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Título: ¿Cómo mejorar la calidad de la información del Censo de Archivos de Cataluña? 

El caso de los archivos patrimoniales.  

Resumen 

  

Aquest treball està dedicat a l’elaboració d’un seguit de propostes de millora per al Cens 
d’Arxius, de la Generalitat de Catalunya, en especial sobre els fons patrimonials de 
propietat privada. Per aconseguir-ho, hem contextualitzat el concepte de “fons 
patrimonials” a nivell teòric, hem explicat la importància que té aquesta tipologia d’arxius i 
hem recollit experiències i polítiques que s’han aplicat a Europa, Espanya i Catalunya. 
Seguidament, hem analitzat les dades del Cens d’Arxius i hem fet una explicació raonada 
de les propostes per millorar-lo.  

Paraules clau: fons patrimonials, fons familiars, Cens d’Arxius, propostes de millora, 
Catalunya. 

 

 

Este trabajo está dedicado a la elaboración de un conjunto de propuestas de mejora para 
el Censo de Archivos, de la Generalitat de Catalunya, en especial sobre los fondos 
patrimoniales de propiedad privada. Para conseguirlo, hemos contextualizado el concepto 
de “fondos patrimoniales” a nivel teórico, hemos explicado la importancia que esta 
tipología de archivos tienen y hemos recogido experiencias y políticas que se han aplicado 
en Europa, España y Cataluña. Seguidamente, hemos analizado los datos del Censo de 
Archivos y hemos dado una explicación razonada de las propuestas para mejorarlo.  

 

Palabras clave: fondos patrimoniales, fondos familiares, Censo de Archivos, propuestas 
de mejora, Cataluña. 
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Title: Title: How do we improve the quality of the information in the Archives Census of 

Catalonia? The case of family papers.  

Abstract 

 

 

 

 

  

This essay is focused on the elaboration of a set of improvement measures for the Archives 
Census of the Catalan Government, specially for family papers in private property. To 
reach this objective, we have contextualized the concept “family papers” in a theoretical 
level, we have explained the importance that this tipology of archives have and we have 
collected experiences and policies which have been applied in Europe, Spain and 
Catalonia. Thereupon we have analysed the Archive Census’ data and we have given a 
reasoned explanation of the measures to improve it.  

 

Keywords: estate papers, family papers, Archives Census, improvement measures, 
Catalonia.   
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1.Introducció 

Els fons en mans privades (ja siguin patrimonials, o bé d’empreses o associacions) són 

encara, en bona mesura, els oblidats dins l’arxivística catalana. Potser no a nivell teòric, com 

veurem, però sí a nivell pràctic. És per això que hem volgut dedicar-los aquest estudi, i dins 

d’aquests fons, centrar-nos en els fons patrimonials. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar i 

ubicar els fons patrimonials i desenvolupar propostes per a posar-los en valor. Partim del 

supòsit que per valoritzar-los el primer que cal és conèixer-los. És per això que el treball se 

centra en fer propostes per millorar l’instrument que la Generalitat de Catalunya va 

desenvolupar, via normativa, en aquest sentit: el Cens d’Arxius. Així doncs, l’objectiu d’aquest 

treball és fer propostes per a millorar el Cens d’Arxius de Catalunya, de tal manera que es 

puguin posar en valor aquells fons documentals que fins ara han restat opacs, especialment 

els patrimonials.  

Primerament, farem un repàs al concepte “arxiu privat” i com ha estat tractat per les diferents 

escoles o visions arxivístiques. Veurem que els primers teòrics de l’arxivística no consideraven 

els arxius privats com a arxius “plens” i també que aquesta visió va perdurar durant bona part 

del segle XX, fent que en molts països, especialment al nord d’Europa, aquesta mena d’arxius 

quedessin sota el concepte de “manuscrits” o “col·leccions”.  

Dins dels arxius privats, escatirem què s’entén a Espanya i a Catalunya per fons patrimonial 

o familiar, i quines diferències conceptuals i teòriques podem trobar amb altres escoles 

arxivístiques del món. Un cop establertes aquestes bases, explicarem la importància dels fons 

patrimonials per a disciplines com l’arxivística, la història, la història agrària o la història de la 

llengua i repassarem què s’ha fet en aquests àmbits en relació als fons patrimonials a 

Catalunya.  

Per acabar de contextualitzar bé, repassarem la legislació aplicable als fons patrimonials a 

nivell espanyol i català, i també parlarem d’experiències de localització i identificació de fons 

patrimonials a diferents països del món, a Espanya i a Catalunya.  

Dins l’àmbit català, analitzarem el Cens d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. Mirarem quina 

és la metodologia del Cens i n’analitzarem les dades pel que fa a fons patrimonials. A més, 

compararem les dades dels fons patrimonials de la província de Barcelona amb les dels 

Mapes de Patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, i les de la província de Girona amb 

les dades publicades a Els arxius patrimonials, de Pere Gifre, Josep Matas i Santi Soler 

(2002). 

Amb aquesta anàlisi feta, farem un seguit de propostes de millora al Cens d’Arxius, basades 

en l’anàlisi mateixa, en la comparativa i en les experiències sobre fons patrimonials, tan a 



Martí Vallès Reyes / 9 
  

Espanya i Catalunya com a l’estranger. Als annexos hi ha la informació sobre la qual hem 

treballat i les evidències en les quals ens hem basat, com ja anirem indicant al llarg del treball. 

No hem afegit les dades del total del Cens d’Arxius perquè haurien allargat massa el treball.  

Aprofitem aquesta introducció per donar les gràcies a Remei Perpinyà Morera, de l’ESAGED, 

per l’ajuda inicial; a Alan Capellades Riera, del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de 

Catalunya, per totes les facilitats que ens va posar i la conversa que vam tenir i a Jordi Vilamala 

Salvans, de l’ESAGED, tutor d’aquest treball, pel suport i guiatge constants.  

També volem estendre l’agraïment a tothom que ens ha facilitat informació via correu 

electrònic sobre tota mena de qüestions: Pere Gifre Ribas, de la Universitat de Girona; Daniel 

Piñol Alabart, de la Universitat de Barcelona; Joaquim Puigdemont, de l’Arxiu Comarcal de la 

Selva; Núria Batllem Cabello, de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, Pedro Barbado Mariscal, 

de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Jo Dixon, del National Register 

of Archives for Scotland; Mercedes Remiro, del Centro de Información Documental de 

Archivos; Rosa Maria Gregori Roig, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; Rosa Maria Cruellas 

Serra, de l’Arxiu Nacional de Catalunya i Jordi Roca, de l’Arxiu de Sant Joan de les Abadesses.   
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2.Els arxius patrimonials 

2.1.Els arxius privats 

Un arxiu privat, segons el Diccionario de terminología archivística, és el  

conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus 

funciones por las personas físicas o jurídicas en el transcurso de actividades no regidas 

por el derecho público (1995.) 

Segons el Dictionnaire de terminologie archivistique, de la Direcció d’Arxius de França els 

arxius privats estan compostos de:  

documents d'archives non publics, produits ou reçus par des individus, des familles, 

des associations, des entreprises, des partis politiques, des syndicats etc., et par tout 

autre institution privée ou organisme non públic (2002.) 

I encara, a la web de l’Arxiu Nacional del Regne Unit, trobem aquesta definició: 

Private archives encompass the archives of non-public organisations including 

businesses, charities, religious bodies and private individuals [...].Individuals can be 

owners who have acquired papers by inheritance, as a gift, through collecting activity 

or have accumulated personal papers in the pursuit of a career or profession. They 

may be the current owners of historic collections of family, estate or other papers1. 

En totes aquestes definicions, més o menys extenses, el punt d’unió és en el “no públic”. Així 

doncs, un arxiu privat és aquell que conté documentació “no pública”. En aquesta definició tan 

àmplia hi cap aquella documentació que no ha estat produïda per una institució o entitat 

pública i hi ha hagut diferents aproximacions segons les tradicions o escoles arxivístiques. Si 

bé en la tradició arxivística llatina o del sud d’Europa els arxius privats s’han considerat arxiu 

des de fa força temps, en la tradició anglosaxona els documents privats no han rebut aquesta 

consideració fins a finals dels anys 80. Tal i com expliquen Fisher (2009, 4) i Ketelaar (2020, 

53a) el “Manual holandès” no considerava arxius els que eren constituïts amb documentació 

privada, i Jenkinson, en el seu manual fundacional Manual of Archive Administration, tampoc. 

Els motius de preocupació de Jenkinson eren, sobretot, que en un arxiu privat no es podia 

garantir la custòdia permanent d’un arxiver (el traspàs dels fons d’un arxiver a un altre) i que 

aquesta manca de transmissió feia que l’aplec de documentació perdés significat. A causa 

d’aquests motius, els arxius privats, en la tradició anglosaxona, ben sovint eren recollits dins 

la secció de “Manuscrits” de molts arxius públics. És significatiu que en el Dictionary of 

 
1 The National Archives. “Advice to private papers”. Consultat l’abril del  2021. 
https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/advice-and-guidance/running-your-
organisation/advice-to-private-archives/  

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html#documento
https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/advice-and-guidance/running-your-organisation/advice-to-private-archives/
https://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/advice-and-guidance/running-your-organisation/advice-to-private-archives/
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Archives Terminology, de l’Associació d’Arxivers Americans, no hi apareguin els termes 

private archives o private records, més genèrics, però sí que hi surten termes més específics 

com personal papers o family papers. També és per aquest motiu, segons Fisher, que hi ha 

molta més literatura especialitzada centrada en l’àmbit dels arxius públics que en el dels 

privats. La definició que l’autor fa dels arxius privats diu així: 

private archives generally are defined as records created by individuals and corporate 

entities (including non-profit organizations) outside the public sphere of governments, 

governmental agencies, and departments. These non-governmental archives typically 

include the fonds of persons, families, non-profit organizations, for-profit businesses, 

and even less formal groups of people acting in concert, like a social moviment or a 

one-time conference or special event (Fisher, 2009, 4). 

Com es veu, concorda perfectament amb les definicions que hem esmentat més amunt, potser 

fent més èmfasi en que són arxius fora de l’òrbita governamental però vindria a ser el mateix 

que dir arxius “no públics”.  

Tanmateix, dins d’aquesta definició tan extensa hi ha arxius de tipologies molt variades, que 

ja hem vist esbossades en algunes de les definicions anteriors: d’individus, de famílies, 

d’associacions, de partits polítics, de sindicats o d’empreses.  

A Catalunya, el Departament de Cultura va proposar, amb la Norma per a l’elaboració del 

quadre de fons (1994) una estructura de fons, tan públics com privats, basada en la naturalesa 

jurídica dels productors. Dins del fons privats, hi trobem: 

-Fons d’associacions i fundacions 

-Fons comercials i d’empreses 

-Fons patrimonials 

-Fons personals  

-Col·leccions 

La inclusió del grup de “Col·leccions” es deu a que normalment, si a un arxiu arriben 

documents solts provinents d’un fons privat més gran, o bé agrupacions documentals referents 

a aquests fons, s’ubiquen a “Col·leccions” i per això cal tenir-ho en compte (Planes, 2017, 

239-240; Boades, Fernández et al., 2000, 300). 

Aquesta proposta va ser àmpliament acceptada i emprada, tan pels arxius comarcals, 

dependents directament de la Generalitat de Catalunya, com per altres arxius (municipals, per 

exemple). Tal i com diu Planes (2017, 240) és rellevant i mostra de la seva eficàcia que tants 

arxius la facin servir sense cap norma que els hi obligui.  
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Per aquestes quatre tipologies de fons privats, ens són útils les definicions que donen Boades, 

Fernández et al. (2000, 299-300):  

“Fons familiars i patrimonials: són aquells que contenen la documentació generada 

o rebuda per una o diverses famílies relacionades, durant la successió de diverses 

generacions, i que són el resultat de la seva vida de relació, de l’actuació de cadascun 

dels seus membres i de les activitats relacionades amb la formació, administració i 

transmissió d’un patrimoni [...]. 

Fons personals: són aquells que contenen la documentació produïda i rebuda per una 

persona física en el decurs de les seves activitats, entre les quals tenen un valor 

específic els documents derivats d’activitats creatives, professionals i socials.  

Fons empresarials: són els que contenen els fons documentals produïts per les 

organitzacions mercantils o industrials de caràcter públic, mixt o privat en l’exercici de 

les seves funcions. Els arxius empresarials privats són els produïts per les empreses 

privades creades a l’empara de la legislació mercantil.  

Fons d’associacions: són els produïts per qualsevol tipus d’entitat, associació o 

fundació privada en l’exercici de les seves activitats. Dins d’aquesta categoria es pot 

incloure un gran nombre d’arxius: associacions polítiques i sindicals; col·legis i 

associacions professionals; entitats esportives, culturals, lúdiques i recreatives; entitats 

i associacions creades pels diferents moviments de reivindicació social, etcètera”. 

També hi ha fons religiosos privats. A Catalunya, la confessió religiosa titular de més arxius, 

amb diferència, és l’Església Catòlica, que gaudeix d’un estatus jurídic especial en virtut del 

concordat signat entre l’Estat espanyol i la Santa Seu el 1953. En aquest estudi, però, ens 

centrarem en els fons patrimonials i familiars.  

2.2.Els arxius patrimonials i familiars  

Seguint doncs la definició anterior, un arxiu o fons familiar o patrimonial és aquell que conté 

la documentació de les generacions successives d’una família (o més d’una), en especial la 

documentació relacionada amb l’administració d’un patrimoni. 

Gifre, Matas i Soler, en el seu llibre monogràfic Els arxius patrimonials (2002, 9), defineixen 

un arxiu patrimonial com: 

“[...] el conjunt de documents, en qualsevol mena de suport, generats o rebuts com a resultat 

de la formació i administració d’un patrimoni familiar, generalment de base agrària, que es va 

transmetent de generació en generació en el si del llinatge familiar”.  
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Per tant, les dues branques essencials d’aquesta tipologia d’arxius són el patrimoni i la família, 

i les relacions entre aquests dos elements.  

Aquesta definició és la més estesa dins l’arxivística catalana dels últims anys. En altres 

tradicions i contextos arxivístics aquesta terminologia varia. Sense anar més lluny, al 

Diccionario de terminología archivística el concepte archivo patrimonial no apareix, tot i que la 

definició més coincident amb la que hem esmentat més amunt és la corresponent a archivo 

familiar:  

Es el archivo privado que reúne los fondos documentales de una o varias familias 

relacionadas y de sus miembros, relativos a asuntos privados, principalmente la 

administración de sus bienes y, ocasionalmente, a sus actividades públicas (1995). 

Però Antonia Heredia sí que fa servir el terme patrimonial com a sinònim de familiar: entre los 

privados, los de familias, denominados también patrimoniales (2007, 59). 

A nivell internacional, però, no hi ha correspondències exactes amb el terme “arxiu 

patrimonial”. El terme més acostat en anglès, segons el Dictionary of Archives Terminology, 

com hem esmentat abans, és el de family papers: records created or collected by a group of 

individuals closely related by ancestry and relating to their personal and private affairs (2005-

2021). 

Veiem que no s’hi parla de patrimoni en cap cas. De fet el terme papers, segons el mateix 

diccionari, es refereix a records created and originally kept by an individual or a family. Aquesta 

distinció es deu, molt segurament, al que apuntava Fisher en el seu article, abans esmentat: 

que en la tradició anglosaxona ha costat d’acceptar els arxius que no fossin públics com a tal. 

I fins i tot fent-ho, no se’ls acaba de donar el nom d’arxiu.  

El terme tampoc surt com a tal al Dictionnaire de terminologie archivistique, tan sols englobat 

dins l’entrada corresponent als arxius privats. 

Tal i com dèiem abans, si bé “fons familiars” i “fons patrimonials” són termes gairebé sinònims, 

Gifre, Matas i Soler (2002) hi troben diferències que val la pena consignar. Els autors són 

partidaris de reservar el terme de “fons familiars” per a fons que són fruit de la unió de diferents 

fons personals de membres d’una mateixa família, i el de “fons patrimonial” per a fons que 

deriven de l’administració d’un patrimoni. Evidentment, en molts fons patrimonials hi haurà 

fons personals, o documentació més aviat pertanyent a aquesta categoria. Tal i com diuen: “si 

en el cas del fons generat per una empresa familiar parlem de fons d’empresa en lloc de fons 

familiar, en el cas d’un patrimoni familiar, lògicament, haurem de parlar de fons patrimonial.” 

