte i les funcions d’ambdós 
departaments. A finals del 2009 es disposava d’un document elaborat pel Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació en el qual es dibuixava el conjunt del projecte.  
 
Durant l’any 2010 es van desenvolupar els plans d’ocupació des de la seva fase inicial 
de sol·licitud de la subvenció per part de l’Administració local (amb assessorament 
directe de l’arxiu comarcal i la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental), 
passant per la creació dels llocs de treball (selecció i contractació del personal), fins al 
tractament final de les imatges digitalitzades (enviament al repositori segur i difusió 
web) tal com s’observa en el gràfic següent: 
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La complexitat de gestió del POD ha estat un repte per a l’SGAiM i la XAC. La gestió 
integral del projecte, ajudant les administracions contractants a tramitar les sol·licituds i 
fent el seguiment i control dels treballs de digitalització i l’enviament posterior al 
repositori segur i la difusió mitjançant els canals web, ha representat un esforç 
important dels recursos humans del Departament de Cultura i una acció coordinada 
eficaçment de tots els actors que intervenen en projectes d’aquestes dimensions 
(arxivers, informàtics, advocats, tecnòlegs, formadors, empreses de suport, etc.). 
 
Les diferents fases de digitalització estaven definides en la Guia de digitalització v.3 
confeccionada per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental. Amb aquesta 
Guia es garanteix un ús correcte i eficient dels instruments de digitalització i es dóna 
coherència al projecte de digitalització reduint al màxim els errors i resultats no 
desitjats. 
 
 
2. Dades sobre treballadors, material tecnològic i formació 
 
L’impacte del POD en el món laboral ha provocat una important vinculació entre la 
societat i l’arxiu comarcal. Una relació fins ara més distant i que, tant el POD com el 
conjunt d’accions de complement, s’han encarregat de fer molt més amistosa. L’arxiu és 
vist, ja no com una caverna on s’investiguen fets històrics, sinó com un espai obert als 
ciutadans per accedir als documents que formen part de la història i del present d’un 
municipi o una comarca. 
 



 — 6 — 

En total s’ha impulsat la creació de 2.032 llocs de treball en el sector 3 del POD. Aquest 
sector incorporava treballs vinculats a les tecnologies i la digitalització i ha estat un dels 
elements innovadors i de major ressò social i mediàtic. Directament hi han participat 35 
(de 37) arxius comarcals i, des de l’antiga SGAiGD i la Xarxa d’Arxius Comarcals, 
s’ha donat suport a més de 100 municipis i consells comarcals. 
 
Dels 263 treballadors del POD que han treballat a les instal·lacions i amb material dels 
arxius comarcals, 167 estaven vinculats directament als arxius comarcals i 96 ho han fet 
a través de plans d’ocupació de caràcter municipal. 
 
Per tal de reforçar aquest seguiment i l’assessorament dels projectes de digitalització la 
Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental va crear un grup de treball que tenia 
l’objectiu de garantir el funcionament correcte del Pla: disseny, tramitació, 
comunicacions, màrqueting, seguiment d’incidències, valoració de resultats i disseny de 
programes a mitjà i llarg termini. Aquest grup de treball de caràcter multidisciplinari, 
amb 9 membres va desenvolupar 12 reunions de seguiment i suport durant els primers 5 
mesos del 2010. Les funcions essencials eren: 
 
- Dissenyar el POD. 
- Presentar el Pla i fer el seguiment de la seva tramitació. 
- Coordinar les accions i els treballs previs de formació dels treballadors. 
- Coordinar els directors dels arxius receptors del Pla i assessorar-los quant a 

metodologia de treball i desenvolupament del projecte. 
- Coordinar l’execució correcta del POD. 
- Gestionar incidències de nivell alt. 
- Dissenyar un model d’indicadors que permetessin desenvolupar una avaluació 

contínua i final del POD. 
- Avaluar el projecte de POD des de l’òptica de la globalitat territorial i funcional en 

cada cas. 
 
Un altre aspecte essencial i estratègic per a l’èxit del POD va ser la disponibilitat del 
maquinari i programari (hardware i software) amb què comptava la XAC. A més, 
donades les expectatives del Pla, el Departament de Cultura (SGAiGD) va decidir 
invertir en l’adquisició de maquinari específic de digitalització per reforçar el ja 
existent. En aquest context, l’SGAiGD va fer una inversió superior a 125.000 euros 
dirigida a l’ampliació i el reforç del repositori segur (DIDAC), a la dotació d’una 
estació de digitalització completa per a cada arxiu (adquirint-ne de noves en aquells 
arxius que no en tenien i completant les estacions de digitalització que ja hi havia), a la 
dotació per a 4 arxius de maquinari de digitalització especialitzat per donar servei també 
a la resta d’arxius dins del seu àmbit geogràfic, a l’ampliació del nombre d’escàners i a 
l’adquisició de material informàtic de suport com ara ordinadors, portàtils, discos durs, 
programari, etc. 
 
Un dels punts crítics del POD era la necessitat d’impartir una formació de qualitat i 
específica. Per aquest motiu es va dissenyar un programa que incorporés la distribució 
següent: 
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a) Elaborar un programa de formació que contemplés les àrees de coneixement 
següents: 

 
- Mòdul A. Introducció a l’arxivística.  
- Mòdul B. Preparació de la documentació per a la digitalització. 
- Mòdul C. Formació tecnològica. Digitalització dels documents.  
- Mòdul D. Formació pràctica en l’arxiu de destí. 

 
b) Contactar amb empreses qualificades del sector per tal que impartissin la 

formació específica de digitalització, confeccionant un programa comú dels 
apartats de formació amb caràcter arxivístic. 

 
c) Fer el seguiment de les sessions formatives, resoldre dubtes i oferir suport a la 

gestió de facturació de les empreses de formació respecte de les institucions 
contractants. 

 
En total es va gestionar la formació arxivística bàsica i tecnològica de més de 225 
treballadors. 

 
3. Dades sobre resultats de la digitalització 

 

Comarca 

Nombre de 
pàgines 

digitalitzades el 
2010 

Total de 
pàgines 

digitalitzades 

% que 
representa 
cada arxiu 
dins el total 

Vallès Occidental (Terrassa) 132.645 1.397.534 38,58 
Alt Camp (Valls) 376.810 543.727 15,01 
Gironès (Girona) 31.310 513.764 14,18 
Tarragonès (Tarragona) 104.512 411.312 11,36 
Alt Empordà (Figueres) 157.915 282.061 7,79 
Selva (Santa Coloma de Farners) 132.777 278.370 7,68 
Berguedà (Berga) 38.773 225.373 6,22 
Baix Empordà (la Bisbal) 21.372 179.827 4,96 
Segarra (Cervera) 129.388 154.526 4,27 
Baix Llobregat (Sant Feliu) 82.920 146.233 4,04 
Ripollès (Ripoll) 54.173 129.965 3,59 
Baix Ebre (Terres Ebre) 10.484 129.065 3,56 
Alt Penedès (Vilafranca) 40.480 116.973 3,23 
Pla de l'Estany (Banyoles) 97.214 97.635 2,70 
Cerdanya (Puigcerdà) 43.541 94.882 2,62 
Bages (Manresa) 15.401 89.890 2,48 
Noguera (Balaguer) 76.882 87.127 2,41 
Urgell (Tàrrega) 84.010 86.525 2,39 
Vallès Oriental (Granollers) 7.607 81.858 2,26 
Conca de Barberà (Montblanc) 52.095 79.308 2,19 
Pla d'Urgell (Mollerussa) 74.004 74.004 2,04 
Garraf (Vilanova) 12.485 67.485 1,86 



— 8 — 

Anoia (Igualada) 59.392 60.853 1,68 
Baix Penedès (Vendrell) 49.500 52.820 1,46 
Segrià (Lleida) 23.832 41.139 1,14 
Pallars Jussà (Tremp) 33.868 37.293 1,03 
Solsonès (Solsona) 4.078 37.108 1,02 
Alt Urgell (la Seu d'Urgell) 33.869 33.869 0,94 
Baix Camp (Reus) 20.119 33.319 0,92 
Garrotxa (Olot) 16.383 28.012 0,77 
Osona (Vic) 5.392 23.990 0,66 
Ribera d'Ebre (Móra d'Ebre) 18.279 21.802 0,60 
Priorat (Falset) 9.872 21.683 0,60 
Pallars Sobirà (Sort) 5.515 17.444 0,48 
Val d’Aran (Arròs) 8.653 11.061 0,31 
Maresme (Mataró) 4.989 4.989 0,14 
 2.070.539 5.692.826 100% 

 
La taula anterior recull el nombre de digitalitzacions fetes per cada arxiu al llarg de 
l’any 2010 i, en la segona columna, les imatges digitalitzades en els darrers anys. La 
columna de les digitalitzacions fetes el 2010 respon, en major part, a les actuacions 
dutes a terme amb els plans d’ocupació, però en alguns arxius, aquests no han estat els 
únics projectes de digitalització, per això se sumen totes les actuacions fetes dins de 
cada arxiu al llarg de tot l’any. A diferència de la taula anterior, el gràfic següent, sí que 
recull, de manera exclusiva, les digitalitzacions obtingudes a través dels plans 
d’ocupació. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tal com es pot observar, hi ha hagut grans diferències en els resultats 
obtinguts en els diversos arxius. Aquest fet respon en gran part a la 
diversitat de perfils dels treballadors, així com al nombre d’aquests. 



— 9 — 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb les últimes aportacions del POD, actualment la Xarxa d’Arxius 
Comarcals ja disposa d’un total d’imatges digitalitzades que supera amb 
escreix els 5,6 milions. 
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4. Conclusions 

 
El desenvolupament del POD ha representat per als arxius comarcals un gran increment 
del valor tecnològic i del patrimoni digital. A més, ha obert una via de col·laboració 
amb les administracions locals que encara continua, amb les noves edicions de plans de 
digitalització a través de plans d’ocupació ordinaris. 
 
A més, el POD ha brindat als arxius comarcals la possibilitat de consolidar el seu paper 
d’espai tecnològic i de suport a les iniciatives d’àmbit local i comarcal, establint 
complicitats i sinergies comarcals per desenvolupar polítiques comunes de 
digitalització. Aquest punt és altament interessant i en un àmbit comarcal adquireix un 
valor indubtable per al conjunt de la Xarxa d'Arxius Comarcals. És especialment en 
aquelles comarques amb menys densitat de població i més allunyades de Barcelona on 
l’arxiu comarcal ha esdevingut un referent en aplicació de tecnologia.  
 
Aquest tipus de projectes incorporen les tecnologies al món dels arxius, un món que està 
en ple procés de canvis, però encara manté estigmes basats en la història i el passat. És 
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per això que són un veritable reforç positiu de les activitats i el paper dels arxius del 
segle XXI. Des de la seva tasca inicial de centre de preservació històrica i espai destinat 
a un estudi clàssic de la història, els arxius estan evolucionant a una velocitat de 
vertigen cap a un nou marc de relacions amb la societat. Aquest marc de relacions es 
basa en la diversitat d’usuaris i dels seus interessos, però també en l’ús de les 
tecnologies per a la preservació i la difusió del patrimoni documental. A més, el 
desenvolupament de sistemes de gestió documental i el consegüent paper dels arxivers 
comarcals en el territori són uns elements essencials per apreciar aquest canvi. 
 
Indubtablement, el POD, tant l’extraordinari del 2010, com els ordinaris que s’estan 
desenvolupant actualment, manifestaran la rendibilitat de la inversió amb la 
incorporació progressiva de les dades en els canals de comunicació: web, arxius en 
línia, portal, etc. A més, aquests plans tenen molts beneficis col·laterals entre els quals 
destaquen la seva capacitat de posar en relació la societat amb els arxius, els ciutadans 
amb els arxivers i també la de crear una nova dimensió dels arxius on apareixen com a 
centres moderns en els quals, sense perdre l’essència del valor patrimonial, es poden fer 
projectes de gran abast, modulats a les necessitats de cada comarca i de cada ciutadà. La 
digitalització és un exemple de com conjugar la funció de l’arxiu i les necessitats de 
coneixement de la societat. Una societat que, cada vegada més, accedeix a la informació 
i a la documentació a través d’Internet. 
 

Arxius accessibles. Adaptació de productes d’arxiu per a 
l'accés de persones cegues i deficients visuals 
Joan Soler i Jiménez, director de l’Arxiu Històric de Terrassa 
 
Ha estat intenció de l'Arxiu Històric de Terrassa (AHT) i de l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental (ACVOC) l'adaptació de productes d'arxiu per a persones amb visió 
reduïda o totalment cegues. El sector arxivístic, a diferència del museístic i el 
bibliogràfic, no ha aprofundit fins ara en aquest tipus de tasques. Sens dubte es tracta 
d’una bona oportunitat per fer una relectura dels clàssics productes d'arxiu, un exercici 
innovador en el nostre sector i que permet sintetitzar la informació que normalment 
divulguem amb un vocabulari potser massa tècnic. Veure l'arxiu amb uns altres ulls, i 
mai millor dit, també ens permet evolucionar en el nostre discurs fent-lo més amè, 
aclaridor i didàctic. En aquest sentit, com a primera experiència a l’Estat, l’any 2010 
s’ha presentat un projecte centrat en les quatre actuacions següents: 
 
1- La senyalització de l'Arxiu Històric per a persones cegues mitjançant l'elaboració de 
dos plànols tàctils. Un s’ha disposat de manera fixa al vestíbul de l'arxiu i el segon 
s'utilitza com a suport informatiu durant les visites guiades per explicar el recorregut 
que fan els documents que entren en el nostre arxiu. 
 
2- L'edició adaptada del Llibre de privilegis de Terrassa (1228-1652) al sistema braille. 
Es tracta de l'adaptació d'un llibre fonamental per interpretar els orígens de la vila de 
Terrassa i la seva primera organització municipal. Se n’ha fet una edició de 100 
exemplars. Aquest producte va dirigit a persones cegues totals i a lectors de sistema 
braille. 

 



 — 12 — 

3- L’edició del text del Llibre de privilegis en format d’audiollibre perquè la persona 
cega o deficient visual, que no conegui suficientment el sistema braille, pugui escoltar el 
contingut del llibre. 
 

 
 
4- Distribució de l’opuscle homònim del llibre en sistema braille. Aquest opuscle era un 
producte ja existent, fet el 2006 amb motiu de l’edició diplomàtica del Llibre de 
privilegis que havia preparat el mateix arxiu i que disposa del text distribuït a doble 
espai i en lletra Arial 14. Aquestes característiques faciliten la lectura a persones amb 
deficiència visual no coneixedores del sistema braille. 

 
A fi i efecte de posar en pràctica totes les propostes presentades, durant el 2010 s’han 
fet un seguit d’activitats que han permès arribar al públic desitjat, però també al públic 
en general. Un dels grans valors del projecte és el fet que l’esforç de síntesi que és 
poder explicar a persones cegues els nostres productes, genera un discurs sense artificis. 
Sintetitza allò essencial a comunicar. Les activitats proposades han estat les següents: 

 
1- Acte públic de presentació del Llibre de privilegis de Terrassa (1228-1652), el 20 
d’octubre de 2010. En aquest acte la senyora Teresa Palahí, delegada territorial a 
Catalunya de l’ONCE; el senyor Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Pere Navarro, alcalde de 
Terrassa, han signat un conveni de col·laboració per donar continuïtat a les iniciatives 
plantejades en aquest projecte. A l’acte hi assisteixen més de 150 persones, entre elles 
un ampli col·lectiu de cecs i deficients visuals de la comarca del Vallès Occidental. 
Durant l’acte es distribueixen uns 40 exemplars de l’edició braille del Llibre de 
privilegis. 

 
2- Distribució de 40 exemplars del llibre en sistema de lectoescriptura braille a 40 
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biblioteques públiques de l'Estat espanyol i algunes d’internacionals. Aquest és el 
compromís: fer difusió d’aquests materials als centres bibliogràfics que disposen ja de 
col·leccions especialitzades per a persones cegues o deficients visuals. 

 
3- Activació d’un servei de visites organitzades per a col·lectius de cecs de l'Agència 
Administrativa de l’ONCE a Terrassa i de la Delegació de Catalunya i de la resta de 
l'Estat espanyol. El guió d’aquesta visita té l’estructura següent: 

 
- La visita al nostre arxiu es fa amb cita prèvia i en grups reduïts per donar una 

atenció millor al visitant. En aquest sentit el personal de l'arxiu s’ha format per 
disposar dels coneixements necessaris per oferir un tracte adequat a les persones 
amb aquest tipus de necessitats. 

 
- Els conceptes que s'explicaran en la visita són els següents: Què és un arxiu? Per a 

què serveix? Quins documents conserva? Què pot buscar un ciutadà en un arxiu? 
Quins suports materials s'han utilitzat al llarg de la història (pergamí, paper, etc.)? 
Quin recorregut fa un document des que entra a l'arxiu fins que en podem disposar a 
la seva localització definitiva? Com es fan els processos d'eliminació, restauració, 
digitalització i conservació dels documents? 

 
- En la visita a l'Arxiu s'ofereix un llibre adaptat a sistema braille per a les persones 

cegues totals i un llibre adaptat per a les persones amb deficiència visual. També hi 
ha la intenció de facilitar productes d’arxiu en sistema digital per a les persones que 
vulguin treballar amb un ordinador adaptat a casa seva (aquest tema s’està avaluant). 
La nostra pàgina web ja disposa de nombrosos documents i materials del nostre 
arxiu digitalitzats, als quals des d'un ordinador personal adaptat es pot accedir. 

 
Creiem convenient fer aquest conjunt d’iniciatives projecte per les raons següents: 
 
1- El Llibre de privilegis com a model exportable a altres arxius catalans o estatals. 
Aquest tipus de document és molt comú en tot tipus de poblacions espanyoles: es 
tractava de la compilació de tot el corpus legal que garantia l'autonomia i l'autogovern 
dels municipis en l'antic règim. D'aquesta manera es feien uns llibres escrits en pergamí 
i àmpliament il·lustrats —alguns d’una bellesa imponent— per a la memòria i la 
solemnitat del dret propi. Aquest producte, doncs, posa en relleu un dels documents més 
importants de la història dels municipis catalans i estatals, fet que permet estendre la 
possibilitat d'acció en matèria d'accés a tots aquests llibres. 
 
2- L'accés als arxius no és sempre fàcil. Els fons documentals requereixen una 
especialització prèvia que impedeix un accés àgil i senzill a la documentació i la seva 
comprensió. Aquest punt ha diferenciat en certa manera el sector arxivístic del 
museístic, on la interacció persona-monument sembla més directa. Tanmateix, la 
documentació aporta un coneixement de context de valor inigualable al mateix 
temps que "parla", explica en paraules que la persona cega pot escoltar, elements que 
potencien el seu valor cultural i social. En aquest sentit, l'esforç d'explicar la 
documentació al públic cec o amb deficiència visual ens permet sintetitzar un discurs 
potser més clar i directe. L'adaptació del material a un públic invident redunda en una 
millora del mateix servei, element sens dubte innovador. 
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3- La història local permet als ciutadans fomentar la seva integració a un col·lectiu 
i permet potenciar uns elements d'identitat comuns. En aquest sentit fomentar l'accés 
a aquesta història entre el públic cec i deficient visual permet la seva aproximació també 
a aquests valors. 
 
4- Les visites a un arxiu poden ser molt beneficioses per entendre el nostre passat comú 
i potenciar el coneixement dels contextos històrics. Aquest coneixement, emanat 
directament de la font original, sense intermediaris, permet una aproximació més crítica 
a la comprensió del passat i sobretot redunda en un coneixement del patrimoni cultural 
que permet una anàlisi crítica de la nostra societat. En aquest sentit aquests valors 
poden ser transmesos també a les persones que tenen un accés visual directe a aquest 
material. 
 
5- L’aparent senzillesa de la proposta també és un valor a tenir en compte. Poca 
despesa econòmica, alta rendibilitat social. Aquest és un axioma interessant a considerar 
en època de crisi a fi i efecte d’orientar la nostra vocació social a allò que realment sigui 
significatiu per a la societat a qui donem servei. 
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Noticiari 
 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 
 
Acte de signatura dels contractes de cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya i 
a l’Ajuntament de Barcelona del fons fotogràfic d’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 que va treballar a 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, a la 
publicació Ecos de Sociedad (revista Hola) i 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 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 Capella Roa, present a l’acte, 
Antonio Carlos Capella Roa i Maria Isabel Capella Roa.  
 
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp inaugura un nou equipament d’armaris compactes 
automatitzats 
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp va inaugurar el 29 de juliol un nou equipament 
d’armaris compactes electrònics. Va presidir l’acte l’alcalde de l’Ajuntament de Valls, 
senyor Albert Batet Canadell, i hi foren també presents el secretari general del 
Departament de Cultura, senyor Xavier Solà i Cabanes; el director general del Patrimoni 
Cultural, senyor Joan Pluma i Vilanova, i el president del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp, senyor Joan Josep Raventós Coral. Foren també convidats a l’acte els alcaldes de 
la resta de municipis de la comarca. El nou equipament té la finalitat d’ampliar la 
capacitat de dipòsit de l’arxiu i dotar-lo de la infraestructura necessària perquè pugui 
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desenvolupar les seves funcions de custòdia amb els mitjans i les condicions adients. 
Aquest equipament ha implicat una inversió per part del Departament de Cultura de 
122.622,32 euros. 
 
