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1.

Objectius estratègics i programes

Els objectius estratègics i els programes que l’Arxiu Nacional de Catalunya ha dut a terme durant
aquest any s’han estructurat de la manera següent:
Gestió dels fons i descripció documental
– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Servei Civil Internacional de Catalunya.

– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Òmnium Cultural.
– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Moviment per la Pau.
– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País (SEBAP).

– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Llibreria Catalònia.
– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Noel Clarasó i Serrat.
– Realització de l’ingrés de la Col·lecció documental sobre història de l’empresa de Francesc
Cabana.

–
–
–
–

Descripció del fons Llinatge Picó.
Descripció del fons Institut d’Agrícola Català de Sant Isidre.
Descripció del fons Enric Prat de la Riba.
Realització de quatre ingressos de fons fotogràfics dificultosos per la quantificació de material i
la gran varietat de suports i formats. Es tracta dels fons Valls, Antoni Bernad, Avelino Pi i Tavisa.

– Catalogació de les imatges a nivell d’unitat documental simple dels fons fotogràfics Foto Ferran,
Joan Marimon i Vidal i Ignasi Montaña.

– Continuació de la catalogació i/o primera fase de catalogació de les imatges dels fons Joan

Artigues i Carbonell (sèrie Garraf), Ramon Boladeres Ràmbol (fase 2), Josep Maria Sagarra i
Plana, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Bert i Claret. En total s’han donat d’alta
24.795 registres.

– Ampliació i correcció de registres dels fons Brangulí, Josep Maria Sagarra, Gabriel Casas,
Armand de Fluvià i Escorsa i d’altres. En total s’han ampliat 45.157 registres i s’han corregit
44.173.

– S’han associat imatges dels fons fotogràfics Brangulí, Josep Maria Sagarra Plana, Família
Colldeforns, Narcís Nobas. En total s’han associat 16.738 imatges.

Conservació i restauració
– S’han continuat les tasques d’encapsulament de plaques fotogràfiques de vidre trencades
Digitalitzacions i canvis de suport
Acció cultural i comunicació
– Organització i producció de l’exposició “1714”.

– Ampliació de l’exposició d’Iganisi Marroyo a l’ANC amb la sèrie Somorrostro i acte de signatura
de donació del fons a l’Arxiu Nacional de Catalunya amb la presencia del conseller de Cultura
Ferran Mascarell i Canalda.

– Inici de la recerca de documentació i fotografies per a la realització de l’exposició del fons

Gabriel Casas conservat a l’ANC amb la col·laboració de la Caixa i el MNAC i publicació del
catàleg.
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Programes específics
– Restitució als seus titulars dels fons i documents retornats pel Ministeri de Cultura procedents
del Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca)

– Programa de recuperació, tractament i difusió de la documentació de les Brigades
Internacionals, els Nens de la Guerra, la resistència al franquisme i l’exili (conveni AGE).

– Execució del conveni signat amb la Diputació de Barcelona per a la digitalització des fons Enric
Prat de la Riba.

– Execució del conveni signat amb l’Institut Cambó que estableix la participació de l’ANC en el
projecte “Epistolari Cambó”.

– Iniciar els projectes de recuperació de fons documentals produïts per periodistes en el marc del
conveni de col·laboració amb el Col·legi de Periodistes.

– Participació de l’ANC en les activitats commemoratives del Tricentenari 1714.
– S’ha continuat el projecte EuropeanaPhotography amb les tasques de descripció, adequació
per a la migració, digitalització i associació d’imatges, amb tres grans càrregues i un total de
35.689 imatges
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2.

Ha estat notícia a l’Arxiu Nacional de Catalunya

– Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de Successió als fons de l’Arxiu
Nacional de Catalunya
Exposició de l’Arxiu Nacional de Catalunya al Palau Moja (Barcelona) del 10 d’abril al 10 de
juny de 2014, en el marc de commemoració institucional del Tricentenari.
http://dom.cat/h1z
http://dom.cat/h20

– Dia internacional dels arxius 2014

L'Arxiu Nacional de Catalunya, et convida a celebrar el Dia Internacional dels Arxius el
dissabte dia 14 de juny amb una Jornada de portes obertes plena d’activitats.
http://dom.cat/h1v

– L'Any Xammar a la Biblioteca de l'Arxiu Nacional de Catalunya

L’ANC s’afegeix a la commemoració de l’Any Xammar, presentant les obres relacionades
amb l'escriptor i periodista, conservades en el fons bibliogràfic de la institució.
http://dom.cat/h29

– Més de 400.000 pàgines de documents digitalitzats i de 150.000 imatges a l'abas t de
tothom, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any
L’ANC facilita la consulta en línia de mig milió d’imatges de documents d’arxiu: cartes,
informes, llibres d’actes, llibres de comptabilitat, expedients, documents en pergamí,
fotografies, mapes, plànols, cartells...
http://dom.cat/h2c

– L’exposició “Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de Successió als fons de

l’Arxiu Nacional de Catalunya”, a Sant Cugat del Vallès
La mostra, produïda per l’Arxiu Nacional de Catalunya en el marc de la commemoració
institucional del Tricentenari i presentada el passat mes d’abril a Barcelona, s’exposarà,
durant un mes, a Sant Cugat del Vallès a la seu del mateix arxiu.
http://dom.cat/h2d

– El fons històric de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès consultable en línia

En el marc de col·laboració entre l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès (AMSCV) i
l’Arxiu Nacional de Catalunya, ja és consultable a la xarxa l’inventar i de la documentació
històrica que el municipi té dipositada a l’ANC.
http://dom.cat/h2f

– El fons Francesc Cabana d’història de l’empresa catalana ingressa a l’Arxiu Nacional de

Catalunya
S’afegeix i complementa els 137 arxius d’empreses conservats a hores d’ara a l’ANC, amb
un volum de prop de cinc mil metres de documentació.
http://dom.cat/h2h

– Cardona acull l'exposició de l'Arxiu Nacional de Catalunya «Nobles i cavallers entre dos
monarques»
L'exposició portarà a la vila ducal el document original de les capitulacions del castell de
Cardona, signat el dia 18 de setembre de l'any 1714 per Manuel Desvalls i el Comte de
Montemar.
http://dom.cat/h2i
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– Arxiu Nacional de Catalunya: generador de coneixement, espai de memòries

Les xarxes socials de l’Arxiu que ara es posen en marxa obren noves perspectives de
participació dels ciutadans i de més àmplia difusió del patrimoni d ocumental.
http://dom.cat/h2k

– L'exposició «Nobles i cavallers entre dos monarques», a Girona

L’exposició “Nobles i cavallers entre dos monarques” segueix itinera nt per Catalunya; ara
es pot visitar a l’Arxiu Històric de Girona.
http://dom.cat/h2m

– Els fons de la Primera Guerra Mundial de l’Arxiu Nacional de Catalunya
El rastre documental dels 12.000 voluntaris catalans a la Gran Guerra.
http://dom.cat/h2o

– Els documents en detall: Gigadocuments de l’Arxiu Nacional de Catalunya

L’ANC presenta la visualització de 24 documents destacats dels fons de l’Arxiu a través del
sistema «Gigafoto».
http://dom.cat/h2q

– L’Arxiu Nacional de Catalunya d’un cop d’ull

Descobreix les magnituds més significatives del 2013 de l’Arxiu.
http://dom.cat/h2p

– Ripollet mostra la relació entre la noblesa catalana i els reis contendents durant la Guerra

de Successió
Fins a finals del mes de novembre l’exposició “Nobles i cavallers entre dos monarques. La
Guerra de Successió als fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya” es pot contemplar al Centre
Cultural de Ripollet.
http://dom.cat/h2r

– L’ANC i el Memorial Democràtic signen un conveni sobre la recuperació dels fons

documentals de la Guerra i l’Exili i recuperen el fons del dibuixa nt Josep Bartrolí
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el director del Memorial Democràtic, Jordi
Palou-Loverdos, varen signar el passat mes juliol, un conveni de col·laboració que regula i
institucionalitza les tasques del Memorial Democràtic i de l’Arxiu Nacional de Catalunya en
el camp del patrimoni documental.
http://issuu.com/anc_acciocultural/docs/butlleti_anc__num_38/20
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Butlleti_ANC_ -num_38.pdf

– Inicien el projecte «Llegats dels periodistes- Memòria de l’ofici»

El passat mes d’octubre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va presentar el projecte
Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la preservació
i difusió de la memòria professional, dins l’àmbit d’actuació institucional i territorial de la
pròpia entitat. .... Per això, es facilitarà el seu ingrés en un arxiu públic, on serà descrit i
conservat en les condicions més idònies, segons consta en el conveni de col·laboració
signat entre el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de
Periodistes el passat mes de juny de 2014.
http://issuu.com/anc_acciocultural/docs/butlleti_anc__num_38/24
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Butlleti_ANC_ -num_38.pdf

– Acte de donació dels fons fotogràfic Ignasi Marroyo a l’Arxiu Nacional de Catalunya
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El passat 13 de febrer va tenir lloc l’acte de signatura del contracte de donació a l’Arxiu
Nacional de Catalunya del fons fotogràfic d’Ignasi Marroyo, entre el mateix fotògraf i el
conseller de Cultura, Ferran Mascarell....
http://issuu.com/anc_acciocultural/docs/butlleti_anc__num_38/26
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Butlleti_ANC_ -num_38.pdf

– Inauguració de l’exposició «Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de

Successió als fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya»
En el marc de la commemoració institucional del Tricentenari 1714-2014, l’Arxiu Nacional
de Catalunya ha produït l’exposició “Nobles i cavallers entre dos mon arques. La Guerra de
Successió als fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya”. El dia 10 d’abril el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, el comissari del Tricentenari, Miquel Calzada Oivella, el director
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Josep Maria Sans Travé....
http://issuu.com/anc_acciocultural/docs/butlleti_anc__num_38/28
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Butlleti_ANC_-num_38.pdf
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3.

Resum d’activitat

Dades d’activitat 2014
Quadre 1. Volum total de documentació custodiada a l‘Arxiu Nacional de Catalunya. 2014
Fons documentals
Nombre de fons
Nre. acumulat de metres lineals dels fons
Nre. metres lineals de documents ingressats

1.125
34.857
906

Fotografia
Sonor i audiovisual
Cartells, dibuixos, gravats i altres
Mapes i plànols

4.512.043
24.898
53.594
159.532

Dipòsit digital (repositori segur)
Nombre de fitxers
Capacitat (en Terabytes ocupats)

6.332.429
57,9

Quadre 2. Producció: descripció dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Unitats documentals.
2014
Unitats de descripció textuals
Documents textuals digitalitzats
Unitats de descripció no textuals (imatge i so)
Documents no textuals (imatge i so) digitalitzats

1.238.799
780.188
299.675
270.632

Quadre 3. Reproduccions documentals de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014
Internes
Sol·licitades per l’usuari
Total

209.831
23.312
233.143
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4.

Moviment i tractament dels fons

4.1. Nous fons ingressats a l’arxiu
Quadre 4. Fons documentals ingressats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014.
Quadre de fons
Generalitat de Catalunya
Administració Perifèrica de l'Estat
Administració Reial i Senyorial
Institucions
Associacions i fundacions
Comercials i d’empreses
Patrimonials i familiars
Personals
Judicials
Col·leccions
Altres fons
Arxiu de complement
Fons externs
Total

Transferències

Dipòsits

Comodats

Donacions

Compra

1

1

1

1

Quadre 5. Fons documentals ingressats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014.
Quadre de fons

Restitucions

Acords de
reproducció

Generalitat de Catalunya
Administració Perifèrica de
l'Estat
Administració Reial i
Senyorial
Institucions
Associacions i fundacions
Comercials i d’empreses
Patrimonials i familiars
Personals
Judicials

Abast
cronològic

Metres

19771979

6,2

18211972

12,8

Documents
unitaris

Col·leccions
Altres fons
Arxiu de complement
Fons externs
Total

Fons de l’administració perifèrica de l’Estat
– Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Treball (1977-1979); 6,2 m
Fons d’Associacions i fundacions
– Fons Societat Mútua de Mestres Sastres de Barcelona La Confiança (1876 – 2007)

– Comodat de la Societat Mútua de Mestres Sastres de Barcelona La Confiança; 6,1 m.
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– i 97 negatius b/n, 41 negatius color, 3.060 positius b/n, 100 positius color, 32 fulls de contacte,
10 fotolits, 111 gravats, 6 VHS, 1 plànol, 16 cartells

– [Fons 1109, data d’ingrés: 19 de febrer; registre d’entrada núm. 3.267]
– Fons Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP) (1822 – 1975)
– Comodat de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP); 65 m. i 470 positius
b/n, 35 albúmines, 136 cianotips, 5 fotogravats i 2 gravats.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

[Fons 1114, data d’ingrés: 19 de desembre; registre d’entrada núm. 3.408].