(Gifre, Matas et al., 2002, 11). 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html#fondo
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Així mateix, els autors també reconeixen que el terme més arrelat a Catalunya és el de fons 

patrimonial, tot i que hi ha autors catalans que fan servir patrimonial i familiar com a sinònims 

(Boades, Fernández et al., 2000). En altres llocs, com el País Basc, Mallorca o Castella, ha 

fet més fortuna el terme “fons familiar”.   

Tenint en compte totes aquestes qüestions de sinonímia i traducció, nosaltres, seguint la 

proposta de Gifre, Matas i Soler i els usos del Sistema d’Arxius de Catalunya, emprarem el 

terme de fons patrimonials, perquè ens sembla el més acostat a la realitat dels fons dels arxius 

de Catalunya. 

Ara bé, dins els arxius patrimonials hi ha una gran diversitat, com és lògic, segons les famílies 

i els patrimonis administrats. No genera la mateixa documentació un gran patrimoni amb 

moltes propietats escampades que un patrimoni més modest, amb propietats només en un 

sol poble o vila (Gifre, Matas et al., 2002, 12). Una distinció ben útil és la de la tipologia jurídica 

del patrimoni. Fernández Trabal (2017, 96-97) distingeix entre els patrimonis jurisdiccionals i 

els patrimonis emfitèutics, que a l’Antic Règim correspondrien als nobles i als pagesos, 

respectivament, i d’aquí en deriva dues categories principals:  

-arxius senyorials: pertanyents a un llinatge noble, amb títols jurídics d’un patrimoni 

feudal. El patrimoni administrat principal és la jurisdicció.  

-arxiu patrimonial: pertanyents a una família pagesa, el patrimoni administrat és 

emfitèutic i de caràcter agrari. 

No obstant això, en molts arxius senyorials trobarem fons patrimonials pagesos. Això 

s’explicaria perquè ben sovint famílies pageses arribaven, amb el pas dels segles, a ennoblir-

se. De fet, és just a causa de l’administració de la jurisdicció que la Norma per a l’elaboració 

del quadre de fons (1994) del Departament de Cultura separa els arxius senyorials i els posa 

a la categoria d’Administració reial i senyorial. 

A la Catalunya Vella, els arxius patrimonials pagesos corresponen, normalment, a famílies 

pageses propietàries d’un mas (o més d’un) que és la unitat d’explotació agrària típica 

d’aquesta part de Catalunya. Això no exclou que els arxius patrimonials puguin venir de 

patrimonis agrícoles de cases de pobles (tipologia més habitual a la Catalunya Nova) o de 

famílies menestrals o professionals que comptaven també amb un patrimoni rural més o 

menys extens. La cronologia d’aquests fons és, a Catalunya, molt àmplia: pot començar al 

segle XIII, amb la difusió de la pràctica notarial, i arribar fins a dia d’avui (Gifre, Matas et al., 

2002, 13).  
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2.2.La importància dels arxius patrimonials  

Per als investigadors, els arxius patrimonials són una font molt important tot i que sol ser de 

difícil accés i a vegades, més difícil de treballar que un fons públic, més estructurat. Malgrat 

això, els fons patrimonials són una font molt rica per a investigacions de caràcter històric, 

demogràfic, cultural, lingüístic i genealògic, entre d’altres. Com diu Tosato-Rigo: 

L’archive privée constitue une mine d’or pour les historiens. Les correspondances, 

journaux personnels, livres de raison ou de comptes, mémoires et autobiographies 

qu’on y trouve offrent en effet un accès irremplaçable aux pratiques sociales et 

culturelles des individus et des collectivités, dans des espaces et des périodes 

donnés2. 

Aquesta riquesa ve donada per la diversitat tipològica de documentació que s’hi  sol trobar 

(com vèiem en la cita anterior) i l’ordenació de la mateixa. Gifre, Soler i Matas en donen 

exemples abundants i n’expliquen les peculiaritats en el seu llibre Els arxius patrimonials 

(2002, 63-98): des de documentació pública (escriptures, testaments, capítols matrimonials), 

documentació administrativa del patrimoni (llibres de censos, de caixa, de comptes, de jornals) 

fins a documentació personal o familiar (correspondència, fotografies), els importants i 

singulars llibres mestres o espèculs i documentació aliena (parroquial o municipal). 

A causa d’aquesta diversitat tipològica amb els fons patrimonials es poden investigar les 

mentalitats de la gent (reflectides en la documentació de caràcter privat), a diferència de la 

mentalitat oficial, reflectida en la documentació pública (Tosato-Rigo, 2013). Com més 

documentació privada estigui a l’abast dels historiadors, més acurada serà la visió que ens 

podran donar de la història (Piñol, 2014, 542). 

Tot i que els arxius patrimonials no són una singularitat catalana, ben sovint s’ha destacat la 

gran quantitat de fons d’aquesta tipologia que existeixen a Catalunya. Fernández Trabal 

(2017, 95) diu, referint-se als fons patrimonials, que “Catalunya conserva un patrimoni 

documental històric dels més rics i importants del món”.  

Pere Gifre (2017) fa un repàs dels treballs historiogràfics basats, totalment o parcial, en 

recerques en arxius patrimonials durant els últims 50 anys. En aquest estudi s’hi veuen 

reflectits les diferents tendències i possibilitats que poden donar investigacions d’aquesta 

mena. Gifre divideix els treballs en tipologies, segons quin sigui el seu enfocament: procés 

d’arxivament dels arxius patrimonials, trajectòries familiars i patrimonials, trajectòries 

nobiliàries, el negoci de la terra, trajectòries pageses i mercat de terres, sobre diferenciació i 

 
2 Arbido, Die Fachzeitschrift für Archiv, Bibliothek und Dokumentation:  
https://arbido.ch/en/ausgaben-artikel/2013-1-1/privatarchive/larchive-privée-au-coeur-des-pratiques-
sociales-et-culturelles. (Consultat el 22/04/2021).  

https://arbido.ch/en/ausgaben-artikel/2013-1-1/privatarchive/larchive-privée-au-coeur-des-pratiques-sociales-et-culturelles
https://arbido.ch/en/ausgaben-artikel/2013-1-1/privatarchive/larchive-privée-au-coeur-des-pratiques-sociales-et-culturelles
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elits rurals, l’escriptura personal, l’alfabetització i els llibres de memòries. El pioner en l´ús de 

fons patrimonials per a la història va ser Emili Giralt i Raventós, que va fer servir els fons 

patrimonials de la masia de Cal Bruna (Castellví de la Marca, Alt Penedès), no dipositats en 

cap arxiu públic, per a un treball historiogràfic el 1964 (Gifre, 2017, 213-14).   

Sobre l’arxivament dels arxius patrimonials no hi ha gaires treballs fets i Gifre assenyala que 

“caldria estendre la mostra dels arxius estudiats, tant en la geografia com en la cronologia. I, 

sobretot, i més important, caldria comprovar les hipòtesis” (Gifre, 2017, 200). Segueix amb 

exemples sobre arxivament de fons patrimonials de dos grans patrimonis gironins, els Andreu 

i els Carles, elaborats per ell mateix amb la documentació del fons Andreu, dipositada a la 

Biblioteca de Catalunya i els protocols de la notaria de Torroella de Montgrí, dipositats a l’Arxiu 

Històric de Girona.  

Quant a les trajectòries familiars i patrimonials, Gifre creu que les genealogies són molt útils 

per a treballar sobre fons patrimonials, en són “la brúixola per navegar” (Gifre, 2017, 205) i 

posa de manifest el divorci que hi ha hagut, tradicionalment, entre historiadors i genealogistes. 

Malgrat això, parla de les genealogies elaborades per Viader i Heras, el treball de Torras sobre 

la família Padró, d’Igualada, o el de Balent sobre els Vigo de la Cerdanya. A més, destaca que 

la informació extreta dels fons de les famílies Areny i Rossell, totes dues d’Ordino, han 

contribuït a l’elaboració de la història moderna d’Andorra en el llibre d’Oliver Codina (Gifre, 

2017, 205-207). 

Les famílies nobles han rebut històricament més atenció. El treball fundacional modern 

d’aquest àmbit és l’obra de Martí de Riquer, Quinze generacions d’una família catalana, 

publicada el 1979, per bé que més literària que historiogràfica. Des d’una òptica diferent 

destaquen el treball d’Eva Serra sobre la família Sentmenat (1975) o el de Fernández Trabal 

sobre els Llupià, aparegut el 2006 (Gifre, 2017, 207).  

Hi ha treballs que s’han centrat més en les trajectòries ascendents de les famílies, com la de 

la família Torelló, d’Igualada, durant l’Edat Moderna. Les vicissituds d’aquest llinatge són 

objecte de dos treballs, un de Torras, publicat el 2007 i l’altre de Pascual, aparegut el 2000.  

(Gifre, 2017, 208).   

També hi ha una bona mostra de treballs que han estudiat el procés que, durant la Baixa Edat 

Mitjana i l’Edat Moderna, va portar a molts senyors útils de mas a enriquir-se i a passar a ser 

hisendats després de la caiguda de l’Antic Règim. Aquest procés, anomenat diferenciació 

pagesa, ha estat estudiat per Rosa Lluch, Coral Cuadrada, Antoni Furió o el mateix Pere Gifre 

(Gifre, 2017, 210-211). 

Dins els fons patrimonials, la documentació més emprada ha estat la referent a la gestió i 

administració de patrimonis agraris (Gifre, 2017, 211). Hi destaquen les obres de Ramon 
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Garrabou, en els quals s’hi poden distingir diferents àmbits com la comptabilitat, els estudis 

de producció, el mercat laboral i les formes de gestió de l’explotació (Gifre, 2017, 211). 

Un altre àmbit és el de l’escriptura personal, o sigui, tota mena d’escrits de particulars en 

primera persona, anomenats també “egodocuments”. De moment a Catalunya s’està 

treballant per a que aquest tipus de documentació sigui més accessible. Un exemple és el 

projecte “Memòria personal”, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca de 

Catalunya. És un recull d’escrits personals dels arxius de Catalunya, molt sovint digitalitzats3.  

També hi ha el cas dels llibres de memòries pagesos, força abundants i molt sovint barrejats 

amb llibres mestres i de comptabilitat. Són documents on un pagès hi escrivia els seus 

pensaments, també els fets històrics viscuts, desastres naturals i consells i advertències per 

als successors. Els treballs de Torres i Jané s’han basat en aquesta documentació per 

analitzar el concepte de pertinença nacional i pàtria durant l’Edat Moderna (Gifre, 2017, 221). 

La correspondència és l’escrit personal per se, com diu Gifre (2017, 222). A través de les 

cartes es poden entendre les relacions entre propietaris i masovers o la cultura de gènere a 

través de les cartes entre les dones, cas del treball de Carme Santmartí (Gifre, 2017, 223). 

També són un bon recurs per a estudis de sociolingüística. La Universitat Autònoma de 

Barcelona ha iniciat el projecte Epicat (cartes familiars de Catalunya, segles XVI-XIX), 

encapçalat pel Dr. Javier Antón. És un inventari de cartes de tipus familiar, extretes dels arxius 

catalans, amb una fitxa, a vegades digitalitzacions i les corresponents transcripcions. Aquest 

projecte va ser presentat el maig del 20214. 

També dins l’àmbit de l’escriptura trobem el treball d’Expósito, que estudia l’alfabetització rural 

a partir de llibres de comptes, albarans i llibres de censals, aparegut el 2016 (Gifre, 2017,222).  

Hem vist, doncs, tot un seguit d’aspectes que sense els fons patrimonials no es podrien 

estudiar o seria molt més difícil fer-ho. Encara n’hi ha d’altres: lingüístics (estudis de 

dialectologia antiga, de formació de la llengua, d’alfabetització), demogràfics, etnològics, 

agrícoles, polítics.  

Encara que els fons patrimonials poden abastar, com ja hem dit, un arc cronològic que va des 

del segle XIII fins als nostres dies, Piñol Alabart, doctor en història medieval i paleògraf, fa 

èmfasi en la importància que aquests tenen per a la història medieval. Reconeix però que “el 

treball amb els arxius patrimonials és, doncs, llarg i encara està en les primeres passes” i creu 

que una de les possibles solucions per acostar aquesta mena de fons a la comunitat científica 

(o sigui, facilitar-ne l’accés) ha de passar per l’ús de la tecnologia. L’article acaba explicant el 

projecte Arquibanc, liderat pel mateix Piñol Alabart. Aquest projecte pretén digitalitzar fons 

 
3 Els continguts estan en línia a la web http://www.memoriapersonal.eu  
4 Els continguts estan en línia a la web https://epicat.uab.cat  

http://www.memoriapersonal.eu/
https://epicat.uab.cat/
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patrimonials no dipositats en arxius públics i també editar-los, per tal que la comunitat científica 

els pugui fer servir (Piñol, 2014, 542-545). 

A més a més, hi ha zones on la conservació dels fons patrimonials adquireix un significat més 

rellevant. És el cas del Pallars històric (format per les comarques del Pallars Jussà i el Pallars 

Sobirà), com explica Carme Maria Marugan, de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà (2002). 

Marugan relata com a causa de diferents destruccions (incendi de la Casa de la Vall d’Esterri 

d’Àneu (segle XVII), riuades (en especial la de 1937), les guerres carlines, els conflictes 

freqüents amb França i la guerra civil espanyola), part de la documentació pública pallaresa 

va quedar destruïda. A aquest fet cal afegir-hi la dispersió de fons pallaresos (com el del 

vescomtat de Castellbò) en arxius francesos, espanyols i catalans, cosa que en fa més difícil 

l’accés des del Pallars. També cal tenir en compte que no s’ha conservat documentació de 

l’organització que tenia el marquesat del Pallars, diferenciada de la de la resta de Catalunya. 

(Marugan, 2002, 128-129). 

Com que, al llarg de la història, els detentors de càrrecs públics han estat els membres de les 

oligarquies locals, en els arxius de les famílies d’aquesta condició (les anomenades, al Pallars, 

“cases fortes”) s’hi ha trobat documentació de fons públics. De fet, en tots els fons patrimonials 

pallaresos fins a la data de l’article s’hi ha trobat fons públics rellevants: en el fons de Casa 

Perramon, de Peremea, hi ha documentació municipal (1602-1889) i de les gestió d’unes 

salines, entre d’altres, o al fons de Casa Castellà, d’Esterri de Cardós, hi ha documentació de 

la batllia de la Vall de Cardós i documents comunals (Marugan, 2002, 129-130). L’autora 

acaba l’article esbossant una metodologia per a la digitalització de fons patrimonials i explicant 

el cas del fons de casa Sobirà d’Altron (Marugan, 2002, 132-136).  

A més del valor històric i cultural, els fons patrimonials tenen valor arxivístic i diplomàtic.  

El valor arxivístic ve donat perquè amb l’anàlisi dels fons documentals es pot veure el tipus de 

gestió arxivística que se’n feia en cada època. En seria un exemple l’ordenació de l’arxiu del 

Noguer de Segueró que explica Rosa Lluch (2017) o l’arxiu dels Fontcuberta, presentat per 

Daniel Piñol (2017). També Gifre, Matas i Soler (2002) donen notícies sobre ordenació i gestió 

d’arxius patrimonials en el seu llibre. 

El valor diplomàtic el tenen, sobretot, els documents més antics, i els anteriors a les lleis 

borbòniques de 1735 i 1755 que van implantar el protocol notarial a Catalunya. O sigui, el fet 

que la matriu de l’escriptura (o sigui, l’original) se’l queda el notari, i la còpia autenticada se la 

queda el client, just al revés del que s’havia fet fins llavors. Si que és veritat que abans 

d’aquestes mesures, els notaris duien registres amb regestos extensos o gairebé complets de 

les actes que estenien, però com més reculem en el temps, els regestos són menys complets. 
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Per a documentació anterior a la implantació del notariat (mitjan segle XIII), no hi ha registres 

notarials i per tant el document és únic (Ferrer, 2000, 40-41).  