L’equipament automatitzat és el primer que s’instal·la en un arxiu de la Xarxa. La 
necessitat imminent d’ampliació de capacitat de dipòsit de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Camp en un espai de superfície limitada, ha requerit el plantejament d’uns armaris amb 
unes alçàries específiques que possibiliten incrementar al màxim l’espai. El fet 
d’escollir-los automatitzats ha estat per facilitar la mobilitat i la gestió de la 
documentació i la feina diària dels arxivers. A més a més, des de la signatura del nou 
conveni de gestió i l’aplicació del model de cogestió que sumarà l’Arxiu Municipal de 
Valls a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, aquesta ampliació era indispensable per donar 
cabuda al conjunt documental de l’Ajuntament de Valls i dels fons que configuren el 
patrimoni documental de l’Arxiu Comarcal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACAC. Armaris compactes automatitzats 
 
La unió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC) i l’Arxiu Municipal de Valls 
(AMV) a la Casa de Cultura sempre s’ha vist com una oportunitat, però també comporta 
reptes. Aquesta unió es va planificar des d’un punt de vista tècnic en un text consensuat 
pels directors d’ambdós arxius al juliol del 2007. En el text es tractaven temes com el 
fet de poder tenir dipòsits diferenciats i pactar horaris i vacances per ampliar el servei o 
la gestió dels fons (que vol dir qui es fa càrrec del seu tractament). De portes enfora 
l’ACAC i l’AMV, tot i mantenir la seva identitat, han d’oferir un servei unificat i això 
comporta que l’AMV s’adeqüi a la descripció i al programari informàtic de la 
Generalitat de Catalunya. Ambdós arxius també assumien el compromís d’implantar 
progressivament un sistema de gestió documental a totes les administracions de la 
comarca. Poder dur a terme aquests objectius depenia, en bona part, de les 
infraestructures i el principal inconvenient era la capacitat dels dipòsits de l’ACAC, que 
si acollia l’AMV es reduïa a 10 metres. Amb la instal·lació dels nous armaris compactes 
aquest marge s’amplia als 1.700 metres i dóna un horitzó d’ocupació de 8-9 anys. Resta 
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ara dimensionar les necessitats de les sales de treball, consulta i dipòsits especials per 
garantir un servei òptim.  
 
Arxiu Nacional de Catalunya 

  
L’ANC completa el fons documental de l’empresa Torras, Herrería y Construcciones, 
SA, amb els arxius cedits per CELSA 
Al juliol de 2002 ingressà a l’Arxiu Nacional de Catalunya una part de l’arxiu original 
de l’empresa siderúrgica Torras, Herrería y Construcciones, SA, a títol de donació, per 
part d’Assumpció Feliu i Torras, descendent del creador de la societat. El fons, d’un 
volum de 138 m, conté fonamentalment els expedients tècnics d’obres i projectes 
produïts per l’activitat del taller de construccions metàl·liques de l’empresa, 
especialitzat en la construcció de cobertes i estructures tant d’edificis industrials (i 
maquinària pesant), com d’obra civil en general. L’empresa col·laborà amb arquitectes 
rellevants, com ara els Sagnier Villavecchia, Balcells i Buigas, Raspall i Mallol, Fossas 
i Martínez, Goday i Casals, Morera i Gatell o els Bassegoda. Del nombrós volum de 
projectes destaquen les instal·lacions industrials de SEAT a la Zona Franca de 
Barcelona, diverses instal·lacions per a l’empresari Eusebi Bertrand i Serra, així com 
infraestructures ferroviàries per a la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 
España, RENFE o el Funicular de Montserrat. Entre els edificis civils singulars hi 
trobem la Casa de Correus de Barcelona, la coberta de tribuna del camp de les Corts del 
F. C. Barcelona o diverses instal·lacions de la Compañía Nacional Telefónica de España 
a Barcelona. Després d’un exhaustiu tractament arxivístic del fons i de la corresponent 
tramitació de l’expedient administratiu, el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació acceptà formalment la donació del fons el 28 de maig de 2010 (DOGC, 
núm. 5654, de 21 de juny de 2010).  
 
Al març del 2011 l’empresa hereva dels actius de la vella siderúrgica desapareguda, la 
Compañía Española de Laminados, SA (CELSA), mitjançant el seu president, Francesc 
Rubiralta i Rubió, ha donat a la Generalitat i ingressat a l’ANC la resta de l’arxiu 
original. Conté documentació de l’extens període 1902-1995 i ocupa un volum de 73,1 
m. En destaquen les escriptures de constitució i els estatuts, l’historial propi i la 
documentació personal de membres de la família Torras; escriptures de poders i 
convocatòries de la Junta General d’accionistes; memòries, acords amb altres empreses, 
correspondència, informes i estudis de direcció; la documentació sobre la construcció de 
la fàbrica de Castellbisbal i sobre el patrimoni immoble de l’empresa a Barcelona i 
Tarragona; el testimoni documental de les emissions d'accions i obligacions per al 
finançament de la societat; reclamacions judicials, plets i auditories; comptabilitat 
general i auxiliar, arbitris, llicències d'importació i estadístiques de vendes; expedients 
d'exportació; altes i baixes del personal, salaris, expedients de regulació d'ocupació i 
assegurances socials; i documentació de les diverses empreses filials i participades 
impulsades sota el paraigua de Torras. Amb l’ingrés d’aquesta documentació es 
restableix la integritat original del fons i es fixen les bases per al seu tractament 
arxivístic conjunt, fet que posa a l’abast dels investigadors la base documental 
necessària per reconstruir la trajectòria de l’empresa siderúrgica més important de la 
història del nostre país. 
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Els expedients de recuperació del patrimoni arquitectònic i dels nuclis antics ja es 
poden consultar per Internet 
El 24 de febrer de 2011, l’Arxiu Central de l’actual Departament de Territori i 
Sostenibilitat —antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques— va 
transferir a l’ANC 704 expedients de la sèrie Recuperació del patrimoni arquitectònic i 
dels nuclis antics iniciats entre els anys 1978 i 1996 amb un volum total de 72,8 m. 
Aquests expedients s’han integrat al fons Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
 
Els expedients generats entre 1978 i 1981 van ser iniciats per l’Administració perifèrica 
de l’Estat i, amb motiu dels traspassos de competències Estat-Generalitat, a partir de 
febrer de 1981 se n’ocupà la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. Des del 1996 
l’INCASOL també participa en la gestió d’aquest tipus d’expedients. 
 
Al juny del 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va donar a 
conèixer el contingut de la documentació publicant el llibre 30 anys de rehabilitació 
urbana (1978-2008). Es tracta d’un recull de 654 fitxes, ordenades alfabèticament per 
municipis, on consten les dades bàsiques de cada projecte (títol, descripció, dates d’inici 
i de tancament, municipi i comarca, tècnics, cost de la inversió, fonts de finançament) i 
algunes fotografies posteriors a la rehabilitació. 
 
En els expedients, però, podem trobar molta més informació ja que estan documentats el 
seguiment i la tramitació de les actuacions des del seu inici fins a la seva finalització. 
Així hi podem trobar diferents documents com el projecte amb la memòria, els plànols, 
el plec de prescripcions tècniques, el pressupost i el programa. També hi consta 
l’escriptura notarial de contractació del projecte de l’obra adjudicada, correspondència 
integrada per oficis i escrits sobre el seguiment econòmic i tècnic de l’obra; fulls de 
revisió de preus, certificats d’obres; propostes i autoritzacions de les despeses i els actes 
de recepció i liquidació final que tanquen l’expedient. També en 196 expedients 
s’inclouen fotografies de les obres.  
 
La informació que se’n treu esdevé una font per al coneixement de l’evolució i la 
transformació del paisatge urbà i, sobretot, dels edificis singulars i històrics d’arreu de 
Catalunya. La descripció de la sèrie documental és accessible a través del web de 
l’ANC.  
 
 
Arxiu Municipal d’Alcover  
 
Tractament arxivístic del fons del Jutjat de Pau  
El fons del Jutjat de Pau conté la documentació generada per l’Administració de justícia 
en el municipi d’Alcover, des de l’any 1860.  
Amb un volum d’uns 27 metres lineals, es troba actualment en procés de classificació i 
ordenació. S’organitza d'acord amb la classificació funcional que estableix les directrius 
de treball recollides a la classificació dels fons documentals dels jutjats municipals, de 
pau, comarcals i de districte.  
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Es tracta d’un fons on la majoria dels documents fan referència a causes judicials i 
criminals. Una part molt important és la produïda pel Registre Civil amb relació a 
naixements, matrimonis i defuncions.  
Arran d’una intervenció arxivística inicial l’any 2009, s’identificaren els documents 
generats pel Jutjat de Pau com un fons clarament diferenciat de la documentació 
municipal, ja que és el resultat de les funcions i activitats d’una institució amb 
personalitat pròpia.  
 
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà 
 
Interessant acord de reprografia de la col·lecció fotogràfica d’Hora Nova amb 12.000 
imatges 
El bisetmanari altempordanès Hora Nova va néixer amb la voluntat de trencar el 
monopoli de la premsa d’origen i tarannà franquista, amb el nom d’El 9 País en ple 
període de la transició democràtica, immediatament abans de la celebració de les 
primeres eleccions generals. Una sentència de reclamació del diari madrileny El País 
obligà a canviar de nom pel d’Hora Nova a partir del març del 1979. Porta per subtítol 
Periòdic Independent de l’Empordà i és editat a Figueres. Conserven totes les imatges 
preses des del primer exemplar, de tal manera que tenen un material gràfic comarcal de 
primer ordre com a testimonis de primera fila de tots els actes públics altempordanesos, 
tant de la vida política com cultural, esportiva... durant poc més d’una vintena d’anys. 
La majoria de les dotze mil fotografies (1977-2000) són en blanc i negre, mentre que les 
que són en color tenen un volum menor. Es podran consultar públicament, encara que el 
seu ús està limitat a finalitats culturals sense ànim de lucre. 

 

 
 

ACAE. Fons Hora Nova. Capgrossos de Cadaqués, 1990 
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ACAE. Fons Hora Nova. I Fira del Formatge de Lladó, 1997 
 
Digitalització de la col·lecció d’imatges de la senyora Dídia Holgado, de Torroella de 
Fluvià 
La senyora Dídia Holgado és col·leccionista i afeccionada a la fotografia des de fa força 
anys. Fruit d’un conveni de reprografia, ha cedit a l’ACAE la seva col·lecció personal 
formada per un parell de milers d’imatges, amb una datació compresa des de principis 
de la dècada dels anys vuitanta fins a l’actualitat i la seva temàtica és diversa: patrimoni 
artístic i natural, diades i celebracions de festes majors, conferències al Centre d’Estudis 
del Baix Fluvià, exposicions, visites de personalitats polítiques i societat en general. La 
col·lecció és de gran qualitat i d’interès, sobretot pel que es refereix a les imatges de 
patrimoni artístic i natural de la zona del Baix Fluvià. Hi trobem nombrosos reportatges 
sobre exposicions d’artistes professionals i amateurs d’arreu de la província i, en 
especial, de la comarca altempordanesa. Podem destacar-ne les vistes generals i en 
detall de l’església i les pintures murals de Sant Tomàs de Fluvià.  
 



 — 21 — 

 
 

ACAE. Col·lecció D. Holgado. VII Festa de Sant Tomàs de Fluvià de l’any 1985 
 
La família Vives de can Dalí de Llers ingressa el seu fons (1591/1890) a l’ACAE 
La família Vives de Llers apareix anomenada documentalment per primera vegada en 
una àpoca del 1706, quan un primer Josep Vivas (fins al segle XIX sempre apareix escrit 
amb a) era casat amb Tecla Dalí, filla de Gregori Dalí, tots de Llers. La família Vives 
adquirí la casa dita can Dalí de Llers, ja que era propietat d’aquesta família, que més 
endavant marxà a Figueres on nasqué el conegut pintor, Salvador Dalí. Tant la família 
Vives com la Dalí durant generacions van ser simples treballadors de la terra a Llers. 
Coneguts descendents de la família Vives han estat l’advocat Pere Vives Casademont 
(1860-1934) i Ignasi Vives Noguer (1837-1908), que va ser farmacèutic i militar. La 
casa pairal va ser bombardejada durant la retirada del 1939 i només en restà la façana, la 
qual s’acabà d’enderrocar quan s’hagué d’ampliar la carretera que comunica amb els 
Hostalets de Llers. Pere Vives Casademont fou alcalde de Figueres els anys 1926-27, i 
el seu pare, Anton Vives i Noguer, va morir jove assassinat pels carlins sota una alzina 
de la finca. El total de documents és de 108 peces, que inclouen una àpoca de pagament 
feta en un pergamí del 1611.  
 
Elaboració d’un catàleg amb 340 projectes de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús 
Recentment l’Arxiu Comarcal ha conclòs l’elaboració d’un catàleg de tots els projectes 
dipositats a l’Arxiu Comarcal fets per l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús des de la 
capital altempordanesa; a part, atesa la seva triple vessant professional, hi ha més obra 
seva a l’Arxiu Municipal de Girona, corresponent a l’etapa en què hi fou arquitecte 
municipal; a l’Arxiu Històric del COAC de la Demarcació de Girona i també a l’Arxiu 
Municipal de Figueres, on hi ha altres projectes. Nascut a Barcelona, obté el títol 
d’arquitecte a l’Escola de Barcelona el 1911 i, el 1913, el grau de doctor arquitecte. Fou 
membre de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana. Ben aviat començà a col·laborar en publicacions on difonia les 
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seves idees sobre l’arquitectura, l’urbanisme i, per extensió, la societat. El 1915 guanyà 
la plaça d’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Figueres i el 1922 el mateix càrrec a 
Girona. Els anys 1939-1941 fou expedientat i destituït com a arquitecte municipal de 
Figueres i Girona. Morí a Barcelona l’any 1970. Com a llegat deixà nombrosíssims 
edificis de caràcter públic i grans obres d’urbanització a Girona i Figueres. 
 
Presentació dels Annals de l´IEE núm. XLI 
L’edició d’enguany dels Annals de l’IEE ofereix una vintena de treballs d’investigació, 
a part dels set que figuren en el dossier monogràfic sobre el primer franquisme (amb 
col·laboracions sobre el mas Perxés d’Agullana, la Figueres de la postguerra, 
l’Hermandad de Cautivos por España, els Expedients de Responsabilitats Polítiques de 
Vilajuïga, l’ensenyament, de Salomó Marquès, entre d’altres). Tot i que els temes 
relacionats amb la història representen el gruix més important (com l’estudi presentat 
sobre la primera acta de consagració de l’església de Sant Quirze de Colera, el castell 
d’Arenys d’Empordà, el paludisme a l’Empordà del XIX, l’Aeronàutic Club Empordanès 
del 1931 al 1936, la població de Figueres entre 2000-2010...), hi ha altres apartats 
dedicats a les ciències (les comunitats de coralls al canó de cap de Creus, la col·lecció 
zoològica de Joan Ortensi de Roses, els estornells de Figueres i el projecte Miradors), a 
la llengua i la literatura (un recull de modismes empordanesos del folklorista Cels 
Gomis, i un estudi de la poesia de Montserrat Vayreda), i el treball guanyador del IX 
Premi de Recerca Albert Compte sobre Narcís Roget, de Pol Vidal. Els volums anteriors 
dels Annals són consultables en línia a www.raco.cat  
 
Conclòs el Cens d’Arxius de l’Alt Empordà 
El cens d’arxius és un instrument obligat per llei que, en el cas de l’Alt Empordà, ha 
aplegat la identificació i la descripció d’un total de 340 unitats censables mitjançant 
l’ompliment d’una fitxa model preparada per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental. El nombre de fons documentals, però, és més alt, ja que alguns arxius 
custodien més d’un fons a la vegada. La distribució de les 340 unitats censables ha 
quedat distribuïda segons la titularitat de la documentació: 114 unitats de titularitat 
pública autonòmica, 71 de l’Administració local, 27 de l’Administració estatal; les 
associacions i fundacions han sumat 62 unitats, les empreses, 16; les persones físiques, 
41, i altres entitats, 9. La iniciativa, en general, ha estat ben acollida per totes les entitats 
i els organismes que s’han visitat. Aquest repertori ha permès identificar tots els centres 
públics i/o privats que custodien documentació i que formen part del patrimoni 
documental altempordanès. 
 
Archiu Generau d’Aran 
 
La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, visita l'Arxiu 
El passat 18 de març, l'Archiu Generau d'Aran va rebre la visita de la vicepresidenta del 
govern, Joana Ortega, que va recórrer les diverses instal·lacions del centre. En la sala de 
tractament de la documentació, la directora del centre va parlar dels darrers treballs de 
digitalització fets a l'Arxiu a través dels Plans d'ocupació del 2010.  
 
A la sala de consulta es van poder veure diversos documents custodiats per l'Arxiu: la 
Querimònia, recull de privilegis atorgats a la Val d'Aran l'any 1313 pel rei Jaume II; les 
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ordinacions, document del 1616 on es regula el Conselh Generau d’Aran i l'àlbum de 
gravats de la Val d'Aran fets per Maurice Gourdon a finals del segle XIX. 
 
Signatura de l’Acta de lliurament de documentació aranesa. Els documents han estat 
custodiats per l'Institut d'Estudis Ilerdencs durant més de 70 anys 
 El 25 de març de 2011 es va fer l'acte de lliurament del conjunt documental aranès 
custodiat des dels anys quaranta del segle XX a la ciutat de Lleida. L'acte s'ha fet a la 
Casa deth Senhor d'Arròs, seu institucional del Conselh Generau d'Aran i de l'Archiu 
Generau d'Aran. L'Acta de lliurament ha estat signada pel president de la Diputació de 
Lleida, Jaume Gilabert, i el síndic d'Aran, Francés X. Boya.  
 
L’any 1938 Manuel Abizanda, agent del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, es va fer càrrec de la documentació que es trobava al presbiteri de l’església 
de Salardú. Aquest legat es va enviar a Saragossa. Un cop acabat l’esdeveniment bèl·lic, 
la documentació es va dipositar a l’Antic Hospital de Santa Maria de Lleida, actual seu 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.  
El conjunt documental és format per 269 unitats documentals en paper i 45 pergamins 
del Conselh Generau d’Aran; del Terçon de Pujòlo, de la vila de Salardú; del Conselh 
dera Bartièra i de pobles com Garòs, Gausac, Gessa i Vielha (s. XIV-XIX). 
 
Nova publicació de l'Archiu Generau d'Aran 
L'Archiu Generau d'Aran ha publicat el Quadern núm. 2 titulat Era documentacion 
patrimoniau e familiara aranesa. Es hons depausadi en Archiu Generau d'Aran. A 
l'Arxiu es troben dipositats 34 fons patrimonials dels pobles de Bausen, Canejan, Les, 
Bossòst, Arres de Sus, Arres de Jos, Vilamòs, Arró, Es Bòrdes, Benós, Arròs, Vilac, 
Vielha, Betren, Garòs, Arties, Salardú, Unha, Tredòs i Bagergue. La major part han 
arribat per contracte de dipòsit i altres són donacions directes de les famílies. Cal 
destacar que dins d'aquest fons es conserva documentació de diverses administracions 
locals araneses i d'altres administracions establertes a l'Aran. El quadern presenta els 
fons amb l'ajuda de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). La 
descripció va acompanyada de diverses fotos de documents textuals i no textuals 
vinculades al fons que es descriu. 
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AGA. Portada darrera publicació de l’Arxiu 

 
Dos nous fons patrimonials arriben a l'Arxiu 
El senyor Joan Abadia Juclà de Tredòs va manifestar la intenció de dipositar la 
documentació de dues famílies de la mateixa població a l'Archiu Generau d'Aran. El 
fons de Çò deth Mèstre és format per 20 unitats documentals simples, 16 en paper i 4 en 
pergamí, dels anys 1633-1938. El fons de Çò deth Guèrcho és format per 0,90 metres 
lineals de documentació en paper, 4 pergamins i 9 positius fotogràfics en b/n. Destaca 
una col·lecció de partitures musicals de principis del segle XX i un manuscrit de 1734 
que recull una obra de teatre religiós sobre la passió i mort de Crist. L'Arxiu ha 
començat l'expedient del contracte de cessió en regim de comodat d'aquests dos fons. 
Amb aquest nou ingrés ja són 37 els fons patrimonials i familiars custodiats en el centre.    
 



 — 25 — 

Les fotografies de la construcció de la Central de Cledes 
El Conselh Generau d’Aran ha comprat en subhasta tres àlbums de fotografies 
relacionats amb la construcció de la Central Hidroelèctrica de Cledes de Les. Els 
àlbums podrien pertànyer a un dels enginyers que van participar en la construcció de la 
Central Hidroelèctrica de Cledes, possiblement P. Ritz de Barcelona. Els 54 positius 
fotogràfics en b/n es fan entre els anys 1917 i 1921. Algunes de les fotografies recullen 
els treballs en el Saut de Cledes, que constaven d'una presa i una central al costat de la 
Garona. El material i les infraestructures també són fotografiats. Un dels àlbums recull 
els treballs del canal de conducció entre la Central i el poble de Bossòst. Es poden 
veure, també, els treballs del pont que portarà directament a la Central i del nou pont, 
anomenat de la Mancomunitat, en el poble de Les. Així mateix, hi ha panoràmiques de 
diversos llacs de muntanya, del port de la Bonaigua i dels pobles d'Arties, Salardú i 
Unha. 
 
Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
 
Cessió en comodat del fons fotogràfic d’Antoni Capella Contra 
El 3 de novembre de 2010 va tenir lloc, al Palau Moja de Barcelona, la signatura del 
contracte de cessió en comodat del fons fotogràfic d’Antoni Capella Contra entre Jordi 
Roca, director general de Patrimoni Cultural, Jordi Sánchez, president del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, i 
Isabel Roa, vídua del fotògraf i propietària del fons. 
 
Segons el contracte, l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès es farà càrrec de quaranta mil 
negatius del fons fotogràfic d’Antoni Capella Contra (Barcelona 1934-2005). Les 
imatges es van fer entre els anys 1957 i 1990 a Calafell, on Antoni Capella, que hi tenia 
un establiment de fotografia, va immortalitzar tots els actes socials i festius i va fer 
milers de fotografies familiars i personals, des de noces i altres celebracions fins a fotos 
de carnet. 
 
Presentació pública de la documentació municipal recuperada de Sant Jaume dels 
Domenys 
El 12 de novembre de 2010, a la Sala d’Actes de l’Agrícola i Secció de Crèdit de Sant 
Jaume dels Domenys, va tenir lloc l’acte de presentació pública de la documentació 
municipal recuperada. L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i l’Arxiu Comarcal 
del Baix Penedès van donar a conèixer com es va trobar la documentació municipal —
que pertany al període comprès entre els anys 1935 i 1939— i com la Delegació del 
Govern de Catalunya a Barcelona la va retornar. 
 
A l’acte hi participaran Nativitat Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès i receptora dels documents retornats, i Núria Jané, la historiadora que, per 
encàrrec de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, ha iniciat un estudi sobre 
aquest període històric. L’historiador penedesenc Carles Querol va impartir la 
conferència titulada “Recuperació de documentació municipal de Sant Jaume dels 
Domenys del període de la Guerra Civil. Crònica d’una recerca”. 
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Cessió en comodat del fons municipal de Calafell 
El 23 de novembre del 2010 va tenir lloc l’acte de signatura del contracte de cessió en 
comodat del fons documental de l’Ajuntament de Calafell entre Jordi Sánchez, 
president del Consell Comarcal del Baix Penedès, en nom i representació de la 
Generalitat de Catalunya, i M. Teresa Cumplido, tinent d’alcalde de Serveis Personals 
de l’Ajuntament de Calafell, amb la presència de Nativitat Castejón, directora de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. La cessió en comodat tindrà una durada de dos 
anys. En aquest període de temps, l’Ajuntament de Calafell es compromet a disposar 
d’un espai destinat a arxiu per conservar d’una manera adequada la documentació 
objecte d’aquesta cessió. 
 
Com a característiques generals del fons podem dir que ocupa 32 metres lineals i que el 
seu abast cronològic abraça del 1565 al 1998. La documentació ingressada a l’Arxiu la 
formen el fons municipal, el fons del Jutjat de Pau i el fons de la Delegació Local del 
Movimiento. Mereix una menció especial el capbreu a favor de Bernat Pelegrí, senyor 
del castell de Calafell, del 1565, que és el document més antic conservat. 
 

 
 
ACBP. Fons Municipal de Calafell. Capbreu a favor de Bernat Pelegrí, senyor del 
castell de Calafell, 1565 
 
Cessió en comodat del fons documental de la Societat Cultural i Recreativa de Lleger 
El dilluns 29 de novembre de 2019 va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès l’acte de signatura de cessió en comodat entre, el president del Consell 
Comarcal del Baix Penedès —en nom i representació de la Generalitat de Catalunya— i 
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el president de la Societat Cultural i Recreativa de Lleger. Hi eren també presents la 
vocal de la Societat i la directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. 
Aquest fons documental abraça els anys compresos entre el 1906 i el 1992, ocupa 0,9 
metres lineals i conté documentació de les diferents associacions constituïdes al poble: 
 

 Societat Coral La Lleginenca (1906) 
 Associació Forn del Comú (1923-1925) 
 Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Lleger (1920-1948) 
 Ateneu (1930) 
 Societat Cultural i Recreativa de Lleger (1949-1992) 

 
Cessió en comodat del fons documental de l’Agrícola del Vendrell, SCCL 
El 14 de desembre, a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, es va fer l’acte de 
signatura de la cessió en comodat del fons documental de l’Agrícola del Vendrell, 
SCCL. A l’acte hi participaren el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, en 
nom i representació de la Generalitat de Catalunya, i el president de l’Agrícola del 
Vendrell, amb la presència de l’administrador de l’entitat i la directora de l’Arxiu 
Comarcal de Baix Penedès. 
El fons documental de l’Agrícola del Vendrell, que està ingressat a l’Arxiu Comarcal, 
ocupa un volum aproximat de 47 metres lineals i el seu abast cronològic abraça del 
1906 al 1996. Entre la documentació conservada destacaríem els llibres d’actes; els 
reglaments; les escriptures notarials de compravendes dels terrenys; el plànol de 
l’ampliació del celler, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell de l’any 1935; la sèrie de 
correspondència, de comptabilitat, de vendes i exportacions, i l’arxiu fotogràfic. 
 

 
 

ACBP. Fons Agrícola del Vendrell, SCCL 
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Presentació del web de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
El 7 de febrer de 2011 va tenir lloc la presentació del web de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès. L’acte, obert al públic en general, va comptar amb la presència del president 
del Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
La directora de l’Arxiu Comarcal va explicar detalladament a tots els mitjans de premsa 
i públic present, quins són els continguts d'aquest servidor d'informació i com 
s'estructura. El web es troba dins el portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acbp. 
 
Cal destacar l’enllaç al cercador de fons i documents de la Generalitat de Catalunya 
Arxius en línia, un instrument de consulta imprescindible per a tots els ciutadans que 
vulguin apropar-se al contingut de l’Arxiu Comarcal des de casa seva. L’actualització 
dels continguts i de les imatges digitalitzades en aquest portal és un dels objectius més 
importants de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, atès que fa possible veure el resultat 
del treball que es fa: classificar i inventariar la documentació que custodia i digitalitzar 
de manera progressiva els documents de caràcter històric per preservar-los i difondre’ls 
per Internet. 
 
Sessió didàctica als estudiants de l’IES L’Arboç 
El 16 de març de 2011 alumnes de primer de batxillerat de l’IES L’Arboç van assistir a 
una sessió didàctica a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. La sessió es va desenvolupar 
en un espai cedit per la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell i va consistir en una 
primera part d’introducció teòrica, on s’explicava què és un arxiu i les seves funcions, 
les diferents tipologies i suports documentals, fent especial referència als documents de 
l’Ajuntament de l’Arboç que es troben dipositats a l’Arxiu Comarcal; una segona part 
on es va projectar un petit reportatge que il·lustra de manera gràfica com a partir de 
fonts documentals es pot dur a terme una recerca històrica, i una tercera part en què els 
estudiants han visitat les instal·lacions de l’arxiu i han tingut l’oportunitat de veure de 
prop documents de diferents formats.  
 

 
 

ACBP. Sessió didàctica als estudiants de l’IES de l’Arboç 
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Arxiu Municipal de Barcelona 
 
Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona 
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic de Catalunya han 
coeditat la publicació Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, que 
recull els materials de les Jornades organitzades per les mateixes institucions al maig del 
2010. 
El llibre, coordinat per Carme Montaner i Francesc Nadal, ofereix una aproximació 
actualitzada a la producció cartogràfica que ha anat dibuixant la ciutat al llarg del temps, 
i fa paleses les motivacions de caràcter militar, fiscal o urbanístic que han impulsat la 
seva confecció. Així mateix, permet conèixer el context científic, tècnic, polític, cultural 
o social de les diferents etapes que marquen la història de la cartografia de Barcelona, 
sense oblidar els aspectes biogràfics dels principals autors de plànols de la ciutat, des de 
Jan Cornelis Vermeyen (primer terç del segle XVI) fins a Vicenç Martorell (primer terç 
del segle XX), passant per Juan Martín Cermeño, Francesc Renart, Ildefons Cerdà, Pere 
Garcia Faria o Miquel Garriga i Roca entre altres.   
 
Exposició: “Jacques Leonard. Barcelona Gitana” a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta l’exposició “Jacques Léonard. Barcelona 
Gitana” que es pot visitar des del juny de 2011 fins al gener de 2012. 
 
Amb aquesta mostra, l’Arxiu posa a l’abast del públic un fons ingressat l’any 2009 i que 
constitueix un conjunt documental de primer ordre sobre els gitanos de les barraques, 
però sobretot recupera un autor desconegut, una veritable rara avis del panorama 
fotogràfic de la Barcelona dels anys cinquanta i seixanta del segle XX. Integrant aquesta 
baula perduda en el panorama de la fotografia documental barcelonina, l’AFB 
contribueix a qüestionar alguns aspectes d’una narració històrica de la fotografia i d’un 
imaginari plenament consolidats.  
 
Consulta amb cita prèvia a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 
L’evolució de les demandes d’informació que requereix la societat actual ha comportat 
durant, els darrers anys, un increment significatiu dels usuaris que consulten els fons i 
documents de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). 
 
Aquest centre s’ha convertit en un dels més utilitzats del nostre país, tant pel que fa a la 
investigació històrica com per resoldre tràmits administratius, urbanístics i jurídics. Al 
llarg del passat exercici es van atendre un volum de 14.310 usuaris presencials que van 
consultar 42.450 documents. 
 
Amb la voluntat de mantenir la qualitat del servei d'atenció al ciutadà i alhora regular 
els fluxos de treball, el passat 18 de novembre es va aprovar la Instrucció per a la 
consulta de l’Arxiu Municipal Contemporani de l’Ajuntament de Barcelona, que regula 
la implantació del sistema de consulta mitjançant la cita prèvia. El nou procediment de 
consulta, amb dia i hora concertada, va entrar en vigor el passat 10 de gener.  
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El fons documental del Fòrum Universal de les Cultures 2004 ingressa a l'Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona 
Recentment ha ingressat a l'Arxiu Municipal Contemporani el fons del Fòrum Universal 
de les Cultures 2004, el primer fòrum d'aquest esdeveniment internacional de caràcter 
periòdic que tracta fonamentalment la diversitat cultural. 
 
El govern de la ciutat va presentar la proposta d'organitzar el Fòrum a Barcelona, i l’any 
2001 es va crear un Consorci amb representació de l'Ajuntament de Barcelona, de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern de l'Estat espanyol, amb la missió d'articular 
aquest esdeveniment cultural. Els eixos temàtics vertebradors van ser la diversitat 
cultural, la pau i la sostenibilitat del planeta. El Fòrum es va inaugurar a Barcelona el 9 
de maig i es va prolongar fins al 26 de setembre de 2004. 

El fons ingressat abasta un total de 755 unitats d’instal·lació resultat de l'organització i 
materialització d'aquest projecte entre l'any 1996 i el 2005. Es troba estructurat i 
organitzat en sèries documentals que apleguen diferents àmbits: les preses de decisió de 
la Comissió Permanent, l'Assemblea general i el consell d'administració del Consorci, 
els recursos humans i econòmics, els actes de representació, protocol i relacions 
externes, les obres i infraestructures necessàries per acollir l'esdeveniment, així com la 
documentació testimoni de les activitats permanents i les exposicions culturals. 

En funcionament el nou equipament de l’Arxiu del Districte de l’Eixample 
Al mes de març s’ha posat en funcionament el nou equipament de l’Arxiu del Districte 
de l’Eixample al carrer Calàbria, 38. El centre ocupa l’espai de l’antic cinema Waldorf i 
té una superfície total de 840 m2. S’ha estructurat de manera funcional seguint les 
pautes arxivístiques per a equipaments d’aquest nivell, amb totes les dependències i 
serveis necessaris per al desenvolupament de les tasques encomanades a un arxiu de 
districte. 
 
Té dos dipòsits documentals amb armaris compactes i una capacitat de 2.120 metres 
lineals de documentació. La resta dels espais es distribueixen en funció de 
l’organització de l’equipament i l’especificitat de les activitats, amb una clara 
diferenciació entre els espais d’ús públic i els privats de treball intern. Té, entre d’altres, 
una sala de consulta per a 14 usuaris, sala de classificació i tractament de la 
documentació, i despatxos per al personal i la direcció. Està dotat amb mesures de 
seguretat contra incendis i furts, i accessos adaptats. 
 
Arxiu Central del Departament d’Economia 
 
Transferència a l’iArxiu de la documentació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública del Departament d’Economia i Coneixement 
Des del passat 16 de març la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) del 
Departament d’Economia i Coneixement és usuària de la Plataforma iArxiu, el servei de 
preservació i arxiu electrònic desenvolupat per l’Agència Catalana de Certificació - 
CATCert.  
En concret, la PSCP utilitza els serveis web que ofereix la Plataforma iArxiu per 
transferir les diferents publicacions que cal efectuar dels expedients de contractació 
(documentació relativa a la licitació, adjudicació i formalització) juntament amb els logs 
i les signatures electròniques.  
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Aquesta transferència es fa de forma automàtica un cop els expedients de contractació 
s’han tancat i es considera que, a priori, s’ha exhaurit el termini legal en el qual es 
podrien presentar possibles recursos i qüestions de nul·litat.  
El projecte d’integració amb la Plataforma iArxiu ha respost a les necessitats de la 
PSCP de preservar i arxivar aquesta documentació no només dels departaments i 
organismes de la Generalitat de Catalunya, si no també de l’Administració local.  
 
Amb relació a aquest punt és important recordar que l’objectiu de la PSCP és 
estrictament la publicació; en cap cas assumeix funcions d’arxiu. Per aquest motiu un 
cop finalitzades les funcions de publicació s’inicia, de forma periòdica i planificada, 
aquesta transferència cap a la Plataforma iArxiu, la qual s’encarrega de custodiar 
diligentment la documentació i de permetre que hi accedeixin els usuaris autoritzats.  

 
Arxiu Comarcal del Berguedà 
 
Exposició de fotografies “El Romànic, la Mirada de Faust Guitart” 
A partir de la donació del fons fotogràfic Faust Guitart Escobet a l’Arxiu Comarcal del 
Berguedà, es va organitzar una exposició itinerant per la comarca intitulada “El 
Romànic, la Mirada de Faust Guitart” que aplega una selecció de fotografies de Faust 
Guitart feta per Dolors Santandreu. Les dates i els indrets de l’exposició han estat els 
següents:  
- Del 15 de gener al 15 de febrer a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, termini que es va 
ampliar fins al 10 de març. 
- De l’1 al 8 d’abril a Sant Pau de Casserres (Berguedà), escenari de la segona trobada 
d’Amics del Romànic de Catalunya. 
- De l’11 d’abril fins a finals de mes al Casal de la Gent Gran de Berga. 
 
VIII Concurs de Fotografia La Festa de la Fia-Faia. Memorial Josep Pedrals Pernau 
Les fotografies participants han estat exposades al Palau dels Pinós, a Bagà, del 22 de 
gener al 20 de febrer. Del 26 de febrer al 5 de març, al Local social de Sant Julià de 
Cerdanyola i de l’11 al 31 de març a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, a Berga. 
 
Les vitrines de l’Arxiu 
Del 13 de gener al 16 de març, va tenir lloc l’exposició “Homenatge a Manuel Riu i 
Riu, Vida i Obra”, arran del seu traspàs. I, a partir del 16 de març: “Joaquim Sala i 
Pujolràs”, arran de la donació del seu fons a l’Arxiu Comarcal. 
 
Presentació del Calendari 2011 de Ràdio Berga 
El 28 de desembre de 2010 es va fer la presentació del Calendari 2011 de Ràdio Berga, 
fet amb fotografies seleccionades del fons Faust Guitart i Escobet de l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà. En l’acte parlaren Vicenç Linares, conseller de Cultura del Consell 
Comarcal; Fermí Riu, periodista i director de Ràdio Berga, i Xavier Pedrals, director de 
l’Arxiu Comarcal del Berguedà, sobre “Faust Guitart, fotografia i memòria”. 
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Presentació del llibre Carbó de pedra. Un món que desapareix. Història de 
Carbons de Berga, SA 
El dia 1 d’abril a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, es va presentar el llibre: Carbó de 
pedra. Un món que desapareix. Història de Carbons de Berga, SA, de Carol Hausmann 
Tarrida. El va presentar en José Luís Martínez del Hoyo, excap de personal de Carbons 
de Berga, SA. 
La publicació d’aquest volum s’emmarca en la voluntat i iniciativa de la Subdirecció 
General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, de promocionar la difusió de treballs que 
tinguin relació directa amb fons rellevants conservats als nostres arxius, en aquest cas la 
donació a l’Arxiu Comarcal de la col·lecció minera de l'enginyer Carol Hausmann. 
L’edició l’ha fet el Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Ingressa a l’Arxiu Comarcal el fons personal Joaquim Sala i Pujolràs 
Joaquim Sala Pujolràs (Centelles, 1939), doctor en filosofia, després de deixar una 
petjada profunda en l’àmbit de l’ensenyament a Berga, és avui un nom en el món de la 
filosofia catalana. Adquirí rellevància a partir del premi d’assaig Joaquim Xirau, que li 
va ser atorgat el 1992 per la seva obra El mite de l’expulsió del paradís, editada el 1993. 
La seguiren L’eix del mal: de Déu a la Humanitat, (2003); La saviesa encerclada. 
L’educació i l’ensenyament en un món desbordat (2007), El surf d’un món convuls 
(2009) i Col·loquis amb la vida (2010). El seu mestratge acadèmic i les nombroses 
conferències i xerrades de filosofia, així com les seves altres activitats el van fer 
mereixedor del Premi de Cultura Ciutat de Berga (2007).  
 
La donació de Joaquim Sala a la Ciutat de Berga, per ser dipositada a l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà, comprèn tot el material que ha anat generant entorn a la seva dedicació 
professional a la filosofia: estudis, classes, conferències, articles, etc. Inclou la seva obra 
a partir de la tesina de llicenciatura, la tesi doctoral, els llibres publicats, molta obra 
inèdita, articles publicats i el material de la seva etapa de professor de filosofia, a més 
d’una interessantíssima sèrie de memoràndums, barreja de notes de lectura, apunts i 
dietari, que abasten prop d’una dècada. 
 
 
 
Arxiu Municipal de Cambrils 
 
1911. Centenari del temporal 
L’Arxiu Municipal de Cambrils i el Museu d’Història de Cambrils han organitzat un 
seguit d’activitats per commemorar el gran temporal que entre el 30 de gener i el 2 de 
febrer de 1911 va causar la mort de 85 pescadors a la costa catalana —entre ells 15 
cambrilencs— i 54 a la valenciana. Amb aquest motiu s’ha produït l’exposició “1911. 
Sobreviure a la Tempesta”, que fins al 12 d’abril es pot visitar a la Torre del Port de 
Cambrils i que després circularà per diferents poblacions catalanes que també s’hi van 
veure afectades i que, al seu torn, estan organitzant també activitats commemoratives. 
 
L’exposició s’ha elaborat a partir de documents conservats en diferents arxius públics i 
privats i mostra, com a documents de gran interès, el testimoni d’un dels supervivents 
—enregistrat l’any 1994— i la filmació d’escenes del temporal a Barcelona. Més enllà 
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de la commemoració de la tragèdia, l’objectiu és aprofundir en el coneixement de la 
vida dels pescadors i en la valoració del patrimoni material i immaterial vinculat a la 
seva feina. 
 

 
 
Fusta a la mar. Els mestres d’aixa de Cambrils 
Al mes de març es presentà el volum Fusta a la mar. Els mestres d’aixa de Cambrils, 
segon número de Camins. Revista de patrimoni cultural de Cambrils. L’edita el Museu 
d’Història de Cambrils en col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Cambrils. En aquest 
número —amb articles a càrrec de Joan Manel Arca Míguez, Enric Garcia Domingo i 
Jordi Piqué Costa— es presenta la trajectòria dels mestres d’aixa que en els darrers 120 
anys han treballat en la construcció d’embarcacions a Cambrils. 
 
Durant la recerca es va utilitzar —a banda dels fons municipals— la documentació de 
Capitania Marítima —conservada avui parcialment al Port de Tarragona— i els 
documents orals enregistrats a la dècada de 1990 per L’Anjub. Grup de Recerca de 
Cultura Tradicional i Popular, que va entrevistar diversos mestres d’aixa avui. 
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Arxiu Municipal de Canovelles 
 
Inauguració del nou Arxiu Municipal de Canovelles 
L’alcalde de Canovelles, Josep Orive, i el delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, 
van inaugurar el passat 11 de març les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal, 
projecte fet en el marc del FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local) 
amb un cost total de 298.981,70 euros. 
  
El nou Arxiu Municipal de Canovelles ocupa una superfície propera als 250 m2, 
suficients per encabir un dipòsit amb capacitat per a 1.000 metres de documentació, una 
sala de tractament, una sala de consulta i un espai multifuncional compartit amb el 
Servei de Promoció Econòmica.  
 
Arxiu Municipal de Cardona 
 
L’Arxiu Municipal de Cardona, secció de l’Arxiu Comarcal del Bages, inaugura la 
nova seu al Casal Graells  
El passat 14 de març, el municipi de Cardona va inaugurar el Casal Graells, antic edifici 
del segle XII que serà la nova seu de l'Arxiu Municipal de Cardona i de la Fundació 
Cardona Històrica.  
 