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

[Fons 1123, data d’ingrés: 24 de juliol; registre d’entrada núm. 3.358].

Fons Espai Mallorca (1998 – 2012)
Donació de l’Associació Crits i Renou; 2,8 m.
[Fons 1116, data d’ingrés: 5 de maig; registre d’entrada núm. 3.320].
Fons Àmbit XXI de Convivència i Cultura (1970 – 2010)
Donació d’Àmbit XXI de Convivència i Cultura; 2,4 m.
[Fons 1117, data d’ingrés: 5 de maig; registre d’entrada núm. 3.321].
Fons Tribuna Barcelona (1995 – 2014)
Donació de l’Associació Tribuna Barcelona; 6,5 m. i 7 positius b/n, 554 positius color, 241
imatges digitals (2cd i 1 DVD) i 379 cassettes.
Fons Hijos de Francisco Arola, S.C. (1870 – 1991)
Donació del senyor Pere Arola i Gasós; 5,2 m.
[Fons 1108, data d’ingrés: 6 de febrer; registre d’entrada núm. 3.266]
Fons patrimonials i familiars
Fons Mas Porcioles de Crespià (1273 – 1986)
Documentació sobre el mas Porcioles de Crespià i el mas la Costa i Coromines de Pedrinyà:
Donació del senyor Josep Maria de Porcioles i Sangenís; 0,4 m. i 1 negatiu b/n.
[Fons 1125, data d’ingrés: 6 d’agost; registre d’entrada núm. 3.362].
Fons Família Calix (1700-1900)
Donació de la senyora Montserrat Calix Bou; 1,6 m.
[Fons 1129, data d’ingrés: 30 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.377].

Fons comercials i d’empresa
– Fons TAVISA (Trabajos de Aviación S.A.) (1982-2012); 10.000 negatius color, 35.000
diapositives color i 25.000 imatges - digitals.
[Fons 1144 registre d’entrada número 3.479]

– Ediciones Schorr (1930-1970. Llibretes, carpetes i altre material d'aquesta empresa editorial
amb unes 10.000 informacions i imatges.

[Fons 1107 registre d’entrada número 3.265]

– Fons Grup Bosch Aymerich (1950-2010) Comodat de la Fundació Bosch Aymerich; 11 m. i

361 negatius b/n, 527 negatius color, 3 diapositives color, 908 positius b/n, 2.524 positius color,
6 postals.
[Fons 1033, data d’ingrés: 13 de març; registre d’entrada núm. 3.286].

Fons personals
– Fons Carlos Nadal Gaya (1941 – 2009)
Comodat del Col·legi de Periodistes de Catalunya; 0,8 m.
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[Fons 1103, dates d’ingrés: 22 de gener i 1 de juliol; registres d’entrada núms. 3.261 i 3.391].

– Fons Manuel Mayol i Franquesa (1948 – 1981)
Donació de la senyora Carme Mayol Fernández; 0,1 m.
[Fons 1113, data d’ingrés: 18 de març; registre d’entrada núm. 3.313].

– Fons Francesc Cabana d’Història de l’Empresa Catalana (1780 – 2010)
Compra de la Subdirecció General d’Arxius; 40 m.
[Fons 1115, data d’ingrés: 5 de maig; registre d’entrada núm. 3.319].

– Fons Rafael Font i Farran (1939 – 1990)
Donació del senyor Rafael Charles Font i Vaillant; 0,1 m.
[Fons 1122, data d’ingrés: 15 de juliol; registre d’entrada núm. 3.352].

– Fons Manuel Perales i Mercader (1822 – 1865)
Donació de la senyora Victòria Puigvert Martínez; 0,1 m.
[Fons 1127, data d’ingrés: 20 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.374].

– Fons Joan Santamaria i Monné (1884 – 2009)
Donació del senyor Joan Santamaria Griñén; 0,8 m. i 263 negatius color, 248 diapositives
color, 15 diapositives b/n i 6 VHS.
[Fons 1128, data d’ingrés: 30 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.376].

– Fons Esteve Gay i Burguès (1925 – 1965)
Compra de la Subdirecció General d’Arxius; 0,1 m. i 16 positius b/n.
[Fons 1130, data d’ingrés: 29 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.378].

– Fons Ramon Noguer i Comet (1910 – 1969)
Donació de la senyora Teresa Tomàs i Roig; 0,1 m.
[Fons 1146, data d’ingrés: 29 de desembre; registre d’entrada núm. 3.486].

– Fons Anastasio Andrés Sánchez Monroy (AGE) (1912 – 1986)
Comodat de la senyora María Amparo Panabière; 0,1 m. i 5 positius b/n i positiu color,
[Fons 1147, data d’ingrés: 27 de març; registre d’entrada núm. 3.488].

– Fons Antoni Bernad (1960-2015); Fotografia publicitària i de moda. El fons conté 10.000
diapositives color, 212.000 negatius b/n 105.000 negatius color, 3.000 positius b/n i 2.500
positius color.
[Fons 1139, registre d’entrada número 3.570]

– Fons Josep Maria Pérez Molinos (1930-2000); Fotografia política i social en dos períodes

cronològics ben diferenciats, la produïda durant la guerra i tot just després d’aquesta, i la
produïda a partir de la mort de Franco i dins el període de la Transició. El fons conté 20.637
negatius b/n, 10.318 negatius color, 2.590 positius b/n, 1.370 positius color i 19 altres.
[Fons 1179, registre d’entrada número 3.543]

– Fons Avelino Pi (1970-2009) Fons fotogràfic de fotografia esportiva, en especial jocs olímpics i
relació amb els comitès olímpics, però també hoquei, hípica, tennis, golf, vela, futbol i altres.
3.9216 negatius b/n, 21.324 negatius color, 6.449 diapositives b/n, 297 diapositives color,
4.156 positius b/n, 3.601 positius color i 49.300 contactes. (S’adjunten ampliacions per
exposicions).
[Fons 1118 registre d’entrada número 3.322]

– Fons Valls (fotògrafs) (1939-2004) Fons produït per Josep Valls Gili, Josep Valls Sorolla i Toni

Valls Mataró (pare, fill i net). Fotoperiodisme. El fons conté 400.000 negatius plàstics b/n,
500.000 negatius plàstics color, 20.000 diapositives color, 500 positius paper b/n i 500 positius
paper color.
[Fons 1119 registre d’entrada número 3.323]
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Col·leccions
– Col·lecció bibliogràfica del Centre de Recursos Arxivístics de Catalunya (1950 – 2013)
Biblioteca i hemeroteca auxiliar de la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de
Catalunya.
Transferència de la Subdirecció General d’Arxius.
[Fons 1098; data d’ingrés: 21 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.375].

– Col·lecció documental sobre el Banc de la Petita i Mitjana Empresa, S.A. (BANKPIME) de Jordi
Rodón i Esteve (1978 – 2011)

Ordre de creació per part del Ministeri d'Economia; sèrie gairebé sencera de les versions
catalana i castellana de les Memòries anuals (1978-1988), els Informes de gestió i comptes
anuals (1989) i, finalment, els Informes anuals de l'entitat (1990-2009), així com el Llibre d'honor
del club d'accionistes del banc, la correspondència amb el Banc d'Espanya i els informes dels
administradors de l'entitat sobre la venda final del negoci bancari a Caixabank, S.A. i 18
positius b/n i 242 positius color.
Donació del senyor Jordi Rodón i Esteve; 0,4 m.
[Fons 1104; data d’ingrés: 22 de gener; registre d’entrada núm. 3.262].

– Col·lecció documental sobre els Jocs Florals de Miquel Victorià Amer i Victòria Penya (1861 –
1921)

Documentació de Miquel Victorià Amer i Victòria Penya com a adjunts i mantenidors dels Jocs
Florals de la Llengua Catalana. Biblioteca: 37 publicacions de la festa anual dels "Jocs Florals
de la Llengua Catalana" (1861-1875, 1878-1880, 1882-1895, 1900-1902 i 1910-1912); "Taula
general de les composicions premiades..." (1883); 9 monografies d'història, poesia i certàmens
diversos (1869-1896); i 30 quadernets de "Lectura popular. Biblioteca d'Autors Catalans", núm.
18, 19, 69, 70, 77, 78, 91, 105, 106, 109, 114, 125, 138, 141, 145, 152, 168, 183, 202, 205,
238, 242, 250, 256, 258, 312, 335, 345, 346 i 364 (1913-1921).
Donació del senyor Josep Maria Benedicto i López; 0,1 m.
[Fons 1131; data d’ingrés: 27 de novembre; registre d’entrada núm. 3.407].

– Col·lecció documental sobre els camps de treball de republicans espanyols a Karaganda i
Dolinka (Kazakhstan) (1936 – 2015)

Còpia impresa de les fitxes dels republicans espanyols internats en els camps de concentració
(dos volums relligats) i 4 llibres editats al Kazakhstan en rus sobre els camps de treball (5
exemplars).
Comodat de l’Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE); 0,4 m.
[Fons 1154; data d’ingrés: 22 de desembre; registre d’entrada núm. 3.495].

4. 2. Increments de documentació en fons ja existents a l’arxiu
Quadre 6. Fons documentals ingressats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014.
Quadre de fons
Generalitat de Catalunya
Administració Perifèrica
de l'Estat
Administració Reial i

Nombre de fons als que s’ha incorporat
nova documentació
11
1
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Abast
cronològic
19252013
19601977

Metres

Documents
unitaris

474,7

615

7,4

-

Senyorial
3

19452014

70,9

1.333

Altres fons

1

19001939

22,1

-

Arxiu de complement
Fons externs
Total

16

575,1

1.931

Institucions
Associacions i
Fundacions
Comercial i d’empreses
Patrimonials i familiars
Personals
Judicials
Col·leccions

Fons de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya (Segona República)
– Generalitat de Catalunya (Segona República (1933-1939), 1,4 m, 21 llibres, 3 cartells i 3
plànols.

– Parlament de Catalunya (1937-1939), 0,1 m (13 unitats documentals)
Generalitat de Catalunya (des de 1977)
– Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya (1925-1998), 45,6 m
– Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya (1944-1998), 132,8
m

–
–
–
–

Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (1963-1998), 29,6 m
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (1944-2002), 36,2 m
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (1999-2013), 11,1 m
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (19801999), 5,9 m

– Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (1953-2006), 12,6 m, 469
fotografies, 81 cassets, 30 vídeos i 8 documents.

– Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (1980-1985), 0,2 m
– Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
(1979-1998), 199,2 m

Fons de l’Administració perifèrica de l’Estat
– Prefectura Provincial de Carreteres a Barcelona del Ministeri d’Obres Públiques (1960-1977),
7,4 m

Fons d’institucions
– Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) (1968-2006), 3,7 m i 225 fotografies,
diapositives, cassets, microformes i negatius..

– Junta de Protecció de Menors de Barcelona (1945-1983), 1.099 fotografies i 9 documents
solts.

– Junta Electoral Provincial de Barcelona (2014), 67,2 m

13 / 41

Fons d’associacions i fundacions
– Fons Club Excursionista de Gràcia (CEG)(1501 – 2014)
Comodat dels senyors Joan Cervera Batariu i Aurora Vila Guardia; 0,1 m.
[Fons 655, data d’ingrés: 8 de juliol; registre d’entrada núm. 3.349].

– Fons Casal Català de Navarra (1959 – 2007)
Donació del senyor Santiago Rodergas i Martinez; 0,4 m.
[Fons 867, data d’ingrés: 14 de juliol; registre d’entrada núm. 3.351].

– Fons Partido Feminista de España – Club Vindicación Feminista (1900 – 2014)
Comodat de la senyora Lidia Falcón O’Neill; 28,4 m. i fotolits, 21 cintes magnetofòniques, 9
cassettes, 19 films de 16mm, 43 VHS i 37 cartells.
[Fons 929, data d’ingrés: 19 de juny; registre d’entrada núm. 3.334].

Fons comercials i d’empreses
– Fons Prudencio Cobo, S.A. (1920 – 1993)
Dipòsit de José i Maria Victòria Arce Vallejo; 0,1 m.
[Fons 281, data d’ingrés: 20 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.372].