2.3.Legislació i nivells de protecció  

A nivell legislatiu, ens centrarem sobretot en les lleis d’àmbit autonòmic català, que són les 

que afecten més directament els fons patrimonials de Catalunya, sense oblidar les lleis d’àmbit 

estatal.   

A nivell espanyol, la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol és la que 

afecta més directament els fons patrimonials. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni 

Cultural Català és l’equivalent autonòmic de la llei anterior, i de fet, s’hi assembla molt. A més, 

la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (i les modificacions establertes per la Llei 

20/2015, de 29 de juliol), de rang autonòmic, també afecta els fons patrimonials.  

La Llei 10/2001 té per objectiu, segons l’article 1, “impulsar la gestió i garantir la preservació 

de la documentació de Catalunya, tan pública com privada”. I encara, en l’article 3, referent a 

l’àmbit d’aplicació de la llei, diu: “formen l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei tots els documents 

de titularitat pública de Catalunya, els documents privats que integren o poden integrar el 

patrimoni documental català”.  

Per tant, si bé la Llei garanteix la preservació de documentació privada, l’àmbit queda restringit 

als “documents privats que integren o poden integrar el patrimoni documental català”. Aquest 

patrimoni queda definit a la llei 9/1993, abans esmentada.  

Els arxius privats com a tals poden entrar dins el Sistema d’Arxius de Catalunya, com 

especifica l’article 20.2:  

“Per resolució del conseller o consellera de Cultura, un cop comprovat que compleixen 

els requisits establerts per l’article 21.1 i amb l’informe previ del Consell Nacional 

d’Arxius, es poden integrar al Sistema d’Arxius de Catalunya: 

[...] 

b) Els arxius d’entitats o persones privades altres que els establerts per l’apartat 1”. 

Els arxius dins del Sistema d’Arxius de Catalunya han d’estar inclosos en el Registre d’Arxius 

(article 24.2).  

La Llei de Patrimoni Cultural Català estableix, a l’article 10.h que el patrimoni documental 

forma part del Patrimoni Cultural Català. Segons l’article 19.2, el patrimoni documental que 

queda inclòs com a bé cultural protegit (que és el nivell de protecció més baix de la llei) és el 

que compleixi les característiques següents: 
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“b) Els documents de més de quaranta anys d'antiguitat produïts o rebuts, en 

l'exercici de llurs funcions, per persones jurídiques de caràcter privat que 

desenvolupen llur activitat a Catalunya. 

c) Els documents de més de cent anys d'antiguitat produïts o rebuts per qualsevol 

persona física i els documents de menys antiguitat que hagin estat produïts en 

suports de caducitat inferior als cent anys, com és el cas dels àudio-visuals en suport 

fotoquímic o magnètic, d'acord amb el que sigui establert per reglament”. 

Si mirem la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, a l’article 49.3 i 49.4 hi trobarem gairebé el 

mateix redactat:  

3.Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una 

antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el 

ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, 

sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y 

educativas de carácter privado. 

4.Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad 

superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras 

entidades particulares o personas físicas. 

Amb tot això, la Llei 9/1993 també preveu, a l’article 60, la creació d’un instrument per al 

coneixement del patrimoni cultural català i la seva difusió: l’Inventari del Patrimoni Cultural 

Català. Aquest inventari ha d’incloure, segons la Llei 10/2001, article 24.1: “el cens dels arxius 

que conserven béns integrants del patrimoni documental”. Tot i això, no s’ha acabat de 

concretar mai (Planes, 2017, 246). En el cas del patrimoni documental, aquest inventari: 

“[...] ha de ser assimilat al portal Arxius en línia del Departament de Cultura. Actualment 

hi són inclosos 46 arxius, la major part dels quals corresponen als arxius de la 

Generalitat que tenen la funció d’arxiu històric (Xarxa d’Arxius Comarcals i ANC)” 

(Planes, 2017, 246). 

A nivell més alt de protecció, trobem els Béns Culturals d’Interès Nacional, regits pels articles 

7 a 14 de la mateixa Llei 9/1993. Els béns documentals, que entrarien dins la catalogació de 

béns mobles, no hi són esmentats específicament. De fet, l’únic que es diu d’aquesta tipologia 

de béns, a l’article 7.3 és: “els béns mobles poden ésser declarats d'interès nacional 

singularment o com a col·lecció”. Segons Planes (2017, 246) els béns documentals inclosos 

són purament testimonials. A nivell estatal, passa el mateix (Llei 16/1985, art.1.3).  
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3. Experiències sobre arxius patrimonials  

En parlar d’experiències sobre arxius patrimonials ens referim a treballs o sistemes relatius a 

la identificació, catalogació o accés realitzats a partir d’informació d’arxius patrimonials i no 

pas a treballs historiogràfics o d’alguna altra disciplina realitzats amb informació extreta 

d’aquests arxius.  

 

3.1.Experiències sobre arxius patrimonials del món  

3.1.1.França 

Segons la legislació francesa, són arxius privats aquells que no són públics, com explicàvem 

anteriorment, i així queda establert a la llei. Per tant, els arxius privats són els produïts per 

particulars (famílies i persones) i organismes privats (empreses i associacions). 

No hem trobat constància de cap cens general de fons patrimonials que estiguin en mans 

privades. El sistema arxivístic francès està més encarat en controlar fons privats i fer que 

arribin als arxius públics. Tanmateix si certs arxius privats són jugées interessants sur le plan 

històriques ou patrimonial s’integren a un arxiu públic5. Existeix una Oficina de Protecció del 

Patrimoni Arxivístic (Bureau de Protection du Patrimoine Archivistique) que té per objectiu 

desenvolupar la política d’adquisició d’arxius privats, establir-ne la protecció legal pertinent (si 

s’escau), controlar les anades i vingudes del patrimoni arxivístic a l’exterior del país i reclamar, 

si convé, fons públics que estiguin en mans privades 6.  

Des dels anys 90 del segle XX, s’han establert arxius temàtics basats sobretot en fons privats, 

pertanyents a diferents associacions i institucions, tan públiques com privades. Són els 

següents:  

-Arxius Nacionals del Món del Treball, que recullen fons d’empreses i sindicats7. 

-Arxius de la joventut i l’educació popular (PAJEP, en les seves sigles en francès)8. 

-Arxius de l’Associació per la història de la protecció de la natura i el medi ambient9. 

 
5 France Archives, “Archives privées”. Consultat el 21/07/2021: https://francearchives.fr/section/44248/. 
6 France Archives, “Le Bureau de Protection du Patrimoine Archivistique”. Consultat el 21/07/2021: 
https://francearchives.fr/article/91645377. 

7 Web dels Arxius Nacionals del Món del Treball. Consultat el 21/07/2021: https://archives-nationales-
travail.culture.gouv.fr/#. 
8 Web de la PAJEP. Consultat el 21/07/2021: http://archives.valdemarne.fr/r/114/presentation/. 
9 Web de l’Associació per la Història de la Protecció de la Natura i el Medi Ambient. Consultat el 
21/07/2021: https://histoire-environnement.org. 

https://francearchives.fr/section/44248/
https://francearchives.fr/article/91645377
https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/
https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/
http://archives.valdemarne.fr/r/114/presentation/
https://histoire-environnement.org/
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-Cedias – Musée social, institució que conserva arxius de l’economia social i solidària10. 

-Arxius d’arquitectura del segle XX, que conté fons d’arquitectes11. 

Una experiència arxivística innovadora va ser l’anomenada “Grande Collecte”, engegada el 

2014. Aquesta col·lecta o recopilació d’arxius va ser endegada per celebrar el centenari del 

començament de la Primera Guerra Mundial, que França va patir especialment i que és un 

esdeveniment històric molt present a tot el país.  

Aquest projecte consistia en recollir aportacions documentals relacionades amb la Primera 

Guerra Mundial de famílies i persones de tot França i digitalitzar-les per fer-les accessibles a 

tothom12.  

A més a més, l’Associació Francesa d’Arxivers publica guies relacionades amb els arxius, 

entre les quals n’hi ha una que versa sobre els fons privats: “Archives privées, un patrimoine 

méconnu”. Publicada el 2005, la guia explica, de manera fàcil i entenedora, què és un arxiu 

privat, com cal mantenir-lo i quines possibilitats hi ha si es vol dipositar en un arxiu públic. 

Aquesta guia va adreçada als propietaris de fons privats.  

 

3.1.2.Regne Unit: Escòcia i Anglaterra 

Els National Register of Archives (Registres Nacionals d’Arxius) d’Anglaterra i Escòcia 

existeixen des de 1946, tot i que hi ha un precedent en la Royal Commission on Historical 

Manuscripts (creada el 1869). Aquesta comissió s’encarregava de buscar “manuscrits” de 

valor per a l’estudi de la història (Rosie, 2004, 109).  

La creació d’aquests registres va venir de la creixent preocupació, després de la Segona 

Guerra Mundial, per la pèrdua d’arxius històrics privats. Aquesta pèrdua es devia, sobretot, a 

la desaparició de les country houses de la noblesa i també als tràngols de la guerra. Es van 

crear dos registres, un per Escòcia i l’altre per Anglaterra. Com diu Rosie: the early Register 

concentrated on private archives and particularly those of landed estates as they were felt to 

be the class of records most liable to dispersal and destruction (Rosie, 2004, 111). Amb els 

anys, però, la tipologia d’arxius es va anar ampliant, centrant-se en els fons que es 

consideraven en més risc de desaparició o pèrdua: els privats (de la noblesa, de propietaris 

rurals, d’empreses i associacions).  

 
10Web de Cedias-Musée social. Consultat el 22/07/2021: 
http://www.cedias.org/index.php?opac_view=3. 
11 Web dels Arxius d’Arquitectura del segle XX. Consultat el 22/07/2021: 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/les-archives-darchitecture-du-xxe-siecle.  
12 En podeu veure els resultats a la web de la Grande Collecte: https://centenaire.org/fr/la-grande-
collecte.  

http://www.cedias.org/index.php?opac_view=3
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/les-archives-darchitecture-du-xxe-siecle
https://centenaire.org/fr/la-grande-collecte
https://centenaire.org/fr/la-grande-collecte
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El National Register of Archives for Scotland (NRAS) segueix en funcionament avui en dia13. 

El 2004 tenia 4.100 registres de fons, dipositats en centres públics o privats, de tota mena. 

Segons Rosie, it is believed that there is now no major collection of historical papers in 

Scotland about which the NRAS does not have at least some information on its files (Rosie, 

2004, 118). L’objectiu principal del NRAS segueix sent tenir localitzats els arxius privats per 

tal d’evitar-ne la destrucció o pèrdua, i poder-los fer accessibles als investigadors. Per això, 

una de les tasques més importants és l’actualització constant del registre (canvis de propietat 

i estat dels fons, per exemple) i també actuar com a mitjancers entre els propietaris i els 

investigadors. L’any 2004 rebien 500 sol·licituds d’accés a l’any (Rosie, 2004, 118-122).  

El National Register of Archives (NRA) de la resta del Regne Unit no sembla tenir tanta entitat 

pròpia com l’escocès. Aquest fet és degut a que quan es van començar els Registres, 

Anglaterra i Gal·les tenien una xarxa d’arxius de comtats i municipals força estesa, mentre 

que Escòcia no. Aquest fet va fer que el NRAS treballés més que no pas el NRA. De totes 

maneres, es pot consultar en línia al portal Discovery dels National Archives14.  

 

3.1.3.Països Baixos 

Als Països Baixos, com al Regne Unit, va haver-hi una oficina de registre dedicada als arxius 

familiars des de 1964 anomenada Centraal Register van Familiearchieven (Registre Central 

d’Arxius de Família) i més tard Centraal Register van Particuliere Archieven (Registre Central 

d’Arxius Privats) (Ketelaar, 2020, 54a).  

Les seves funcions eren molt similars a les dels registre escocès del qual hem parlat 

anteriorment: censar els arxius privats, estiguessin en centres públics o en mans privades, 

editar guies i manuals i fer de mitjancers perquè els propietaris d’arxius acabessin dipositant 

els fons en algun centre públic (Sargent, 1995, 66-69). A finals dels anys 90, el Govern dels 

Països Baixos va considerar prioritaris els arxius públics i l’oficina va tancar (Ketelaar, 2020, 

54a). A causa d’això, algunes institucions s’han dedicat a custodiar i difondre fons privats, com 

el Centrum voor familiegeschiedenis (Centre de Genealogia15) amb més de 700 fons familiars 

(Ketelaar, 2020, 54b).  

 

 

 
13 Podeu consultar-ne la web: https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/national-register-of-
archives-for-scotland/search-the-online-register.  
 
14 National Archives del Regne Unit: https://discovery.nationalarchives.gov.uk. 
15 Centre de Genealogia (en holandès): https://cbg.nl/. 

https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/national-register-of-archives-for-scotland/search-the-online-register
https://www.nrscotland.gov.uk/record-keeping/national-register-of-archives-for-scotland/search-the-online-register
https://discovery.nationalarchives.gov.uk/
https://cbg.nl/
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3.2.Experiències sobre arxius patrimonials a Espanya 

3.2.1.El Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica  

El projecte d’abast estatal més conegut (i fins on nosaltres sabem, l’únic existent) pel que fa 

als arxius patrimonials, entre d’altres tipologies d’arxius, és el Censo-guía de Archivos de 

España e Iberoamérica. Elaborat pel Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) 

seguint el mandat de la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol. El cens va ser publicat 

per primer cop el 1972, actualment és consultable per internet i ha tingut successives 

ampliacions. Els objectius, segons la mateixa web del cens, són:  

[...] instrumento de control, enfocado a la defensa del patrimonio documental y, por 

otro, es un instrumento de difusión básico para el conocimiento de los archivos por 

parte de la Administración, los ciudadanos y los usuarios16. 

Si fem una cerca d’arxius patrimonials (amb la categoria Archivos personales y familiares) a 

Catalunya, només n’apareixen tres: l’Arxiu Històric Fàbregas, de Manresa, l’Arxiu Casa Roig 

d’Ulldemolins, i l’Arxiu del Palau-Requesens, de la Companyia de Jesús. A part de l’escassetat 

de fons censats, les dades no estan actualitzades: el fons Fàbregas es va traslladar de 

Manresa a Sant Vicenç de Castellet17 i l’Arxiu del Palau-Requesens va ingressar a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya el 201118.  

No hem pogut trobar informació sobre quines actualitzacions s’han fet del Cens i quina 

metodologia se segueix per a elaborar-lo. Per tot això, no sembla una font del tot fiable o en 

tot cas, no gaire activa.  

 

3.2.2.Archican 

El projecte Archican neix d’una línia d’investigació orientada a l’estudi dels arxius de família 

de les Illes Canàries, promogut pel Departament de Geografia i Història de la Universitat de 

La Laguna l’any 2009. Aquesta línia d’investigació pertany al programa internacional Islas 

Atlánticas: historia, patrimonio y marco jurídico-institucional. 

 
16 Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica. Consultat el 19/07/2021: 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm. 
17Nació Digital. Consultat el 19/07/2021: 
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/96108/arxiu-historic-fabregas-sant-vicenc-entra-directori-
arxius-catalunya. 
18 Arxiu Nacional de Catalunya. Consultat el 19/07/2021: 
https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Noticia_PalauRequesens. 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/96108/arxiu-historic-fabregas-sant-vicenc-entra-directori-arxius-catalunya
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/96108/arxiu-historic-fabregas-sant-vicenc-entra-directori-arxius-catalunya
https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/Noticia_PalauRequesens
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Archican és un projecte interdisciplinar entre arxivers i historiadors, que té per objectiu fer un 

cens exhaustiu dels arxius patrimonials de les Canàries (Núñez, 2017, 154). Aquest cens està 

enfocat no només als arxius patrimonials sinó també als personals i a les col·leccions i té: 

la doble ventaja de (1) promover un nuevo instrumento para recuperar otras fuentes 

documentales disponibles para la moderna historiografia y (2) facilitar el desarrollo de 

una novedosa linea de investigación a caballo entre la historia y la archivística (Núñez, 

2017, 170-171).  