La restauració del Casal Graells, amb gairebé 600 metres quadrats de superfície 
construïda, ha consistit en la consolidació de l'estructura de l'edifici, la recuperació de 
les estances originals i la construcció d'un nou dipòsit documental amb capacitat per a 
1.250 metres lineals de prestatgeries. Amb aquesta actuació, Cardona es dota d'un nou 
equipament cultural de primer nivell i recupera un edifici històric de gran valor 
patrimonial que contribuirà a dinamitzar el nucli històric de la vila. Aquest edifici, 
d'estil gòtic, és un dels més destacats del centre històric de la Vila; la restauració, que ha 
durat sis anys, ha representat una inversió d'1,5 milions d'euros finançats per diverses 
institucions entre les quals hi ha el Departament de Cultura. L'edifici conserva també 
una part de les pintures gòtiques originals que adornaven la sala porxada i que ara 
quedaran exposades al seu lloc original, a més d'un grafit d'una àguila sobre una paret 
de l'edifici, que, segons els especialistes en el bestiari medieval català, permet demostrar 
gràficament l'existència de la tradició del ball de l’àliga a Cardona. 
 
L’Arxiu Municipal de Cardona, és una secció de l’Arxiu Comarcal del Bages (conveni 
signat el 31 de gener de 1984 amb el Departament de Cultura) per la qual cosa, rep una 
subvenció anual del Departament de Cultura per a la seva gestió.  
 
 
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
 
Convocatòria de l’XI Premi Aires de la Conca de recerca comarcal 
Organitzat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà i amb la col·laboració de 
l’Arxiu Comarcal s’ha convocat l’XI Premi Aires de la Conca de recerca comarcal 
sobre la Conca de Barberà. Poden optar al premi tots els treballs d’investigació o de 
recerca sobre qualsevol tema o aspecte relacionat amb la Conca de Barberà o la seva 
gent. La dotació econòmica del premi és de 1.500 euros. Els treballs no han de superar 
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les 150-200 pàgines i, preferentment, es valoraran els estudis d’abast comarcal. El 
termini de presentació d’originals finalitzà el 30 de setembre de 2011, amb la previsió 
de l’atorgament del premi a finals del mes d’octubre i la publicació de l’obra 
guanyadora en el transcurs de la tardor del 2012.  
 
Presentació i lliurament dels instruments de descripció dels fons de l'Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet 
El 15 de gener a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet el director de 
l’Arxiu Comarcal lliurà els instruments de descripció dels fons de l’Ajuntament de 
Vimbodí i Poblet al seu alcalde, senyor Lluís Grau. Aquests han estat confeccionats pels 
tècnics de l’Arxiu Comarcal, a partir del dipòsit de la documentació a les instal·lacions 
del centre, en una tasca que ha durat més de tres anys. 
 
En l’acte, el director de l’ACCB explicà les funcions de l’Arxiu Comarcal i les 
instal·lacions de què disposa, i després passà a descriure els fons documentals objecte de 
la presentació. 
 
En una segona part, l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet féu un reconeixement a la 
família Potau-Constantí per la cessió que hi va fer de 79 pergamins de Vimbodí, tots els 
quals també s’han dipositat a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
Finalment es féu un breu comentari sobre les tasques de restauració que es fan des de 
l’Arxiu Comarcal per tal de preservar el patrimoni documental i una demostració 
pràctica sobre els recursos disponibles a Internet per a la consulta dels fons documentals 
i de l’hemeroteca comarcal. L’acte es complementà amb una presentació de la 
documentació restaurada al llarg del 2009 i el 2010. 
 
L’Arxiu Comarcal presenta els nous recursos telemàtics al consell d’alcaldes de la 
Conca de Barberà 
El 14 de febrer l’Arxiu Comarcal presentà al Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà 
els nous recursos telemàtics disponibles a la xarxa. En primer lloc, el director de l’Arxiu 
Comarcal se centrà en l’explicació de les funcions i instal·lacions del centre. 
Seguidament, es va fer referència a l’inventari i descripció dels fons de l’Administració 
local, amb una demostració pràctica de les possibilitats de l’aplicació GIAC Textual. 
S’informà igualment de les restauracions que s’han fet l’últim any i es va fer èmfasi 
especial en la digitalització dels llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament de Montblanc, 
feta mitjançant el Pla d’ocupació de digitalització de Catalunya. 
 
Pel que fa als recursos multimèdia de difusió de què es disposa, es presentà 
detingudament la pàgina web de l’Arxiu Comarcal. També es va fer una demostració 
pràctica del cercador de fons i documents, així com del cercador de la premsa 
digitalitzada, mitjançant XACPremsa. 
 
Ingressos:  
Entre d’altres ingressos i/o transferències regulars d’administracions i /o entitats i 
associacions, destaquem els de les administracions locals. Tal és el cas del Consell 
Comarcal, amb vuit transferències de diferents àrees; de l’Ajuntament de Montblanc, 
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amb quatre, i dels ajuntaments de Barberà i de Vallfogona de Riucorb; i també del Casal 
Montblanquí. 
 
Cal fer esment de l’ingrés, per part de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, de 79 
pergamins, cedits en dipòsit per la família Potau-Constantí, i també de dues curioses 
memòries personals, del matrimoni Josep Farré i Llort i Àngela Rosell i Fontseré. 
 

Arxiu Municipal de Constantí 

Projectes de digitalització 
L'Ajuntament de Constantí ha participat en quatre projectes per a la digitalització del 
patrimoni documental i bibliogràfic del municipi. El primer, amb l'Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona, permet consultar al web del citat arxiu el fons de la parròquia 
de Constantí (s. XVI a XX). El segon és un projecte de la Subdirecció General de 
Biblioteques subvencionat pel Ministeri de Cultura referit a la bibliografia local (s. XIX i 
XX) i consultable a Calaix, el repositori digital del Departament de Cultura per al 
patrimoni bibliogràfic. El tercer correspon als POD del 2010 amb 27.000 imatges de 
documents històrics de l'Ajuntament que seran accessibles a través d'Arxius en línia. El 
darrer, correspon a la tasca del mateix Arxiu Municipal, que ha posat en xarxa les actes 
de les sessions del Ple, així com l'índex d'assumptes tractats en aquestes sessions. És 
força evident que el futur dels arxius passa per la difusió pública i massiva dels fons a 
través d'Internet. 
 
Activitats de turisme cultural 
Es consoliden les activitats de turisme cultural. Darrerament s'ha organitzat una 
caminada popular amb l'assistència de 250 persones i l'acompanyament de dos guies per 
visitar i explicar alguns indrets rellevants en la història i el desenvolupament del poble: 
el recorregut abastava masos patrimonials, camins històrics, elements del medi natural, 
aspectes de la toponímia i molts altres elements que van fer les delícies dels assistents 
en un ambient alegre i divertit. Se n'ha editat una guia de 76 pàgines amb textos i fotos, 
que pot consultar-se al web de l'Arxiu Municipal. 
 
Entrevistes orals a refugiats de la Guerra Civil 
L'Arxiu Municipal ha coordinat un projecte de recuperació de la memòria històrica al 
voltant dels refugiats de la Guerra Civil a Constantí, un fet que va significar l'arribada a 
finals del 1936 de desenes de nens i adults que fugien dels bombardejos i del front de 
guerra i que van ser acollits per famílies del poble. S'han entrevistat (en suport 
videogràfic) testimonis d'aquells fets. Les entrevistes estan dipositades a la Direcció 
General de la Memòria Democràtica mentre l'Ajuntament de Constantí prepara la seva 
publicació en forma de llibre i l'edició d'un documental específic. 
 
Les dones del segle XX 

La historiadora Neus Baena ha confeccionat un llibre monogràfic que, amb el títol Les 
dones també fan història! Història i memòria de les dones de Constantí al segle XX, 
permet resseguir el procés de canvi de les mentalitats sobre la participació de les dones 
en la vida pública durant els darrers cent anys. S'ha elaborat a partir de fons 
documentals i sobretot de l'entrevista oral a una quarantena de dones de totes les edats i 
condicions. L'assessorament en la recerca l’ha ofert la professora de la URV, Montserrat 



 — 37 — 

Duch; la coordinació del projecte l’ha fet l'arxiver municipal, i la publicació, 
l'Ajuntament de Constantí. El llibre és accessible per Internet. 

Centre d’Història de la Ciutat - Arxiu Municipal de Gavà 
 
El Centre d’Història incrementa el seu fons amb documents de la Masia de can Tries 
cedits per Magda Rubio  
La senyora Magda Rubio i el seu marit, Fermí, l’any 1975 van llogar la masia de can 
Tries i durant dos anys van fer-hi obres per condicionar-la i obrir-la al públic com a 
restaurant. Finalment, l’any 1977 van inaugurar el restaurant, i ara en són els 
propietaris. La documentació cedida l’integren una col·lecció de fotografies de la masia 
de l’any 1977 i una escriptura de venda datada el 1910.  
 
El Centre d’Història incorpora al seu fons bibliogràfic un llibre del 1937 
El Centre d’Història ha incorporat al seu fons bibliogràfic el llibre Refugis. Defensa 
passiva antiaèria, editat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1937. Es tracta d’una guia 
divulgativa elaborada pels Serveis Tècnics Municipals amb instruccions elementals per 
a la protecció contra els atacs aeris amb bombes explosives o incendiàries. En tan sols 
una cinquantena de pàgines aporta informacions interessants per als tècnics, pràctiques 
per als obrers de la construcció i fàcilment entenedores per a la resta de ciutadans.  
 
Acte de reconeixement als col·laboradors del Centre d’Història 
El passat 28 de març, la sala de plens de l’Ajuntament de Gavà va ser l’escenari d’un 
acte de reconeixement i agraïment a les persones i entitats que, des de la seva 
inauguració al desembre del 2005, han col·laborat de diverses maneres amb el Centre 
d’Història de la Ciutat. 
L’acte va ser presidit per l’alcalde de la ciutat, Joaquim Balsera, i va comptar amb la 
presència del senyor Josep Ramoneda, escriptor i director del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, que va impartir la conferència “El futur de la memòria”. 
 
Arxiu Històric de Girona 
 
Nous instruments de descripció 
Al desembre de 2010 els tècnics de l’Arxiu Central Administratiu del Departament de 
Justícia van fer una transferència de 5.123 expedients d’interns del Centre Penitenciari 
de Girona a l’Arxiu. La documentació ingressà classificada i catalogada per nom dels 
titulars, per la qual cosa es va donar d’alta al gener del 2010 un nou instrument que 
actualitza l’estat de la descripció del fons que ja hi havia a l’Arxiu i completa la sèrie 
d’expedients d’interns, 1933-1995. El catàleg, que conté 34.219 registres d’expedients i 
fitxes personals, no és accessible per Internet en aquests moments, ja que està pendent 
de la resolució de la CNAATD per facilitar-ne l’accés en obert a través del cercador de 
fons i documents.  
 
S’ha elaborat el catàleg de la sèrie dels expedients de qualificació d’activitats 
classificades dels anys 1979-1988 del fons Medi Ambient de la Generalitat. El catàleg 
consta de 7.109 registres d’unitats documentals classificades pel nom de l’empresa o 
particular que ho sol·licita. Aquesta documentació conté informes previs a la concessió 
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de la llicència municipal de les activitats considerades molestes, insalubres, nocives i 
perilloses. 
 
Com a nous instruments elaborats i consultables per Internet hem d’informar del catàleg 
del fons personal Ramon Noguera Sabater i el del fons patrimonial Noguera de Sta. 
Seclina. 
 
 
La Fundació Rothschild (Europe) col·labora amb l’AHG en el projecte de 
recuperació de fragments hebreus 
L’Arxiu Històric de Girona ha rebut una subvenció de 19.000 euros de la Rothschild 
Foundation (Europe) per a l’extracció, restauració i instal·lació de fragments hebreus 
que es troben dins de les cobertes de 15 volums dels fons notarials.  

La Fundació Rothschild Europa, de reconegut prestigi internacional, gestiona un 
programa d’ajuda a arxius, biblioteques i museus europeus relacionat amb les 
comunitats jueves, amb vista a fomentar l’interès entorn del patrimoni jueu europeu 
amb l’objectiu d’encoratjar la recerca i els projectes educatius relacionats amb els 
estudis sobre la vida al món jueu. Al mateix temps, la Fundació ofereix una plataforma 
molt interessant per posar en contacte i establir relacions d’àmbit europeu entre entitats, 
institucions i persones que treballen en aquest camp.  

Per a aquest any 2011 aquesta fundació va publicar uns programes específics per a la 
recuperació i l’estudi del patrimoni documental hebreu a Europa  
http://www.rothschildfoundation.eu/.  

L’AHG s’acollí a aquesta convocatòria per tal d’obtenir la possibilitat de continuar 
treballant en el projecte iniciat el 2004 i donar-lo a conèixer.  

El projecte de recuperació de fragments hebreus de l’AHG rep la col·laboració del 
Patronat Call de Girona i la Red de Juderías de España. Els anys 2007 i 2008 la 
Fundació Hanadiv atorgà una ajuda per a la digitalització de fragments i el 2010 l’Arxiu 
s’integrà al projecte europeu Book within Books de descripció documental, com un 
membre més. 
 
El projecte està format per diferents fases de treball: extracció i restauració dels 
fragments, digitalització, descripció i catalogació en base de dades amb la incorporació 
de les imatges digitals (http://manuscritshebreus.cultura.gencat.cat). Actualment s’han 
identificat 198 volums notarials dels segles XV i XVI amb documents hebreus dins de les 
cobertes. A la base de dades estan catalogats 457 fragments.  

Digitalització de part del fons del Corregiment de Girona (1697-1823) 
Dins del fons del Corregiment de Girona que es conserva en aquest Arxiu s’hi troba la 
sèrie de materials impresos amb 98 impresos de 1697-1823 de temàtica administrativa i 
legislativa (circulars, bans, edictes i cèdules reials) que foren rebuts a Girona des de 
Madrid o Barcelona. Aquests impresos són especialment interessants, no només pel seu 
contingut temàtic, sinó perquè contenen l’anotació manuscrita de la lectura pública de 
l’ordre, per part de funcionaris de la Cúria Reial de Girona. 
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Aquests impresos han estat digitalitzats i ja es poden consultar en línia al dipòsit 
cooperatiu Memòria Digital de Catalunya  
http://mdc.cbuc.cat/collections.php#impresosahg  
i se’n pot fer recerca per qualsevol paraula inclosa en la descripció. Aquest repositori és 
fruit de la cooperació i col·laboració entre biblioteques i arxius catalans, i s’hi poden 
consultar, en accés obert, documents del patrimoni bibliogràfic i documental català.  
 
Genealogia, família i documentació, curset pràctic d’introducció a la genealogia 
En la línia d’activitats de difusió que periòdicament organitza l’AHG, enguany es va 
oferir durant el mes de maig un curset pràctic d’introducció a la genealogia per donar 
resposta a la creixent afició que s’observa entre les persones usuàries dels arxius per la 
recerca del passat familiar i l’elaboració de genealogies. Amb aquest curset es volien 
oferir de manera didàctica i entenedora uns coneixements teòrics i pràctics sobre 
aquesta disciplina, orientats cap a la metodologia de treball, la informació sobre les 
fonts documentals i l’elaboració i confecció dels arbres genealògics. Al mateix temps es 
farà difusió de les possibilitats dels fons notarials en aquestes recerques. Es treballaren 
documents dels fons notarials de l’Arxiu. 
El curset va ser impartit per Santiago de Llobet i Masachs, genealogista i doctor en 
antropologia, d’acord amb el programa següent: 

1. Què és la genealogia? 
2. Iniciació al treball genealògic: metodologia (fitxes de treball) 
3. Fonts genealògiques: orals, impreses i documentals 
4. On es poden trobar els documents. Els arxius 
5. Problemes d’interpretació de les fonts 
6. Normes genealògiques 
7. Arbres genealògics: modalitats i elaboració 

 
 
Exposició “La Guerra del Francès a les Comarques Gironines, 1808-1814” 
Les comarques gironines patiren del 1808 al 1810 dos anys de guerra i setges per part 
de l’exèrcit de Napoleó en el seu camí cap a la invasió de la península Ibèrica, amb la 
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consegüent ocupació del territori i la imposició de l’administració francesa fins al 1814. 
La Guerra del Francès va permetre que durant aquest temps Catalunya formés part de 
França. 
 
L’exposició que es va poder veure a l’Arxiu des del 14 d’abril fins al 31 d’agost, explica 
de manera didàctica aquests fets, tant els de la guerra com les actuacions que es 
derivaren de l’ocupació francesa a les comarques gironines, amb una menció especial 
per Girona i la seva comarca.  
 
L’exposició, que és itinerant, l’ha fet el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona i 
està comissariada per Genís Barnosell, doctor en història contemporània i professor de 
la Universitat de Girona. Per a la seva instal·lació a Girona, la mostra va rebre la 
col·laboració del Departament de Cultura - Arxiu Històric de Girona, l’Associació 
d’Història Rural de les Comarques Gironines i l’Institut d’Estudis Gironins. 
 

 
 
 
Arxiu Municipal de Girona 
 
L'OPATL, present a diferents fòrums nacionals i internacionals 
L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL), que promou el 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, juntament 
amb l’Arxiu Nacional d’Andorra, la Xarxa de Televisions Locals (XTVL) i 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC), va ser present a la Conferència 
Internacional de la IASA-AMIA, que es va fer entre els dies 2 i 6 de novembre a 
Filadèlfia (Estats Units). Joan Boadas, director del CRDI, en representació de l’OPATL, 
va presentar la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori Permanent 
d’Arxius i Televisions Locals, un text que pretén sistematitzar tot el treball fet al si de 
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l’OPATL amb la voluntat que serveixi com a referència per a la creació d’un organisme 
similar en qualsevol part del món. 
 
D’altra banda, el mateix Joan Boadas va participar en representació de l’OPATL en el 
festival Memorimage de Reus, fet entre els dies 10 i 13 de novembre; concretament en 
la taula rodona “El llegat audiovisual: un patrimoni a conservar. Què estem fent?”, on 
va intercanviar opinions amb professionals de l’Institut Nacional de l’Audiovisual 
(INA) de França, de la Generalitat de Catalunya, de la Filmoteca de Catalunya i de 
Televisió de Catalunya. 
 
Les XI Jornades Imatge i Recerca celebren el seu vintè aniversari 
Unes 200 persones van assistir a les XI Jornades Imatge i Recerca (Jornades Antoni 
Varés) que organitza el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de 
l’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, 
i que van tenir lloc del 16 al 19 de novembre a la ciutat de Girona. 
 
El programa va començar els dies 16 i 17 amb el taller “Medidas Preventivas en la 
Conservación de Fondos Fotográficos” impartit per Rosina Herrera, conservadora de 
fotografia del Museu of Modern Art (MoMA) de Nova York. El taller va servir per 
conèixer quins són els processos de deteriorament dels materials fotogràfics i de quins 
mitjans disposen els professionals per prevenir aquest deteriorament.  
 
El dia 18 van començar les ponències i comunicacions que componen l’acte central de 
les Jornades. Entre els ponents es pot destacar, per citar-ne alguns, James Reilly, 
director de l’Image Permanence Institute de Rochester (Nova York), que va oferir una 
ponència titulada “La preservació de la fotografia en la perspectiva del segle XXI”, o 
Lukas Rosenthaler, membre de l’Imaging & Media Lab de la Universitat de Basilea, 
que dedicà la seva xerrada a la digitalització i la preservació del material fotogràfic.  
 
El CRDI col·labora en l’elaboració del llibre Girona panoràmica 
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ha tingut un protagonisme destacat 
en l’elaboració del llibre Girona panoràmica, publicat per l’Editorial Efadós. El llibre 
aplega 90 postals d’imatges panoràmiques de la ciutat entre 1890 i 1976, seleccionades i 
documentades per Joan Boadas i David Iglésias. Aquestes imatges, procedents del 
mateix CRDI i d’alguns dels arxius de la ciutat, constitueixen un testimoni gràfic de 
primer ordre per fer-se una idea del procés de transformació de la ciutat al llarg de 
gairebé un segle, amb l'aparició i desaparició d’alguns dels seus elements referencials: 
muralles, esglésies, campanars, ponts, baluards, etc. 
 
L’Arxiu Municipal de Girona rep la donació del fons documental de Francesc Riuró 
Coincidint amb el centenari del naixement de Francesc Riuró Llapart (1910-2008), 
l’Arxiu Municipal de Girona ha rebut en donació el seu fons documental, que comprèn 
els estudis i les notes dels seus treballs arqueològics, acompanyats de dibuixos, mapes, 
retalls de premsa i material gràfic de les campanyes arqueològiques en què va 
participar. També entre l'extens material lliurat, destaca un conjunt de correspondència 
diversa, una col·lecció bibliogràfica especialitzada en arqueologia i una col·lecció de 
fotografies. 
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Francesc Riuró va començar a treballar amb Rafael Masó l’any 1928 i va col·laborar 
amb ell fins a la mort de l'arquitecte, l'any 1935. Durant la seva vida va participar en les 
principals campanyes arqueològiques fetes a Empúries, Ullastret, la Ciutadella de 
Roses, Sant Julià de Ramis i el Puig d'en Roca. Va fundar la Secció Arqueològica del 
GEiEG i va ocupar els càrrecs de delegat a Girona del Servei d'Excavacions i Museus, 
de la Generalitat, i de conservador del Museu Arqueològic Provincial. Entre els 
reconeixements que havia rebut destaquen el premi Athenea Persones (2000) i el premi 
Joan Saqués (2007). 
 