– Fons J. Bertran S.A. (1942- 1993) 1 positiu b/n, 3 positius color
Fons patrimonials i familiars
– Fons Llinatge Rialp (1385-1959)
Comodat del senyor Ignacio Javier Umbert i Millet; 0,1 m. i 1 plànol.
[Fons 420, dates d’ingrés: 15 d’abril; registre d’entrada núm. 3.317].

– Fons Família Nadal (1658-1962)
Donació de Joaquim, Maria Lluïsa, Paz, Juli i Josep de Nadal i Caparà; 0,1 m.
[Fons 781, dates d’ingrés: 15 d’abril; registre d’entrada núm. 3.318].

– Fons Llinatge Rocabruna, barons de l’Albi (1167 – 1893)
Comodat de Pilar, Maria, Montserrat, Ramon i Adela Alòs-Moner i Vila; 0,1 m.
[Fons 989, dates d’ingrés: 20 de febrer; registre d’entrada núm. 3.268].

Fons personals
– Fons Armand de Fluvià i Escorsa (1924 – 2000)
Donació del senyor Armand de Fluvià i Escorsa; 0,4 m. i 422 negatius b/n, 1 diapositiva, 2.288
positius b/n, 73 fitxes i 1 àlbum.
[Fons 59, data d’ingrés: 28 de maig; registre d’entrada núm. 3.336].

– Fons Maurici Serrahima (1900 – 1997)
Donació dels senyors Isabel, Lluís i Adelaida Serrahima i Villavecchia; 0,1 m.
[Fons 99, data d’ingrés: 5 de juny; registre d’entrada núm. 3.328].

– Fons Josep Maria de Porcioles (1890 – 1995)
Donació del senyor Josep Maria de Porcioles i Sangenís; 0,8 m. i 10 negatius b/n, 253 positius
b/n i 258 positius color.
[Fons 365, data d’ingrés: 6 d’agost; registre d’entrada núm. 3.363].

– Fons Joan Cervera i Batariu (1800 – 2015)
Comodat del senyor Joan Cervera Batariu i Aurora Vila Guàrdia; 0,4 m.
[Fons 644, data d’ingrés: 8 de juliol; registre d’entrada núm. 3.348].

– Fons Miquel Coll i Alentorn (1904 – 1990)
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Donació de la senyora Maria Montserrat Serrallonga Sivilla.

I 1 positiu color.

[Fons 656, data d’ingrés: 25 de setembre; registre d’entrada núm. 3.367].

– Fons President Pujol (1951 – 2014)
Comodat del senyor Jordi Pujol i Soley; 28,3 m. i 1.147 positius color.
[Fons 671, dates d’ingrés: 4 i 23 de setembre; registres d’entrada núm. 3.360 i 3.365].

– Fons Josep Puig i Cadafalch (1630 – 2004)
Compra de la Subdirecció General d’Arxius; 0,7 m. i 263 positius b/n.
[Fons 737, data d’ingrés: 27 de novembre; registre d’entrada núm. 3.390].

– Fons Fèlix Martí (1959 – 2010)
Comodat del senyor Fèlix Martí; 2,4 m.
[Fons 780, data d’ingrés: 23 de setembre; registre d’entrada núm. 3.366].

– Fons Joaquim Ventalló i Vergés (1885 – 2011)
Donació dels senyors Eulàlia i Joan Ventalló i Givanel; 2,7 m. i 42 negatius b/n, 1 diapositiva,
540 positius b/n, 103 positius color, 2 VHS
[Fons 884, data d’ingrés: 28 de maig; registre d’entrada núm. 3.325].

– Fons Manuel Arce Porres (AGE) (1929 – 2015)
Comodat de l’Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE); 0,1 m.
[Fons 961, data d’ingrés: 22 de desembre; registres d’entrada núms. 3.496 i 3.497].

– Fons Juan Ramón Masoliver (1267 – 2010)
Donació dels hereus d’Emilia Vega Cifrian. 2m i 66 negatius b/n i 29 rodets 35mm, 199
negatius color, 542 diapositives, 130 positius b/n, 1274 positius color, 7 fulls de contactes, 188
targetes, 9 gravats, 1 mapa i 85 cartells.
[Fons 990, dates d’ingrés: 7 de juliol i 25 de setembre; registres d’entrada núm. 3.347 i 3.403].

– Fons Antoni Rovira i Virgili (1787 – 2013)
Donació de la senyora Maria Teresa Rovira i Comes; 2,5 m. i 142 positius b/n, 8 positius color i
2VHS.
[Fons 1000, data d’ingrés: 20 de d’octubre; registre d’entrada núm. 3.371].

– Fons Montserrat Sancho de Maduell (1912 – 1998)
Comodat del senyor Àlvar Maduell i Sancho; 0,1 m.
[Fons 1009, data d’ingrés: 17 de juny; registre d’entrada núm. 3.333].

– Fons Noel Clarasó i Serrat (1900 – 1995)
Donació del senyor Jacinto Clarasó i Millàs; 0,1 m. i 137 positius b/n, 11 positius color i 2
contactes.
[Fons 1084, data d’ingrés: 17 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.370].

– Fons Salvador Escamilla (1950 – 2008)
Documentació d'homenatges i reconeixements: correspondència d'adhesions rebuda per la
Donació de la senyora Elena Imparato Barra; 0,1 m. i 17 CD àudio.
[Fons 1095, data d’ingrés: 24 de juliol; registre d’entrada núm. 3.359].

Col·leccions
– Col·lecció de manuscrits i documents textuals solts de l’Arxiu Nacional de Catalunya- Invitació a
l'acte d'inauguració de l'Estadi del Futbol Club Barcelona (número 06), 24 de setembre de
1957.
Donació del senyor Armando Merino Urmeneta; 0,1 m.+1 disc
[Fons 25, data d’ingrés: 2 de juliol; registre d’entrada núm. 3.339].
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– Llibre Diari de l'empresa Hijos de R. Riera Planas, de Barcelona (1918-1924) i Llibre de
signatures que porta per títol: "Amb motiu del cinquantenari de la fundació de l'empresa Ramón
Riera i Guardiola (continuador de Fills de R. Riera Planas). El personal obrer i administratiu i
amb l’adhesió de les firmes proveïdores, rendeixen respectuós homenatge. Barcelona, octubre
de 1950" (1918-1950).
Donació de la senyora Asunción Riera Pañella; 0,1 m.
[Fons 25, data d’ingrés: 7 de juliol; registre d’entrada núm. 3.346].

– Documentació de mossèn Pere Ribot: poemes originals manuscrits (8 unitats) (1962-1973).
Biblioteca: "El petit gran do. Poemes" (Barcelona: Edicions Terra Nostra, S.A., 1987).
Documentació no textual: "Poemes de mossèn Pere Ribot recitats per l'autor" (Barcelona,
Edicions Vergara) (disc de vinil de 45 revolucions) (1963), amb dedicatòria manuscrita de
l'autor; i "Goigs en lloança de Sant Martí de Riells del Montseny, Bisbat de Girona" (2 exemplars)
(1954). (1954-1987).
Donació de la senyora Marta Carol Sallarès; 0,1 m.
[Fons 25, data d’ingrés: 25 de setembre; registre d’entrada núm. 3.368].

– "Llibreta d’àpoques de Jeroni Colomines i els seus successors." Horta del Pla de
Barcelona,1787-1897. [26] f. Llibreta en octau sense cobertes (1787-1897).

– "Escribania de càmera y altres noticietas." Barcelona, 1768-1790. [93] f., [2] notes soltes. I un
plec en octau intitulat "Llevador de las terres té llogades la Sra. Dª Maria Francesca de
Armengol y de Senjust, amb los noms y cognoms dels llogaters y los preus pagats", [9] f. Llibre
en quart amb les seves cobertes originals de pergamí (1768-1790).

– Documents de Santiago Casanova Giner, prevere, rector a diverses parròquies del Maresme i

del Garraf (Sitges, Argentona), natural del Forcall (País Valencià), estudiós de temes locals,
promotor d’obres de religiositat popular: correspondència, fotografies i altres documents
personals, impresos menors, etc., entre els quals destaca tota la documentació referent a les
creus al vent que restaurà a la seva comarca (correspondència amb els rectors, croquis de les
creus, etc.), c. 200 f. (1950-1980).

– Llibre miscel·lani intitulat "Quintas y levas". Barcelona, segle XVIII. 13 p., 29 f., 104 p., 10 f.

impresos, 32 p. impreses, 133 f., 3 f. impresos, 4 f. impresos, 5. folis impresos, 39 p. impreses.
En foli. Cobertes originals de pergamí (1760-1773).

– "Dn. Antonio de Grimau y de Grimau, paborde mayor del imperial monasterio de San Cucufate

del Vallés contra el P. Prior y Convento de Carmelitas Calsados de la presente ciudad". En la
Real Audiencia, Barcelona, 1738-1744. 92 f. i "Processions preses per lo legítim procurador
dels Rts. P. Prior y Convent del monestir de Nra. Señora del Carme de la present ciutat de
diferents peces de terra situades en las parròquies de Cornellà y del Hospitalet..." Barcelona, 96
f. (1738-1780).

– Llibre de la marmessoria dels béns de Josep Soler, sabater de Barcelona. Barcelona, 66 f. En
foli. Cobertes originals de pergamí (1694-1696).

– "Comptes donats per lo P. M. F. Andreu Pujadas, orde de N. P. S. Agustí, de tot lo que ha

cobrat y pagat lo Sor. Francisco Comellas, notari de Barcelona, com a procurador del quòndam
R. Dr. Miquel Pujadas, hereu que fou de confiança del quòndam Sor. Francisco Reig y Subirà,
adroguer que fou de Barcelona, y juntament comptes de tot quant ha pagat y cobrat lo mateix
Fr. Pujadas, també com a procurador de son germà Dr. Pujadas, des de novembre de 1749, en
què lo Dr. Pujadas partí de Barcelona per Madrid, fins lo die 19 de setembre de 1771, en què
morí dit Rt. Dr. Miquel Pujadas." 12 f. (1749-1771).

– Dos llibres majors de la casa de Lluís Pascual. Barcelona, 1924-1940. 31 f., 78 f. (1924-1940).
– Manuscrit personal de Francisco Xavier de Garma y Durán, arxiver que fou de l’anomenat Arxiu
de la Corona d’Aragó. Barcelona, 291 f. En quart. Cobertes originals de pergamí (segle XVIII).
Compres de la Subdirecció General d’Arxius; 0,9 m.
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[Fons 25, dates d’ingrés: 29 d’octubre i 27 de novembre; registres d’entrada núm. 3.380-3.382
i 3.384-3.389].

– Col·lecció bibliogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Obres completes del bisbe de Vic Josep Torras i Bages (25 volums) (1935-1958); i "La Bíblia.
Versió dels textos originals i comentari pels monjos de Montserrat" (13 volums) (1926-1958).
Donació del senyor Josep Maria Benedicto i López; 1,4 m.
[Fons 71, data d’ingrés: 27 de novembre; registre d’entrada núm. 3.406].

– Col·lecció de pergamins de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Establiment emfitèutic d'un hospici situat a la ciutat de Barcelona, en el carrer que va de
l'església de Sant Just al Portal de Regomir, atorgat per Miquel Despalau, donzell, a Francesc
Cerdà, doctor en drets de Barcelona, a cens de 15 lliures moneda de Barcelona de tern. Aquest
hospici es té en domini de l'honorable Antic Almogàver, cavaller, difunt. En poder del notari
Miquel Joan Riera, notari de Barcelona. Consta la signatura autògrafa de Joan Boscà i
Almogàver, donzell i poeta barceloní. 640 x 590 mm (1541, maig, 5. Barcelona).
Donació de la senyora Maria Teresa Ferrer i Mallol; 0,1 m.
[Fons 75, data d’ingrés: 31 de gener; registre d’entrada núm. 2.818].

– Col·lecció de publicacions periòdiques de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Revista "Destino", núms. 483 (1946); 508-512, 514, 515, 518-520 i 522-536 (1947); 543-553,
555-570, 572-574 i 576-594 (1948); 595, 597-616 i 619-648 (1949); 649-653, 672, 673 i 675677 (1950); 752-762, 764-766, 782, 784, 794 i 798-801 (1952); 806, 807, 809-811, 820, 822,
823, 825, 833, 834, 836, 839, 841, 842, 845-851 i 853-855 (1953); 856-868, 870-882, 885,
888, 890, 891 i 894-907 (1954); 908-920, 923-927, 929, 930, 945, 946 i 948-960 (1955);
1157-1159, 1162 i 1163 (1959); 1176-1179, 1184-1186, 1190, 1191, 1210, 1212, 1213 i
1215-1221 (1960); 1222, 1223, 1234 i 1236 (1961); 1522 (1966); 1541 (1967); 1585 (1968);
1675-1677 (1969); 1686 i 1687 (1970).
Donació del senyor Jordi Pujol i Soley; 0,8 m.
[Fons 145, data d’ingrés: 26 de juny; registre d’entrada núm. 3.337].