Pel que en sabem, el cens de moment s’ha basat en elaborar fitxes censals, amb les dades 

bàsiques de l’arxiu i els elements bàsics de descripció a nivell de fons. Aquestes fitxes estan 

ajustades al model del directori PARES, per a poder ser-hi incorporades si s’escaigués.  

Pel que ens diu l’article de Núñez (2017, 173) de moment han censat 203 fons, dels quals 44 

són familiars, 118 personals i 41 són col·leccions. No sabem en quin estat està aquest projecte 

actualment.  

 

3.3.Experiències sobre arxius patrimonials a Catalunya 

3.3.1.L’inventari d’arxius patrimonials de les comarques de Girona  

Pere Gifre i Maria Àngels Adroer van realitzar, entre el 1985 i el 1986, un inventari d’arxius 

patrimonials de les comarques gironines amb el suport de la Diputació de Girona. Podem 

considerar aquest estudi com el pioner en aquest camp a Catalunya. Tot i estar enfocats a fer 

aflorar arxius privats per a la recerca historiogràfica, el projecte va tenir en compte els principis 

de l’arxivística en tot moment.  

Tal i com els autors expliquen, van basar el seu treball en catorze arxius patrimonials de les 

comarques de Girona, no dipositats en arxius públics (Adroer i Gifre, 1986, 581). El propòsit 

del treball no era pas la classificació dels fons, sinó inventariar-los. Amb la bibliografia sobre 

el tema gairebé inexistent, els autors fan una proposta explicativa de tipologies documentals i 

sèries que apareixen en els arxius inventariats.  

Fruit d’aquest inventari és també una ponència apareguda en forma d’article als “Annals 

d’Estudis Empordanesos”. Concretament, al número 21, monogràfic dedicat als arxius. 

L’article vol ser un recordatori divulgatiu de “fons oblidats” de la història empordanesa i tal com 

diuen “fins que no disposem d'un cens dels arxius, públics i privats, no podrem ser exhaustius 

en el seu recompte” (Adroer i Gifre, 1988, 267). Segueixen l’article parlant de fons senyorials 

i de fons patrimonials, i conclouen amb un llistat tipològic de documentació trobada en aquests 

tipus de fons.  



Com millorar la qualitat de la informació del Cens d’Arxius de Catalunya?/ 26 

 

I encara en un altre article l’any següent, a la revista “Lligall”, hi expliquen la problemàtica dels 

arxius privats i el fet que no hi hagi un cens d’arxius i les especificitats dels arxius patrimonials. 

Aprofitant l’experiència de l’inventari dels arxius patrimonials gironins, l’article acaba amb una 

proposta de quadre de classificació (Adroer i Gifre, 1989, 93-94).  

Les conclusions que els dos autors treien d’aquesta primera aproximació als arxius 

patrimonials trobem que no han perdut vigència del tot:  

“Aquest treball d’inventari hauria de servir per a conscienciar propietaris, institucions i 

estudiosos de la importància dels arxius patrimonials; i alhora s’hauria de prosseguir 

la tasca iniciada ampliant la mostra, seguint unes directrius metodològiques que 

poguessin ser aplicades al conjunt del territori català, dins el marc global del procés de 

recuperació del patrimoni històrico-documental” (Adroer i Gifre,1986, 584).  

Tota aquesta experiència prèvia serà aprofitada per un dels autors, Pere Gifre, per escriure 

Els arxius patrimonials, en coautoria amb Santi Soler i Josep Matas (2002). En aquest llibre, 

a dia d’avui l’únic monogràfic sobre arxius patrimonials, s’hi expliquen els conceptes generals 

d’aquest tipus de fons, el tractament arxivístic que han de rebre, i la tipologia de la 

documentació existent. Per a elaborar el llibre, els autors van consultar un gran número de 

fons patrimonials, tan els que estaven dipositats en arxius públics com en arxius privats. Al 

final del llibre, en apèndix (Gifre, Soler et al., 2002, 99-116) hi ha un llistat de tots els fons 

emprats, indicant el nom del fons, si van ser registrats en el treball previ de Gifre i Adroer i on 

estan dipositats. Vam demanar al Dr. Pere Gifre si hi havia una base de dades amb tota 

aquesta informació ampliada i si hi podíem tenir accés per tal de fer aquest treball però la 

resposta va ser negativa.  

 

3.3.2.Els mapes de patrimoni de la Diputació de Barcelona. 

L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té una secció, la d’Estudis i projectes del 

patrimoni cultural, dins la qual s’engloben els mapes de patrimoni cultural local.  

Aquests mapes tenen per objectiu “la recollida exhaustiva de dades sobre el Patrimoni cultural 

i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures per 

la seva protecció i conservació [...]”.  

Els mapes inclouen el patrimoni immoble, el patrimoni moble, el patrimoni documental, el 

patrimoni immaterial i el patrimoni natural. Dins d’aquests camps, els mapes recullen, com a 

mínim:  
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-els BCIN i BCIL (Béns Culturals d’Interès Nacional i Béns Culturals d’Interès Local) o 

altres catalogats pels ajuntaments.  

-els espais naturals protegits, sigui quin sigui el rang de protecció. 

-els jaciments arqueològics inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la 

Generalitat de Catalunya.  

-elements i edificis catalogats per altres serveis supramunicipals 

-els béns inclosos en els inventaris etnològic i industrial de Catalunya. 

-qualsevol altre bé o element significatiu dels tipus de patrimoni abans esmentats.  

A nivell de patrimoni documental, els mapes es centren en fons d’imatges, fons documentals 

i fons bibliogràfics. Si mirem el document on s’explica la metodologia de treball per a elaborar 

els mapes, veurem que com a fons documentals s’entenen: 

“Sèries de documents que formen un arxiu o una col·lecció, de propietat pública o 

privada, segons criteris d’especialitats, temàtic, de propietat... S’inclouen els arxius 

existents com a tals i les sèries o col·leccions documentals que es puguin detectar dina 

i fora del terme, en museus, a l’arxiu comarcal o en altres arxius, en entitats i en mans 

de particulars” (Oficina de Patrimoni Cultural, 2018, 16). 

A més a més, cal fer fitxa de l’arxiu municipal sempre, i també de l’arxiu parroquial, estigui 

instal·lat al poble o en un altre arxiu. També es poden fer fitxes de documents considerats 

singulars per la seva rellevància històrica. 

La metodologia que se segueix, tal i com apareix resumida a la web de la Diputació es basa, 

primer: en el buidatge previ de dades bibliogràfiques disponibles i altres bases de dades i 

inventaris existents. Després, es comença el treball de camp a partir dels contactes facilitats 

pels ajuntaments. El treball de camp pot ser la recollida d’informació oral, per exemple, o bé 

la inspecció dels elements detectats. Un cop fet això, es passa a contrastar les dades del 

treball de camp amb les del buidatge, i a omplir les fitxes, que contenen fotografies i mapes.  

La presentació de totes aquestes dades es fa amb un Sistema d’Informació Geogràfica, o 

sigui, un mapa on hi consten totes les fitxes de patrimoni localitzades. Dels 311 municipis de 

la província de Barcelona, 189 tenen mapa de patrimoni publicat19. 

 

 
19 Els mapes es poden consultar al web Mapes de patrimoni cultural: https://patrimonicultural.diba.cat  

https://patrimonicultural.diba.cat/
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3.3.3. Altres experiències: projecte Arquibanc  

Arquibanc és un projecte compost per dos projectes de recerca, un finançat pel Ministeri de 

Ciència i Innovació i l’altre per la Universitat de Barcelona, liderats en ambdós casos pel Dr. 

Daniel Piñol Alabart. Compta amb Ignasi J. Baiges, Elena Cantarell, Mireia Comas i Carme 

Muntaner com a investigadors principals, especialistes en història medieval i paleografia i 

vinculats a la Universitat de Barcelona.  

L’objectiu d’Arquibanc és crear dues bases de dades digitals per tal de facilitar l’accés a 

documentació en mans privades i que aquesta pugui ser útil per als investigadors de tota 

mena. Com bé diuen Cantarell i Comas (2012, 2): [...] we cannot attempt to write the history 

of medieval and modern Catalonia on the basis of only a part of the documentation preserved.  

Aquest objectiu es concreta en localitzar, recuperar, ordenar i difondre arxius que siguin en 

mans privades. El primer que van fer va ser contactar amb els propietaris de dos grans arxius 

patrimonials, que van tenir una resposta positiva al projecte. A partir d’aquí van venir altres 

contactes, que van permetre la digitalització dels fons.  En cas de documentació d’alt risc es 

recomanen les restauracions o l’ingrés a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Cantarell i Comas, 

2012, 5-12). 

Quant a la difusió, l’eina principal és la web del projecte, on hi ha les bases de dades. Tot i 

això, hi ha alguns propietaris de fons que estipulen que la difusió sigui feta de manera impresa, 

o sigui, amb l’edició i publicació dels fons. 

Bàsicament, el projecte es va centrar en la documentació medieval (fins al 1500) de l’Arxiu 

Fontcuberta. Gràcies al projecte, han sortit diferents obres fruit de les investigacions en aquest 

arxiu, gràcies al projecte, com “El llibre de la baronia d’Eramprunyà”, a cura d’Elena Cantarell, 

Mireia Comas i Carme Muntaner i “Els pergamins de Terrassa a l’Arxiu Fontcuberta”, a cura 

d’Ignasi J. Baiges, Elena Cantarell, Mireia Comas, Daniel Piñol i Joan Soler. L’article acaba 

explicant com és exactament la base de dades, qui hi pot accedir i què ofereix. Segons ens 

ha informat el Dr. Daniel Piñol el projecte Arquibanc va estar vigent entre 2008 i 2015. 

Actualment, la base de dades ja no és accessible als investigadors20. 

Aquest projecte no és equiparable als altres, que es basen en l’arxivística i tenen la voluntat 

d’inventariar tots els arxius, siguin de l’època que siguin. El projecte Arquibanc estava més 

enfocat per a la recerca històrica d’una determinada època (l’Edat Mitjana).  

 

 
20 Vegeu l’Annex 1.  
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4.El Cens d’Arxius 

Segons la llei, a qui correspon d’endegar un cens d’arxius per a Catalunya és a la Generalitat 

de Catalunya. Les experiències anteriors no deixen de ser projectes aïllats i portats a terme 

per professionals de la història (vinculats a universitats) amb uns objectius diferents, encara 

que coincidents en alguns punts, amb el del Cens d’Arxius.  

Com dèiem anteriorment, la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, en l’article 60, preveu 

que el patrimoni documental català quedi inclòs dins l’Inventari del Patrimoni Cultural Català. 

Aquesta inclusió, segons la Llei 10/2001, d’arxius i documents, es faria mitjançant un cens 

d’arxius (article 24.1).  

El Cens d’Arxius de la Generalitat de Catalunya va començar el 2008, set anys després de la 

Llei 10/2001. Tal i com diu el díptic informatiu del Departament de Cultura21 el Cens ha de ser: 

“un instrument importantíssim per a la protecció, la conservació, el coneixement i l’estudi del 

nostre patrimoni documental”. Segons l’Informe del Cens d’Arxius de Catalunya (d’ara en 

endavant, ICAC22) l’objecte del Cens és:  

“[...] permetre tenir un coneixement exhaustiu del patrimoni documental, de les 

persones i institucions que en són responsables, i del seu estat de conservació, 

completesa i localització sobre el territori” (2016, 3.) 

L’objectiu del Cens és, doncs, tenir el màxim d’informació sobre la localització i l’estat dels 

fons pertanyents al patrimoni documental català segons la llei, per així “decidir i dissenyar 

programes d’ajut i de col·laboració que garanteixin la conservació d’aquests béns” (ICAC, 

2016, 3). La unitat censal és cada fons, grup de fons, col·lecció o documents solts que formin 

part del patrimoni documental català.  

 

4.1.Metodologia del Cens d’Arxius 

La base del Cens d’Arxius és la unitat censal. Cada unitat censal ha de quedar recollida en 

una fitxa, que es fa mitjançant un formulari. Aquest formulari s’omple in situ, desplaçant-se al 

territori, a cada arxiu. Els camps d’aquest formulari es divideixen en dos grups: 

 
21 Díptic del Cens d’Arxius, del Departament de Cultura. Consultat el 20/05/2021: 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_cat
alunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf.  
22 Informe de seguiment del Cens d’Arxius de Catalunya. Consultat el 25/07/2021: 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_cat
alunya__sac/instruments_del_sistema/Informe_cens_2016/censarxius.pdf.  

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/Informe_cens_2016/censarxius.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/Informe_cens_2016/censarxius.pdf
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-Grup A, dades de la unitat censada: hi consten el titular de la documentació, el 

responsable i l’espai d’instal·lació (41 camps). 

-Grup B, dades de la documentació: hi consten les característiques, el volum i l’estat 

de la documentació (45 camps).  

La Subdirecció General d’Arxius i Museus23 és l’encarregada de coordinar i decidir quan es fa 

el Cens en cada comarca concreta. Les tasques del Cens, però, es deleguen als arxius 

comarcals. La direcció de cada arxiu comarcal és, doncs, l’encarregada de dotar-se de 

recursos i de personal per elaborar el Cens. Abans del treball de camp (que és l’omplir les 

fitxes desplaçant-se pel territori) cal realitzar una tasca de cerca de dades (ICAC, 2016, 6-7.) 

Aquesta recerca es basa en el buidatge d’instruments de descripció d’àmbit local, comarcal i 

nacional i també de bibliografia d’àmbit local i comarcal, que ajudin a establir possibles unitats 

censals. Un cop fet aquest buidatge, es passa a una base de dades.  

Aquesta base de dades, d’unitats censals possibles, es revisa amb la direcció de l’arxiu 

comarcal corresponent i s’estableix un calendari de visites. Tot seguit, es fa el treball de camp, 

que consisteix en “aixecar acta i emplenar un formulari sobre l’estat i les característiques de 

les unitats censals” (ICAC, 2016, 6). Aquestes dades són novament revisades per la direcció 

de l’arxiu comarcal, i s’envien a la Subdirecció General d’Arxius i Museus, a través d’un 

formulari intel·ligent. La Subdirecció pot proposar esmenes.  

Un cop fet això, els arxius comarcals han d’enviar un informe de seguiment del Cens a la 

Subdirecció, i un cop enllestit, un informe final. 

Un cop acabades les feines del Cens pròpiament dites, els arxius comarcals realitzen  

“tasques esporàdiques dels cens; és a dir, a partir de les fitxes realitzades, i en la 

mesura que apareixen noves unitats censals (especialment de caràcter privat), 

realitzen els treballs i envien la informació i fitxes a la Subdirecció General d’Arxius i 

Museus” (ICAC, 2016, 54.) 

Aquestes tasques esporàdiques no queden fixades, ni tenen terminis establerts per la 

Subdirecció, és la direcció de cada arxiu comarcal qui decideix quan es farà. Un fet a destacar 

és que els arxius comarcals no tenen els recursos ni el personal per destinar a una feina tan 

laboriosa com el Cens d’Arxius i normalment el treball de camp (que consisteix en desplaçar-

se pel territori i omplir les fitxes) és subcontractat a un tercer, que normalment és una empresa 

(Planes, 2017, 248), sempre sota la supervisió de la direcció de l’arxiu comarcal. En les 

comarques que no tenen arxiu comarcal (que a dia d’avui són l’Alta Ribagorça i les Garrigues) 

 
23 La Subdirecció General d’Arxius i Museus va quedar suprimida en virtut del Decret 164/2019, de 16 
de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura. Qui fa les seves funcions actualment i en virtut 
del mateix decret és el Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya.  
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no sabem com es va realitzar i qui va supervisar el Cens, tot i que a l’ICAC la primera fase per 

aquestes comarques consta com a realitzada.  