L’SGDAP publica dos nous volums de la col·lecció Girona fotògrafs, dedicats a 
Valentí Fargnoli 
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de 
Girona i Rigau Editors han publicat dos llibres dedicats a Valentí Fargnoli Iannetta 
(1885-1944), considerat el fotògraf de les comarques gironines més important de la 
primera meitat del segle XX i, segurament, un dels que més ha influït en l'imaginari 
col·lectiu de la ciutat de Girona. Els dos llibres corresponen als volums cinquè i sisè de 
la col·lecció Girona Fotògrafs que abans ja havia recollit l’obra de Joan Martí 
Centellas, Josep Buil Mayral, Antoni Varés i Jean Dieuzaide. 
 
Els llibres consten de 160 fotografies seleccionades per Joan Boadas i David Iglésias 
procedents de diferents arxius públics com el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI), el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI), el Museu 
d'Arqueologia de Girona o el Taller d'Història de Maçanet de la Selva. El primer dels 
volums està dedicat a la ciutat de Girona i el segon, que té com a objectiu evidenciar el 
valor artístic de les fotografies, proposa un recorregut que comença en el mar i s'endinsa 
cap a l'interior de les comarques gironines. 
 
El CRDI elabora un nou recurs audiovisual dedicat a la formació de la imatge digital 
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona ofereix 
un nou producte audiovisual que permet conèixer el procediment tècnic de formació de 
la imatge digital. El nou audiovisual, fet amb tècniques d’animació 3D, mostra el 
funcionament intern d’una càmera digital no professional i explica de forma didàctica 
com es construeix la imatge digital.  
 
Aquesta és la quarta proposta d’una sèrie dedicada a l’evolució de la tècnica i els 
procediments fotogràfics que es va iniciar l’any 2007, amb la creació de l’audiovisual 
sobre el daguerreotip, i que va continuar amb la cronofotografia i l’albúmina. Així com 
els tres anteriors, ha estat concebut i produït pel Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI) en col·laboració amb el Museu del Cinema i realitzat per l’Àrea de 
Producció Audiovisual Digital de la Facultat d’Enginyeria i Arquitectura La Salle, de la 
Universitat Ramon Llull.  
 
Girona assumirà la Conferència Europea d’Arxius del 2014 
L'organització de la Conferència Europea d'Arxius a la ciutat de Girona serà assumida 
per l'Ajuntament mitjançant el seu Arxiu Municipal que, entre altres, buscarà la 
col·laboració de la Subdirecció General d'Arxius Estatals i de la Subdirecció General 
d'Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya. 
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En el transcurs del segon trimestre del 2014 Girona serà, doncs, la seu de la IX 
Conferència Europea d'Arxius (ECA), el congrés més important que s'organitza en 
matèria d'arxius en l'àmbit europeu, que té una periodicitat quadriennal. L’ECA està 
promoguda pel Consell Internacional d'Arxius mitjançant la seva branca europea i la 
Secció d'Associacions Professionals. La darrera sessió, feta el 2010 a la ciutat suïssa de 
Ginebra, va aplegar un total de 700 participants procedents de més de 50 països, que 
van poder participar en una oferta que comprenia 118 presentacions orals, 16 pòsters i 
11 tallers. 
 
L’SGDAP ofereix els fons personals de Santaló, Palol i Rahola a través d'Internet 
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l'Ajuntament de 
Girona posa a disposició dels usuaris, a través del seu lloc web, els fons personals de 
Carles Rahola, Miquel de Palol i Miquel Santaló, tres personatges il·lustres de la Girona 
del primer terç del segle XX. Els fets que vinculen aquests tres personatges són diversos. 
Tots tres van néixer a la dècada dels vuitanta del segle XIX, van participar activament en 
la política local gironina i van defensar els idearis d'esquerres durant la Segona 
República, fet que els va comportar conseqüències tràgiques un cop acabada la Guerra 
Civil. A més, tots tres es coneixien i hi ha correspondència creuada entre ells que es pot 
consultar en el web de l’SGDAP. 
 
El fons Carles Rahola i Llorens està format bàsicament per la correspondència 
mantinguda amb figures com Prudenci Bertrana, Rafael Masó o Jaume Vicens Vives, 
estudis i notes de les seves obres, i part de la seva biblioteca i hemeroteca. El fons 
Miquel de Palol i Felip està constituït pels originals manuscrits i mecanoscrits de la seva 
obra literària, principalment novel·les i poemes, i per la correspondència personal 
rebuda de personatges com Joan Maragall o Francesc Xavier Montsalvatge. Finalment, 
el llegat de Miquel Santaló i de la seva dona, Adelina Cortina, conté la documentació 
que pogueren emportar-se a l’exili en una maleta, amb continguts d’ambdós en l’àmbit 
personal, professional i polític. 
 
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ofereix l’accés en línia al fons 
fotogràfic del diari El Punt 
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ha completat la primera fase del 
projecte de tractament arxivístic del fons fotogràfic del diari El Punt, calculat en uns 2,5 
milions de fotografies. Actualment, hi ha disponibles al web més de 85.000 referències 
corresponents a unes 600.000 fotografies fetes per la redacció gironina del diari, de les 
quals 22.300 estan digitalitzades i es poden consultar en línia. 
 
Aquest és el resultat més visible d’un projecte que arrenca el 7 de maig de 2007 amb la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona i el diari El Punt que preveu la 
donació dels fons fotogràfics del diari al CRDI, amb l’objectiu de garantir-ne la 
conservació i permetre l’accés públic a les imatges. Des d’aquesta data s’han fet 
diversos treballs en aquesta línia: la instal·lació dels materials en condicions que facin 
possible la preservació dels originals a llarg termini, reproduccions en format digital i 
l’organització de la informació associada a les fotografies. 
 
L’Ajuntament de Girona edita l’Atles d’història urbana de Girona, segles VI aC - 
XVI 
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El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de 
Girona, amb el suport de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ha editat l’Atles d’història 
urbana de Girona, segles VI aC - XVI. Aquest llibre és fruit del treball del Grup de 
Recerques d'Història Urbana de Girona, que al llarg dels nou volums de la col·lecció 
d’història urbana, publicada pel mateix Ajuntament, ha desgranat amb detall l’entrellat 
de l’evolució de la ciutat al llarg dels segles. L’Atles n’és certament el resultat final, 
tanmateix l’esperit clarament pedagògic de la seva exposició clara i entenedora el 
converteix en una eina clau per a la divulgació de la història de Girona entre la 
ciutadania. 
El llibre ha estat concebut i dirigit per Joan Boadas i escrit conjuntament pels 
historiadors Josep Canal, Eduard Canal, Josep Maria Nolla i Jordi Sagrera. Aquest últim 
és, a més, l’autor dels dibuixos que recreen l'aspecte de la ciutat i de determinats edificis 
o indrets històrics. Les fotografies són majoritàriament obra de Josep Maria Oliveras i el 
disseny ha anat a càrrec de la Fàbrica de Gel. 
 
Arxiu Municipal de Granollers 
 
L'Ajuntament de Granollers agraeix les donacions fetes a l'Arxiu Municipal durant 
el 2010 
El 26 de gener passat l'Ajuntament de Granollers va agrair públicament les donacions 
que l'Arxiu Municipal ha rebut al llarg del 2010. Per tercer any consecutiu es fa aquest 
acte que permet agrair la col·laboració dels ciutadans envers les seves institucions.  
 
Des de l'Arxiu Municipal de Granollers es vol donar les gràcies a totes aquelles 
persones, entitats i institucions que any rere any fan aportacions als fons de l'Arxiu i que 
permeten ampliar el fons patrimonial documental de Granollers. Aquestes aportacions 
permeten complir també dos dels principals objectius dels arxius municipals: la 
conservació de la documentació i la seva difusió posterior. 
 
En aquesta ocasió les donacions han estat fetes per vint-i-tres particulars, una entitat i 
dues institucions. Les donacions —tant textuals, com icòniques— han passat a formar 
part dels fons i col·leccions ja existents a l'Arxiu Municipal de Granollers. 
 
Amb aquestes aportacions es garanteix l'accés públic a material d'interès històric i 
cultural de persones, famílies, col·lectius, entitats, associacions, empreses i comerços de 
la ciutat.  
Podeu trobar tota la informació sobre aquest acte al web de l'Ajuntament de Granollers: 
http://www.granollers.cat/AjGra/AjGra-Page-tPageDetalle_assetid-
1244098824251_1089800628496.html 
 
El nou web de l'Arxiu Municipal de Granollers 
Al juliol del 2010 es va canviar la plataforma del web de l'Ajuntament de Granollers, fet 
que va permetre a tots els serveis i equipaments municipals una renovació de la seva 
pàgina. Des de l'obertura del web s'ha estat treballant per presentar uns continguts més 
dinàmics i interactius com les noves webs 2.0. 
La pàgina de l'AMG ofereix, a més d'un contingut permanent d’informació de l'arxiu i 
dels seus fons documentals que es va ampliant, una sèrie de continguts a la pàgina 
inicial que canvien periòdicament: notícies i novetats, la presentació d'un document 
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curiós cada mes i una galeria d'imatges antigues de la ciutat. El web també permet 
accedir a l'Arxiu digital on es penja aquella documentació digitalitzada de lliure accés; 
actualment hi ha penjats els actes del ple des del 1842 fins al 1961 i la premsa municipal 
i comarcal des del 1882 fins al 1990. 
Tot aquest contingut i molt més es troba al web de l'Arxiu Municipal de Granollers: 
http://www.granollers.cat/arxiu. 
 
 
Arxiu Municipal de Lleida 
 
Organització i digitalització del fons fotogràfic Josep Solanes Argilés 
L’Arxiu Municipal de Lleida està desenvolupant la segona fase dels treballs de 
classificació i digitalització del fons fotogràfic Josep Solanes Argilés rebut en donació 
al març de l’any 2010. El fons està format per unes 1.400 imatges entre diapositives, 
negatius i fotografies. 
 
Cronològicament, abasta el període comprès entre els anys 1920~1980. Es tracta 
d’imatges en la seva majoria del monument de la Seu Vella de Lleida del període 1963-
1973, a banda d’altres de la ciutat. El seu estat de conservació és bo. En una primera 
fase es van descriure les imatges en una base de dades ACCES, aquesta tasca es va dur 
a terme entre els mesos de febrer i maig de l’any 2010. Aquesta segona fase contempla 
la digitalització dels documents. Per segon any consecutiu, els treballs els fan estudiants 
de la carrera d’història de la Facultat de Lletres dins d’un conveni de pràctiques 
establert entre l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida.  
 
Arxiu Municipal de Molins de Rei 
 
Millores al dipòsit de l’Arxiu Municipal de Molins de Rei 
Amb l’objectiu de millorar les condicions de conservació dels documents que es 
custodien a l’Arxiu Municipal i facilitar nous serveis, entre els mesos de setembre i 
desembre del 2010 es van executar obres de millora al dipòsit de documents de l’Arxiu. 
Les obres van consistir a retirar el fals sostre i recuperar el sostre originari de maó pla i 
embigat de fusta, a substituir els tancaments exteriors de fusta per altres d’alumini amb 
sistemes d’aïllament i protecció, a renovar l’enllumenat i a repintar. Aquestes són les 
darreres del conjunt d’actuacions desenvolupades per donar compliment a les propostes 
de millora que es recomanaven a l’auditoria elaborada, l’any 2006, per l’empresa 
especialitzada Estudi B2. 
 
L’Arxiu Municipal i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat pengen a XAC_premsa la 
premsa local de Molins de Rei 
Els treballs de digitalització es van desenvolupar entre el juny i el desembre de l’any 
passat a les dependències de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, dins el projecte de 
digitalització del patrimoni documental de Catalunya, inclòs en els plans extraordinaris 
d’ocupació local. En concret, es tracta de 575 números, 336 dels quals corresponen a El 
Llaç, entre el 1957 i el 2001, i 239 a les 16 publicacions periòdiques editades a Molins 
de Rei l’any 1843 (La Verdad) i entre 1897 i 1938 (El Eco del Llobregat, El Llobregat 
Federal, El Filtro, Enllà, Festa, Esclat Català, Guia de Molins de Rei Català-
esperanto, Àmfora, Foment, Germanor, Camins, Vida Social, Abrandament, Espartacus 
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i Estudi), integrants de la “Col·lecció Hemeroteca Local de Molins de Rei”, que es 
conserva a l’Arxiu Municipal. 
 
 
Arxiu Comarcal de la Noguera 
 
L'Arxiu Comarcal de la Noguera digitalitza 80.000 documents  
Ha finalitzat el projecte de digitalització dels documents conservats a l'Arxiu Comarcal 
de la Noguera que el Consell Comarcal de la Noguera ha dut a terme amb el Pla 
d’ocupació del 2010. En total s'han obtingut 80.000 imatges digitals de documents 
històrics, de les quals prop de 40.000 corresponen a les pàgines dels llibres d'acords de 
21 municipis antics i actuals de la comarca, mentre que la resta de còpies digitals s'han 
fet de diversos fons d'imatges així com de la col·lecció de cartells de l'arxiu. 
 
Les actes municipals que properament es podran consultar per Internet, són les dels fons 
municipals d’Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Anya, Artesa de Segre, Balaguer, 
Baldomar, la Baronia de la Vansa, la Baronia de Rialb, Bellmunt d’Urgell, Camarasa, 
Cubells, Fontllonga, Foradada, Montgai, Penelles, Tiurana, Tudela de Segre, 
Vallfogona de Balaguer, Vilanova de Meià i de l’EMD de Santa Maria de Meià. 
 
L'Arxiu Comarcal restaura el pergamí dels 800 anys de mercat 
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha restaurat els 55 pergamins de privilegis, concedits 
pels comtes i reis a la ciutat de Balaguer entre els anys 1211 i 1664. 
 
Entre tots aquests pergamins cal destacar el de la concessió del privilegi de celebració a 
perpetuïtat del mercat el dissabte a Balaguer, atorgat per Pere I el 16 de setembre de 
1211.  
Aquesta actuació és la continuació d’un projecte més ampli que pretén restaurar els 
gairebé tres-cents pergamins del fons de l’Ajuntament de Balaguer. L’any passat es va 
presentar la primera fase amb la restauració de 48 pergamins dels anys 1289 al 1719, 
que duien penjat un segell de cera natural o de plom. 
 
La restauració del pergamí de l’any 1211 permetrà que enguany, amb motiu de 
l’aniversari dels 800 anys de mercat, els balaguerins tinguin l’oportunitat de veure un 
dels privilegis de mercat més antics de Catalunya.  
 
Edició d’un díptic de la concessió del privilegi del mercat a Balaguer  
Per commemorar la fundació del mercat de Balaguer a partir del privilegi concedit per 
Pere I l’any 1211, l’Arxiu Comarcal de la Noguera ha editat un díptic amb la 
reproducció del pergamí del privilegi del mercat i la seva traducció. 
Amb aquest record seran obsequiades totes les persones que vinguin a l’Arxiu, ja sigui 
per consultar documentació ja sigui per conèixer l’equipament en les visites 
programades. 
 
Edició del quadern didàctic El mercat de Balaguer a través dels documents de 
l’Arxiu Comarcal de la Noguera 
Amb motiu de la commemoració de la fundació del mercat de Balaguer ara fa 800 anys, 
l’Arxiu Comarcal de la Noguera juntament amb els Serveis Educatius han elaborat un 
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quadern didàctic sobre El mercat de Balaguer a través dels documents de l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera.
  
Aquest quadern, adreçat especialment als alumnes de secundària, pretén commemorar 
l’efemèride donant a conèixer els orígens i l’evolució del mercat. El material es troba 
publicat en la col·lecció digital dels Serveis Educatius de la Noguera i ha estat distribuït 
en paper als centres educatius de la comarca, tot i que també es pot descarregar des del 
web dels Serveis Educatius i de l’Arxiu Comarcal de la Noguera. 
 

 
 
 
Arxiu Municipal de Palafrugell 
 
Nous ingressos 
Ha ingressat a l’AMP el fons de l’Acadèmia Planas datat entre el 1936 i el 1970 (0,65 
metres) amb documents personals del mestre Joan Planas, documentació administrativa 
i d’inspecció de l’acadèmia, quaderns i material escolar, una biblioteca auxiliar i 35 
imatges; el fons de l’activista social i política Teresa Carbó Comas, amb documents 
datats entre el 1918 i el 1998, que ocupen 0,13 metres. També 29 plaques de vidre amb 
imatges de l’empresa Trefins (1930-1945), 11 programes de cinema (1972-1980) i un 
programa de la Festa Major de 1925.  
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Imatges digitals 
A proposta de l’Arxiu Municipal, l’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat un protocol de 
gestió d’imatges digitals (Junta de Govern Local 26-11-2010) i s’han fet sessions 
pràctiques a les àrees i patronats. En aquest projecte l’AMP ha treballat amb les àrees 
d’Informàtica i Administració oberta, atenció i participació ciutadana.  
 
El fons de la família Bassa Rocas i la Ruta dels “americanos” de Palafrugell 
Ha finalitzat l’inventari del fons de la família de Llofriu vinculada amb Cuba i 
protagonista d’aportacions interessants a les cultures catalana i argentina (consultable al 
web). Els documents del fons s’han utilitzat en l’exposició permanent de la casa pairal 
(inaugurada el passat 23 de gener), punt d’inici de la Ruta dels americanos de 
Palafrugell (en funcionament des de l’abril). En aquests projectes hi ha participat 
l’AMP.  
 

 
 
Audiovisual amb motiu dels 25 anys del servei 
A l’octubre de 1986 s’iniciava el servei municipal d’arxiu a Palafrugell. Per començar a 
celebrar el vint-i-cinquè aniversari s’ofereix una visita virtual a l’AMP, amb un 
audiovisual al web. La visita presencial es continua oferint els primers dissabtes de mes.   
 
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 
 
Finalitza el Pla d’ocupació de digitalització del Pallars Jussà, dintre del Pla 
extraordinari d’ocupació local - Projecte Impuls 
El dia 17 de gener va finalitzar el Pla d’ocupació de digitalització a la comarca del 
Pallars Jussà, que va començar a mitjan juliol de 2010, al qual s’havien adscrit 
l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
El resultat força satisfactori d’aquest treball ha estat la digitalització de 33.043 
documents, fet que representa aproximadament uns 1.188,72 GB d’informació 
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digitalitzada en formats TIFF i JPEG, que han estat abocats al repositori segur DIDAC 
del Departament de Cultura. 
El projecte, que han portat a terme dues treballadores i ha estat coordinat pel personal 
de l’Arxiu Comarcal, ha donat com a fruit la digitalització de les actes del Ple dels 
ajuntaments d’Espluga de Serra, Fígols de Tremp, Palau de Noguera, Sapeira, 
Suterranya, Vilamitjana i Tremp amb una cronologia del 1786 fins al 1982. En segona 
instància s’han digitalitzat els llibres i documents més emblemàtics dipositats a l’arxiu 
comarcal, fet que n’assegura la preservació, conservació i posterior consulta i difusió. 
De la mateixa forma es van digitalitzar els exemplars conservats a l’arxiu comarcal del 
diari Renovació de Tremp (1932-1936), que ben aviat seran consultables al portal XAC 
Premsa. 
I per últim es van començar a digitalitzar els índexs de 150 protocols notarials del 
Districte Notarial de Tremp, la totalitat del Capbreu d’Erill i 3 protocols més, afectats 
per una degradació quasi irreversible. Aquesta digitalització com a mínim garantirà la 
preservació de la informació. 
 

 
 
ACPJ. Digitalització del Llibre d’Actes del Ple de l’Ajuntament de Suterranya del 1932 
 
Ingressa el fons de fotografies de Josep Durany i Abella d’Isona 
La família Durany ha cedit en comodat a la Generalitat de Catalunya, el fons fotogràfic 
del seu pare Josep Durany i Abella de la població d’Isona. Es tracta d’un fons 
d’aproximadament 7.000 negatius de 35 mm d’imatges en blanc i negre, perfectament 
ordenats, classificats i numerats, que Josep Durany i Abella va fer a mitjan segle passat. 
La temàtica del fons, molt variada, va des de fotografies de caire familiar, fins a 
paisatges, edificis, vida quotidiana, festivitats, etc., capturades sobretot entre les 
poblacions d’Isona, on va néixer, i Barcelona, on residia habitualment. Hi ha una sèrie 
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encara per quantificar d’imatges capturades al municipi d’Isona dels anys cinquanta i 
seixanta, molt interessants ja que Isona va ser totalment reconstruïda sota la influència 
del Pla de Regiones Devastades a la passada Guerra Civil; per tant, creiem que podrem 
tenir unes molt bones imatges de la Isona d’abans de la reconstrucció. 
L’arxiu comarcal té previst la digitalització del fons per preservar els negatius i 
començar a fer una sèrie d’activitats de difusió conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Isona. Cal destacar que serà el primer fons fotogràfic que ingressa a l’Arxiu Comarcal 
i que hi haurà un col·laborador coneixedor de la família Durany, el senyor Joan Feliu, 
que ajudarà en la descripció de les imatges posant nom i cognoms a les persones, llocs, 
edificis, esglésies, etc. 
 