– Col·lecció documental sobre la Segona República i la Guerra Civil espanyola.
Bitllet o pagaré d'"El Comité de enlace de Dénia" d'un valor d'una pesseta, datat a Dènia el 26
de setembre de 1936 (2 exemplars).
Donació de la senyora Olga Sentís Barja; 0,1 m.
[Fons 756, data d’ingrés: 8 de setembre; registre d’entrada núm. 3.361].
Monografia titulada "Madrid". Barcelona:
col·lectivitzada, 1937.

Indústries

Gràfiques

Seix

Barral,

empresa

Donació del senyor Francesc Panyella i Farreras (Centre Català de Marsella); 0,1 m.
[Fons 756, data d’ingrés: 19 de setembre; registre d’entrada núm. 3.364].
"Llibre d’actes de la Impremta Forés-Gracienca Arts Gràfiques Cooperativa Obrera Popular".
Barcelona, 12 d’agost al 7 de setembre de 1936. Llibre editorial en foli. [5] p. escrites que
abracen el període d’organització prèvia i constituent fins a l’enregistrament de l’empresa pel
Consell Superior de la Cooperació de la Generalitat de Catalunya (1936,12 agost - 7 setembre)
Compra de la Subdirecció General d’Arxius; 0,1 m.
[Fons 756, data d’ingrés: 29 d’octubre; registre d’entrada núm. 3.383].

– Col·lecció documental sobre l’exili català al segle XX de l’Arxiu Nacional de Catalunya
"Estatuts del Catalunya. Grop Nacionalista Radical. Santiago de Cuba" (19 de setembre de
1928). Fulletó imprès.
Donació del senyor Amando Merino Urmeneta; 0,1 m.
[Fons 876, data d’ingrés: 2 de juliol; registre d’entrada núm. 3.338]
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– Col·lecció de cartells de l’ANC
1 cartell. Edició limitada numerada i signada del cartell dissenyat per Mario Eskenazi amb motiu
de la Diada de 2014, editat pel Comissariat del Tricentenari del Departament de Presidència.
[Fons 34, registre d’entrada 3400.]

– Col·lecció de documentació sonora de l’ANC
11 cassettes amb els enregistraments de les sessions del debat parlamentari de l'Estatut de
Sau de novembre i desembre de 1978 (Assemblea de Parlamentaris del Parlament de
Catalunya). Aquest material va ser encarregat per Andreu Mercè Varela a Manuel Cubeles i
Solè, (treballador en excedència de Ràdio Nacional a Miramar) i aquest es va guardar una
còpia.
[Fons 735, registre d’entrada 3.264]

Altres fons
– Llei 21/2005 de Restitució a la Generalitat de Catalunya (1900-1939), 22,1 m
4.3. Tractament dels fons
Participació en projectes globals
Elaboració i manteniment de la guia general dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya: descripció
d’1 fons nou i actualització de la descripció de 24 fons.

Àrea de fons de l’Administració
Transferències ordinàries
– Revisió de 282.454 registres informàtics (106 bases de dades) rebuts per transferència

ordinària d’acord amb el format d’intercanvi de dades i adequació al format de migració de
dades al GANC. Han transferit documentació a l’ANC els arxius centrals dels departaments de:
Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, Governació i Relacions Institucionals, Interior,
Presidència, Territori i Sostenibilitat, Oficina del President Pasqual Maragall, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També s’han rebut registres
informàtics de l’aplicatiu PARES, transferits de forma extraordinària pel Centro Documental de
la Memoria Histórica del Ministeri de Cultura.

– 35 instruments de descripció corresponen a ingressos de documentació efectuats entre 1983 i

2009, transferits pels arxius centrals dels departaments d’Empresa i Ocupació, Presidència,
Governació i Relacions Institucionals, Oficina del President Pasqual Maragall, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dels quals no es va rebre la
descripció corresponent en base de dades fins al 2014, degut a problemes de compatibilitat
entre sistemes informàtics.

Tractaments de fons
– Fons Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
– Expedients d’autoritzacions administratives d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió

(ingressos 1008, 3283, 3284 i 3285): ampliació de la descripció de 4437 unitats de
catalogació i correcció de 646, a nivell d’unitat documental composta.
– Fons Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, ampliació de la
descripció de 6592 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Fons Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
– Fotografies i documents solts (ingrés 3404): descripció segons la NODAC i correcció de 9
unitats de catalogació a nivell d’unitat documental simple.
– Expedients de provisió de llocs de treball (ingrés 3306): ampliació de la descripció de 103
unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
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– Fons Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya
– Expedients d’ajuts als comerciants (ingrés 895): ampliació de la descripció de 540 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental composta.

– Expedients sancionadors en matèria de turisme (ingressos 996 i 1208): ampliació de la

–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

descripció de 1050 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Expedients sancionadors en matèria de consum i disciplina de mercat (ingressos 996 i
1287): ampliació de la descripció de 8076 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental
composta.
Fons Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
– Llibres d’actes de les reunions del Consell de Govern (ingressos 1668, 1841 i 2096):
ampliació de la descripció de 363 unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
– Llibres d’actes de les reunions del Consell Tècnic (ingressos1669 i 1842): ampliació de la
descripció de 12 unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
– Llibres de disposicions del Govern (ingressos 1752, 1815 i 2095): ampliació de la descripció
de 115 unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
– Protocols de les disposicions del Govern (ingrés 3314): ampliació de la descripció de 13
unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
– Traduccions al castellà de les disposicions de la Generalitat de Catalunya (ingrés 3315):
ampliació de la descripció de 37 unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
– Llibres de Lleis de la Generalitat de Catalunya (ingrés 3316): ampliació de la descripció d’1
unitat de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Suport a les activitats de recerca (ingrés 3247): ampliació de la descripció de 194 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Suport predoctoral (ingrés 3248): ampliació de la descripció de 1230 unitats de catalogació
a nivell d’unitat documental composta.
– Promoció de la mobilitat (ingrés 3249): ampliació de la descripció de 1322 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: ampliació de la descripció de 931
unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons Generalitat de Catalunya (Segona República):
– Protocols de Decrets (ingrés 120): descripció segons la NODAC de 3118 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental simple.
– Protocols de Lleis (ingrés 120): descripció segons la NODAC de 97 unitats de catalogació a
nivell d’unitat documental composta.
– Documentació de Finances (ingressos 120 i 423): ampliació de la descripció de 1063 unitats
de catalogació a nivell d’unitat documental composta, simple i d’unitat d’instal·lació.
– Documentació de la Comissió Jurídica Assessora (ingrés 3252): descripció segons la
NODAC de 234 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta i simple.
Fons Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS): ampliació de la descripció de 24
unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
Fons President Jordi Pujol (Documentació institucional). Obsequis i distincions: correcció de la
descripció de 1658 unitats de catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
Fons Mancomunitat de Catalunya: ampliació de la descripció de 380 unitats de catalogació a
nivell d’unitat documental composta.
Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Treball: ampliació de la descripció de
839 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d'Educació i Ciència: descripció segons la
NODAC de 1867 unitats de catalogació i correcció de 1886 a nivell d’unitat documental
composta i d’unitat d’instal·lació.
Fons Reial Audiència de Catalunya, descripció segons la NODAC d’11 unitats de catalogació i
correcció de 321 a nivell d’unitat documental composta.
Fons Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, ampliació de la descripció de 13.317 unitats
de catalogació a nivell d’unitat documental composta i d’unitat d’instal·lació.
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– Fons Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Presó Model), descripció segons la NODAC
–
–
–

–
–

–
–
–

de 46.411 unitats de catalogació i ampliació de la descripció de 46.406 a nivell d’unitat
documental composta.
Fons Delegació Provincial a Barcelona del Patronat de Ntra. Sra. de la Mercè, ampliació i
correcció de la descripció de 1477 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental
composta.
Fons Dispensari Dr. Lluís Sayé (Dispensari antituberculós), descripció segons la NODAC de
231 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons Junta de Protecció de Menors de Barcelona:
– Documentació administrativa (ingrés 408): ampliació de la descripció de 1984 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Fotografies i documents solts (ingrés 3405): descripció segons la NODAC i correcció de 230
unitats de catalogació a nivell d’unitat documental simple.
Fons Junta Electoral de Zona de Barcelona, descripció segons la NODAC de 135 unitats de
catalogació a nivell d’unitat d’instal·lació.
Fons Junta Electoral Provincial de Barcelona:
– Eleccions al Parlament de Catalunya del 20-3-1980 (ingrés 54): descripció segons la
NODAC de 12 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Eleccions a Corts Generals del 28-10-1982 (ingrés 55): descripció segons la NODAC de 17
unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Eleccions al Parlament de Catalunya del 29-4-1984 (ingrés 72): descripció segons la
NODAC de 17 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Eleccions a Corts Generals del 26-6-1986 (ingrés 91): descripció segons la NODAC de
5282 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Eleccions al Parlament Europeu del 10-6-1987 (ingrés 110): descripció segons la NODAC
de 5404 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Referèndum sobre la integració a l'OTAN de l'11-3-1986 (ingrés 111): descripció segons la
NODAC de 5279 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
– Eleccions al Parlament Europeu 25.5.2014 (ingrés 3326): descripció segons la NODAC de
4903 unitats de catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Diapositives: descripció segons la NODAC de
127 unitats de catalogació i ampliació de la descripció de 3.869 a nivell d’unitat documental
simple.
Fons Tribunal Militar Territorial Tercer, correcció de la descripció de 81.966 unitats de
catalogació a nivell d’unitat documental composta.
Fons per retornar d’acord amb la Llei 21/2005 de restitució a la Generalitat de Catalunya:
– Base de dades de documentació confiscada que recull els treballs de identificació de l’ANC
(2003-2006) a l’Arxiu de Salamanca. Inclou els acords del Grup de treball de la Comissió
Mixta Estat-Generalitat. 16.943 registres ampliats.
– Bases de dades per controlar les tasques de foliació i digitalització, iniciades el 2008 per
l’ANC a Salamanca, que afecten les agrupacions documentals següents: Político-Social (PS)
Aragó, Barcelona, Castelló, Lleida, Madrid, Vinaròs, Particular, Militar; Sección Especial (SE)
Centro Israelita i Maçoneria; alguns expedients de DNSD-Recuperación-secretaria;
documents solts no textuals (calendaris, postals, mapes, etc.); i diversos exemplars de
biblioteca. Molts del registres han estat exportats de l’aplicatiu PARES del Ministeri de
Cultura. Total 13 bases de dades: 131.448 registres ampliats.
– Creació d’una base de dades que unifica el control de les transferències que l’ANC ha rebut
de l’Arxiu de Salamanca a partir del 2008. Les agrupacions documentals afectades són:
Político-Social (PS) Aragó, Barcelona, Castelló, Lleida, Madrid, Vinaròs, Particular, Militar;
Sección Especial (SE) Centro Israelita i Maçoneria; alguns expedients de DNSDRecuperación-secretaria; documents solts no textuals (calendaris, postals, mapes, etc.); i
diversos exemplars de biblioteca. 179.875 registres nous i 48.651 ampliats.
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– Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. Fons Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: descripció

segons la NODAC de 9901 unitats de catalogació i correcció de 15.474 a nivell d’unitat
documental composta.
– Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. Fons Jutjat de Pau de Sant Cugat del Vallès:
descripció segons la NODAC i correcció de 2336 unitats de catalogació a nivell d’unitat
documental composta.
– Arxivament, identificació i control de 5.488 unitats d’instal·lació.

Àrea de Fons Històrics
Primers tractaments
Fons d’associacions, fundacions i partits polítics
– Federació d’Associacions de Mares i Pares d’ Alumnes de Catalunya (FaPaC)
Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3179, amb un volum de 24,2 m.
Instal·lació en unitats normalitzades i de format especial i ubicació provisional.
Dates extremes: 1953 – 2011
Unitats de catalogació: 1 - 1565
Unitats d’instal·lació: 1- 242
Execució: Genís Carbó Llombart i Ricard Oliva Frago

– Servei Civil Internacional de Catalunya.