Segons l’ICAC, de les 42 comarques de Catalunya (41 comarques més l’Aran), 25 han acabat 

la primera fase del cens, 11 la tenen en curs i 6 estan pendents d’iniciar-la, tal i com es pot 

veure a la taula següent, extreta del mateix informe: 

Estat de la primera fase Comarques 

Realitzada Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt 

Urgell, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, Baix 

Camp, Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix 

Penedès, Berguedà, Garraf, Gironès, 

Moianès24, Montsià, Noguera, Pallars 

Sobirà, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, 

Segrià, Solsonès, Tarragonès i Vallès 

Oriental.  

En curs Aran, Baix Empordà, Cerdanya, Conca de 

Barberà, Osona, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, 

Pla de l’Estany, Segarra, Terra Alta i Urgell.  

Pendent d’iniciar  Barcelonès, Garrigues, Garrotxa, Maresme, 

Selva i Vallès Occidental.  

 

Taula 1: Estat de realització del Cens d’Arxius per comarques (Font: Informe del Cens d’Arxius de 

Catalunya, 2016). 

 

De totes maneres, del 2016 ençà s’ha avançat. Gràcies a l’accés que hem tingut a la base de 

dades actual del Cens d’Arxius, que vam obtenir mitjançant una petició d’informació pública al 

Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya, hem pogut comparar les dades de l’ICAC 

i les del Cens actual. Totes les comarques han acabat la primera fase del Cens, també les 

Garrigues, la Garrotxa, el Maresme i la Selva, que estaven pendents d’iniciar-la. Així doncs, a 

dia d’avui, només falta censar els arxius del Barcelonès i el Vallès Occidental. Cal destacar 

 
24 Les fitxes censals corresponents al Moianès van ser censades abans de la creació de la comarca 
(2015) i per tant, van quedar incloses en les fitxes del Bages, el Vallès Oriental i Osona. 
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que aquestes dues comarques pendents d’iniciar són les que tenen més població de 

Catalunya (i per tant, més administració i més arxius)25. 

Quant a la segona fase del Cens, no s’ha definit mai. Se sobreentén que consistirà en 

dissenyar polítiques concretes per als diferents tipus de fons, basant-se en la informació 

obtinguda amb el Cens d’Arxius però no hi ha cap informació publicada que ho aclareixi, llevat 

del que insinua el díptic del Cens: “a partir d’aquesta informació [referint-se a les dades del 

Cens] la Generalitat de Catalunya podrà decidir i dissenyar propostes d’ajut i col·laboració que 

garanteixin la conservació d’aquests béns”26. 

 

4.2.Anàlisi comparatiu del Cens d’Arxius  

El 17 de març de 2021 vam fer una sol·licitud d’informació pública al Servei de Suport al 

Sistema d’Arxius de Catalunya per tal de consultar la base de dades del Cens d’Arxius 

actualitzada. Aquesta informació ens va arribar, en format Excel, el 26 de març del mateix any.  

Ara mateix doncs el Cens té 4.453 registres, dels quals 306 pertanyen a la tipologia de fons 

privats. D’aquests, 137 són fons patrimonials. Els altres són o fons fotogràfics o bé fons 

personals (o ambdues coses). Això suposa un 3,07 per cent del total de registres del Cens 

d’Arxius. Pel que fa als fons patrimonials que es conserven en els arxius comarcals, hem 

actualitzat la taula que Planes va elaborar amb l’Estadística d’Arxius de 2016:  

 

Comarques 2016 2021 

Alt Camp 8 11 

Alt Empordà 16 18 

Alt Penedès 6 6 

Alt Urgell 0 0 

Anoia 11 11 

Aran 44 48 

Bages 12 14 

 
25 Segons l’IDESCAT, el Barcelonès és la primera comarca de Catalunya en població, amb 2.314.620 
habitants i el Vallès Occidental, amb 937.508 habitants, n’és la segona. Consultat el 16/06/2021: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=249.  
26 Díptic del Cens d’Arxius, del Departament de Cultura. Consultat el 20/05/2021:  
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_cat
alunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf.  

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=249
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_catalunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf
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Comarques 2016 2021 

Baix Camp 4 5 

Baix Ebre 2 2 

Baix Empordà 24 30 

Baix Llobregat 6 6 

Baix Penedès 5 12 

Berguedà 4 4 

Cerdanya 8 9 

Conca de Barberà 7 8 

Garraf 0 2 

Garrotxa 13 16 

Gironès 12 17 

Maresme 2 14 

Montsià 0 0 

Noguera 8 8 

Osona 6 8 

Pallars Jussà 13 25 

Pallars Sobirà 9 10 

Pla d’Urgell 0 0 

Pla de l’Estany 3 14 

Priorat 8 8 

Ribera d’Ebre 4 5 

Ripollès 5 5 

Segarra 1 1 

Segrià 1 1 

Selva 11 11 

Solsonès 3 2 
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Comarques 2016 2021 

Tarragonès 2 3 

Terra Alta 0 2 

Urgell 4 4 

Vallès Occidental 31 31 

Vallès Oriental 9 9 

Arxiu Nacional de Cat. 58 81 

Total 360 461 

 

Taula 2: Fons patrimonials als arxius públics de Catalunya (Font: Planes, 2017, 256 i webs de la 

Xarxa d’Arxius Comarcals). 

 

Podem veure que en cinc anys els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han passat a 

custodiar 101 fons patrimonials més que el 2016. Malgrat això, de manera força desigual: els 

arxius que més han augmentat han estat l’Arxiu Nacional de Catalunya (de 58 a 81), l’Arxiu 

Comarcal del Pla de l’Estany (de 3 a 14) i l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (de 13 a 25). 

També podem apreciar que en molts arxius el número no ha augmentat gens en aquests 5 

anys.  

Aquest número és clarament insuficient. Hi ha més fons patrimonials en mans privades a 

Catalunya. Però, per què en aquests 13 anys no s’han enregistrat en el Cens? Mirarem 

d’aclarir-ho.  

Un cas que podem fer servir pel que ens ocupa és comparar els fons documentals patrimonials 

que consten als Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i els del Cens 

d’Arxius de la Generalitat de la mateixa província. Amb les dades que tenim27, no podem fer 

 
27 El dia 17/03/2021 vam fer una sol·licitud general electrònica a la Diputació de Barcelona, demanant 
les dades dels fons patrimonials dels Mapes de Patrimoni Cultural. Es van posar en contacte amb 
nosaltres i van enviar un document amb els fons privats, amb només dos camps: el del municipi i el de 
tipologia de fons. Vam demanar si podíem saber els noms dels fons, per tal de poder comparar-los amb 
els del Cens de la Generalitat i remarcant que la finalitat d’obtenir aquesta informació era purament 
acadèmica, petició que ens van denegar. El dia 09/06/2021 vam fer una sol·licitud d’accés a la 
informació pública demanant aquesta informació. El 23/07/2021 aquesta sol·licitud ha estat denegada 
perquè “el coneixement o divulgació de la informació que es demana comporta un perjudici per als 
propietaris dels fons patrimonials dels quals es sol·licita informació, atès que es vulnera el seu dret a la 
protecció de dades de caràcter personal”. Vegeu la resolució completa a l’Annex 2. 
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una comparativa del tot fiable, ja que no sabem els noms dels fons patrimonials de cada 

municipi, només la quantitat i el tipus.  

Al Cens d’Arxius de la Generalitat hi consten 20 fons patrimonials per la província de 

Barcelona. Són els següents:  

Municipi   Número de fons   

Berga 4 

Esparreguera 1 

Igualada  1 

Manresa  1 

Pacs del Penedès  2 

Pallejà  1 

Sant Joan de Mediona  2 

Sant Just Desvern 2 

Sant Martí de Tous 2 

Santa Coloma de Cervelló 1 

Santa Fe del Penedès  1 

Torrelles de Llobregat 1 

Vallirana  1 

 

Taula 3: Fons patrimonials de propietat privada al Cens d’Arxius de la Generalitat. 

 

Però als 189 Mapes de la Diputació de Barcelona hi ha molts més arxius censats: 241 

concretament28. La immensa majoria, doncs, no han entrat al Cens d’Arxius, i les coincidències 

entre els Cens de la Generalitat i els Mapes de Patrimoni de la Diputació són mínimes. Dels 

municipis que apareixen a la taula anterior, a les dades que tenim de la Diputació només hi 

apareixen Berga i Vallirana, amb un sol fons cadascun i, insistim, no podem saber si és el 

mateix fons perquè no disposem del nom dels fons en el cas de la Diputació. 

 
28 Vegeu l’Annex 3.  
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 Aquest fet potser és degut a la diferència de metodologies del Cens i dels Mapes de Patrimoni, 

que ja hem esbossat anteriorment i a la inexistència de col·laboració entre les dues 

administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.  

Lamentablement, no tenim cap altre cens de fons patrimonials de la resta de Catalunya per a 

poder-lo comparar amb el de la Generalitat, llevat d’un per a la província de Girona. Com hem 

explicat a l’apartat 3.1., Pere Gifre i Maria Àngels Adroer van engegar un inventari de fons 

patrimonials de les comarques de Girona entre 1985 i 1986. En l’apèndix del llibre “Els arxius 

patrimonials” (Gifre, Soler et al., 2002) hi ha un llistat de fons patrimonials consultats per a 

escriure el llibre, dividits per comarques, amb un total de 372 fons. De tots aquests, 112 

estaven en arxius comarcals o municipals l’any 2002. Els 260 restants estaven en mans 

privades en la mateixa data.  

Hem actualitzat aquest llistat fent servir els quadres de fons dels arxius comarcals en qüestió, 

per veure si hi ha hagut variacions significatives, i també hem consultat els fons dels arxius 

d’ajuntaments de més de 6.000 habitants de cada comarca. Hem deduït que si un fons 

determinat no és a l’arxiu comarcal que li tocaria o municipal, és que segueixen mans privades. 

En cas de dubte, hem escrit als arxius demanant notícies sobre els fons en dubte29. Mirarem 

amb més detall, a tall d’exemple, un parell de comarques: l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i la 

Garrotxa.  

 

 

 
29 Vegeu l’Annex 4. 
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Taula 4: Fons patrimonials de l’Alt Empordà (Font: Annex 4) 

 

Dels 31 fons en mans privades que hi ha actualment, només 8 consten en el Cens d’Arxius 

de la Generalitat. Ens sembla dubtós pensar que tots aquests propietaris han rebutjar ser 

inclosos en el Cens d’Arxius. Per tant, ens trobem que uns fons que sabem que existien en 

mans privades el 2002 no han estat inclosos, no sabem per quins motius, al Cens d’Arxius 18 

anys després i per tant, oficialment no sabem ni el seu estat ni la seva ubicació. Si bé a la 

metodologia sumària del Cens es diu que “s’anirà actualitzant periòdicament30”, sembla que 

això no s’ha fet amb l’exhaustivitat necessària i tampoc sabem si hi ha un calendari 

d’actualitzacions.  

 

 
30Díptic del Cens d’Arxius: 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_cat
alunya__sac/instruments_del_sistema/baner_diptic_cens/Arxius_Dipt_Cens_4.pdf. Consultat el 
29/07/2021. 
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Taula 5: Fons patrimonials del Pla de l’Estany (Font: Annex 4). 

 

Al Pla de l’Estany, dels 25 fons que hi ha en mans privades, cap consta al Cens d’Arxius de 

la Generalitat de Catalunya.  

A la Garrotxa, hi ha 66 fons en mans privades i 7 en arxius públics. La situació no ha variat 

del 2002 ençà. Malgrat això, dels 66 fons de particulars, 35 consten al Cens d’Arxius de la 

Generalitat. Si mirem les taules de l’Annex 5, on hi apareixen les dades de les altres 

comarques gironines, veurem que hi passa gairebé el mateix, i per tant queda palès que el 

Cens d’Arxius de la Generalitat de Catalunya no arriba a censar tots els fons que estan en 

mans privades, i que no fa servir, almenys no sempre, les fonts bibliogràfiques disponibles.  

Una altra possibilitat és que els propietaris de fons privats rebutgin d’entrar a la base de dades 

del Cens. Aquesta casuística queda reflectida en l’Informe de Seguiment del Cens d’Arxius de 

201631. El total d’unitats censals identificades era de 10.027, amb el benentès que parlem de 

tota mena d’arxius, no només dels patrimonials. D’aquestes, 3.908 consten com a “no 

possibles” i 1.623 com a “descartades”.  

Si mirem, al mateix informe, el detall de les comarques que hem tractat anteriorment a tall 

d’exemple, veurem que per l’Alt Empordà no hi ha el desglossat de les unitats censals no 

 
31Informe de seguiment del Cens d’Arxius de Catalunya. Consultat el 25/07/2021:  
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/01_sistema_d_arxius_de_cat
alunya__sac/instruments_del_sistema/Informe_cens_2016/censarxius.pdf.  
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realitzades (que són 14), a la Garrotxa no hi consten (com si el Cens no s’hagués fet) i al Pla 

de l’Estany les dades estaven, el 2016, en procés (ICAC, 2016, 21, 34 i 41, respectivament).  

Per tant, no es pot adduir que la manca de fons privats entrats al Cens d’Arxius sigui només 

pel refús dels propietaris a entrar-hi, sinó que hem de buscar altres explicacions.  

Com hem vist anteriorment els objectius del Cens són “[...] tenir un coneixement exhaustiu del 

patrimoni documental, públic i privat, de les persones i institucions que en són responsables i 

del seu estat de conservació, completesa i localització sobre el territori32”.  

Amb les dades que hem aportat es fa palès que aquests objectius no s’han aconseguit del tot, 

especialment pel que fa al patrimoni documental privat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 El Cens d’Arxius de Catalunya. Consultat el 13/08/2021: 
 https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Cens-darxius.  

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Cens-darxius
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5.Propostes 

5.1.Un Cens per a qui i per a què?  

El Cens d’Arxiu, ideat a primers del 2000 (tot i que la necessitat del Cens ja s’havia expressant 

anys abans (Adroer i Gifre, 1988, 267)), havia de servir per tenir un estat precís dels fons de 

Catalunya, tant els que estiguessin en mans públiques com en mans privades, a partir del qual 

s’havien de dissenyar polítiques concretes per millorar l’estat dels arxius en general. Però la 

seva llarga durada i el seu abast, limitat sobretot als fons dipositats en centres públics, ha fet 

que part d’aquests objectius centrals no s’hagin acomplert, tretze anys després d’haver-se 

iniciat. Com diu Ramon Planes, el Cens “és un instrument costós econòmicament, el profit 

pràctic del qual, mentre continuï afectant sobretot l’àmbit públic, encara s’ha de considerar 

escàs” (Planes, 2017, 248). És a dir, per dissenyar polítiques d’arxiu efectives que actuïn sobre 

tots els fons cal, primer, saber exactament què hi ha.   

El Cens, doncs, ha actuat amb eficàcia en el cas dels arxius públics (que potser és on menys 

calia) i amb no tot l’abast desitjable en el cas dels arxius en mans de propietaris privats. Com 

ja apuntàvem anteriorment, això és degut, sobretot, a una metodologia que no contemplava 

les diferències entre tipologies d’arxiu. En els punts següents desenvolupem unes propostes 

de millora per al Cens d’Arxius, basades en tres eixos: abast, qualitat i fiabilitat, accés i difusió.  

 

5.1.1.L’abast 

 

El Cens d’Arxius, com ja hem dit, té com a objectiu censar tots els arxius, públics i privats, que 

hi ha a Catalunya. Aquest propòsit, però, no s’ha aconseguit, especialment en els arxius de 

propietat privada, com hem anat veient. Però hi ha moltes tipologies d’arxius, que haurien de 

rebre un tracte diferent segons les seves necessitats. 

La primera distinció està en la titularitat, entre els arxius públics i els privats. El Cens actual ja 

cobreix tots els arxius públics de Catalunya. És més fàcil perquè són arxius reglats, amb 

personal tècnic d’arxiu al capdavant i controlats per les administracions.   