 
 

ACPJ. Fons de fotografies Josep Durany i Abella. Positius fotogràfics 
  
Ingressa la col·lecció de documents de Casa Josep de Vilamolat de Mur 
La família Castells, coneguda com els de Casa Josep de Vilamolat de Mur, ha cedit en 
règim de comodat a l’Arxiu Comarcal, la col·lecció de documents que fins aleshores 
custodiaven. Es tracta d’una col·lecció de documents molt interessant i molt desitjada 
per la ciutadania de Tremp i la seva comarca. La història d’aquesta col·lecció es 
remunta als inicis de la passada Guerra Civil, quan Josep Castells i Bigorra, mestre del 
poble de Vilamolat de Mur, persona de gran sensibilitat cultural, va poder recuperar de 
la crema una sèrie de documents de diferents indrets de Tremp i de la comarca. Durant 
molts anys aquesta documentació va ser custodiada per la família del mestre. A la mort 
d’aquest, va passar a ser custodiada pel seu fill, mossèn Jesús Castells i Serra, canonge 
de la Santa Església Catedral d’Urgell, el qual va ordenar i estudiar la documentació 
fins que a la seva mort, l’any 2006, la col·lecció va passar a mans del seu germà Josep 
Castells i Serra.  
 
Aprofitant la inauguració de l’Arxiu Comarcal al febrer del 2009, el senyor Josep 
Castells i Serra va cedir la documentació esmentada a la Generalitat de Catalunya. Fou 
dipositada a la nova seu de l’Arxiu Comarcal per ser classificada, ordenada, 
inventariada i posada a disposició dels estudiosos i de la ciutadania pallaresa en general. 
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No es coneixen encara les dimensions totals de la documentació, ja que s’ha de netejar, 
classificar i ordenar prèviament, però es tracta d’una sèrie de documents molt 
interessants. La documentació dipositada fa referència com a mínim a 4 àmbits 
diferents:  
1. Documents relatius a la constitució de la primera universitat de Tremp, amb actes del 
Consell de la Vila de Tremp, des del 1476, etc. 
2. Documentació diversa com testaments, cartes, compravendes, etc. 
3. Esborranys i manuals de protocols notarials del Districte de Tremp des del s. XVI. 
4. Documentació relativa a la Insigne i Col·legial Església de Vall de Flors de Tremp. 
 
La família Castells té previst fer noves cessions a l’Arxiu, com ara els documents 
procedents de Castell de Mur i els de la Casa Josep de Vilamolat de Mur, nissaga molt 
coneguda al Pallars Jussà de la qual consta que té un fons documental de molt d’interès. 
 
Ingressa la documentació del fons de l’Ajuntament de Talarn 
Al desembre del 2010 va ingressar en comodat a l’Arxiu Comarcal documentació 
procedent de l’Arxiu Municipal de Talarn. Aproximadament 13 metres lineals de 
documentació distribuïda entre 5 grans blocs: el fons de la Sotsvegueria de Pallars 
(1481-1714); el del Corregiment de Talarn (1716-1837); el propi de l’Ajuntament de 
Talarn (1886 - segle XX); el del Jutjat de Pau de Talarn (1847-1937) i la col·lecció de 
reproduccions de fotografies antigues de Talarn, un total de 654 fotografies 
digitalitzades actualment per la senyora Marta Verdeny per a l’ACPJ. 
 

 
 

ACPJ. Fons Ajuntament de Talarn 



 — 52 — 

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
 
Gran èxit del Pla d’ocupació per a la digitalització 
Al juliol del 2010, els 11 ajuntaments del Pla de l’Estany es van adherir al Pla 
d’ocupació per a la digitalització (POD), impulsat pel Departament de Treball i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. El 2 
d’agost de 2010 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany va contractar quinze persones i 
el 15 de novembre de 2010 l’Ajuntament de Porqueres en va contractar una. Aquestes 
van treballar durant mig any, fins al gener de 2011, a l’Arxiu Comarcal, fent el 
tractament arxivístic i la digitalització de part dels fons històrics d’aquests ajuntaments. 
 
Gràcies al POD s’han ordenat, netejat, classificat i descrit els llibres d’actes del Ple, i els 
padrons d’habitants de tots els ajuntaments; i en aquells que ha estat possible, també 
s’han tractat les lleves militars, els padrons fiscals i la documentació històrica aliena que 
custodiaven. Per tal de no afectar els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de les 
persones, s’ha digitalitzat la documentació fins a l’any 1980, en el cas de les actes del 
Ple i els padrons d’habitants, i fins a l’any 1960, pel que fa a les lleves militars i els 
padrons fiscals. 
 
En el cas de Banyoles, no s’ha intervingut en la documentació d’arxiu sinó que s’ha 
digitalitzat tota la premsa històrica que custodia l’Arxiu Municipal. Es tracta de 48 
capçaleres de premsa de publicacions editades a Banyoles entre els anys 1886-1990. El 
resultat ha estat que s’han digitalitzat 46.000 pàgines, amb un pes total de 1.065 GB. I 
tota aquesta informació ja és consultable des del mòdul XAC Premsa del portal de la 
Xarxa d’Arxius Comarcals a Internet. 
 
En la intervenció feta a la documentació històrica dels ajuntaments de la comarca s’han 
digitalitzat un total de 51.201 pàgines, amb un pes final de 1.288,56 GB. 
 
Les descripcions i les imatges d’aquesta documentació ja són accessibles des del mòdul 
Arxius en línia del portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals a Internet. Els bons resultats, 
quantitatius i qualitatius, obtinguts del POD han permès oferir la consulta i lectura 
pública a Internet dels fons que es custodien i, el que és més decisiu, d’aquells fons que 
continuaran custodiats als seus respectius ajuntaments, però que gràcies a aquest Pla 
s’han pogut digitalitzar per poder ser oferts a tothom. 
 
La família Plantés del poble de Falgons —municipi de Sant Miquel de Campmajor— 
cedeix el seu fons a l'Arxiu 
Una altra família del Pla de l'Estany, els Plantés de Falgons, ha decidit dipositar els seus 
documents a l'Arxiu. El contracte s’ha signat el 30 de novembre de 2010 entre el 
propietari, el senyor David Plantés, i el president del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany.  
El fons de Can Plantés està format per 95 documents en pergamí i 0,80 metres de 
documents en paper, amb una antiguitat des del segle XIII fins al segle XX. I es troba 
inventariat gràcies a la intervenció de l'investigador olotí Gaspar Guardiola i de 
l'arxivera, i membre de la família Plantés, Estel Puigdevall. 
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L'Ajuntament de Palol cedeix el seu fons històric 
El 28 de febrer de 2011 van signar el contracte per tal de dipositar el fons de Palol de 
Revardit a l'Arxiu, el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay, i el primer tinent 
d'alcalde de l'Ajuntament, Miquel Camps. 
Es tracta d’un volum de 13,70 metres de documentació produïda per les funcions i 
activitats que ha dut a terme l'Ajuntament de Palol de Revardit des de l'any 1863 fins a 
l'any 1991. Així doncs, ens trobem davant d'un fons molt ric, del qual ja podem avançar 
que inclou els documents de govern, d'administració, de recaptació d'impostos i de 
control de la població i el territori, i els del Jutjat de Pau. 
 
Arxiu Comarcal del Priorat 
 
Ingrés del fons municipal de Bellmunt del Priorat 
Ha estat dipositat el fons de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat que s’inicia en la 
dècada de 1840, quan el municipi es va segregar de Falset, fins a la dècada dels anys 
setanta del segle XX. Aproximadament, té uns 23,6 metres de documentació, sense 
comptar la important hemeroteca. 
 
Entre la documentació custodiada a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat s’hi troben 
altres fons, força barrejats, que són: el Jutjat de Pau de Bellmunt del Priorat (1851-
1970), la Prefectura Local del Movimiento (1939-1977) i la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, en democràcia denominada Cambra Agrària Local (anys 
quaranta – anys vuitanta del segle XX). L’embalum documental és força remarcable en 
el cas del Jutjat de Pau, ja que hi ha documentació a partir de la dècada del 1850; en els 
altres dos fons el nombre de documents és menor, i ocupen 1 metre lineal cadascun. 
 
Cal fer esment de la important col·lecció de volums enquadernats del Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona (BOPT), que s’inicia el 1840 i va fins al 1888, del qual falten 
només els primers 26 números i el volum del 1885. També del BOPT hem recollit altres 
anys entre el 1920 i el 1939.  
 
Ingrés del fons municipal de Marçà 
A principis del mes de febrer va ingressar el fons municipal de Marçà d’un abast 
cronològic que s’inicia el 1936 fins al 1970. Aquest fons fou destruït a l’inici de la 
Guerra Civil. Consta, aproximadament, d’uns 16 metres de documentació. 
Tota la documentació és estrictament municipal, tret de nou capses d’arxiu definitiu de 
la revista Soca i Arrel, editada entre el 1984 i el 1991 els documents de la qual, un cop 
es va deixar de publicar, foren dipositats a l’Ajuntament. 
 
Conferència sobre les cooperatives de Falset i Marçà 
El 19 de febrer a la sala polivalent de Marçà es va fer una conferència sobre les 
cooperatives de les poblacions de Falset i Marçà, que s’uniren el 1999. L’acte fou 
coorganitzat entre l’Arxiu i l’Agrícola Falset – Marçà, SCCL, i s’emmarcà en els actes 
planificats que finalitzaran el 2012 del centenari d’aquesta empresa agrícola. 
La conferència tractà diversos períodes de les dues cooperatives i la van impartir Pere 
Audí, Neus Rofes i M. Jesús Sánchez, tres dels autors del llibre. Hi van assistir unes 120 
persones. 
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Presentació d’un llibre sobre les antigues ordinacions municipals a la comarca del 
Priorat 
L’11 de març es presentà a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset el llibre 
Antigues ordinacions municipals a la comarca del Priorat (segles XIV-XVIII), coeditat pel 
Centre d’Estudis del Priorat i l’Arxiu Comarcal del Priorat. En l’acte també es presentà 
el darrer número de la revista Lo ViOlí, editada pel centre d’estudis. 
La presentació anà a càrrec de Josep Torné i Cubells, impulsor de la idea de recollir 
totes les ordinacions conegudes de la comarca i que tingué cura de l’edició de la 
publicació. Van assistir a l’acte unes 70 persones. 
 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
 
Presentació del portal XAC_premsa que dóna accés a la premsa històrica 
digitalitzada de la comarca 
 El passat divendres 17 de desembre l'ACRE va acollir la presentació del portal 
XAC_premsa, el qual permet la consulta en línia de part de la premsa històrica que va 
editar-se a la Ribera d'Ebre, a més dels periòdics i diaris digitalitzats que custodien la 
resta d'arxius comarcals de Catalunya. 
 
L'acte va iniciar-se amb els parlaments de Josep Solé Biosca, alcalde de Móra d'Ebre; 
Francesc Xavier Vega i Castellví, director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans 
de Comunicació a les Terres de l'Ebre, i Bernat Pellisa Sabaté, president del Consell 
Comarcal de la Ribera d'Ebre. 
 
A continuació, Gerard Mercadé Pié, director de l'Arxiu, va explicar el desenvolupament 
del projecte que ha permès digitalitzar alguns dels periòdics que s'editaren històricament 
a la comarca. Cal apuntar que l'esmentada actuació va desenvolupar-se gràcies a la 
concessió de dos plans d'ocupació al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre —la 
coordinació tècnica dels quals va portar a terme l'Arxiu—, que han possibilitat la 
consulta en línia de publicacions com La Riuada de Móra d’Ebre (1927-1930), el 
periòdic Tivissa (1929-1931), el Boletín de Acción Católica de Tivissa (1913-1917), el 
periòdic La Ribera de Móra d’Ebre (1932-1934), l’Antorcha de Flix (1959-1973) i El 
Llamp de Gandesa (1921-1936), el qual, tot i que va editar-se a Gandesa, fou un 
important òrgan de comunicació entre les comarques de la Terra Alta, el Priorat i la 
Ribera d’Ebre.  
 
El portal XAC_premsa, permet consultar més de 6.000 pàgines de premsa digitalitzada 
de la Ribera d'Ebre, a les quals cal sumar les quasi 600.000 pàgines de la resta d'arxius 
comarcals catalans. Cal tenir present que algunes de les principals personalitats 
nascudes —o bé que hi exerciren la seva activitat— a la Ribera d’Ebre durant el s. XX, 
van col·laborar en l’edició dels diferents periòdics, com per exemple Martí Rouret i 
Callol, diputat al Parlament de Catalunya, natural de l’Escala, que va dirigir el periòdic 
La Riuada; Artur Bladé i Desumvila, destacat escriptor i periodista, que va ser redactor 
de La Riuada i va col·laborar a El Llamp de Gandesa, o Lluís Brull i Cedó, director del 
periòdic Tivissa, a més d’arqueòleg, mestre i impulsor de nombroses iniciatives 
culturals i urbanístiques a Tivissa durant el s. XX. Per tant, els investigadors, estudiants i 
ciutadans de la comarca, gràcies al projecte desenvolupat per l'Arxiu, disposaran d'una 
eina excel·lent per conèixer el contingut de les publicacions esmentades i aprofundir-hi. 
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La presentació va cloure amb una xerrada del catedràtic d'història contemporània de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), Josep Sànchez Cervelló, que va 
pronunciar la conferència "La premsa de preguerra a la Ribera d'Ebre", en la qual va 
explicar la gènesi, les característiques i l’evolució dels periòdics editats prèviament a la 
Guerra Civil a la comarca, i va fer que l’auditori gaudís d’una xerrada excel·lent. 
 
Es convoquen les bases de la III Beca d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur Bladé i 
Desumvila 
Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors 
literaris i culturals de la comarca, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE) i 
l’Ajuntament de Benissanet, amb el suport del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 
(CERE), de l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, de l’Arxiu Comarcal de la 
Ribera d’Ebre (ACRE) i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) han 
publicat les bases per a la concessió d’una beca per a l’estudi de la figura i obra d’Artur 
Bladé i Desumvila per al curs 2011. 
 
L’objectiu de la beca és desenvolupar un treball de recerca que tingui com a objecte 
central l’estudi de la figura, el pensament o l’obra d’Artur Bladé i Desumvila, a partir de 
l’estudi del seu fons personal, cedit des de l’any 2008 a l’ACRE. Per bé que 
s’acceptaran propostes sobre qualsevol temàtica relacionada amb l’objectiu d’aquesta 
beca, en aquesta edició els organitzadors de la convocatòria han proposat l’estudi dels 
articles publicats per Artur Bladé a la premsa de la província de Tarragona previs al seu 
exili o l’activitat periodística en tornar-ne l’any 1961. 
 
Finalment cal fer esment que el passat 19 de març, en el marc de la Jornada Artur Bladé, 
feta anualment a la vila natal de l’escriptor, D. Sam Abrams va pronunciar la 
conferència “Mots i maons: la reconstrucció d’una vida (Estudi del periodisme d’Artur 
Bladé i Desumvila a la premsa de l’exili, 1939-1981)”, resum del treball guanyador de 
la II Beca d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur Bladé i Desumvila. 
 
L’ACRE publica el IV exemplar del seu butlletí informatiu anual 
L’ACRE va publicar el IV exemplar del seu butlletí informatiu, el qual recull les 
principals activitats i ingressos que va desenvolupar l’Arxiu durant l’any 2010. El 
butlletí, de 24 pàgines i amb un tiratge de 800 exemplars, es distribueix entre els usuaris 
de l’Arxiu i les administracions de la comarca, a més d’entitats culturals, centres 
d’estudis i arxius catalans. El butlletí s’inicia amb un editorial, en el qual es reflexiona 
sobre el món de l’arxivística i els arxius. Seguidament trobem un apartat referent als 
principals ingressos i tractaments arxivístics del període en qüestió. La part central de la 
publicació l’ocupa l’apartat “El document”, en el qual es mostra algun dels documents 
més destacables del centre. A continuació, el butlletí dedica un apartat a les principals 
notícies, projectes i activitats de difusió desenvolupades durant l’any. Finalment, la 
contraportada de la publicació es dedica a alguna de les entitats culturals de la comarca. 
 
L’ACRE finalitza el tractament arxivístic del fons de l’Ajuntament de Rasquera 
(1573-1990) 
L’ACRE va finalitzar el tractament del fons de l’Ajuntament de Rasquera. El conjunt 
documental s’inicia amb una unitat d’un valor extraordinari: les ordinacions de 1573 de 
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la vila de Rasquera. Tanmateix, al fons hi predomina la documentació d’entre l'últim 
terç del s. XIX i els anys trenta del s. XX, tot i conservar documentació esparsa de finals 
del s. XVIII i d'inicis del XIX. A partir dels anys quaranta del s. XX, apareixen més buits 
cronològics.  
 
La documentació del fons ocupa un volum de 22,2 metres lineals i està formada per 222 
unitats d'instal·lació, que contenen 2.130 unitats documentals. 
 
El fons municipal de Rasquera va ingressar a l'ACRE en 5 transferències, efectuades 
entre el mes de gener de 2010 i el mes de març de 2011, i ens permet aprofundir en 
l'estructura i les funcions desenvolupades pel consistori de Rasquera al llarg del període 
del qual conservem testimonis escrits. El fons va organitzar-se de forma jeràrquica i 
lògica, a partir dels òrgans i les funcions de la institució productora.  
 
Cal esmentar que l’ACRE, a més de facilitar la consulta del fons i de les unitats 
documentals que hi estan vinculades a través del portal Arxius en línia, ha possibilitat la 
consulta de més de 5.000 documents digitalitzats del conjunt, corresponents a les 
ordinacions i els acords de la vila de Rasquera (1573-1795), un llibre d’acords (1707-
1857), els llibres d’actes dels plens de l’Ajuntament (1871-1958) i els llibres d’actes de 
la Comissió de Govern (1903-1931). La digitalització dels esmentats documents va fer-
se gràcies a la concessió de dos plans d’ocupació de digitalització al Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, els quals van ser coordinats per l’ACRE. 
 
Arxiu Comarcal del Ripollès  
 
Ingrés per transferència de l’Arxiu Històric de Girona de documents sobre les escoles 
del Ripollès 
L’Arxiu Històric de Girona va transferir documentació del Ripollès procedent dels 
serveis territorials del Departament d’Ensenyament entre els quals uns pocs, però 
interessants documents d’inspecció escolar, que són els transferits a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès, i que fan referència a les escoles de Vilallonga de Ter i la Farga de Bebié 
(terme municipal de les Llosses). Es tracta concretament de dues llibretes de visites 
d’inspecció que abasten els anys 1945-1976.  
 
Ingrés per transferència del Consorci Ripollès Desenvolupament de documentació de 
l’àrea de secretaria 
El dia 16 de febrer de 2011 van ingressar a l’Arxiu Comarcal del Ripollès 5,6 metres 
lineals de documentació d’aquest consorci de promoció econòmica i turística de la 
comarca del Ripollès corresponent als anys 1997-2008.  
 
Ingrés per transferència del Consell Comarcal del Ripollès de documentació de l’àrea 
d’intervenció 
El dia 23 de març de 2011 van ingressar a l’Arxiu Comarcal del Ripollès poc més d’11 
metres lineals de documentació d’aquesta institució corresponents als anys 2001-2005.  
 
Ingrés per donació de l’Agrupació Sardanista de Campdevànol de partitures musicals 
L’Agrupació Sardanista de Campdevànol ha fet donació a l’Arxiu Comarcal de tretze 
partitures musicals de les sardanes dedicades a aquest municipi compostes al llarg del 
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segle XX per destacats mestres d’aquest gènere, com Ramon Serrat i Baltasar Maideu, 
entre altres.  
  
Punt i final al Pla d’ocupació de digitalització del Ripollès 
Al llarg del segon semestre de 2010, com en la majoria d’arxius comarcals del país, 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès va participar en aquest Pla d’ocupació de digitalització 
amb un doble objectiu: preservar i difondre el patrimoni documental més important de 
la comarca i donar l’oportunitat que persones en situació d’atur de llarga durada 
rebessin una formació professional en l’àmbit de l’arxivística i les tecnologies de la 
informació i la comunicació 
 
Gràcies a la consecució d’aquests dos objectius, doncs, l’Arxiu Comarcal disposa de 
gairebé 55.000 documents digitalitzats (textuals, no textuals i hemerogràfics) que, de 
mica en mica, i amb una feina progressiva de descripció, es posaran a l’abast 
d’estudiosos, investigadors, escolars... per acomplir, així, una de les nostres tasques 
primordials: apropar i fer accessibles els nostres fons a la ciutadania.  
 
Participació en l’exposició “Història i Memòria de Ripoll a través de les Dones” 
Amb motiu de la celebració a Ripoll del Dia Internacional de la Dona Treballadora que 
s’escau, com és sabut, el 8 de març, l’Associació de Dones de Ripoll, amb el suport 
tècnic del Consorci de Benestar Social del Ripollès, va organitzar una exposició 
fotogràfica amb la intenció de donar a conèixer el paper de la dona en les activitats 
productives de la nostra societat. L’exposició ha comptat amb la col·laboració de 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès, que ha cedit un bon nombre de reproduccions 
fotogràfiques. La mostra es va fer a l’espai públic La Lira i, en essència, està formada 
per un recull d’una seixantena de fotografies de fàbriques tèxtils, d’oficis, del món de la 
pagesia i del comerç datades des de principi del segle XX fins als anys noranta.  
 
Arxiu Municipal de la Roca del Vallès 
 
L’Arxiu Municipal de la Roca del Vallès rep una cessió documental de l’entitat cultural 
més antiga del poble 
La Fundació Privada Centre i Energia de la Roca del Vallès ha fet cessió de part del seu 
fons a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. La Coral El Centre va ser fundada el 17 de 
novembre de 1904 per fomentar el cant i l’ensenyament als seus socis i familiars. Uns 
anys després, el 1916, neix la Coral La Energía. Des de llavors, totes dues van 
protagonitzar la vida cultural del poble fins a l’esclat de la Guerra Civil, moment en el 
qual van ser dissoltes. L’any 1947 es va acordar la fusió de les dues societats, amb el 
nom d’Unió Coral Centre i Energia de la Roca del Vallès.  
 