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3176, amb un volum de 27,7 m.
Instal·lació en unitats normalitzades i de format especial i ubicació provisional.
Dates extremes: 1982 – 2010
Unitats de catalogació: 1 - 1211
Unitats d’instal·lació: 1 - 277
Execució: Amèlia Castan Ranch i Jordi Sabaté Gallego

– Òmnium Cultural.

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3134, amb un volum de 4,3 m.
Instal·lació en unitats normalitzades i de format especial i ubicació provisional.
Dates extremes: 1907 – 2009
Unitats de catalogació: 1 - 43
Unitats d’instal·lació: 221 - 263
Execució: Alexandre Gómez Izquierdo

– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Moviment per la Pau.

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3157, amb un volum de 8,1 m.
Instal·lació en unitats normalitzades i de format especial i ubicació provisional.
Dates extremes: 1971 – 2012
Unitats de catalogació: 1 - 402
Unitats d’instal·lació: 1 - 81
Execució: Alexandre Gómez Izquierdo

– Realització de l’ingrés i tractament documental del fons Societat Econòmica Barcelonesa

d’Amics del País (SEBAP).
Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3408, amb un volum de 65 m.
Instal·lació en unitats normalitzades i de format especial i ubicació provisional.
Dates extremes: 1822 – 1975
Unitats de catalogació: 1 - 3805
Unitats d’instal·lació: 1 - 650
Execució: Amèlia Castán i Pilar Frago Pérez
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Fons comercials i d’empreses
– Arañó y Cía, S.A.
Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3066, amb un volum de 5,7 metres.
Separació de la documentació gràfica. Instal·lació en unitats normalitzades i ubicació
provisional.
Dates extremes: 1942 –1993
Unitats de catalogació: 1-204
Unitats d’instal·lació: 1-57
Execució: Cristian Rubio Villaró

– Manuel Puig Janer

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3088, amb un volum de 16 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Dates extremes: 1922-1986
Unitats de catalogació: 1-1415
Unitats d’instal·lació: 1-160
Execució: Jordina Sabaté Gallego

– Llibreria Catalònia S.A.

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3108, amb un volum de 2,1 metres.
Instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-38
Dates extremes: 1928 – 2005
Unitats d’instal·lació: 1-21
Execució: Ricard Oliva Frago

– Torrens Hermanos

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3152, amb un volum de 2 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-76
Dates extremes: 1884 – 1930
Unitats d’instal·lació: 1-26
Execució: Miquel Pérez Latre

– Librería Religiosa

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3256, amb un volum de 4,4 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-44
Dates extremes: 1832 - 1969
Unitats d’instal·lació: 1-44
Execució: Cristian Rubio Villaró

Fons familiars i patrimonials
– Mas Arnà de Sant Martí de Torroella
Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3151, amb un volum de 3,8 metres.
Separació de la documentació gràfica, instal·lació en unitats normalitzades i ubicació
provisional.
Unitats de catalogació: 1-106
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Dates extremes: 1893 – 1985
Unitats d’instal·lació: 1-38
Execució: Miquel Pérez Latre
Fons personals
– * Josep Benet
Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3185, amb un volum de 38,7 metres.
Separació de la documentació gràfica i materials bibliogràfics i d’hemeroteca, identificació de
formats especials, instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-487
Dates extremes: 1820 – 2012
Unitats d’instal·lació: 1-387
Execució: Miquel Pérez Latre

– Joaquim Ventalló i Vergés

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 2375, amb un volum de 2,8 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-646
Dates extremes: 1885 – 2011 (predomina 1907 – 1996)
Unitats d’instal·lació: 1-28
Execució: Miquel Pérez Latre

– Isidre Bravo Pijoan

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3110, amb un volum de 1,5 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-73
Dates extremes: 1946 – 2009
Unitats d’instal·lació: 1-15
Execució: Miquel Pérez Latre

– Miquel Saperas i Auví

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3111, amb un volum de 2,3 metres.
Separació de la documentació gràfica, identificació de formats especials, instal·lació en unitats
normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-114
Dates extremes: 1880 – 2002 (predomina 1917 – 1982)
Unitats d’instal·lació: 1-23
Execució: Miquel Pérez Latre

– Noel Clarasó i Serrat

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3204, amb un volum de 2,5 metres.
Separació de la documentació gràfica i material bibliogràfic, identificació de formats especials,
instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-116
Dates extremes: 1940 – 1984
Unitats d’instal·lació: 1-25
Execució: Ricard Oliva Frago i Miquel Pérez Latre
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– Salvador Escamilla

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3236, amb un volum d’1,1 metres.
Separació de la documentació gràfica i material bibliogràfic, identificació de formats especials,
instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-64
Dates extremes: 1950 – 2008
Unitats d’instal·lació: 1-11
Execució: Miquel Pérez Latre

– Max Cahner

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3260, amb un volum de 8,4 metres.
Separació de la documentació gràfica i material bibliogràfic, identificació de formats especials,
instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-60
Dates extremes: 1912 – 2013 (predomina 1971 – 2007)
Unitats d’instal·lació: 1-87
Execució: Ricard Oliva Frago

– Manuel Mayol i Franquesa

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3313, amb un volum de 0,1 metres.
Instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-9
Dates extremes: 1948 – 1981
Unitats d’instal·lació: 1
Execució: Miquel Pérez Latre

– Manuel Perales Mercader

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3374, amb un volum de 0,1 metres.
Identificació de formats especials, instal·lació en unitats normalitzades i ubicació provisional.
Unitats de catalogació: 1-18
Dates extremes: 1822 – 1865 (predomina 1827 – 1848)
Unitats d’instal·lació: 1
Execució: Miquel Pérez Latre

– Esteve Gay i Burguès

Tractament de la documentació corresponent a l’ingrés 3378, amb un volum de 0,1 metres.
Separació de la documentació gràfica, instal·lació en unitats normalitzades i ubicació
provisional.
Unitats de catalogació: 1-12
Dates extremes: 1925 – 1965
Unitats d’instal·lació: 1
Execució: Miquel Pérez Latre

Descripció a nivell d’unitat documental
Fons patrimonials i familiars
– Llinatge Picó
Tractament arxivístic de 35 arxivadors de documentació textual en suport paper. Classificació
del fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 1.462 registres
informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

– Llinatge Oriola-Cortada
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Tractament arxivístic de 79 arxivadors de documentació textual en suport paper. Classificació
del fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 599 registres
informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

– Família Camprodon

Tractament arxivístic de 6 arxivadors de documentació textual en suport paper. Classificació del
fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 100 registres informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

– Mas Porcioles de Crespià

Tractament arxivístic de 4 arxivadors de documentació textual en suport paper i 78 pergamins.
Classificació del fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 324
registres informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

– Mas Santa Eugènia del Congost de Tagamanent

Tractament arxivístic de 10 arxivadors de documentació textual en suport paper i 86 pergamins.
Classificació del fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 260
registres informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

– Llinatge Rialp

Tractament arxivístic de 13 arxivadors de documentació textual en suport paper. Classificació
del fons segons el quadre normalitzat i creació d’una base de dades de 125 registres
informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

Fons personals
– Enric Prat de la Riba
Tractament arxivístic de 63 arxivadors de documentació textual en suport paper. Classificació
del fons en dos subfons i implementació del quadre normalitzat. Creació d’una base de dades
de 3.773 registres.

– Juan Ramon Masoliver

Tractament arxivístic de 6 pergamins. Creació d’una base de dades de 6 registres informàtics.
Execució: Carlos Pino Andújar

Àrea de fons d’Imatges, gràfics i audiovisuals
Tractament a nivell de fons
– Descripció adaptada al GANC : S’ha realitzat la revisió de la descripció de 2 fons fotogràfics ( 1
fons personal, 1 col·lecció).

Primers tractaments
Conservació-preservació
– S’han netejat un total de 12.808 plaques de vidre dels fons: Foto Ferran (4.158), Josep Maria
Sagarra Plana (5.187), Marquès d’Alfarràs (54); Josep Marimon Vidal (350); Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (3.059).
– S’han netejat també 2.547 negatius plàstics i 6.715 còpies paper del fons Ferrocarrils de la
Generalitat, i els positius paper color i els negatius 35mm color del fons Rambol així com les
diapositives.
– S’han instal·lat en unitats normalitzades (sobres, fundes i caixes) 6.120 diapositives i .3000
rodets de 35mm del fons RAMBOL i 6.120 diapositives; ha continuat la instal·lació del fons
Horaci Seguí corresponent a l’Arxiu Nou amb 15.672 negatius b/n i 15.499 còpies paper; 3.059
vidres dels fons Ferrocarrils de la Generalitat així com els 2.547 negatius plàstics i els 6.715
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còpies paper del mateix fons, les 4.158 plaques del fons Foto Ferran en sobres de paper de
quatre solapes, 4.000 plaques del fons Sagarra.
– S’han tallat i doblat sobres de quatre solapes de tots els formats per a poder tenir suficient
estoc en previsió dels fons programats per l’any i els del projecte Europeana..
– S’ha procedit a instal·lar a dipòsit 773 unitats d’instal·lació dels següents fons: Col·lecció
fotogràfica de l’ANC (1); Foto Ferran (319); Josep Gaspar i Serra (1); Ramon Puig Marcó (4);
Bert i Claret (fotoperiodistes) (5); La Maquinista Terrestre y Marítima S.A.(10); Miquel Duran i
Bas i Lluís Duran i Ventosa (1); Víctor Masriera (1); Ramon Rucabado i Comerma (15); Josep
Benet (2); SIEMENS S.A. (1); Junta de Protecció de Menors de Barcelona (1); Fábricas de
Lorenzo Mata y Pons S.A. (1); Col·lecció Mundo Fotográfico (1); Josep Conangla i Fontanilles
(1); Ramon Boladeres (Rambol) (26); Col·lecció Fotogràfica del Museu Armeria Estruch (1);
Josep Maria Sagarra i Plana (202); Òmnim Cultural (5); Col·lecció de documentació sonora de
l’ANC (11); Josep Puig i Cadafalch (13); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (115);
Josep Marimon i Vidal (19); Joaquim Gomis (18) i Joan Artigues i Carbonell (19).

Descripció a nivell d’unitat documental
Fons de l’Administració
– S’ha descrit el fons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) (4.003 registres).
Fons personals
– S’ha descrit el fons fotogràfic Josep Marimon (1.010 registres) i el fons Foto Ferran (12.528
registres)
– S’ha continuat la descripció del fons Joan Artigues i Carbonell amb un centenar d’imatges i
Josep Maria Sagarra Plana amb un total de 8.000 registres. També s’ha continuat la descripció
del fons Bert i Claret amb 4.000 noves imatges i s’han donat 1.000 nous registres a nivell
d’unitat documental composta del fons Ramon Boladeres. Es continua també la descripció del
fons Eugènio del Castillo.
Fons d’empresa
– S’ha continuat la descripció del fons Maquinista Terrestre y Marítima S.A.
Fons patrimonials i familiars
– S’han descrit noves imatges del fons del Marquès d’Alfarràs.
Col·leccions
– S’ha descrit el fons Col·lecció fotogràfica del Museu-Armeria Estruch amb 157 imatges.
– En total s’han donat d’alta a Ganc 24.795 registres nous, s’han corregits 44.173 registres i
s’han ampliat 45.157.

Informatització de fons i migració de dades al GANC
– S’han traspassat al sistema informàtic de l’arxiu (GANC) 109 instruments de de scripció de
fons nous en base de dades –format de migració–, que contenen un total de 181.625
registres informàtics. S’han tornat a migrar al sistema, per sobreescriptura, 31.322 unitats
de catalogació que ja s’havien incorporat a GANC, corresponents a 8 fons dels quals se
n’ha millorat la descripció.

Associació de la imatge digital a la descripció dels documents
– Ha continuat el procés d’associació de la imatge digital dels fons de l’ANC als seus
instruments de descripció en suport electrònic. S’han associat 71.270 imatges
corresponents a unitats de catalogació de10 fons documentals.