En el cas dels arxius privats de tota mena (d’associacions, patrimonials, d’empreses) és on el 

Cens no arriba, com en vist en cas dels arxius patrimonials i és on caldria revisar la 

metodologia que el Cens segueix. A més, aquests arxius pateixen molt més risc de 

desaparició, venda, dispersió o destrucció que no pas els de titularitat pública, i cal dedicar-hi 

més esforços precisament per això.  
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En el cas dels fons patrimonials, quin ha estat el problema? El mètode emprat per fer el Cens 

sobre aquesta tipologia d’arxius. Com ja hem dit anteriorment, els Arxius comarcals són els 

responsables d’efectuar el Cens a la seva comarca, normalment amb personal subcontractat, 

quan la Subdirecció general els ho indica. El procediment és fer un buidatge de bibliografia 

existent, i fer una proposta d’unitats censals probables. Un cop fet això, s’inicia el treball de 

camp.  

Els arxius comarcals tenen atribuïdes moltes funcions, que han d’executar, tot sovint, amb 

recursos escassos. És lògic que l’elaboració del Cens, que necessita força personal i temps 

per fer-se, sigui encomanada a empreses externes en gairebé tots els casos (Planes, 2017, 

248). A més, això fa que un cop acabat el Cens els treballs d’actualització no es facin o costin 

més de fer. Com ja dèiem més amunt, abastar tota la tipologia d’arxius en un sol Cens és molt 

més costós, a tots els nivells.  

Una proposta de millora per simplificar i fer més efectiva l’empresa del Cens seria fer 

campanyes diferents per cada tipologia d’arxiu, o sigui, especialitzar el Cens per tipologies de 

fons. Aquestes campanyes les podria dur a terme un equip que anés pel territori i fes el cens, 

amb l’ajut de l’equip de cada arxiu comarcal. Així, per exemple, es podria fer un cens d’arxius 

d’associacions per cada comarca, un de fons patrimonials o un de fons d’empreses. D’aquesta 

manera es podrien concentrar esforços en una tipologia concreta de fons i es podrien 

dissenyar campanyes específiques segons les necessitats de cada tipus d’arxiu.  

 Amb la metodologia actual, per fer les unitats censals possibles el que es feia era un buidatge 

exhaustiu de la bibliografia existent a la comarca, a banda de la informació més o menys oficial 

que el personal dels arxius comarcals pogués tenir. Això planteja el problema que els fons 

que mai han estat objecte de cap estudi resten opacs i no afloren perquè no consten en cap 

treball ni estudi de cap bibliografia.  

Per tant, per a poder enregistrar el màxim de fons en mans privades, siguin del tipus que 

siguin, cal emprar totes les eines i recursos disponibles. O sigui, a banda del buidatge 

bibliogràfic (que s’ha de fer) s’haurien de tenir en compte els historiadors o entesos locals, els 

centres d’estudis dels pobles i els genealogistes (que ben sovint tenen informació de fons 

existents en cases particulars), entre d’altres. I no només això: per què no fer una enquesta 

oberta a tothom per tal de tenir com més unitats censals possibles millor?  

Una enquesta, explicant els objectius ben explicats i fent-ne una bona difusió, pot donar bons 

resultats. En el cas del Registre d’Arxius d’Escòcia és precisament la manera com van 

començar enviant una carta circular (era el 1946) a tots els propietaris (probables) de fons 

d’arxius, demanant-los unes dades bàsiques i en van obtenir molt resultat (Rosie, 2004, 112-

113). Una enquesta d’avui en dia, feta per via telemàtica seria una opció que podria aportar 
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resultats positius. A banda, no implica un volum de costos elevat i permet sistematitzar la 

informació que es vol conèixer. Pot tenir, a més , una part comuna per a tots els tipus de fons, 

i una part específica diferenciada per a les diferents tipologies. De fet, el més efectiu és fer 

una enquesta molt bàsica que permeti detectar i fer aflorar els fons, per després definir una 

estratègia més ambiciosa. 

Un punt clau és, si apliquem les mesures anteriors, la difusió de la campanya del Cens. Per 

fer-ho, les xarxes socials poden ser una molt bona eina, tan per difondre la campanya en si, 

com per demanar participació en les enquestes. També poden ser un bon mitjà pedagògic per 

tal d’explicar el projecte i què es vol aconseguir.  

Si ens centrem, un cop més, en els fons patrimonials, un punt que cal explotar més és el 

d’explicar als propietaris d’un fons per què allò que tenen té valor, i per què l’Administració vol 

que aquells fons entrin en un Cens. Això pensem que és clau per tal d’arribar a més gent.  

Per resoldre-ho, es podrien fer guies explicatives encarades als propietaris de fons. En 

aquestes guies s’hi podria explicar què és el Cens, per a què es fa, i fins i tot què pot fer un 

propietari amb el seu fons. Als webs dels Arxius Nacionals de França i el Regne Unit hi ha 

petites guies d’aquest estil. A nivell català només al web de l’Arxiu Nacional hi ha un apartat 

de donacions i no és una guia exactament, només és una adreça i una explicació sumària per 

si un propietari es vol posar en contacte amb l’Arxiu Nacional.  

També cal considerar què pot oferir l’Administració als propietaris d’arxiu. A banda de posar 

en valor els fons i fer-los accessibles, fer un reconeixement públic als donants o als 

col·laboradors podria fer que la predisposició d’alguns propietaris millorés.   

 

5.1.2.La qualitat i la fiabilitat de les dades 

 

L’elaboració del Cens d’Arxius va començar el 2008 i encara no s’ha donat per tancada. Per 

tant, el Cens fa 13 anys que està en curs. A més, l’elaboració no s’ha fet a totes les comarques 

alhora, sinó que es va fent de manera consecutiva. Si mirem el quadre d’elaboració de l’article 

de Planes veurem els anys en què s’ha fet el Cens en cada comarca. Cada zona és diferent: 

així, per exemple, a l’Alt Penedès es va registrar una unitat censal l’any 2012 i 113 el 2014, i 

al Gironès se’n van registrar 38, 142 i 148 els anys 2010, 2011 i 2012, respectivament (Planes, 

2017, 257). A més a més, com dèiem anteriorment, el Cens no marca cap període 

d’actualització de les dades, simplement diu que “s’anirà actualitzant periòdicament”.  

Això comporta el risc que algunes de les dades que consten al Cens no siguin fiables perquè 

hagin canviat durant aquests tretze anys, cosa altament probable, especialment en els arxius 
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en mans privades. No establir un calendari d’actualització hagués tingut sentit si el Cens 

s’hagués fet en un període curt de temps, a mode de foto fixa de l’estat dels arxius públics i 

privats de Catalunya en un moment determinat. Pot ser que aquesta hagués estat la idea 

inicial i que per manca de recursos no s’hagués aconseguit. La qüestió és que aquest fet fa 

dubtar que les dades siguin fiables del tot, pel motiu que dèiem.  

A Escòcia, per exemple, la permanent actualització del Registre és una de les tasques clau: 

cada cinc anys envien cartes d’actualització als propietaris de fons perquè comuniquin si hi ha 

hagut algun canvi (Rosie, 2004, 121). Si bé el personal de l’Arxiu Comarcal o bé el de l’equip 

que faci la campanya haurà d’anar fent actualitzacions periòdiques (que s’hauran de concretar 

en un calendari) també es podria posar a disposició dels propietaris un formulari 

d’actualització, en què es pogués comunicar el canvi de titularitat o d’ubicació, entre d’altres, 

d’un fons d’arxiu, i també fer un correu recordatori per actualitzar les dades de manera 

periòdica. Aquestes comunicacions, evidentment, s’haurien de revisar i segurament no tothom 

faria la comunicació pertinent però que hi hagués la possibilitat de fer-ho estalviaria temps i 

recursos. 

 

5.1.3.L’accés i la difusió de les dades 

  

Si l’accés i la difusió de les dades és sempre un tema sensible, encara ho és més quan parlem 

de fons que estan en mans privades, amb independència de si la informació que contenen 

aquests fons és sensible o no.  

Pel que fa als arxius públics, la difusió i l’accés ja estan regulats per la llei i ja hi ha tècnics 

responsables al capdavant dels centres d’arxius per fer complir les normes. En cas dels fons 

privats, els propietaris es poden negar a entrar al Cens, o posar condicions sobre l’accés i la 

difusió de les dades del seu fons. Això sempre pot passar, però potser una possibilitat de 

solucionar-ho és que l’Administració faci de mitjancera entre els propietaris d’arxius i els 

usuaris, com en el cas d’Escòcia. Així, si un investigador volgués consultar el fons d’una 

empresa o el d’una casa de pagès, no es dirigiria directament als propietaris, sinó a 

l’Administració, que en tindria el contacte i faria de pont entre les dues parts. Aquest agent 

podria ser algú del personal  dels arxius comarcals o bé una unitat creada expressament per 

aquesta finalitat.  

En qualsevol cas, quan es faci la recollida de la informació i l’enquesta cal establir i informar 

als qui la complimentin que les dades formaran part d’un sistema públic d’accés a la informació 

i que han de de manifestar el consentiment exprés perquè el seu fons pugui ser difós. Aquest 
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és un escull que actualment té el Cens d’Arxius, així com els Mapes de Patrimoni cultural de 

la Diputació de Barcelona, i caldria preveure’n una solució. Sinó es pot resoldre, es tindrà el 

coneixement de l’existència dels fons però no es podrà donar transparència a la seva difusió. 
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6.Conclusions 

La hipòtesi d’aquest treball ha estat comprovar fins a quin punt els arxius de propietat privada 

estan enregistrats en el Cens d’Arxius, responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Per bé 

que el Cens abasta totes les tipologies de fons, ens hem centrat en els fons patrimonials com 

a mostra representativa dels fons de propietat privada, tot i que n’hi ha d’altres (d’associacions 

o d’empreses).  

 Per resoldre aquesta qüestió, hem fet una anàlisi del Cens, comparant-lo amb altres 

inventaris de fons privats existents. Lamentablement, no ho hem pogut fer amb els de tot 

Catalunya perquè no hi ha informació disponible, i ens hem centrat en la comparativa entre el 

Cens i els Mapes de Patrimoni de la Diputació de Barcelona (de municipis només d’aquesta 

província) i en els fons de les comarques de Girona, comparant els del Cens amb l’inventari 

publicat a Els arxius patrimonials (Gifre, Matas et al., 2002).  

Un dels problemes del Cens és el perllongament de la seva elaboració, ja que es va començar 

el 2008 i encara no s’ha finalitzat. Això genera un problema de fiabilitat de la informació, ja 

que l’actualització de la fase actual del Cens no està contemplada en cap dels instruments 

d’elaboració, i per tant, és probable que moltes de les dades que actualment hi constin no 

siguin correctes.  

Tanmateix, hem pogut constatar que el Cens és una eina vàlida sobretot pel que fa als arxius 

públics però que perd eficàcia a l’hora d’enregistrar els fons patrimonials que hi ha en mans 

particulars per tot Catalunya. Una mostra d’aquest fet es pot veure en la comparativa entre el 

Cens i l’inventari dels fons patrimonials de Girona, on ens trobem en moltes comarques el 

Cens no arriba a fons que consten en bibliografia existent i publicada de fa temps. També 

comparant el mateix Cens amb els Mapes de Patrimoni de la Diputació de Barcelona hem 

pogut observar com hi ha una gran divergència entre les dades d’una banda i de l’altra. Això 

ens ha fet concloure que el Cens, almenys pel que fa a aquesta mena de fons, segueix una 

metodologia no del tot encertada per aconseguir que el màxim de fons d’aquesta tipologia 

constin al Cens.   

Davant d’això hem volgut fer unes propostes de millora basades en experiències i models que 

hem pogut veure en altres models arxivístics d’altres països. A grans trets, hi ha dues 

tendències pel que fa a polítiques sobre fons de propietat privada: la de captació de fons i la 

que manté els fons, quan es pot, en el lloc d’origen.  

Un exemple de la primera tendència és França, on hi ha arxius especialitzats per tipologies, 

centrats en la captació de fons. De l’altra tendència, n’és exemple Escòcia, amb un Registre 
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d’Arxius que no rep donacions de fons però s’encarrega de fer de mitjancer entre els usuaris 

i els propietaris de fons per tal que els primers hi puguin accedir amb garanties.  

En les nostres propostes de millora hem agafat plantejaments dels dos models. Creiem que 

un model flexible, amb campanyes per fer el Cens especialitzades per tipologia d’arxiu podria 

donar resultats profitosos. Per exemple, un punt fonamental és explicar el valor que aquests 

fons tenen, i explicar molt bé quines són les possibilitats, els drets i els deures d’un propietari 

de fons. Això no vol dir que calgui pretendre que tots els fons siguin dipositats en un centre 

d’arxiu públic, al contrari, sense excloure’n mai la possibilitat. Si un propietari, ben assessorat 

per l’Administració, vol i pot mantenir el seu fons, ha de poder. El que cal és garantir-ne la 

conservació i l’accés, i per això proposem que hi hagi un òrgan mitjancer entre els usuaris i 

els arxius privats.  

El que no trobem desitjable és seguir una de les dues tendències a l’extrem, sinó que ambdues 

es puguin combinar. Al capdavall, l’objectiu final és posar en valor la documentació i la 

informació que conté, i fer que perduri i sigui accessible a tota la ciutadania. Per això hem fet 

un seguit de propostes per millorar el cens que es poden resumir en els següents ítems: 

1.Abast 

-Creació d’equips dedicats a fer el Cens. 

-Campanyes específiques per cada tipologia d’arxiu. 

-Enquesta pública d’inscripció al Cens. 

-Recollida d’informació entre historiadors, genealogistes i/o entesos locals.  

-Guies explicatives per als propietaris d’arxiu.  

-Reconeixements als col·laboradors de les Campanyes.  

 

2.Qualitat i fiabilitat 

-Establir un calendari d’actualització de les dades del Cens. 

 -Obligar a comunicar els canvis significatius al Cens d’Arxius.  

-Establir un canal fàcil de comunicació entre els propietaris d’arxius i el Cens d’Arxius.  
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3.Accés i difusió 

-L’Administració, mitjancera entre propietaris d’arxiu i usuaris. 

-Creació d’una unitat dedicada a posar en contacte les dues parts.  