La donació està formada pels llibres d’actes de les dues corals (diferenciades fins al 
1947, any de la fusió), i pel llibre de caixa de 1947 a 1960. Es tracta d’una cessió 
temporal de gran importància que permetrà la salvaguarda de documentació de gran 
valor històric, en tractar-se d’una entitat cultural centenària amb plena activitat al segle 
XXI. L’ingrés a l’Arxiu Municipal de la Roca del Vallès permetrà posar-la a disposició 
dels investigadors i de la societat, així com garantir la seva conservació. 
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Arxiu Comarcal del Solsonès 
 
Presentació de la Revista Cultural del Solsonès. Oppidum  
El proppassat dia 25 de març es va presentar el número 8 de la Revista Cultural del 
Solsonès. Oppidum. L’acte va comptar amb la intervenció del president del Consell 
Comarcal del Solsonès, l’alcalde de l’Ajuntament de Solsona, la presidenta del Centre 
d’Estudis Lacetans, el director de l’Arxiu Comarcal del Solsonès i dels tècnics del 
Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals Mobles de Catalunya. Es va 
projectar el documental El Gran Dia de Girona que fa referència a aquesta tela 
immensa de Martí Alsina i a tot el procés de restauració i la problemàtica que va 
representar. 
 
La revista està formada per 7 articles que abracen diferents matèries: arqueologia, 
història, art, restauració i ciències naturals. L’obertura correspon a un article del Grup 
de Prehistòria del Solsonès. El segon treball és obra de l’arqueòleg municipal de 
Solsona i recopila les darreres intervencions en el nucli antic de la ciutat. L’article de 
Jaume Adam ens endinsa en un dels temes interessants i complexos de l’època 
moderna: les diferents jurisdiccions que intervenien en un territori, la seva fragmentació 
i evolució. Ho fa a través de la senyoria que ostentaven els cònsols de Sant Llorenç de 
Morunys sobre Sant Julià dels Torrents. Elisenda Asturiol i Isidre Fernández ens 
presenten un estudi, amb novetats historiogràfiques importants, referent a l’escultor 
barroc Jacint Morató. Un acurat treball sobre la restauració de l’altar de Sant Serni de la 
Pedra ens endinsa en el món de la restauració. El geògraf Enric Bertran ens recorda que 
fa vint-i-cinc anys es van portar a terme un seguit de conferències a Solsona, 
organitzades pel Centre d’Estudis del Solsonès, amb personalitats de l’àmbit universitari 
i polític, sobre l’organització territorial de Catalunya. El volum es clou amb una 
aportació sobre l’estat ecològic dels boscos de la ribera del municipi de Solsona. 
 
Una cinquantena de persones van assistir a aquest acte cultural que va tenir lloc a la sala 
gòtica de l’Hospital Llobera, seu de l’Arxiu Comarcal i del Consell Comarcal. 
 
El fons de la Rellotgeria Bastida a l’Arxiu Comarcal del Solsonès 
Es tracta del fons documental d’una rellotgeria que va esdevenir molt popular a 
Solsona. Va conèixer diferents generacions de rellotgers i estava situada a la plaça Sant 
Joan.  
L’embalum de la documentació és d’un metre i cronològicament comprèn des de l’any 
1905 fins a finals dels anys seixanta. Cal assenyalar que la documentació és molt 
completa des de l’any 1905 fins a l’any 1928, amb dades sobre els preus, els clients, els 
models de rellotges, l’import de les reparacions, etc. Es tracta d’una documentació molt 
específica i agraïda.  

 
Arxiu Històric de Tarragona 
 
L’AHT col·labora amb l’IES Pons d’Icart i acull la mostra “Mauthausen. L’Univers 
de l’Horror” 
L’AHT ha col·laborat darrerament amb l’IES Pons d’Icart a través de la cessió de la 
Sala d’Actes de l’Arxiu per al muntatge de l’exposició itinerant “Mauthausen. 
L’Univers de l’Horror”, integrada per 20 plafons de doble cara, que havia estat 
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instal·lada anteriorment a Miravet, Cambrils, Roda de Barà, Tarragona (Serveis 
Territorials de Governació), Montblanc, Flix, Valls, Reus i Marçà. Produïda per 
l’Amical de Mauthausen i el Museu d’Història de Catalunya, vol donar a conèixer les 
vivències dels republicans espanyols en aquell camp d’extermini nazi d’Àustria. Fou 
inaugurada el 10 de gener, va atreure un centenar d’estudiants i, a l’acte de cloenda, el 
23 de febrer, hi van ser presents l’alcalde de Tarragona, senyor Josep Fèlix Ballesteros; 
el director de l’IES Pons d’Icart, senyor Rafael Larrañaga, i el senyor Conrad Busquets, 
soci de l’Amical i fill d’un deportat a Mauthausen.  
 
El fons Fotografia Canadell comença a ser accessible a Arxius en línia 
Un cop finalitzada la tasca de digitalització de la totalitat de negatius en blanc i negre 
del fons Fotografia Canadell (1950-1994), el pas següent imprescindible consistia a 
facilitar eines adequades per difondre’n una bona part de les imatges, acompanyades 
d’una descripció del contingut. 
Aquesta nova fase s’ha desenvolupat en el marc d’un tractament específic per a aquest 
fons, impulsat per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, a partir del 
maig del 2010. 
Fins al moment s’han introduït al programari GIAC 1.725 descripcions al nivell de 
reportatge fotogràfic en blanc i negre corresponents al format de 35 mm, amb la 
introducció d’unes 42.000 imatges dels anys 1950-1958. Pel que fa a les fotografies, són 
parcialment consultables, atenent el grau de privadesa, a través del cercador de fons i 
documents Arxius en línia. 
Si bé predominen uns determinats temes, que recullen diversos aspectes de la topografia 
i l’evolució urbanística de Tarragona i voltants —inclosos l’art i les troballes 
arqueològiques—, així com de la vida privada —retrats d’estudi, escenes familiars i 
infantils, celebracions religioses, aniversaris, banquets...— i l’activitat laboral —en 
especial del port, reunions de treballadors, fàbriques, comerços...— i educativa —
col·legis, Institut, Escola del Treball, Universitat Laboral...— dels seus habitants, s’hi 
apleguen també nombrosos esdeveniments de caràcter públic —curses, festes religioses 
i populars, representacions teatrals, lliuraments de premis, inauguracions, visites 
d’autoritats polítiques i religioses, actes benèfics, conferències, vistes interiors dels 
quarters, accidents, etc. 
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AHT. Fons Fotografia Canadell. Karts a la Rambla Nova 
 

 
 

AHT. Fons Fotografia Canadell. La Riera, fàbrica de fil 
 
 
El municipi de Perafort s’incorpora al Servei d’Assistència als municipis que presta 
l’Arxiu Històric de Tarragona 
Des de l’any 2006, l’Arxiu Històric de Tarragona presta assistència als municipis de la 
comarca del Tarragonès, per tal que gestionin correctament llur patrimoni documental 
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propi, implementant sistemes d’arxiu operatius que millorin el funcionament dels 
ajuntaments i garanteixin la integritat i la conservació correcta dels fons documentals. 
Actualment es dóna assistència a un total de sis poblacions: Salomó, el Catllar, la 
Canonja, la Secuita, Creixell i, des de fa poques setmanes, Perafort.  
La tasca a Perafort consistirà inicialment en l’elaboració d’un informe que determini la 
situació actual del seu arxiu i plantegi les línies de treball a seguir-hi. Amb posterioritat 
es començarà el tractament de la documentació existent a l’Arxiu Municipal i 
s’establiran les directrius de control de transferències i de descripció, així com 
l’aplicació de les taules d’avaluació pertinents. 
 

 
 

AHT. Arxiu Municipal de Perafort 
 
L’Arxiu Històric de Tarragona presenta els resultats del Pla d’ocupació de 
digitalització al Tarragonès 
El dia 1 de març, a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès es van presentar els 
resultats del Pla d’ocupació de digitalització (POD) a la comarca del Tarragonès. 



 — 62 — 

A l’acte, hi van ser presents el president del Consell Comarcal, senyor Eudald Roca 
Gràcia; el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, senyor Jordi Agràs 
Estalella, i el director de l’Arxiu Històric de Tarragona, senyor Ricard Ibarra Ollé. 
Un total d’onze poblacions va acollir-se al pla, que va donar feina a un conjunt de 13 
persones. Globalment es varen obtenir 104.512 imatges, que ocupen 2.415,4 Gb. 
Aquesta documentació ha estat abocada al repositori segur del Departament de Cultura 
(DIDAC) i passarà a formar part dels fons de complement de l’AHT. En aquest acte de 
presentació es va lliurar als representants de les diferents poblacions una còpia de la 
seva respectiva documentació digitalitzada.  
 
Finalitza la primera fase de l’adequació de l’AHT per obtenir la llicència ambiental 
preceptiva 
Entre els mesos de desembre de 2010 i febrer de 2011 es van fer a l’AHT les obres de 
sectorització de la segona planta de l’edifici, destinades a aconseguir que el centre 
disposi de la llicència ambiental corresponent. Amb aquesta finalitat s’han creat nous 
espais, separats per portes antiincendis accionades per electroimants, que garanteixen 
una evacuació correcta de les instal·lacions en cas d’emergència. 
Està previst que aquesta actuació tingui continuïtat amb la sectorització de les plantes 
primera i baixa. 
 
Visita del Cos de Bombers de Tarragona a les instal·lacions de l’AHT per a una 
planificació de salvament del patrimoni documental 
El 31 de març representants del Cos de Bombers de Tarragona varen visitar l’Arxiu 
Històric de Tarragona per conèixer detalladament els diferents espais de l’edifici i 
analitzar-ne els sistemes d’extinció i els elements antiincendis disponibles, juntament 
amb els plànols i altres gràfics d’utilitat. Es tractava de planificar les actuacions 
necessàries amb vista al rescat hipotètic de la documentació estimada amb un grau de 
prioritat més elevat d’entre el conjunt de fons custodiats, en un cas de catàstrofe 
provocada pel foc.  
Prèviament a la descripció de les unitats documentals escollides, amb la seva ubicació 
concreta, s’hi han afegit les dades relatives a la seva manipulació i mesures d’evacuació, 
així com de protecció in situ. 
 
Arxiu Municipal de Terrassa 
 
Projecte de l’aplicació del quadre de classificació al Registre General d’Entrada i 
Sortida de documents de l’Ajuntament de Terrassa 
Durant l’any 2010, amb l’entrada en vigor de la seu electrònica, com a nou canal de 
comunicació entre els ciutadans i l’Administració municipal, hem constatat la 
importància de classificar els documents des del moment de la seva creació i millorar la 
descripció dels assentaments registrals, per tal que el seu contingut sigui tan correcte i 
autèntic com sigui possible. Per aquest motiu, a l’Ajuntament de Terrassa es va crear un 
grup de treball interdisciplinari per fer propostes de millora a l’aplicació actual i 
estudiar els requeriments tècnics i funcionals per a una nova aplicació del Registre 
General. 
 
El resultat d’aquest treball ha estat una intensa tasca de relacionar tots els temes del 
registre (la manera utilitzada per l’eina per classificar i codificar l’assumpte) que 
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s’havien estat posant de manera indiscriminada i orgànica, amb els codis del quadre de 
classificació corporatiu, que organitza la documentació funcionalment. 
 
Aquesta feina ha implicat un gran desplegament informatiu, formatiu i d’intercanvi de 
coneixement entre el departament de Registre General, els diferents serveis municipals i 
l’Arxiu Municipal, que ha liderat tot el projecte. 
 
El resultat final ha estat: 

- L’aprovació d’una nova instrucció de servei del procediment del Registre 
General. 

- 500 usuaris han rebut formació sobre la utilització del quadre de classificació en 
l’aplicació del Registre General,  

- 470 temes del registre s’han convertit en un codi del quadre de classificació o hi 
tenen la seva equivalència. Els usuaris utilitzen el QdC per dirigir la 
documentació a la seva destinació. 

- Presentació d’una anàlisi exhaustiva dels requeriments tècnics i funcionals d’una 
nova aplicació del Registre General integrat a les necessitats del gestor 
documental i a l’administració electrònica. 

 
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 
 
Casa d’oficis de digitalitzadors i ajudants d’arxiu 
Des del mes d’octubre de 2010 l’empresa Foment de Terrassa, SA, dedicada a la 
promoció empresarial de l’ocupació i la formació, va engegar a través del Campus 
Vallparadís una casa d’oficis orientada a formar joves de 16 a 24 anys com a experts en 
digitalització i ajudants d’arxiu. Després d’una primera fase de formació teòrica entre 
els mesos d’octubre i desembre de 2010, van adquirir els fonaments més bàsics de 
l’arxivística i la gestió documental, amb alguns coneixements sobre gestió de 
documents electrònics, formats de dades i tractament d’imatge. La part pràctica de la 
formació s’inicià al mes de gener del 2011 i s’allargà fins al 14 d’abril. Les pràctiques 
es van fer a la seu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental sota la supervisió i la 
coordinació d’un tècnic superior arxiver que la mateixa casa d’oficis va contractar. Això 
permet tenir un seguiment exhaustiu de l’evolució en el coneixement dels alumnes. Les 
tasques fetes fins al moment han estat la digitalització de diferents col·leccions 
fotogràfiques, la substitució de diferents unitats d’instal·lació en mal estat, el traspàs de 
documentació de lligalls a capses ordinàries d’arxiu, la repassada d’algunes 
descripcions de fons i el muntatge de diferents exposicions fetes. La seva tasca 
d’auxiliars d’arxiu està sent de molt de profit per a l’Arxiu Comarcal. Fins al 14 d’abril 
els estudiants han disposat d’una beca que sufraga les feines fetes. Superada aquesta 
primera fase, els estudiants seran contractats com a treballadors fins al mes d’octubre 
del 2011. Aquesta via formativa s’explora per primera vegada en el món dels arxius i 
permet formar un perfil professional que pot completar de manera òptima les plantilles 
dels serveis d’arxiu. A la vegada es constata que l’arxivística i la gestió de documents 
estan desenvolupant un sector professional clarament emergent. 
  
Interpretar la documentació d’arxiu amb perspectiva de gènere 
El dia 10 de març de 2011 es va fer una visita guiada a l’Arxiu amb un grup de dones 
terrassenques amb motiu dels actes commemoratius del Dia Internacional de les dones. 
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La visita aplegà més de 20 dones interessades a conèixer de primera mà una selecció 
documental feta amb perspectiva de gènere. Per fer aquest exercici es va seleccionar 
documentació des del segle X fins al segle XX on el protagonisme o la iniciativa era 
femenina. Un pergamí documental original del 996 on la monja Fruiló, femina, feia una 
donació d’un seguit de béns immobles a les esglésies de Sant Pere; un document del 
segle XIV on intervé com a prestamista la noble Blanca de Centelles, senyora del castell 
de Terrassa; diferents processos de bruixeria del segle XVII; un acte de segrest jurídic 
interposat per una noia menor d’edat al segle XIX per deslligar-se de la potestat paterna; 
el fons personal de l’escriptora Anna Murià, entre altra documentació. La sessió va anar 
a càrrec dels tècnics de l’Arxiu i va desvetllar l’interès de les assistents, sobretot en el 
moment en què es constatà que dels més de quaranta fons personals preservats a 
l’Arxiu, només un era d’una dona. Aquest fet potser s’explica per una raó cultural, 
potser la manca de tradició o potser el desconeixement per part de les ciutadanes de la 
possibilitat de fer aquestes donacions.  
 
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental  
 
Ingressa el fons Jaume Vallcorba Duñó, de Mollet del Vallès 
Ha ingressat recentment el fons personal Jaume Vallcorba Duñó, consistent en un 
conjunt de cartes, postals i altres documents diversos datats entre el 1937 i el 1939. 
Aquests documents (150 en total) contenen principalment la correspondència personal 
entre Vallcorba i la seva dona Francesca Sabé, a més d’altres parents i amics, enviada 
primer des de la seva unitat al front (145 Brigada Mixta de l’Exèrcit de la República) i 
després des del camp de presoners de San Marcos (León). Hi ha dos negatius 
fotogràfics.  
 

 
 

ACVO. Fons Jaume Vallcorba Duñó 
 

Ingressa un lot de postals antigues del Vallès Oriental 
Al mes de gener del 2011 ha ingressat a l’ACVO un conjunt interessant de 76 imatges 
(61 postals i 15 fotografies) de pobles de la comarca, dels anys 1909-1940. Entre les 
poblacions representades, hi podem trobar Aiguafreda, l’Ametlla, Caldes de Montbui, 
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Cardedeu, Castellterçol, Figaró, Gualba, la Garriga, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai, Sant Quirze Safaja, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Fe del Montseny, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova de 
la Roca. Aquestes imatges ajuden a enriquir un fons fotogràfic que fins ara era més 
aviat modest, a causa dels pocs anys de funcionament del nostre arxiu.  
 
Trobada d’arxivers municipals: conferència sobre la difusió als arxius 
El 16 de març de 2011 s’ha fet la tradicional Trobada Anual d’Arxivers Municipals del 
Vallès Oriental organitzada per l’ACVO. En aquesta ocasió l’activitat formativa ha estat 
una conferència col·loqui a càrrec de l’arxivera municipal de Llagostera (Girona), Marta 
Albà, la qual va parlar de la seva experiència en la difusió al seu arxiu municipal. En 
acabar hi va haver un intercanvi d’opinions interessant entre els assistents i la 
conferenciant.  
 
 
Arxiu Municipal de Viladecans 
 
L’Arxiu Municipal de Viladecans tanca el cicle de visites guiades i tallers per a 
escolars amb la visita de més de 650 escolars 
El passat mes d’octubre, l’Arxiu Municipal de Viladecans inicià el cicle de visites 
guiades i tallers destinats als escolars de la ciutat. Durant el curs 2010-2011, aquestes 
activitats, concebudes com un primer tast dels serveis que ofereix l’Arxiu a la comunitat 
educativa de la ciutat, han permès que més de 650 alumnes viladecanencs hagin conegut 
directament la tasca de l’Arxiu com a gestor del patrimoni documental local. Pel centre 
han passat alumnes del 60% de les escoles de la ciutat i del 62% dels instituts de 
Viladecans amb més de 30 activitats, entre visites guiades —per a estudiants d’educació 
primària— i tallers —per a alumnes d’educació secundària.  
Aquest segon cicle d’activitats didàctiques ha estat el de la consolidació del servei i el 
de l’obertura de nous canals de comunicació i col·laboració amb la comunitat educativa 
de la ciutat. Fruit d’això l’Arxiu ha participat en els projectes educatius d’alguns centres 
així com en els treballs de recerca de l’alumnat.  
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L’Arxiu Municipal participa en el Mil·lenari de la Ciutat de Viladecans 
2011 és un any de celebració per a la ciutat de Viladecans. El 29 d’abril de 2011 es 
compleixen 1.000 anys de la primera referència escrita coneguda del nom del lloc de 
Cans, concretament al document 831 del Cartulari de Sant Cugat del Vallès. 
Una multiplicitat d’actes commemoraran aquesta important fita per a la ciutat de 
Viladecans i l’Arxiu Municipal serà un participant actiu en les celebracions, entre 
d’altres actuacions, amb l’exposició “Els Documents del Mil·lenari de Viladecans”, del 
29 d’abril al 29 de maig de 2011, on es presenta un repertori d’alguna de les peces 
documentals més representatives d’aquests mil anys d’història. Hi trobareu des dels 
pergamins dels temps medievals, produïts pels senyors feudals del lloc de Viladecans, 
fins als primers documents generats per les autoritats locals al segle XVII, tot passant per 
una mostra dels documents produïts en època més contemporània, fins arribar als nous 
suports documentals del segle XXI.  
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REREFONS 
 

Reunió de treball de la Secció d’Arxius Notarials del Consell 
Internacional d’Arxius (ICA/SAN) a Santiago de 
Compostel·la 
Pere Puig i Ustrell, membre del Comitè director de 
l’ICA/SAN 
 
El Comitè director de la Secció d’Arxius Notarials (ICA/SAN) va fer una nova reunió 
de treball a Santiago de Compostel·la els dies 18 i 19 d’octubre de 2010. Les sessions de 
treball es van fer a l’Arquivo Histórico Universitario de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la per invitació de la directora d’aquest Arxiu i vicepresidenta del Comitè 
director de la Secció, María José Justo Martín. 
 
La secretària del Comitè, Marie-Françoise Limon-Bonnet, informà sobre els nous 
càrrecs, els programes i les activitats de l’ICA. A continuació M. José Justo exposà la 
seva participació en un seminari de notaris i arxivers organitzat per la Fundaçao Rui 
Barbosa a Rio de Janeiro, al novembre de 2009, en el qual va presentar la Secció 
d’Arxius Notarials a fi d’aconseguir-hi noves adhesions. Es comentaren les 
particularitats del notariat brasiler, que té l’obligació de conservar els documents 
notarials, però no té un termini fixat per transferir-los als arxius, i aquests depenen dels 
arxius judicials i de l’Administració pública. 
 