Eines complementàries per al tractament i explotació dels fons
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– Elaboració d’una base de dades d’informació i control terminològic de les activitats

econòmiques a Catalunya, amb 1.010 registres donats d’alta. Reutilització de dades
referents a la Classificació catalana d’activitats econòmiques descarregades d’IDESCAT
<http://www.idescat.cat/>
– Ha continuat la tasca d’elaboració d’una base de dades d’informació i control dels governs i
consellers de la Generalitat de Catalunya (1931-1939 i des de 1977), amb 131 nous
registres i 438 ampliats.
– Elaboració d’una base de dades d’informació de tipologies documentals, amb 166 registres
donats d’alta. Font: Guia d’utilització del Quadre de Tipus Documentals. Subdirecció
General d’Arxius i Museus, 2013.
– Ha continuat la tasca d’elaboració d’una base de dades d’informació i control de Taules
d’Avaluació i Accés Documental (TAAD), amb 27 registres nous, 120 ampliats.

Treballs arran de la Llei 21/2005 de restitució a la Generalitat de Catalunya
– Ha continuat el procés d’elaboració d’una cronologia dels antecedents i de les gestions

realitzades per al retorn de la documentació catalana que es troba al Centro Docume ntal
de la Memòria Històrica (CDMH), Salamanca. 45 registres nous i 18 actuali tzats.
– Participació en les diverses tasques sobre identificació de productors i de documents,
sobre la reproducció per al retorn i transferència des del CDMH a l’ANC que, d’acord amb
la Llei 21/2005, ha dut a terme el Grup de treball de la Comissió Mixta.
Quadre 7. Tractament i gestió dels fons documentals de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014
Quadre de fons
Generalitat de Catalunya

Nombre d’unitats de descripció
Noves
Revisades /ampliades
23.103
5.762

Administració Local
Administració Perifèrica de l’Estat

Primers tractaments
2

380
1.867

2.725

1

68.046

67.283

6

12.237

17.810

2

Fons externs

179.875

279.008

Total

288.141

455.255

Administració Reial i Senyorial
Institucions
Associacions i Fundacions
Comercials i d’empreses
Patrimonials i familiars
Personals
Col·leccions
Arxiu de complement
Arxiu Municipal de Sant Cugat

11

Correcció i ampliació de registres
– S’han ampliat i corregit descripcions a GANC dels fons Armand de Fluvià (1 .442), Bert i
Claret (4.444 ampliats i 240 corregits), Brangulí (17.691 ampliats i 5.412 corregits), Josep
Maria Sagarra (2400 ampliats i 10.000 corregits), Gabriel Casas (6.637 ampliats i 5.000
corregits) i Horaci Se.guí., Esplugas (8.796 ampliats, 10.000 corregits), Eugenio del Castillo
(386), Joaquim Gomis (2.859), Hermenter Serra de Budallès, (200), Foto Ferran (7.100
corregits), Marimon (370 ampliats i 1.000 corregits), Ferrocarrils de la Generalitat (4.000
corregits), Josep Conangla i Fontanilles (165 corregits).

Correcció de bases de primers tractaments i migració al mòdul GANC-Imatges
– S’ha procedit a la correcció per a la migració d’un total de 16.738 registres de les bases de

primers tractaments, corresponents al fons: Família Colldeforns (56); Ramon Rucabado i
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Comerma (52); Marià Manent (143); Francesc Xavier Ferran i Brugués (156); Josep Maria
Sagarra i Plana; (2.930); Gabriel Casas i Galobardes (6.616); Ramon Puig i Marcó (788);
Josep Conangla i Fontanilles (404); Josep Marimon i Vidal (906); Brangulí (fotògrafs) (33);
Fons Fotogràfic de la família Andreu (65); Arxiu del Masquès d’Alfarr às (223); Maquinista
Terrestre y Marítima S.A. (59); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (4.059);
Col·lecció fotogràfica del Museu-Armeria Estruch (157) i Col·lecció de teatre de Jaume i
Marc Roig (124).

Altres
– Manteniment de descriptors onomàstics i d’autors de la base de dades GANC-Imatges
– Informes per a la Junta de Qualificació i Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni
Cultural de Catalunya dels fons: Editorial Plaza &Janés.

5.

Conservació i restauració

5.1. Accions de conservació
– Control climàtic dels dipòsits: tots els dipòsits documentals estan equipats amb

–
–
–
–
–

termohigròmetres per controlar la temperatura i la humitat. Cada 15 minuts els data -loggers
han enregistrat la temperatura i la humitat, i mensualment s’ha fet un informe i s’ha verificat
que aquests valors són els idonis per cada tipus de suport.
Durant aquest any s’ha continuat amb la ventilació forçada dels dipòsits permanentment al
10%, per tal d’aconseguir una major circulació i millor qualitat de l’aire.
S’ha continuat aplicant el protocol d’ingrés de la documentació, controlant l’estat de
conservació de la documentació que ha ingressat a l’arxiu durant l’any 2014, en total s’han
revisat 83 ingressos o transferències.
Al llarg de l’any 2014 s’ha continuat amb la neteja i condicionament de la documentació del
dipòsit 4.4.
S’han restaurat 524 dibuixos i plànols del Fons Josep Puig i Cadafalch.
S’han encapsulat 339 plaques de vidre de diversos fons fotogràfics.

5.2. Accions de restauració
Durant l’any 2014 s’ha intervingut sobre 669 documents, 629 en suport paper i 40 en suport
pergamí, i s’han condicionat aproximadament 78 m lineals de documentació.
Quadre 8. Restauracions en suport paper i pergamí realitzades a l’ANC 2014
Documentació restaurada de procedència interna Documentació rest. de procedència externa
Tipologia de la documentació
Quantitat Tipologia de la documentació
Quantitat
Llibres
31 Llibres
1
Expedients
28 Expedients
6
Cartells
4 Documents solts
5
Documents solts
24
Àlbums
4
Revista
1
Plànols
524
Pergamins
40
Total
657 Total
12

L’Àrea de Restauració ha comptat amb el suport de 2 becàries.1 becària ha realitzat tasques de
conservació i restauració de documentació en suport paper i pergamí, durant un període de 6
mesos; l’altra becària ha realitzat tasques de conservació i restauració de documentació fotogràfica
durant un període de 3 mesos.
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6.

Contractes, convenis i col·laboracions institucionals

6.1. Convenis i col·laboracions institucionals
– Continua vigent el conveni marc, de juliol de 2005, de col·laboració amb l’associació

“Archivo Guerra y Exilio” (AGE) per a la recuperació, tractament i difusió de documentació
de les Brigades Internacionals, els Nens de la Guerra, la resistència al fran quisme i l’exili.

– Signatura del conveni entre el Departament de Cultura i el Col·legi de Periodistes de

Catalunya, de 10 de juny de 2014, per a la localització, ingrés i tractament dels arxius
personals dels periodistes.

– Signatura del conveni entre el Departament de Cultura i el Memorial Democràtic, de 18 de
juliol de 2014, per a la localització, ingrés i tractament de fons documentals sobre la guerra
civil, exili i lluita antifranquista.
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7.

Usuaris, consultes, préstecs i reprografia dels fons

7.1. Usuaris, consultes i préstecs
L’Àrea d’Informació i Qualitat té assignades les funcions de gestió i d’atenció a les consultes dels
fons documentals i bibliogràfics que conserva l’ANC. També té assignada la coordinació i el
manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), d’acord amb la Norma ISO 9001.
L’atenció a les consultes dels fons es realitza mitjançant el Servei de Sala de Consulta i el Servei
d’Informació i Referència (SIR). Aquest darrer atén no només les consultes presencials sinó també
les consultes no presencials que registra l’arxiu per via e-mail, telefònica, correu postal o fax.
La tipologia predominant d’usuaris que s’han adreçat a l’ANC per fer les seves consultes o
recerques són:

–
–
–
–

Investigadors
Ciutadans en general
Titulars de fons públics (Servei a l’Administració)
Titulars de fons privats

El nombre total d’usuaris atesos ha estat 3.277 dels quals 2.974 són investigadors1 i 303 són
titulars de fons.
Quadre 9. Usuaris de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014
Usuaris
Investigadors
Titulars de fons
Total

Nombre
2.974
303
3.277

A aquesta xifra s’hi pot sumar el nombre d’usuaris via web amb 59.923 visites, la qual cosa suposa
un total d’usuaris de 63.200.
Quadre 10. Usuaris remots de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014
Usuaris
Usuaris remots (Núm. Visites CercANC)
Total

Nombre
59.923
63.200

El nombre de consultes i d’unitats d’instal·lació servides ha estat de 18.999 que es distribueixen de
la manera següent2:
Quadre 11. Consulta i comunicació dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 2014.
Consultes

Nombre

Sala de consulta
Servei d’Informació i Referència
Préstecs
Consultes remotes (via CercANC)
Total

13.121
5.076
802
86.861
105.860

Les consultes i els préstecs per tipologies de fons han estat els següents:

1. Quan s’expressa en xifres absolutes el nombre total d’usuaris la categoria d’investigadors inclou, també, la de ciutadans
en general i els usuaris que provenen del Servei Didàctic.
2. Les dades corresponents als préstecs inclouen les recuperacions de documentació per part de l’Administració.
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Quadre 12. Consultes i préstecs documentals per tipologies de fons. 2014
Consultes
Consultes de
Tipologies de fons
d’investigadors
titulars
Generalitat de Catalunya
Administració local
Administració perifèrica
Administració reial i
senyorial
Judicials
Institucions
Religiosos
Associacions i fundacions
Comercials i d’empreses
Patrimonials
Personals
Col·leccions* i altres fons3
Biblioteca
Hemeroteca
Total

1.147
144
471
26

3
1
11
0

Préstecs a
titulars
96
0
60
0

24
2642
3
1.934
1.131
687
7.249
1.728
778
217
18.181

3
70
0
8
5
62
366
3
0
0
532

7
108
0
7
0
0
9
0
0
0
287

Total per
tipus
1.246
144
542
26
34
2.820
3
1.949
1.136
749
7.624
1.731
778
217
18.999

Enguany el major nombre de consultes correspon als fons Personals (7.624, el 40,13% del total) com en l’any anterior-, seguit pels fons d’Institucions, especialment penitenciaris (2.820, el 14,8%).
El tercer lloc l’ocupen els fons d’Associacions i fundacions (1.949, el 10,26%). Les Col·leccions4,
categoria que inclou en la seva major part les cerques globals sobre el conjunt dels fons de l’arxiu,
les referències documentals i els serveis d’informació que es proporcionen sobre altres centres
d’arxiu i per altra banda, els fons de la Generalitat de Catalunya ocupen els llocs quart i cinquè
(1.731, el 9,11%) i (1.246, el 6,56%), respectivament.

Sala de consulta
L’atenció a la Sala de consulta ha estat 1.527 usuaris i el nombre d’unitats d’instal·lació servides
13.121 (aquesta xifra inclou documents i consultes al CercANC). Els usuaris presencials han
constituït el 46,6% del total d’usuaris de l’arxiu.

Servei d’informació i referència (SIR)
El Servei d’Informació i Referència (SIR) té assignades les funcions següents:

– Informar a l’usuari sobre el contingut dels fons documentals, bibliogràfics i hemer ogràfics;

–
–
–
–
–
–

sobre les condicions d’accés a la documentació; sobre els instruments de descripció
disponibles, i sobre el procediment per accedir a la consulta i/o reprodu cció de la
documentació.
Efectuar cerques puntuals o genèriques d’informació o de documentació que sol·liciti
l’usuari i proporcionar assessorament especialitzat.
Orientar l’usuari i facilitar referències d’informació sobre altres centres documentals.
Coordinar i controlar l’accés als fons.
Coordinar i atendre les sol·licituds de reproducció de la documentació.
Gestionar el Servei als titulars de fons públics (Servei a l’Administració).
Gestionar el Servei als titulars de fons privats.

Enguany el total d’usuaris atesos ha estat 1.750 i el nombre de consultes i préstecs ha estat 5.363.
El 2014 els usuaris del SIR han constituït el 53,4% del total d’usuaris de l’arxiu.
La finalitat de les consultes i dels serveis és distribueix de la manera següent:
3. Inclouen les consultes corresponents al fons (Núm. 1-886) Llei 21/2005 de Restitució a la Generalitat de Catalunya.
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Quadre 13. Finalitat de les consultes. SIR. 2014
Finalitat de la consulta
Treballs d’investigació
Comunicació pública (exposicions, documentals, webs )
Servei als titulars de fons públics
Interès personal i familiar
Ús editorial
Recopilar informació/arxiu de complement
Elaboració llibres, articles, conferències, informes
Sol·licituds indemnització / pensió
Tesis doctorals
Servei als titulars de fons privats
Tractament arxivístic
Commemoracions
Tràmits administratius
Projectes pedagògics
Altres (no identificats)
Total

Núm.
567
240
196
161
108
57
50
37
35
32
12
8
6
5
3
1.517

Atenció telefònica
Quadre

233
1.750

%
37,38
15,82
12,92
10,61
7,12
3,76
3,30
2,44
2,31
2,11
0,79
0,53
0,40
0,33
0,20
100%

– Les dades mostren, de nou, que la major part de les consultes es realitzen amb finalitats

d’investigació, el 37,38%; tanmateix enguany el segon lloc l’ocupa la comunicaci ó pública
(exposicions, documentals, webs,...) amb el 15,82% del total; i en el tercer lloc es registren
els serveis als titulars de fons públics amb el 12,92%. Les consultes procedents dels
ciutadans, en general, que manifesten un interès per motius personals o familiars tornen a
ocupar la quarta posició, amb el 10,61% del total. I finalment, les sol·licituds per ús editorial
amb el 7,12% ocupen el cinquè lloc, com en l'any anterior.