-Difusió a les xarxes de les campanyes del Cens. 
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8.Annexos 

8.1.Annex 1: Correu de Daniel Piñol Alabart 
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8.2.Annex 2: Resolució de la sol·licitud d’informació feta a la Diputació de Barcelona 

 

 



Com millorar la qualitat de la informació del Cens d’Arxius de Catalunya?/ 52 

 

 



Martí Vallès Reyes / 53 
  

 

 



Com millorar la qualitat de la informació del Cens d’Arxius de Catalunya?/ 54 

 

 



Martí Vallès Reyes / 55 
  

 

 



Com millorar la qualitat de la informació del Cens d’Arxius de Catalunya?/ 56 

 

 

 

 

 

 



Martí Vallès Reyes / 57 
  

8.3.Annex 3: Quantitat de fons patrimonials per municipi, segons els Mapes de 

Patrimoni de la Diputació de Barcelona  

Municipi Número de fons 

Abrera 1 

Aiguafreda 2 

Alella  3 

Alpens 1 

Arenys de Munt 2 

Argentona 6 

Artés 2 

Avià  5 

Avinyó  4 

Avinyonet del Penedès 1 

Begues 1 

Berga 1 

Bigues i Riells  2 

Borredà 4 

Cabrils 3 

Calders 5 

Caldes d’Estrac  1 

Calldetenes 1 

Callús  2 

Casserres 3 

Castellbell i el Vilar  2 

Castellbisbal  1 

Castellgalí  4 

Castellnou del Bages 1 
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Municipi Número de fons 

Castellolí 2 

Centelles 5 

Cubelles 1 

Dosrius 3 

El Brull 2 

El Masnou 2 

El Pla del Penedès 1 

El Pont de Vilomara i Rocafort  2 

Els Hostalets de Pierola 1 

Fogars de Montclús 2 

Gaià 1 

Guardiola de Berguedà 2 

Gurb 4 

La Palma de Cervelló  2 

La Pobla de Lillet 2 

La Torre de Claramunt  1 

L’Ametlla del Vallès 2 

Les Masies de Voltregà 1 

L’Esquirol 4 

L’Hospitalet de Llobregat  1 

Lluçà  1 

Malla 1 

Moià 1 

Montgat 1 

Montmajor 6 

Muntanyola 2 
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Municipi Número de fons 

Mura 5 

Navarcles 1 

Òdena 1 

Olesa de Bonesvalls 2 

Olesa de Montserrat  1 

Olivella  2 

Olost 2 

Olvan 5 

Oristà 5 

Prats de Lluçanès 2 

Premià de Mar 3 

Puig-reig 7 

Pujalt 1 

Rellinars 2 

Ripollet 7 

Rubí  2 

Rupit i Pruit 2 

Saldes 1 

Sant Agustí de Lluçanès 4 

Sant Bartomeu del Grau 3 

Sant Boi de Lluçanès 3 

Sant Joan de Vilatorrada 1 

Sant Julià de Vilatorta 1 

Sant Llorenç d’Hortons 2 

Sant Martí de Centelles 2 

Sant Mateu de Bages 1 
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Municipi Número de fons 

Sant Pere de Ribes 3 

Sant Quintí de Mediona 4 

Sant Quirze Safaja 1 

Sant Salvador de Gaurdiola 4 

Sant Vicenç de Castellet 1 

Sant Vicenç de Torelló  2 

Santa Coloma de Cervelló  1 

Santa Eugènia de Berga 2 

Santa Eulàlia de Riuprimer 2 

Santa Eulàlia de Ronçana 5 

Santa Fe del Penedès 1 

Santa Maria de Merlès 2 

Santa Maria d’Oló  1 

Santa Perpètua de Mogoda 1 

Santa Susanna 2 

Sitges 1 

Súria 3 

Tagamanent 1 

Taradell 9 

Tavèrnoles 5 

Teià 1 

Torrelavit 1 

Ullastrell 1 

Vacarisses 1 

Vallcebre 1 

Vallirana 1 
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Municipi Número de fons 

Vallromanes  1 

Vilada 2 

Vilanova de Sau 1 

Vilobí del Penedès 1  

Total de municipis: 10633 Total de fons: 241 

 

8.4.Annex 4: Taules de fons patrimonials de les comarques de Girona 

8.4.1.Alt Empordà  

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual   Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

1 Armet de la 

Jonquera 

Privat Privat No  

2 Amat de Peralada Privat Privat No 

3 Aroles de Roses Arxiu Municipal de 

Roses 

Arxiu Municipal 

de Roses  

- 

4 Batlle de Borrassà Privat Privat No 

5 Bech de Careda 

d’Agullana 

Privat Privat No 

6 Bonal de Borrassà Privat Privat Sí 

7 Burjó de Lladó Privat Privat No 

8 Cal Notari de Lladó  Privat Privat Sí 

9 Canaleta d’Espolla Privat Privat No 

10 Casademont de 

Vilafant 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà  

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

 
33 El total de municipis amb Mapa de patrimoni fet per la Diputació de Barcelona és de 189 però només 
n’hi ha 106 on hi hagi fons patrimonials censats, segons les dades que ens va facilitar l’Oficina del 
Patrimoni Cultural de la mateixa institució.  
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual   Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

11 Casademont (a) 

Colombó d’Arenys 

d’Empordà 

Privat Privat No 

12 Casals d’Ordis Privat Privat No 

13 Causa de 

l’Armentera 

Privat Privat No 

14 Cebrià de Terrades Privat Privat No 

15 Coll de Roses Arxiu Municipal de 

Roses 

Arxiu Municipal 

de Roses  

- 

16 Comellas 

d’Avinyonet 

Privat Privat No 

17 Cusí de Roses Arxiu Municipal de 

Roses 

Arxiu Municipal 

de Roses  

- 

18 Danés-

Casademont de 

Vilarobau 

(Ventalló) 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

19 Delhom Gilbert de 

Castelló 

d’Empúries 

Arxiu Municipal de 

Castelló 

d’Empúries 

Arxiu Municipal 

de Castelló 

d’Empúries  

- 

20 Fàbrega de Pont 

de Molins 

Privat Privat No 

21 Fages de Castelló 

d’Empúries 

Privat Privat No 

22 Fages de Figueres Privat Privat Sí 

23 Fares de Romanyà Privat Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

24 Fort de Borrassà Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual   Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

25 Geli de 

Vilamacolum 

Privat Privat Sí 

26 Gironella-Roig del 

Port de la Selva 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

27 Gorgot de Figueres Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

28 Gorgot de 

Terrades 

Privat Privat No 

29 Jordà de Pont de 

Molins 

Privat Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

30 Moragas de 

Navata 

Privat Privat No 

31 Nouvilas de 

Castelló 

d’Empúries 

Privat Privat No 

32 Olives de Lladó Privat Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

33 Pasqual de Lladó Privat Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

34 Perramon de 

Ventalló 

Privat Privat Sí 

35 Perxés d’Agullana Privat Privat Sí 

36 Pòlit de 

Vilamaniscle 

Privat Privat Sí  

37 Puig Descals de 

Darnius 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

38 Puig-Massanet de 

Vilafant 

Privat Privat Sí 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual   Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

39 Puig de Vilaür Arxiu Diocesà de 

Girona / Arxiu 

Comarcal de l’Alt 

Empordà  

Arxiu Diocesà de 

Girona / Arxiu 

Comarcal de l’Alt 

Empordà  

- 

40 Rodella de 

Vilanant 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

Arxiu Comarcal 

de l’Alt Empordà 

- 

41 Ribot de Camallera  Arxiu Històric de 

Girona 

Arxiu Històric de 

Girona 

- 

42 Salvatella 

d’Espolla 

Privat Privat No 

43 Serra de Borrassà Privat Privat No 

44 Serra de Sant 

Miquel de Fluvià 

Privat Privat No 

45 Simon de l’Escala Arxiu Municipal de 

l’Escala 

Arxiu Municipal 

de l’Escala 

- 

46 Soler Carles 

d’Espolla 

Privat Privat No 

47 Tallada d’Arenys 

d’Empordà 

Privat Privat No 

48 Terrades 

d’Avinyonet  

Privat  Privat No 

 

 

8.4.2.Baix Empordà 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

1 Alabau de Jafre Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

2 Albert de 

Valloquera 

(Cruïlles) 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà  

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

3 Anglada de 

Fonteta (Forallac) 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

4 Antoniet de Sant 

Joan de Palamós 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós 

- 

5 Argemí-Abadal de 

Rupià 

Privat Privat No 

6 Auladell de Solius 

(Santa Cristina 

d’Aro) 

Privat Privat  No 

7 Baulida de Sant 

Cebrià de Lladó 

(Sant Sadurní de 

l’Heura) 

Privat Privat No 

8 Bisbe de 

Madremanya 

Privat Privat No 

9 Boera de 

Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell  

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

10 Bonet Geronès de 

Fonteta (Forallac) 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

11 Borràs d’Ultramort Privat Privat No 

12 Cabrera de la 

Bisbal 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

13 Caramany de 

Corçà 

Privat Privat No 

14 Carles de 

Torroella de 

Montgrí  

Arxiu Diocesà 

de Girona 

Arxiu Diocesà 

de Girona 

- 

15 Casanovas de 

Casavells  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

16 Casellas de 

Calonge 

Privat Privat No 

17 Castanyer de les 

Olives 

(Garrigoles) 

Privat Privat No 

18 Ciurana Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

19 Climent de Sant 

Sadurní de l’Heura 

Privat Privat No 

20 Comas del Brugar 

de Vulpellac 

(Forallac) 

Privat Privat No 

21 Corominas de la 

Bisbal 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

22 Cruanyes de 

Fenals d’Aro 

(Castell d’Aro)  

Privat  Privat No 

23 Cruïlles-

Peratallada 

(barons de 

Arxiu Nacional 

de Catalunya / 

Arxiu 

Arxiu Nacional 

de Catalunya / 

Arxiu Comarcal 

- 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

Cruïlles i 

marquesos del 

Castell de Torrent) 

Comarcal del 

Baix Empordà 

del Baix 

Empordà 

24 Deulofeu-Jofre de 

Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

25 Estanyol de 

Monells 

Arxiu Diocesà 

de Girona 

Arxiu Diocesà 

de Girona 

- 

26 Ferrer de la Bisbal Privat Privat No  

27 Ferrer de 

Palafrugell  

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

 

28 Fina de la Bisbal Privat Privat No 

29 Follia de Sant 

Sadurní de l’Heura 

Privat Privat No 

30  Foxà i Boixadós, 

senyors del castell 

de Foixà.  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

31 Frigola de 

Palafrugell  

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

32 Frigola de Sant 

Climent de Peralta 

(Forallac) 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

33 Genover de Pins 

(Vilopriu) 

Privat Privat No 

34 Granés de 

Palafrugell34 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

 
34 No l’hem trobat com a tal al web de l’Arxiu Municipal de Palafrugell. Sospitem que es tracta del fons 
personal de Francesc Alsius Granés, dipositat al mateix arxiu. És probable que quan els autors el van 
consultar encara no estigués descrit i més tard passés a ser considerat un fons personal.  
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

35 Grassot de la 

Bisbla 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

36 Madir de 

Palafrugell  

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

37 Margarit de 

Castell d’Empordà 

(la Bisbal) 

Privat Privat No 

38 Martí de Caçà de 

Pelràs (Corçà)  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

39 Massaller de 

Cruïlles 

Privat Privat No 

40 Massaneda de la 

Bisbal 

Privat Privat No 

41 Massot de Palau-

sator 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

42 Molla de Calonge Privat Privat No 

43 Muni de Calonge Privat Privat No 

44 Muní de Pins 

(Vilopriu) 

Privat Privat No 

45 Nadal de Santa 

Cristina d’Aro 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

46 Oliver de Calonge Privat Privat No 

47 Pagès de Calonge Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

48 Pagès de 

Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

49 Pagès Gallart de 

Palamós 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós  

- 

50 Pallimonjo de 

Calonge 

Privat Privat No 

51 Parals de Santa 

Susanna de 

Peralta (Forallac) 

Privat Privat No 

52 Pella i Mauri de 

Cruïlles 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

53 Pi de Santa 

Cristina d’Aro 

Privat Privat No 

54 Plaja de Sant Pol 

de la Bisbal  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

55 Pouplana de la 

Bisbal 

Privat Privat No 

56 Puigmiquel de 

Sant Sadurní de 

l’Heura 

Privat Privat No 

57 Puig Salellas de 

Cruïlles 

Privat Privat No 

58 Quintana de 

Colomers 

Privat Privat No 

59 Ragolta de 

Calonge 

Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

60 Ribera de la Bisbal Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

61 Riembau de 

Castell d’Aro  

Privat Privat No 

62 Riquer, 

marquesos de 

Benavent  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

63 Robert, 

marquesos de 

Robert i comtes de 

Torroella de 

Montgrí  

Privat Privat No 

64 Romaguera 

d’Ullastret 

Privat Privat No 

65 Ros de les Olives 

(Garrigoles) 

Privat Privat No 

66 Rossich de Corçà Privat Privat No 

67 Rufí-Pagès de 

Gualta 

Privat Privat No 

68 Sabater de 

Calonge  

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

69 Salamó de la 

Bisbal 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

70 Sardà de Rupià Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

71 Sardó de Calonge Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà 

- 

72 Sitjar de Castell 

d’Aro 

Privat Privat No 

73 Torroella de Fitor Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós  

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Palamós 

- 

74 Ullastres de Sant 

Pol de la Bisbal 

Privat Privat No 

75  Vancells Salvadó 

de Monells 

Privat Privat No 

76 Vehí de la Bisbal Privat Privat No 

77 Vicens de Solius 

(Santa Cristina 

d’Aro) 

Privat Privat No 

78 Vehí de 

Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

79 Vidal de la Bisbal Privat Privat No 

80 Vidal de 

Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

- 

81 Xicoira de 

Palafrugell35 

Arxiu Municipal 

de Palafrugell 

? - 

 

 
35 No l’hem trobat al web de l’Arxiu Municipal de Palafrugell.  
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8.4.3.Cerdanya 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

1 Fuixet-Porta Arxiu 

Comarcal de la 

Cerdanya 

Arxiu Comarcal 

de la Cerdanya 

- 

2 Nicolau Guasch36 Arxiu 

Comarcal de la 

Cerdanya 

? - 

 

8.3.4.Garrotxa 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

1 Aiguanegra de 

Sant Joan les 

Fonts 

Privat Privat Sí 

2 Aulina de Capsec 

(la Vall de Bianya) 

Privat Privat Sí 

3 Avellana de les 

Preses 

Privat Privat Sí 

4 Bastons de Sant 

Feliu de Pallerols 

Privat Privat Sí 

5 Batlle del Torn 

(Sant Ferriol) 

Privat Privat No 

6 Bellsolà de Besalú Privat Privat Sí  

7 Blanc dels Angles 

(Montagut de 

Fluvià)  

Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa  

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

 
36 No l’hem trobat, amb aquest nom, al quadre de fons del web de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.  
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

8 Bossa de Sant 

Ponç de l’Aulina (la 

Vall de Bianya) 

Privat Privat Sí 

9 Cabrafiga d’Olot Privat Privat Sí 

10 Callís de la Vall de 

Bianya 

Privat Privat Sí 

11 Campderric de 

Sant Iscle de 

Colltort 

Privat Privat Sí 

12 Camps de les 

Preses 

Privat Privat Sí 

13 Canadell de Sant 

Joan les Fonts 

Privat Privat Sí 

14 Casabó d’Olot  Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

15 Casabona d’Olot Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

16 Claperols de Sant 

Joan les Fonts 

Privat Privat Sí 

17 Colomer de Santa 

Margarida de 

Bianya (la Vall de 

Bianya) 

Privat Privat  No 

18 Colldecarrera de la 

Vall de Carrera (la 

Vall de Bianya) 

Privat Privat No 

19 Collellmir d’Olot Privat Privat No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

20 Coromina de Santa 

Pau 

Privat Privat No 

21 Costa dels Angles 

(Montagut de 

Fluvià) 

Privat Privat No 

22 Desprat de la Vall 

d’en Bas  

Privat  Privat  No 

23 Dorca de Riudaura  Privat  Privat  Sí 

24 Dou de Sant 

Esteve d’en Bas  

Privat Privat  No 

25 Espunya de la Vall 

de Bianya 

Privat  Privat  No 

26 Esquena de 

Joanetes (la Vall 

d’en Bas) 

Privat  Privat  Sí  

27 Esquenadases de 

Joanetes (la Vall 

d’en Bas) 

Privat Privat  No 

28 Fàbrega de Sant 

Feliu de Pallerols  

Privat  Privat  No 

29 Falgàs de Segueró 

(Beuda) 

Privat  Privat  No 

30 Ferrer Noguer de 

Besalú 

Privat  Privat  Sí  

31 Ferrussola de 

Montagut de Fluvià 

Privat  Privat  Sí  

32 Fonoses de Sant 

Jona les Fonts 

Privat  Privat  No 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

33 Ginabreda de 

Capsec (la Vall de 

Bianya) 

Privat  Privat  Sí 

34 Gridó de 

Castellfollit de la 

Roca 

Privat Privat  No 

35 Guardiola de Sant 

Joan les Fonts 

Privat  Privat  Sí  

36 Gussinyé de 

Castellfollit de la 

Roca 

Privat  Privat  No 

37 La Mata de les 

Preses 

Privat  Privat  Sí  

38 La Torra de Sant 

Feliu de Pallerols 

Privat  Privat No 

39 Llaudes de Besalú Privat  Privat  No 

40 Llongarriu de la 

Vall de Bac (la Vall 

de Bianya) 

Privat  Privat  No 

41 Maholà de Lligordà 

(Beuda) 

Privat  Privat  Sí  

42 Masós de 

Montagut de Fluvià 

Privat  Privat  Sí 

43 Massias d’Olot  Privat  Privat  Sí  

44 Molera de Sant 

Joan les Fonts 

Privat  Privat  Sí  

45 Noguer de 

Segueró (Beuda) 

Privat  Privat  Sí  
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

46 Noguer del Torn 

(Sant Ferriol) 

Privat  Privat No 

47 Oliveras d’Olot  Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

48 Paiola de Sant 

Esteve d’en Bas 

Privat  Privat  Sí  

49 Pallerols de Sant 

Feliu de Pallerols 

Privat  Privat  No 

50 Peracaula de Sant 

Joan les Fonts 

Privat  Privat  No 

51 Pou de Maià de 

Montcal 

Privat  Privat  No 

52 Prat de Sant Iscle 

de Colltort (Sant 

Feliu de Pallerols) 

Privat Privat  No 

53 Puigdemont de 

Sant Martí de 

Tornadissa (la Vall 

de Bianya) 

Privat  Privat  Sí  

54  Puigdevall d’Olot Privat  Privat  No 

55 Pujol Galceran de 

Sadernes (Sales 

de Llierca) 

Privat  Privat  Sí  

56 Pujol de les Preses Privat  Privat  No 

57 Pujol Sabater de 

Tortellà 

Privat  Privat Sí 

58 Reixach de Mieres Privat Privat Sí 
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 Nom del fons Estat el 2002 Estat acutal  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

59 Riera de Dosquers 

(Maià de Montcal) 

Privat Privat No 

60 Salavia de Mieres Privat Privat Sí 

61 Serrat de la Pinya 

(Vall d’en Bas) 

Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

62 Simon de Tortellà Privat Privat Sí 

63 Socarrats de la Vall 

de Bianya 

Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

64 Solà de Mieres Privat Privat Sí 

65 Solà-Morales 

d’Olot 

Privat Privat Sí 

66 Sorribas de Sant 

Jaume de Llierca  

Privat Privat No 

67 Trinxeria d’Olot Arxiu 

Comarcal de la 

Garrotxa 

Arxiu Comarcal 

de la Garrotxa 

- 

68 Toron de Sant 

Salvador de 

Bianya (la Vall de 

Bianya) 

Privat Privat No 

69 Vallgornera d’Olot Privat Privat No 

70 Vayreda d’Olot Privat Privat Sí 

71 Ventós d’Olot Privat Privat No 

72 Verdaguer de 

Mieres 

Privat Privat Sí 

73 Vilanova d’Olot Privat Privat No  
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8.4.5.Gironès 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat?  