La presidenta del Comitè director, Paola Caroli, informà de la seva participació, en 
representació de la Secció juntament amb M. José Justo, a la darrera CITRA que es va 
fer a Oslo. La Secció va poder ser present a la reunió del Comitè executiu de l’ICA. Per 
participar plenament en aquestes reunions, cal que la Secció tingui membres d’almenys 
tres de les regions de l’ICA, i ja es disposa de membres de l’Amèrica del Sud, d’Àfrica i 
d’Àsia, la incorporació dels quals a la Secció es formalitzarà oficialment segons escau. 
 
S’aprovà un text i diverses imatges per a l’edició d’un fullet informatiu i un text per a la 
propera edició del butlletí Flash. La secretària de la Secció presentà la configuració de 
les pàgines web de la Secció en el nou web de l’ICA, amb els apartats següents: 
Esdeveniments (anuncis de reunions, seminaris, conferències, etc.); Reunió propera 
(espai per a materials preparatoris de les reunions de treball); Recursos (materials de 
treball, com ponències de col·loquis, recensions de llibres i similars); Arxius (actes de 
reunions de treball i informacions sobre arxius notarials); Espai de treball (fòrum 
d’intercanvi, comunicació, comentaris, suggeriments). 
 
Es van debatre altres qüestions, com la inscripció de les actuacions de la Secció al 
Programa ICA (PCOM), la traducció dels estatuts a l’anglès i la participació en un grup 
de treball promogut per la Secció d’Arxius de Literatura i Art (ICA/SLA) sobre el 
copyright. En aquest darrer punt, el Comitè acordà la participació en el grup amb la 
proposta que s’hi tractessin també els drets d’autor dels instruments de descripció i de 
recerca produïts pels arxivers, així com de les seves versions divulgades 
informàticament. 
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Acabada la sessió de treball del primer dia, el Comitè director va assistir a un dinar per 
invitació del rector de la Universitat de Santiago i a la tarda va visitar la catedral i 
l’extraordinària biblioteca històrica sobre Amèrica del Col·legi Fonseca. 
 
El segon dia va estar destinat a comentar els treballs dels projectes en curs. S’aprovaren 
alguns canvis en l’esquema de bibliografia d’arxivística notarial preparat per Teresa 
Díez de los Ríos i s’admeté una certa flexibilitat en els criteris tipogràfics, segons els 
usos normalitzats a cada país. Pel que fa a l’enquesta sobre el marc institucional i jurídic 
del notariat i els arxius notarials, es podrà requerir la informació dels diversos llocs a 
través dels notaris adherits a la Union Internationale du Notariat Latin (UINL), gràcies a 
la col·laboració de Marie-Louise Queinnec, membre del Comitè director d’ICA/SAN: la 
UINL comprèn 76 països i el 66% de la població mundial. Es va presentar també 
l’enquesta emplenada sobre el sistema, els documents, els arxius i la legislació notarial 
de l’Estat espanyol, document del qual és el principal redactor Pere Puig, membre del 
Comitè director en representació de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental de la Generalitat de Catalunya,. 
 
Finalment, els treballs del projecte sobre formació per a la preservació i el coneixement 
dels arxius notarials no es van poder tractar perquè les membres franceses del Comitè 
van haver d’abandonar la reunió en rebre informació de l’anul·lació dels vols de tornada 
a causa de les vagues convocades a França. 
 
Per a la propera reunió es proposa l’organització d’un col·loqui científic sobre 
l’aplicació de les normes arxivístiques als arxius notarials. 

 
El Fons Joaquim Gomis 
Imma Navarro i Monlleví, cap de l’Àrea dels Fons d’Imatges 
de l’ANC 

El passat 31 de març a l’auditori de la Fundació Miró a Montjuïc, es va presentar l'acord 
de gestió del fons documental del fotògraf Joaquim Gomis i Serdañons. L’acte el va 
presidir el conseller de cultura, senyor Ferran Mascarell, i hi van ser presents el director 
general de Patrimoni, Joan Pluma; el director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Josep 
Maria Sans i Travé; el president del Patronat de la Fundació Joan Miró, Jaume Freixa, i 
dos dels néts de l’autor, Odette Viñas Gomis i Gerard Gomis Omedes que, en 
representació de la resta de néts i alhora hereus, van esbossar la personalitat de l’avi. 

L’acord, materialitzat mitjançant un contracte de cessió en comodat del fons 
documental amb cessió temporal i exclusiva dels drets d’explotació de les imatges se 
signà a tres bandes amb data 22 de desembre de 2010. D’una banda els hereus com a 
propietaris dels béns (cedents o comodants), i de l’altra la Generalitat de Catalunya i la 
Fundació privada Joan Miró, Centre d’Estudis d’Art Contemporani, com a comodataris. 
El conveni a tres bandes queda justificant per, d’una banda les garanties per a la 
conservació que pot donar l’administració de la Generalitat destinant el fons a l’Arxiu 
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Nacional de Catalunya, de l’altra, la intervenció d’una institució de caràcter privat, a la 
qual Gomis estava lligat de forma estreta per l’amistat amb Miró i pel seu paper en la 
creació i direcció. 

  
 

 
Autor: Pere Pratdesaba. Fundació Miró, Barcelona 

En virtut d’aquest acord, els néts de Joaquim Gomis dipositen el fons integrat per quasi 
70.000 imatges (en els seus diferents suports i formats, tant produïdes com aplegades 
per Gomis) i la documentació complementària (cartes, reculls de premsa, llibres i 
catàlegs) a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que s’encarregarà de la classificació, la 
descripció i la informatització del fons, així com de la digitalització i totes aquelles 
tasques necessàries per a la preservació i conservació de la documentació. La Fundació 
Joan Miró ostentarà durant el termini establert, els drets d’explotació de les imatges 
produïdes per Gomis, i es compromet a treballar per a la difusió del fons fotogràfic en 
aquelles activitats que consideri oportunes i a utilitzar els guanys derivats dels drets 
d’explotació en la difusió, a més de destinar-ne un percentatge a la conservació, 
descripció i digitalització. 

El comodat i la cessió de drets se signà per un termini de quinze anys prorrogables. A la 
fi d’aquesta data la documentació haurà de ser accessible per als investigadors i públic 
en general. El fons es coneixerà com a Fons Joaquim Gomis i s’utilitzarà el logotip de 
l’arxiu creat per Joan Brossa per a la seva identificació.  
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Per tal de portar a terme tots els acords del conveni, es constitueix una comissió de 
seguiment formada per representats de les diferents parts. Aquesta comissió serà l’òrgan 
de potenciació, seguiment i avaluació de les actuacions derivades del contracte i es 
reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat anual, i amb caràcter extraordinari a 
petició d’una de les parts. 

 
1. EL FONS GOMIS I L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 
 
L’any 1999, l’Arxiu Nacional de Catalunya va iniciar la relació amb la família Gomis, 
en concret amb Odette Gomis, filla de l’autor, per tal d’iniciar les converses per establir 
un dipòsit del fons (la família Gomis havia estat aconsellada per Daniel Giralt-Miracle i 
per l’advocat Raimon Bergós, sobre la conveniència del dipòsit del fons a l’ANC). Així 
al juliol de 1999, l’ANC va redactar una proposta de comodat a 15 anys amb pròrroga 
automàtica per un termini igual i successiu, que contemplava el tractament arxivístic 
(amb la realització de l’inventari i digitalització de les sèries més significatives) i la 
gestió i l’explotació del fons.  
 
Les divergències entre les diferents branques de la família van deixar el tema congelat 
fins a la mort d’Odette Gomis fa uns dos anys. Els cosins Gomis (Viñas Gomis i Gomis 
Omedes) consideren que ara és el moment de prendre una decisió, sobretot pel que fa a 
la conservació i la preservació dels diferents materials, així com a la descripció i la 
digitalització del fons. 
 
La solució trobada en aquest cas és diferent a la d’altres fons que recentment han 
ingressat en institucions públiques dedicades a la conservació del patrimoni, però 
evidencia que totes les solucions són bones i vàlides i que hi ha múltiples possibilitats 
de trobar un acord si les parts estan obertes a la negociació. El que fa del fons Gomis un 
cas especial és la generositat dels seus hereus, que han volgut que els possibles 
ingressos que generi el fons mitjançant els drets d’explotació, puguin revertir en la 
conservació i difusió del mateix fons. 
 
2.  JOAQUIM GOMIS, AUTOR (1902-1991) 
 
Joaquim Gomis Serdañons va néixer a Barcelona el 19 de setembre de l’any 1902 en 
una família benestant, i morí a la mateixa ciutat el 12 de desembre de l’any 1991. 
Col·leccionista, empresari i promotor artístic, fou també un fotògraf vinculat des de jove 
al món de les arts. Va viure entre el 1920 i el 1928 a Anglaterra i els Estats Units, i 
durant la Guerra Civil, a París. Posteriorment s’instal·là a Barcelona, on inicià una 
col·laboració estreta amb Joan Miró. 
 
Els seus primers treballs van estar dedicats a la reproducció fotogràfica d’obres de 
Gaudí, amb els quals va intervenir en l’exposició feta al Museu d’Art Modern de Nova 
York, l’any 1945. Fou un dels fundadors del grup ADLAN de Barcelona i posteriorment 
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del Club 49, i entrà en contacte amb membres dels moviments artístics avantguardistes 
com Dau al Set o El Paso.  
 
Fou amic de Joan Miró amb qui mantingué una estreta col·laboració i al qual va 
fotografiar en diverses ocasions mentre treballava. Miró li va dedicar una de les seves 
obres, el Mural de Joaquim Gomis. També fou amic de Picasso i de Paul Éluard, entre 
altres artistes de l'època 

 

  
ANC. Fons Joaquim Gomis. La Molina.   

ANC. Fons J. Gomis. Rigi Kuhlm, Suïssa, 1937 
1940-1942 ca 

    

El 1952 fou el fundador i primer president de l'Associació d'Amics de Gaudí. Fou 
president de la Fundació Miró de Barcelona del 1972 al 1975, de la qual havia estat 
impulsor amb Josep Lluís Sert, Raimon Noguera i el mateix Miró. Va exposar amb 
Francesc Català Roca amb motiu de la inauguració de la Galeria Joan Prats l’any 1976. 
L’any 1977 exposa a la galeria Ciento de Barcelona, i el 1982 a la 4 Gats de Palma i a la 
Fundació Miró de Barcelona. L’any 1986 va reunir una selecció de les seves obres a 
l’exposició “Joaquim Gomis, la Poètica de la Modernitat”, i l’any 1994 es va editar el 
llibre Joaquim Gomis-Joan Miró. Fotografias, 1941-1981, que mostra l’univers creador 
del pintor. Deu anys més tard, coincidint amb la Primavera Fotogràfica, el 2002 se li va 
dedicar una altra exposició, comissariada per Juan Naranjo. Recentment la seva obra ha 
estat exposada a l’IVAM de València. 

Gomis fou un dels pioners catalans a emprar un llenguatge modern en fotografia, i va 
innovar tant en els temes com en els enfocaments. Totes aquestes novetats el van 
conduir a desenvolupar un llenguatge propi, amb enquadraments poètics, particulars i 
un tractament de la llum molt específic. 
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Algunes de les seves obres més conegudes són les fotografies de l'obra d'Antoni Gaudí, 
fetes entre el 1930 i el 1958. Fou un dels primers artistes a intentar destacar l'obra de 
Gaudí, quan encara era observada amb recel per la burgesia catalana. 

També són famosos els dotze llibres que va publicar, amb el concepte dels fotoscops. La 
paraula ve del grec foto (llum) i scop (examen). Els fotoscops eren una recopilació de 
fotografies sobre un mateix tema ordenades de forma seqüencial. Va desenvolupar 
aquesta tècnica juntament amb Joan Prats.  

 
ANC. Fons Joaquim Gomis. Plantejament de l’escultura La Forca de Joan Miró. Son 

Boter, Palma de Mallorca, 1961 
ANC. Fons Joaquim Gomis. La Pedrera de Gaudí, 1946 

 

Llibres publicats 

∞ Gomis, J.; Prats Vallès, J.; Cirici, A. (1952). La Sagrada Familia de Antonio 
Gaudí, Barcelona: Ediciones Omega S.A.. 

∞ Gomis, J.; Prats Valles, J.;Vicens, F. (1968). Artesanía (en anglès), Barcelona: 
Ediciones Polígrafa.  

∞ Gomis, J.; Giralt-Miracle, D.; Miró, J. (1994). Joaquim Gomis, Joan Miró : 
photographs, 1941-1981 : Portrait of a universe (en inglés), Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. 

∞ Gomis, J. (1997). Joaquim Gomis : fotógrafo, Valencia: Generalidad 
Valenciana. Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

∞ Gomis, J. (1998). Atmósfera Gaudí, Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya. 

∞ Gomis, J.; Giralt-Miracle, D. (2000). Joaquim Gomis, un avantguardista 
independent : Eivissa, del 21 de juny al 14 de juliol de 2000, Palma de Mallorca: 
Caixa de Balears Sa nostra. 

∞ Gomis, J.; Izquierdo Brichs, V. (2002). Joaquim Gomis, Barcelona: Fundació 
Joan Miró. 
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Premis i reconeixements 
 
∞ 1947- Premi Reconnaissance Française del Govern de França, pel suport als aliats 

durant la Segona Guerra Mundial.  

∞ 1951- Diploma i Medalla d'or de la Triennal de Milà, per les seves fotografies sobre 
Gaudí i Eivissa.  

∞ 1987- Premi Ocell Lunar atorgat per la Fundació Miró.  

 
3.  EL FONS JOAQUIM GOMIS 
 
El fons fotogràfic de Joaquim Gomis està integrat per 67.4741 exemplars (que no 
imatges), en els seus diferents suports i formats. També formen part del fons una 
biblioteca complementària, càmeres i altre material relacionat amb la seva obra. Tot 
aquest material es conservava en l’estudi de l’autor, que fou venut per la família; 
posteriorment el conjunt fou traslladat a una propietat al Vallès, on es conservà fins al 
seu ingrés a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

   

   
 

Arxiu Gomis a la casa del Vallès. Autor: Francesc Sánchez, ANC 
 

 
 

Arxiu Gomis a la casa del Vallès. Encapsat de la documentació per a l’ingrés 
a l’ANC. Autor: Francesc Sánchez, ANC 

                                         
1 Aquesta quantitat es veurà considerablement reduïda quan quedin identificats els positius amb els 
negatius així com les còpies múltiples. 
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3.1 Estat de conservació 
 
Igualment es conservà tal i com el va deixar l’autor: instal·lat en capses metàl·liques, 
sobres de paper glassina, arxivadors d’anelles i en fundes plàstiques adhesives. Això es 
complementa amb altre material (positius), enganxat directament en fulls de paper negre 
tipus cartolina, i amb fitxes descriptives, organitzades segons clau de l’autor (contacte 
encolat i amb anotació d’identificador de la imatge).  
 
Ocupava una estança habilitada com a arxiu que disposava de preservació de la llum 
solar mitjançant cortines i persianes i per disminuir la humitat relativa s’ajudava de 
deshumidificadors. Tot i així no es podien garantir les millors condicions de 
temperatura i humitat que es requereixen per a la conservació d’aquest valuós material, 
raó per la qual les oscil·lacions de temperatura i humitat eren constants entre el dia i la 
nit, i entre estacions de l’any. 
 
Des del seu ingrés a l’Arxiu Nacional s’han iniciat les actuacions de preservació del 
material més antic, eliminant tots els elements de protecció nocius i procedint a la neteja 
i la instal·lació als dipòsits climatitzats. 
 
3.2 Cronologia 
 
El material produït per Joaquim Gomis està datat entre els anys quaranta i vuitanta del 
segle XX, utilitzant diferents tipus i marques de pel·lícula plàstica, en blanc i negre i en 
color. 
 
El material aplegat/col·leccionat per Gomis està datat entre el 1860 i el 1930. 
 
3.3. Temàtica 
 
La temàtica del fons Gomis és molt diversa. En primer lloc hem de diferenciar el 
material produït per ell com a fotògraf, de totes les fotografies que al llarg de la seva 
vida va aplegar i reunir com a col·leccionista. En aquest apartat hem de destacar una 
important col·lecció de fotografies d’Antoni Esplugas, algunes de les quals la família va 
prestar per a l’exposició del “Nu Femení” organitzada per l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. 
 
La temàtica de les seves imatges no es limita a la reproducció de les obres d’art, sinó 
que reinterpreta una obra intentant captar la seva forma plàstica, la seva estructura. 
Alguns dels temes que sobresurten, a part de la relació amb els artistes i les seves obres, 
són el mar i les activitats i objectes que l’envolten. 
 
Quant al tractament estètic algunes composicions de Gomis recorden i connecten amb la 
“nova objectivitat” pels detalls o els zooms, i altres amb la “nova visió” per la 
utilització de picats i contrapicats. Un estudi de la seva obra al llarg del temps ens 
presenta diferents estils i plantejaments innovadors que es van anar succeint al llarg del 
segle XX. 
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ANC. Fons J. Gomis.Dona eivissenca, 1987 
ANC. Fons J Gomis. Joan Prats i Joan Miralles a la impremta Miralles, durant la 

preparació de la “sèrie Barcelona”. Barcelona, 1944 
 

 
Entre les imatges produïdes per l’autor diferenciarem clarament dos grans grups: la 
fotografia artística i la fotografia familiar. La línia divisòria entre aquestes tipologies no 
és sempre gaire clara, ja que Gomis sabia copsar un moment màgic de llum i ombres tot 
creant una de les seves típiques imatges enmig de la quotidianitat. D’altra banda i per a 
la classificació del fons també s’hauran de tenir en compte les diferents col·leccions de 
l’autor, tant de fotografies com de postals.  
En aquests moments s’està treballant en les diferents propostes del quadre de 
classificació i s’inicia la col·laboració amb la Fundació Miró per a la propera exposició. 
 
CONTRAPUNT 
  
La rellevància de l’obra de Joaquim Gomis és indiscutible. Com a fotògraf ha estat 
definit com el poeta de la fotografia que no renuncia a l’estètica. La seva obra es basa a 
donar una visió de les formes artístiques que vagi més enllà de la purament documental, 
tot descobrint un punt de vista o un enquadrament, que aporti aspectes amagats “matisos 
reveladors, un clima o una atmosfera”. 
 
L’obra de Gomis ha estat exposada en múltiples ocasions, s’han publicat llibres, algunes 
peces es troben en museus destacats i puntualment se seleccionen imatges de la seva 
producció per a diverses exposicions com la recentment inaugurada a la Tate de 
Londres. Però l’obra de Gomis és tan extensa que encara en resta pendent l’estudi 
definitiu i, per tant, és poc coneguda pel gran públic. 
 
L’ingrés del fons Gomis en una institució pública, on podrà ser descrit, inventariat i 
difós, garanteix l’accés del ciutadà al patrimoni fotogràfic de Catalunya. 
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Quin paperam! 
Xavier Pedrals Costa, director de l’Arxiu Comarcal del 
Berguedà 
 
L’antiguitat de l’Arxiu de Bagà 
 
El 1907 mossèn Josep Serra Vilaró va ser comissionat per l’Institut d’Estudis Catalans 
per descriure i estudiar l’antic Arxiu de la Vila de Bagà. Havia corregut la veu de la 
seva importància i l’antiga Vila va rebre la visita del que havia de ser el famós 
historiador, erudit i sobretot arqueòleg de la necròpolis paleocristiana de Tarragona. 
 
No s’avingué d’entrada amb el rector de la parròquia, impossible, que arribà a cremar 
tombes de fusta del temple considerades “brutícies”. Serra Vilaró s’instal·là a Cal Boira, 
on deixà amics per sempre. 
 
En inquirir sobre l’Arxiu s’assabentà de la notícia que els vilatans consideraven el seu 
Arxiu el més antic del país, tant que potser hi havia dades del procés de condemna de 
Jesucrist, ja que segons ells s’hi guardava una carta de Ponç Pilat, el governador que 
condemnà Jesús a la creu. 
 
El que s’hi va trobar no era tan gloriós: un terra encatifat de papers, rates i tot el que 
acompanya molts anys de deixadesa.  
 
La descripció va ser ràpida i breu, 211 volums, amb una mica de trampa, el volum 211 
incloïa tots els lligalls, llibres, etc. eclesiàstics sobre els quals no va donar dades, perquè 
no el deixaren o no ho volgué, i va descriure sols el que era de contingut municipal. 
Discreció eclesiàstica sempre. L’inventari es publicà a la revista dels eclesiàstics 
erudits, acabada de nàixer: Analecta Sacra Tarraconensia. 
 
No sols el va inventariar, es llegí tot l’Arxiu, així edità la seva voluminosa obra, 
Baronies de Pinós i Mataplana, en tres grossos volums. Fins i tot arribà a trobar els 
documents d’en Ponç Pilat: de fet es tractava del notari Ponç Pilós (en els documents 
Poncio Pilotio), que un mal paleògraf, i pitjor historiador, va llegir Pilatii, amb la qual 
cosa donà peu a la tradició, si més no ridícula, de l’antiguitat de l’arxiu baganès. 
 
Els papers reposen a l’Arxiu Reial de Barcelona, avui Arxiu de la Corona d’Aragó, 
rescatats i salvats durant la Guerra Civil pel servei creat per Agustí Duran i Sanpere. A 
les nostres comarques, fins avui, sempre ha estat més fàcil que sortissin documents que 
no pas que hi tornessin, i segons com, sort: els arxius organitzats som, la majoria, 
recents. 
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