Servei als investigadors i servei als ciutadans
– El nombre total d’usuaris ha estat 1.522.
– El número total d’unitats consultades ha estat 5.446.
Servei als titulars de fons públics
– La funció del Servei als titulars de fons públics és facilitar l’accés a la informació i a la
documentació per al desenvolupament de la gestió de la pròpia Administració (Servei a
l’Administració - SAD). Els usuaris disposen de tres possibilitats per accedir a la informació
que necessiten: a) consulta, b) préstec, c) recuperació.

– Al llarg del 2014 s’han atès un total de 196 sol·licituds de documentació, el que suposa un
augment del 10,2% respecte a les sol·licituds del 2014 (196) i el nombre total d’unitats
d’instal·lació servides ha estat 554.

– La procedència de les sol·licituds és la següent:
Quadre 14. L’accés a la documentació per part dels titulars de fons de l’Administració pública. 2014.
Sol·licitant
Tipus de sol·licitud

Biblioteca de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament de Benestar Social i Família
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Consulta

Préstec

Recuperació

5
0
1

0
0
0

0
3
0

Total
5
3
1

Quadre 14. L’accés a la documentació per part dels titulars de fons de l’Administració pública. 2014.
Sol·licitant
Tipus de sol·licitud
Total

Consulta

Préstec

Recuperació

Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Departament d’Interior
Departament de Justícia
Departament de Territori i Sostenibilitat
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
(Departament de Justícia)
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó Model )
(Departament de Justícia)
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
(Departament de Justícia)
Centre Penitenciari Can Brians (Departament de Justícia)

0
1
1
0
1
0

21
0
0
2
40
0

0
0
0
0
0
4

21
1
1
2
41
4

5

2

39

46

2

2

7

11

0

1

4

5

Centre Penitenciari Obert (Departament de Justícia)
Centre Penitenciari Quatre Camins
(Departament de Justícia)
Hospital de Sant Pau

0
1

0
0

2
12

2
13

3

0

0

3

Institut Català del Sòl

0

4

0

4

Institut d’Educació Secundària Verdaguer
(Departament d’Ensenyament)
Jutjats de Primera Instància i Instrucció
(Ciutat de la Justícia)
Jutjats Socials i Declaratius
Junta Electoral Provincial de Barcelona
Junta Electoral de Zona de Barcelona
Total

8

0

0

8

3

1

0

4

0
7
9
46

6
0
0
79

0
0
0
71

6
7
9
196

Servei als titulars de fons privats
– S’han atès un total de 32 sol·licituds de documentació que han derivat en: 5/89 consultes i
16 préstecs; el nombre d’unitats servides ha estat 74.
Quadre 15. L’accés a la documentació per part dels titulars de fons privats. 2014.
Total sol·licituds
Total unitats d’instal·lació
Consultes
32
74
58

Préstecs
16

– Enguany el titular que ha generat més consultes ha estat la Fundació Victoria de los

Ángeles, com l’any anterior i pel que fa al nombre de préstecs, el titular que ha generat més
sol·licituds ha estat el corresponent al fons Arxiu Històric del Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

Treballs d’investigació i recerca històrica
– Els fons documentals que es conserven a l’ANC ofereixen diversitat de possibilitats per a la

recerca històrica. Les matèries objecte d’estudi estan relacionades princ ipalment amb la
segona república, la guerra civil, la repressió i l’exili. També són rellevants els estudis i els
treballs biogràfics sobre personalitats destacades del món cultural i polític al nostre país.
Per altra banda, cal destacar els treballs d’investigació relacionats amb el món de
l’empresa i la història social i econòmica. Enguany també s'inclouen estudis relacionats amb
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la literatura i amb la història de l'art (arquitectura, cartellisme, música, teatre, museografia,
etc.), que any rere any van adquirint un paper més rellevant.

– Els fons han estat consultats per a la realització de més de tres-cents treballs de recerca.
Entre d’altres es relacionen els següents:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estudi del comerç català a la Mediterrània (segles XV a XIX)
Els Desvalls i Vilafranca del Penedès
Elits catalanes del segle XIX
La Junta Provincial de Protecció de Menors. La Infància a Barcelona (1903 -1948)
La Constitució de l’Havana
Francesc Macià en la seva època de militar
La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925): cultura i pedagogia
Beneficència i salut pública durant la Mancomunitat
Les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 1932
La infermeria durant la guerra civil espanyola
L’ajut infantil a la reraguarda de Barcelona
Els nens de la guerra residents a l’URSS
Santa Maria de Pedralbes: patrimoni en temps de guerra
L’exposició d’art medieval català celebrada a Paris l’any 1937
Presos polítics i les concepcions de la justícia i el dret durant el tardofranquisme a
Espanya i l’Europa occidental
Exiliats republicans en camps de concentració francesos
El col·laboracionisme durant el franquisme (1939-1945)
La repressió de les dones als centres penitenciaris durant el Franqu isme i primers anys
de la transició
El Patronat de Protecció de la Dona (1950-1970)
Les detencions d’estudiants de l’any 1962
La repressió i el control dels escriptors i dels intel·lectuals catalans durant el franquisme
Barcelona en postguerra, 1939-1945
Les avantguardes gastronòmiques. Cuina d’avantguarda i supervivència
La protecció del patrimoni cultural durant la guerra civil
ARIADNA. Les relacions entre literatura i societat entre 1939 i 1960
75è aniversari de la confiscació dels arxius catalans
Sovhispan. Les relacions comercials entre l’empresa Tabacs de Filipnes i La Unió
Soviètica
La formació i el desenvolupament dels barris obrers (1960-1970): condicions laborals a
les fàbriques
Història del “Centro Obrero Aragonés” (Centre Aragonès de Barcelona)
300 anys després: Tricentenari i Fets de 1714
La història de d’independentisme català
HAC, SA (Concèntric i Cova del Drac)
La censura governamental relacionada amb el teatre a Barcelona
L’aportació musical de la Nova Cançó
La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.: construcció de locomotores de vapor de gran
potència
Història de les cooperatives obreres de consum a la Barceloneta
Història dels Laboratoris Uriach
La posada en funcionament de la central de Serós
La col·lecció Bosch Catarineu
Josep Puig i Cadafalch: exposicions internacionals
La política d’adquisicions de la Junta de Museus de Catalunya
Raimon Casellas com a historiador de l’art medieval
Els 100 anys de l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona (1915-2015)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Museu Picasso
Les estructures de promoció artística a Espanya (1853-1898)
La cartelleria de Prevenció de Riscos Laborals
L’obra pública de Joan Miró
La dona en la documentació patrimonial d’època moderna
La Biblioteca de Catalunya: història il·lustrada pel centenari d’obertura de les seves
portes al públic lector
70è aniversari de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Societat Coral “La Jardinera” d’Esparreguera (1901)
La col·lecció d’art de Julio Muñoz Ramonet
La institucionalització de l’esport universitari a Catalunya des d els inicis del segle XX fins
a l’entrada de la democràcia
Les universitats catalanes en el segon franquisme. Presència i trajectòria vitals, 1957 1977
L’Escola Talitha
La dansa durant el franquisme: Marina Lie Goubonine
Eugeni Xammar 1914-1945: el periodista que va explicar el món
El periodista Manuel Brunet i Solà
Història de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
130è aniversari de l’Escola de la Dona
Les traduccions de l’alemany al català de Cèsar August Jordana
El cas de Cèsar August Jordana: l’ensenyament del català durant la Segona República
Antígona de Salvador Espriu
L’Editorial Juventud, S.A.
Les relacions de Montserrat Roig amb el teatre durant la primera etapa de la seva
trajectòria professional
L’arribada de la fotografia a Catalunya (1839-1841)
La fotografia eròtica de finals del segle XIX i principis del XX: Antonio Esplugas
La fotografia de Gabriel Casas
El fons fotogràfic del Comissariat de Propaganda
Fotografia i art a Espanya (1920-1945)
La fotografia industrial
Història del Club Esportiu Europa
Lluís Nicolau d’Olwer, governador del Banc d’Espanya durant els anys de la guerra civil
Carles Riba i el món clàssic
Biografia d’Hilari Salvadó, darrer alcalde republicà de Barcelona
Projecte biogràfic d’Antoni Gutiérrez Díaz
Joan Colomines (1959-1963)
El mestre Pau Casals i l’Orquestra Pau Casals
Biografia de Montserrat Roig
Retrat d’Agustí Duran i Sampere
Josep Andreu i Abelló
Jaume Aiguader i Miró
Josep Tarradellas
Ramon Boladeras (Rambol)
Mercè Rodoreda
Baltassar Porcel
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8.

Acció cultural i difusió

8. 1. Publicacions
– Durant aquest any l’Arxiu Nacional de Catalunya ha promogut o ha participat en l’edició de
les publicacions següents:

– ANC. Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya : (núm. 37 i 38) –PDF– El fons de l’Escoltisme Català. 2. Guies Sant Jordi, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi.
–PDF-

– Nobles i Cavallers entre dos monarques. La Guerra de Successió als fons de l’Arxiu
Nacional de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2014.

8. 2. Cursos
– L’Arxiu Nacional de Catalunya ha col·laborat amb la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària en l’organització de

– 10 activitats formatives sobre temàtica relacionada amb la genealogia, l’heràldica, la
sigil·lografia i la vexil·lologia:

– Curs d’iniciació a la Paleografia; Curs de Genealogia; Curs de Llatí (iniciació), Curs de
Llatí; Curs de recursos genealògics a Internet; Jornades de Recerques Informàtiques,
Taller d’Arbres Genealògics, Taller per a la correcta utilització del GDS, Taller de
Digitalització i Taller d’Heràldica.

– L’Arxiu Nacional de Catalunya ha col·laborat amb les Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran de Sant Cugat del Vallès, en l’organització de dos seminaris.

– Seminari: Una mirada al món. Prof. Jordi Llorens. ANC, 4-25 de febrer - dimarts, (4
sessions) .

– Seminari Trobades artístiques excepcionals, tot voltant per Europa. Dra. Carolina
Camañes. ANC, 4-25 de novembre - dimarts, (4 sessions) .

8. 3. Exposicions
– Inauguració de l’exposició “Nobles i Cavallers entre dos monarques, La Guerra de
Successió en els fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya”. Acte presidit pel Conseller de
Cultura. Palau Moja, 13 de març de 2014

– Inauguració de l’exposició “Nobles i Cavallers entre dos monarques, La Guerra de
Successió en els fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya”. Arxiu Històric de Cardona, 30
d’agost de 2014.

– Inauguració de l’exposició “Nobles i Cavallers entre dos monarques, La Guerra de
Successió en els fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya”. Centre Cultural Sant Jordi de
Ripollet, 4 de novembre de 2014.

– “Setmana Santa (Barcelona 1962)” i “Somorrostro (Barcelona 1964)” fotografies d’Ignasi

Marroyo. Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, del 13 de febrer al 30 de
maig de 2014.

– Nobles i Cavallers entre dos monarques. La Guerra de Successió als fons de l’Arxiu
Nacional de Catalunya. Palau Moja, Barcelona, 10 d’abril – 10 de juny de 2014.

– Sant Cugat del Vallès - Arxiu Nacional de Catalunya, del 20 de juny al 23 de juliol de 2014.
– Cardona – Arxiu Històric Municipal – Cardona, de l’1 al 30 de setembre de 2014
– Girona – Arxiu Històric de Girona, del 7 al 25 d’octubre de 2014.
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– Ripollet – Centre Cultural, del 4 al 30 de novembre de 2014.
8. 4. Actes
– Acte de lliurament de la documentació confiscada arran de la Guerra Civil e spanyola a
particulars i empreses, associacions i entitats i partits polítics i si ndicats, a càrrec de l’Hble.
Sr. Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. ANC, 19 de
febrer de 2015.