1 Adroer de 

Viladasens 

Privat Privat, fons de 

complement de 

l’Arxiu Històric 

de Girona 

- 

2 Barceló de Sant 

Jordi Desvalls 

Privat Privat No 

3 Batlle de Sant Jordi 

Desvalls 

Privat Privat No 

4 Bisbe de 

Madremanya 

Privat Privat No 

5 Borrell de 

Llagostera  

Arxiu Municipal 

de Llagostera 

Arxiu Municipal 

de Llagostera 

- 

6 Bosch de 

Llambilles 

Privat Privat No 

7 Bosser (o can Prat 

del Puig) de Celrà 

Privat Privat No 

8 Camps 

(marquesos de 

Camps i barons 

d’Algerri) 

Arxiu Municipal 

de Salt  

Arxiu Municipal 

de Salt  

- 

9 Camps de Celrà Privat Privat No 

10 Casademont de 

Sant Jordi Desvalls 

Privat Privat No 

11 Coll (Cal Mut) de 

Salt 

Privat  Arxiu Municipal 

de Salt  

- 
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12 Cors-Guinard de 

Celrà 

Privat Privat, fons de 

complement de 

l’Arxiu Històric 

de Girona 

- 

13 Espígol de Canet 

d’Adri  

Arxiu Històric 

de Girona 

Arxiu Històric de 

Girona 

- 

14 Galí de Cervià de 

Ter 

Privat Privat No 

15 Gimpera de Sant 

Martí Vell 

Privat Privat No 

16 Gispert-Sauch de 

Vilablareix 

Privat Privat No 

17 Heras d’Adri Privat Privat No 

18 Julià de Sant Jordi 

Desvalls  

Arxiu Històric 

de Girona 

Arxiu Històric de 

Girona 

- 

19 Llach de Sant Martí 

Vell 

Privat Privat No 

20 Llambí de Penedes 

(Llagostera) 

Privat  Arxiu Municipal 

de Llagostera  

- 

21 Marquès de 

Madremanya 

Privat Privat No 

22 Martí de 

Viladasens 

Privat Privat No 

23 Masó de Girona Privat Privat No 

24 Massot de Juià Privat Privat No 

25 Mauvert d’Olivars 

de Sant Jordi 

Desvalls 

Privat Privat No 
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26 Negre Arxiu Municipal 

de Girona 

Arxiu Municipal 

de Girona 

- 

27 Oller d’Esclet 

(Cassà de la 

Selva) 

Privat Arxiu Municipal 

de Cassà de la 

Selva 

- 

28 Perich de Flaçà Privat Privat No 

29 Porcell de 

Montfullà 

(Bescanó) 

Privat Privat No 

30 Prim de Bordils Privat Privat No 

31 Reig d’Estanyol Privat Privat No 

32 Rodas de 

Llagostera  

Arxiu Municipal 

de Llagostera  

Arxiu Municipal 

de Llagostera 

- 

33 Romeu  Arxiu Municipal 

de Llagostera 

Arxiu Municipal 

de Llagostera 

- 

34 Rosés de Girona Arxiu Històric 

de Girona 

Arxiu Històric de 

Girona 

- 

35 Sàbat de Celrà Privat  Arxiu Històric de 

Girona 

- 

36 Saló de Sant Martí 

Vell 

Arxiu 

Comarcal del 

Baix Empordà / 

Privat 

Arxiu Comarcal 

del Baix 

Empordà / 

Privat, fons de 

complement de 

l’ Arxiu Històric 

de Girona 

- 

37 Salvador de 

Romanyà de la 

Selva 

Privat, fons de 

complement 

de l’Arxiu 

Privat, fons de 

complement de 

- 
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Històric de 

Girona 

l’Arxiu Històric 

de Girona 

38 Soler de Vilanna 

(Bescanó) 

Privat Privat No 

39 Serradevall de 

Sant Gregori 

Privat Privat No 

40 Sitjar de Salt Privat  Arxiu Municipal 

de Salt  

- 

41 Sunyer de Taialà Privat Privat No 

42 Teixidor de 

Madremanya 

Privat Arxiu Històric de 

Girona 

- 

43 Thomàs de Sant 

Jordi Desvalls 

Privat Privat No 

44 Torre Llupiana de 

Campllong 

Privat Privat No 

45 Torre Roseta de 

Quart 

Privat Privat No 

46 Vall-llosera 

d’Aiguaviva 

Privat Privat No 

47 Veray de Celrà  Arxiu Històric 

de Girona 

Arxiu Històric de 

Girona 

- 

48 Verdaguer de Sant 

Gregori 

Privat Privat No 

49 Vidal del Rissech 

(Madremanya) 

Privat Privat, fons de 

complement de 

l’ Arxiu Històric 

de Girona 

- 

50 Vinyals de Bordils Privat Privat No 
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51 Vinyoles d’Amunt 

de Sant Mateu de 

Montnegre (Quart)  

Privat Privat, fons de 

complement de 

l’ Arxiu Històric 

de Girona 

- 

 

8.4.6.Pla de l’Estany 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat? 

1 Ameller de 

Banyoles 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany  

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany  

- 

2 Anglada de Vilert 

(Esponellà) 

Privat Privat No 

3 Brugada Privat Privat  No 

4 Butinyà de 

Banyoles  

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

5 Campolier de 

Miànigues 

(Porqueres) 

Privat Privat No 

6 Casademont de 

Ventajols (Sant 

Miquel de 

Campmajor) 

Privat Privat No 

7 Colomer de 

Banyoles 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 
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8 Comes-Espígol de 

la Mota (Palol de 

Revardit)  

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

9 Congost de Camós  Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

10 Costa de Mata 

(Porqueres) 

Privat Privat No 

11 Daunís-Carreras 

d’Anglès  

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

12 Demont d’Orfes 

(Vilademuls) 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

13 Estany de Sant 

Miquel de 

Campmajor 

Privat Privat No 

14 Fares de 

Fontcoberta 

Privat Privat No 

15 Figa de Santa 

Llogaia de Terri 

(Cornellà de Terri) 

Privat Privat No 

16 Frigola de Sant 

Andreu de Mata 

Privat Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

17 Garcia Privat Privat No 

18 Gifra Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 
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19 Grau de Vilafreser 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

20 Guardiola de 

Banyoles 

Privat Privat No 

21 Hostench Torrent 

de Banyoles 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

22 Huguet de 

Terradelles 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

23 Illa de Serinyà Privat Privat No 

24 Lleal de les Olives 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

25 Llorens-Queralt-

Bartra  

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

26 Mariscot de Camós Privat Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

 

27 Masos de 

Centenys 

(Esponellà) 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

28 Oller de Banyoles Privat Privat No 

29 Ordis de Crespià Privat Privat No 

30 Palomeras  Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 
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31 Pijoan-Saurí de 

Centenys 

(Esponellà) 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

32 Planaferrana de 

Sant Miquel de 

Campmajor 

Privat Privat No 

33 Plantés de Falgons 

(Sant Miquel de 

Campmajor) 

Privat Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

34 Porcioles de 

Crespià 

Privat Privat No 

35 Prat de Vilert 

(Esponellà) 

Privat Privat No 

36 Puig de Viladamí Privat Privat No 

37 Riuró de Vilamarí 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

38 Ros de Terradelles 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

39 Rovira de Sant 

Miquel de 

Campmajor 

Privat Privat No 

40 Salvatella de 

Fontcoberta 

Privat Privat No 

41 Sutirà de Pujarnol 

(Porqueres) 

Privat Privat No 

42 Tassi Dellunder 

Puigpalter 

(Banyoles) 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 
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43 Teixidor de 

Pedrinyà (Crespià) 

Arxiu 

Comarcal del 

Pla de l’Estany 

Arxiu Comarcal 

del Pla de 

l’Estany 

- 

44 Trull de Banyoles Privat Privat No 

45 Viader de Parets 

d’Empordà 

(Vilademuls) 

Privat Privat No 

 

8.4.7.Ripollès 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual  Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat? 

1 Blanxart de Sant 

Joan de les 

Abadesses  

Arxiu Municipal 

de Sant Joan 

de les 

Abadesses  

Arxiu del 

Monestir de 

Sant Joan de les 

Abadesses  

- 

2 Cavaller de Vidrà Privat  Privat  No 

3 Mariner de Sant 

Pau (Camprodon) 

Privat  Privat  No 

4 Huguet-Ramis de 

Vilallonga de Ter 

Privat  Privat  No 

5 Llimós de les Lloses Privat  Privat  Sí 

6 Sitjar de 

Creixenturri 

(Camprodon) 

Privat  Privat  No 

7 Surroca de Beget Privat  Privat  No 

8 Vaquer de Ripoll Privat  Privat  No 
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9 Vila de Llaés 

(Ripoll) 

Privat  Privat  No  

 

8.4.8.La Selva 

 Nom del fons Estat el 2002 Estat actual Consta al Cens 

d’Arxius de la 

Generalitat? 

1 Aregay de Vidreres Privat Privat No 

2 Aromí de Tossa de 

Mar 

Privat Privat Sí  

3 Artigues de 

Maçanet de la 

Selva 

Privat Privat No 

4 Boada de Blanes  Arxiu Municipal 

de Blanes 

? - 

5 Buixalleu de Sant 

Feliu de Buixalleu 

Privat Privat No 

6 Buscatell 

d’Hostalric 

Privat Privat No 

7 Calderó de 

Riudellots de la 

Selva  

Arxiu Històric 

de la Ciutat de 

Griona 

Arxiu Històric de 

la Ciutat de 

Girona 

- 

8 Carreras de 

Riudellots de la 

Selva 

Privat Privat  No 

9 Casellas de Santa 

Coloma de Farners 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva  

Privat / Fons de 

complement de 

l’ Arxiu 

- 
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Comarcal de la 

Selva 

10 Castell de Vilobí 

d’Onyar 

Privat Privat Sí  

11 Castelldosrius-

Olmera d’Anglès  

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

12 Ciurana de 

Riudellots de la 

Selva 

Privat Privat No 

13 Companyó de 

Santa Seculina 

(Caldes de 

Malavella) 

Privat Arxiu Municipal 

de Llagostera  

- 

14 Coris de Tossa de 

Mar 

Privat Privat No 

15 Cubarsí de Vilobí 

d’Onyar 

Privat Privat  No 

16 Cubies de Santa 

Coloma de Farners  

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

17 Fàbrega-Daví de 

Lloret de Mar 

Privat Privat No 

18 Fàbregas de Santa 

Coloma de Farners 

Privat Privat No 

19 Falguera de Tossa 

de Mar 

Privat Privat  No 
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20 Felip de Maçanet 

de la Selva 

Privat Arxiu Municipal 

de Maçanet de 

la Selva 

- 

21 Figueres de 

Riudarenes 

Privat Privat No 

22 Fita de Maçanet de 

la Selva 

Privat Privat No 

23 Guinard-

Ball·lletina i Xiberta 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Lloret de Mar 

Servei d’Arxiu 

Municipal de 

Lloret de Mar 

- 

24 Iglésias de Santa 

Creu d’Horta 

(Osor) 

Privat Privat Sí 

25 Jonquera d’Amer  Privat Privat No 

26 Llandrich de Santa 

Coloma de Farners 

Privat Privat No 

27 Llobet de Vidreres Privat Privat No 

28 Llorens de Blanes  Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

29 Madí i Rusiñol  Arxiu Municipal 

de Sils 

Arxiu Municipal 

de Sils 

- 

30 Martí de Tossa de 

Mar  

Arxiu Històric 

Municipal de 

Tossa de Mar 

?  

31 Masoller de 

Riudarenes 

Privat  Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

32 Massaneda de 

Santa Coloma de 

Farners 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

- 
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l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

33 Massaguer  Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

34 Mundet de Caulès 

(Vidreres) 

Privat Privat No 

35 Oms de Blanes  Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

36 Parés de Blanes  Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

37 Perdigó-Moliné de 

Blanes  

Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

38 Petrinxo de 

Castanyet  

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

39 Pla de Caldes de 

Malavella 

Privat Privat No 

40 Planas de Santa 

Coloma de Farners 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

41 Poch de Santa 

Seculina (Caldes 

de Malavella) 

Privat Arxiu Municipal 

de Llagostera 

- 
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42 Prat de Santa 

Coloma de Farners 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

43 Puig-Burcet de 

Riudarenes 

(Blanes) 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

44 Puigvert de Vilobí 

d’Onyar 

Privat Privat No 

45 Rei de Blanes Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

46 Reyner de 

Maçanet de la 

Selva 

Privat Privat No 

47 Riera de Sant 

Miquel de Cladells 

(Santa Coloma de 

Farners)  

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

48 Roger de Blanes  Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 

49 Ros-Batlle de 

Riudellots de la 

Selva  

Privat Privat No 

50 Rosquellas  Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

51 Sallés  Arxiu Històric 

Municipal de 

Tossa de Mar 

?  
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52 Sampsó de 

Maçanet de la 

Selva 

Privat Privat No 

53 Silu de Maçanet de 

la Selva 

Privat Privat No 

54 Sobirà de Santa 

Creu (Osor) 

Privat Privat No 

55 Soler de Susqueda  Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

56 Soliva de 

Riudarenes 

Privat Privat No 

57 Trincheria de 

Maçanet de la 

Selva 

Privat Arxiu Municipal 

de Maçanet de 

la Selva 

- 

58 Tusell d’Hostalric Privat Privat No 

59 Vallicrosa de la 

Sala, de Vallors 

(Sant Hilari 

Sacalm) 

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Privat / Fons de 

complement de 

l’Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 

60 Vendrell de 

Maçanet de la 

Selva 

Privat Privat No 

61 Vilà de Lloret de 

Mar 

Privat Privat No 

62 Vilà i Carbó de 

Blanes  

Arxiu Municipal 

de Blanes 

Arxiu Municipal 

de Blanes 

- 
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63 Vinyes de la 

Cellera de Ter  

Arxiu 

Comarcal de la 

Selva 

Arxiu Comarcal 

de la Selva 

- 
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