– Acte de signatura del contracte de comodat del fons El País Cataluña. Palau Marc, 21 de
febrer de 2014.

– Acte de signatura del conveni de col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya i
signatura del contracte de comodat del fons Carlos Nadal Gayà. Palau Marc, 10 de juny de
2014.

– Acte de signatura del conveni de col·laboració amb Memorial Democràtic i signatura del
contracte de comodat del fons Joan Bartolí. Palau Marc, 18 de juliol de 2014..

– Acte de signatura de la donació del fons fotogràfic Ignasi Marroyo. Arxiu Nacional de
Catalunya, 13 de febrer de 2014.

– Signatura a càrrec del Conseller de Cultura, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell del contracte de
donació a l’Arxiu Nacional de Catalunya del fons fotogràfic d’Ignasi Marroyo i inauguració
de les mostres “Setmana Santa (Barcelona 1962)” i “Somorrostro (Barcelona 1964)”
fotografies d’Ignasi Marroyo.

– Sant Cugat del Vallès, Arxiu Nacional de Catalunya, 13 de febrer de 2014 a les 19:00.
– Inauguració a càrrec del Conseller de Cultura, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell de l’exposició
commemorativa del Tricentenari “Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de
Successió als fons de l’ANC”.

– Barcelona, Palau Moja, 10 d’abril de 2014, a les 19:00.
– Celebració de la Setmana dels Arxius 2014
– Jornada de Portes Obertes. ANC, 14 de juny de 10 a 19h.
– Visites guiades a les instal·lacions al llarg de tota la jornada. Inclou la mostra d’una
selecció de documents dels fons més significatius de l’ANC..

– Taller de confecció manual de quaderns i llibretes, punts de llibre i altres. A càrrec de
l’Àrea de Restauració. ANC, 14 de juny de 10 a 14h.

– Diada del Soci de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària. ANC, 14 de juny de 10 a 19h.

8. 5. Conferències
– Taula rodona “Llegat dels periodistes catalans”. Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1 de
juliol de 2014. En nom de l’ANC hi participa Josep Fernandez Trabal.

– S’han realitzat 7 cicles de conferències (21 sessions) organitzats per Amics de la UNESCO
Valldoreix-Sant Cugat i l’Arxiu Nacional de Catalunya. ANC, els dimecres a les 19:30h.

– S’ha realitzat el cicle de conferències Noblesa i Societat. La Guerra de Successió als Arxius

organitzat per l’Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans i l’Arxiu Nacional de Catalunya amb la
col·laboració de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Conferències: La classe
dirigent del Braç Militar del Principat de Catalunya a la Guerra de Successió; Els exiliats de
la Guerra de Successió als dominis de l’enperados Carles VI; La noblesa aragonesa en la
Guerra de Successió i El setge de Barcelona juliol de 1713 – setembre de 1714 a través del
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“Diari del setge” A la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, dilluns, 3 de març, 7
d’abril, 5 de maig i 2 de juny a les 19:00h.

– S’han realitzat 44 conferències pel programa de les Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran 2014 de Sant Cugat del Vallès, dimarts i dijous.

– S’han realitzat 9 sessions de Cine Fòrum organitzades per l’Associació d’Amic s de la
UNESCO de Valldoreix-Sant Cugat, amb projeccions de pel·lícules el darrer dimecres de
cada mes.

– S’han realitzat 8 conferències organitzades per la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària de divulgació d’aquestes disciplines.

8. 6. Visites guiades
– Visita del Sr. Josep Maria Bosch Aymerich, Sant Cugat del Vallès. 19 de juny de 2014.
– Jornada de Portes Obertes. 14 de juny de 2014. Total: 10 g rups; Total visitants 176
persones.

– L’Arxiu Nacional de Catalunya ha atès la visita d’un total de 20 grups (309 persones).
– 07/01/2014 – 16:00 – 13 persones: Alumnes de la UAB – Facultat de Geografia i
Història. Història Moderna.

– 15/01/2014 – 16:00 - 15 persones: Alumnes de la UB – Grau d’Història. Assignatura
Gènere, història i societat a l’època moderna.

– 18/01/2014 – 12:30 – 55 persones: Socis de l’Ateneu Barcelonès.
– 04/02/2014 – 10:30 – 2 persones: Professora de sociologia de la UOC amb Professor
Keiji Fujitsuyoshi, sociòleg, especialista en arxius de Saca (Japó).

– 06/03/2014 – 17:00 – 15 persones: Alumnes de la UAB- Màster en comunicació.
– 17/03/2014 – 16:00 – 2 persones: Responsable arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de
Granollers i Arxivera del Consell Comarcal del Vallès Oriental

– 03/04/2014 – 12:00 – 20 persones: Amics del Centre Excursionista de Catalunya.
– 09/04/2014 – 10:00 – 14 persones: Alumnes de l’Escola de la Dona de Barcelona.
– 25/04/2014 – 12:00 – 12 persones: Alumnes de la UIC – Grau d’Humanitats i Estudis
Culturals.

– 28/04/2014 – 16:00 – 30 persones: Alumnes de la UB – Curs de la Universitat de
l’Experiència.

– 15/05/2014 – 19:00 – 20 persones: Alumnes de la UAB - Escola Superior d’Arxivística i
Gestió Documental (ESAGED).

– 27/05/2014 – 17:00 – 10 persona: Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i
Societat. EMBRECAT - Doctorands en Història.

– 18/06/2014 – 10:15 – 12 persones: Alumnes del Centre formatiu Cal Molins de Sabadell.
– 19/06/2014 – 15:30 – 14 persones: Alumnes del Centre formatiu Alexandra aula
d’activitats de Barcelona.

– 01/07/2014 – 15:30 – 11 persones: Alumnes del Centre formatiu Alexandra aula
d’activitats de Barcelona.

– 08/07/2014 – 10:00 – 2 persones: Dues professionals de National Archives of Singapore.
La Directora del Oral History Centre i sotsdirector d’arxius.
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– 28/10/2014 – 16:30 – 20 persones: Alumnes de la UB – Grau d’Història.
– 18/11/2014 – 16:30 – 2 persones: Tècnics de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
– 09/12/2014 – 16:30 – 20 persones: Alumnes de la UB – Grau d’Arqueologia.
– 09/12/2014 – 18:00 – 20 persones: Alumnes de la UAB - Escola Superior d’Arxivística i
Gestió Documental (ESAGED).
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9.

Biblioteca i Hemeroteca

La Biblioteca de l’ANC disposa d’un fons bibliogràfic auxiliar i de reserva adient a la tipologia de
fons ingressats a l’arxiu, especialitzat en història de Catalunya i en arxivística.
Enguany cal destacar les actuacions següents:
– S’han donat d’alta en el catàleg de la biblioteca 7.960 volums, entre monografies i
publicacions periòdiques, el que suposa un increment del 15,6% d’obres catalogades.

– S’ha comptat amb 1 beca de col·laboració durant el període juny - desembre que ha
contribuït en la catalogació dels fons bibliogràfics de reserva i en altres tasques de suport a
la Biblioteca.

– S’ha donat continuïtat al procés d’avaluació de la col·lecció i al registre de baixa de
documents.

– S’ha participat en l’exposició “Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de
Successió als fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya” (Palau Moja) amb el préstec temporal
de 4 exemplars pertanyents a la Biblioteca de reserva.

– S’ha sumat, amb motiu dels 125 anys del naixement i dels 40 anys de la mort del periodista
i escriptor Eugeni Xammar, a la commemoració de l’Any Xammar presentant a la web de
l’ANC el catàleg de les obres que conserva el seu fons bibliogràfic.
El catàleg de la biblioteca de l’ANC, consultable a l’adreça web http://catalegbeg.cultura.gencat.cat
i també a l’adreça http://anc.gencat.cat, conté, actualment, més de 68.000 registres que inclouen
monografies i també publicacions periòdiques. Es reben 27 títols de revistes per subscripció i 62
més, per donatiu i/o intercanvi.
El 90% dels registres en el catàleg corresponen a monografies i un 10%, aproximadament, a
publicacions en sèrie.

9.1. Ingressos
Biblioteca auxiliar
– Els ingressos de la Biblioteca auxiliar provenen de compres i donatius. Enguany han

augmentat les adquisicions per compra; s’han adquirit 180 obres la temàtica de les quals
està relacionada principalment amb els fons de l’arxiu, així com també obres
especialitzades en arxivística, en història moderna i contemporània, en fotografia i obres de
referència complementàries. Les adquisicions per compra han tingut un decreixement del
66% en relació a l’any l’anterior, en que es van adquirir per compra 119 obres.

– Procedents de donatius han ingressat 217 monografies.
Biblioteca de reserva
– Enguany s’han rebut 20 ingressos procedents de donacions, comodats i compres que
corresponen a 20 fons. D’aquests ingressos 19 han estat lliurats per l’Àrea dels fons
històrics, 9 procedents de donacions, 9 de comodats i 1 de compra. L’Àrea dels fons
d’Imatges ha lliurat 1 ingrés procedent de donació.

– El volum d’ingressos ha estat un total aproximant de 7.220 unitats, entre monografies i
publicacions periòdiques. Del conjunt d’ingressos, cal destacar per la seva rellevància la
biblioteca i hemeroteca del Partido Feminista de España – Club Vindicación Feminista, que
amb 2.169 volums de monografies i publicacions periòdiques sobre feminisme i dones
complementa un ingrés anterior del mateix fons. També cal fer esment dels ingressos de
monografies i publicacions periòdiques dels fons Sociedad Mútua de Mestres Sastres de
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Barcelona La Confiança (amb 1.789 exemplars), Ramon Rucabado i Comerma (amb 926),
Òmnium cultural (amb 709), Edicions Schorr (amb 260), Baltasar Porcel (amb 49), Josep
Maria de Porcioles (amb 10), així com un petit ingrés d’11 volums dels segles XVI a XVIII de
temàtica jurídica del fons Família Barraquer.

9.2. Tractament de les col·leccions
– Enguany s’han catalogat 7.960 volums entre monografies i publicacions periòdiques, la qual
cosa suposa un increment del 15,6% de registres nous incorporats al catàleg general.

– D’acord amb les tasques d’avaluació i actualització del catàleg han estat objecte de baixa
90 volums obsolets o de poc interès per a la col·lecció de la Biblioteca auxiliar.
Ha finalitzat la catalogació dels fons bibliogràfics i hemerogràfics de reserva següents:
– Maurici Serrahima (Núm. 1-99): 2.201 registres catalogràfics.

– Gregorio López Raimundo (Núm. 1-115): 14 registres catalogràfics.
– Cos de Mossos d’Esquadra (Núm. 1-175): 11 registres catalogràfics.
– Col·lecció documental del Monestir i Muntanya de Montserrat (Núm. 1 -330): 53 registres
catalogràfics.

– Ramon Xuriguera (Núm. 1-525): 321 registres catalogràfics.
– Baltasar Porcel (Núm. 1-1051): 49 registres catalogràfics.
– Josep Maria Riera i Milà (Núm. 1-373): 1 registre de fons (publicació en sèrie).
– Josep Iglésias i Fort (Núm. 1-242): 13 registres catalogràfics.
S’ha donat continuïtat a la catalogació del fons:
– Partido Feminista de España – Club Vindicación Feminista (Núm. 1-929): 943 registres
catalogràfics.

– Joan Bellés i Estruch (Núm. 1-547): 204 registres catalogràfics.
S’ha iniciat la catalogació del fons següent:
– Max Cahner (Núm. 1-1102): 3.588 registres catalogràfics.

9.3. Servei d’informació bibliogràfica
– La funció bàsica de la biblioteca és donar servei als investigadors i al personal de la
institució oferint serveis d’informació bibliogràfica. També realitza préstec interbibli otecari
amb la resta de biblioteques que formen part de la xarxa BEG (Biblioteques Especial itzades
de la Generalitat de Catalunya) i préstec intern al personal de la institució.

– Enguany el nombre total d’usuaris atesos ha estat 365 i el nombre de consultes realitzades
ha estat 995.
Per tipus de sol·licitud les dades són les següents:

– Consultes: se’n han fet 480.
– Préstecs: se’n han fet 515. S’han dut a terme 509 préstecs interns i 6 préstecs
interbibliotecaris amb diferents biblioteques especialitzades de la Generalitat (5 enviats i
1 rebuts).

Sant Cugat del Vallès, agost 2015
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