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CARTA DE SERVEIS 
 
EL SAF 
El SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, VETLLA 

per la preservació, conservació, gestió i difusió del patrimoni documental dels monestirs que 
l’integren: 
- Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 
- Sant Daniel de Girona 
- Sant Benet de Montserrat 
- La Santa Família de Manacor 
- Santa Maria de Puiggraciós 
Tres de les cinc comunitats conserven els FONS DOCUMENTALS que han generat i aplegat durant 
més de deu segles d’història de la Catalunya Vella. Amb un volum d’uns 100 ml i més de 7.000 
pergamins. 
El SAF TREBALLA perquè se segueixi avançant en la investigació de la història de les comunitats 
federades, així com en el coneixement del monacat femení benedictí a casa nostra. 
 

 
 
OFEREIX 

SERVEI DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ 

Per la recerca i la investigació. 
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SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

Per a la recerca i la publicació, però també per a comunicació pública o ús publicitari. 

VISITES GUIADES ALS CENTRES D’ARXIU 

Destinades a estudiants de batxillerat o d’universitat, entitats i centres culturals que vulguin 
conèixer la història i el patrimoni documental conservat als centres d’arxiu històric del SAF. 
Per a grups, màxim 20 persones.  
Durada: hora i mitja aproximadament. 

SESSIONS DE DOCÈNCIA A L’ARXIU 

Servei destinat a professors que desitgin usar l’espai i el patrimoni documental conservat en els 
centres d’arxiu històric del SAF per impartir classes pràctiques als seus alumnes. 
Per a grups de 15 a 20 persones. 
Durada: a convenir amb el professor. 
 

 
 
PROGRAMA 

JORNADES I CURSOS 

Cada any programa i organitza diverses jornades, cursos o tallers orientats a la formació 
complementària en l’àmbit de l’arxivística, la història i les diverses ciències afins (diplomàtica, 
paleografia, musicologia, etc.). 

ITINERARIS HISTÒRICS 

Itineraris, excursions i vistes guiades a l’entorn dels monestirs femenins benedictins catalans i 
dels seus espais històrics. 
Cada any programa dos itineraris històrics. Tots els itineraris també s’ofereixen per a grups (de 
10 a 20 persones) amb concertació prèvia. 

CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, PUBLICACIONS 

I tot tipus d’activitat formativa o cultural relacionada amb el patrimoni documental i cultural 
històric del monacat benedictí femení. Activitats que pot organitzar en col·laboració amb altres 
entitats. 
 
 
SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 
Monestir de Sant Benet 
08199 Montserrat 
93 835 00 78 ext. 26 
correu-e.: saf.mbc@gmail.com 
web: www.federaciobenedictines.cat 
twitter: @SAFmbc 
facebook: saf.mbc 
 
Horari d’atenció: 
De dilluns a divendres 
matí: 10:00 a 13:00 
tarda: 16:00 a 18:00 

matí: 10:00 a 13:00 
tarda: 16:00 a 18:00 
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La Federació Catalana de Monges Benedictines (d’ara endavant la Federació) 

presenta el Projecte de creació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 

Monges Benedictines. Un projecte innovador, que suposa la col·laboració entre quatre 

comunitats autònomes de monges benedictines, per tal de donar resposta als 

problemes i les necessitats que comporta el tractament i la conservació del patrimoni 

documental privat que custodien. 

Tres de les quatre comunitats de la Federació, conserven en els seus monestirs els 

fons documentals que les seves predecessores han generat i aplegat al llarg de les 

seves vides. Uns fons, que tot i ser de propietat privada, documenten més de mil anys 

d’història de Catalunya, des dels seus orígens al segle X-XIII fins als nostres dies. Sent 

testimoni escrit no només de la història i l’evolució de les respectives comunitats 

monàstiques, sinó també de tots els canvis, conflictes i protagonistes que aquestes 

comunitats compartiren al llarg de més de mil anys d’història amb la societat i 

l’església catalana. Canvis com el pas d’una societat feudal a una societat de classes 

dins un sistema capitalista, de la davallada de la noblesa catalana i el naixement de la 

burgesia; de conflictes com la Guerra dels Segadors, la Guerra del Francès, la 

Setmana Tràgica de Barcelona o la Guerra Civil Espanyola; i protagonistes com la 

comtessa Ermessenda de Barcelona, o Adelaida,  primera abadessa de Sant Pere de 

les Puel·les i segurament filla dels fundadors del monestir, els comtes de Barcelona 

Sunyer i Riquilda. Uns fons que abasten deu segles d’història de l’anomenada 

Catalunya Vella. 
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1. La Federació Catalana de Monges Benedictines i e ls seus arxius 

 

La Federació Catalana de Monges Benedictines fou creada el 1960 després de la 

visita apostòlica encomanada per Roma al pare abat Aureli Maria Escarré de la 

comunitat de monjos de Santa Maria de Montserrat. A l’inici la Federació fou 

constituïda pels monestirs de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, Sant Daniel de 

Girona i Sant Benet de Montserrat, i posteriorment s’integrà la comunitat de la Santa 

Família de Manacor; les quatre a dia d’avui constitueixen la Federació. Una unió que 

buscava la col·laboració fraternal entre les comunitats en tots aquells aspectes comuns 

que comparteixen com a benedictines.  

El monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona és la primera comunitat 

monàstica femenina de la ciutat de Barcelona, doncs fou fundada abans del 16 de juny 

de 945, data en la qual el bisbe Guilarà de Barcelona consagrà l’església a petició del 

comte de Barcelona, Sunyer i la seva esposa Riquilda. Foren els comtes de Barcelona 

els fundadors d’aquesta comunitat, i molt provablement la seva filla en fou la primera 

abadessa Adelaida. Degut al seu emplaçament fora muralles primer i dins la ciutat 

després, fou testimoni i part involucrada en totes les guerres i setges que patí la ciutat, 

fins que l’exclaustració de 1835 en motivà la seva sortida, i el seu posterior 

assentament el 1879 a Sarrià; on ara resideixen. De l’antic monestir només en resta 

l’església, ara com a parròquia de Sant Pere de les Puel·les. El 1973 es constitueix la 

comunitat del santuari de Puiggraciós (Vallès Oriental) com a filial de Sant Pere de les 

Puel·les. Avui dia viuen en comunitat trenta-quatre monges, les quals desenvolupen 

entre altres activitats, el Taller d’Enquadernació, el Taller de Restauració de 

documents gràfics, el Taller d’ornaments litúrgics i un servei d’hostatgeria.    

Sant Daniel de Girona, fou fundat entre el 1015 i el 1018, fora muralles de Girona, 

a la vall de nom homònim, per la comtessa Ermessenda de Barcelona i el seu fill 

Berenguer Ramon I. És l'única comunitat benedictina femenina de Catalunya que 

resideix en el mateix lloc on va néixer. La seva història va molt lligada a la de la ciutat 

de Girona i a la del territori que l’envolta. Bona mostra d’això és la incorporació el 1424 

del priorat benedictí de Santa Maria del Mar de Calonge, el 1447 del de Santa 

Margarida del Prat de Roses i el 1560 del priorat cistercenc de Valldemaria, situat a 

Maçanet de la Selva. A dia d’avui, Sant Daniel està format per 10 monges que 

treballen en el Taller d’ornaments litúrgics i en la Residència d’estudiants 

universitàries.  

La comunitat de Sant Benet de Montserrat és la comunitat benedictina més recent 

de Catalunya, fundada el 1952 a la muntanya de Montserrat de la unió dels monestirs 

de Sant Benet de Mataró (1881-1952) i del de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona 
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(c. 1236-1952), aquesta última fou la primera comunitat clarissa de Catalunya que el 

1513 passà a ser benedictina. Sant Benet de Montserrat compte avui amb la comunitat 

més nombrosa de la Federació, amb trenta-vuit germanes que entre altres activitats 

destaquen per la seva producció de peces de ceràmica i la hostatgeria.  

Santa Família de Manacor fou en origen una comunitat pertanyent a les Serventes 

de la Santa Família, una congregació pròpia de les Illes Balears, que els anys seixanta 

del segle XX passà a seguir la regla de Sant Benet tot conservant el seu nom. Es 

tracta d’una comunitat molt recent, motiu pel qual no compte amb un fons d’arxiu 

històric.  

Entre les finalitats de la Federació, contemplades en els seus estatuts, hi ha la 

“d’assegurar que les relacions entre els Monestirs de la Federació sigui una veritable 

font d’enriquiment i d’ajut eficaç i recíproc, sia per l’estudi dels problemes que els 

afecten, sia per l’intercanvi de serveis a favor de cadascun dels Monestirs necessitats” 

(II.6.2). Entre aquests serveis que es poden prestar els Monestirs federats, els estatuts 

tenen en compte l’organització de treballs d’estudi entre les monges de la Federació, 

com és ara: [entre d’altres el] d’arxiu (II.7.6). 

Per tant, des dels inicis de la Federació Catalana de Monges Benedictines s’ha vist 

com un punt en comú que pot ser objecte de treball conjunt, l’arxiu. I és que les 

comunitats, tot i la seva autonomia i les particularitats de cadascuna, comparteixen 

una mateixa història i el seguiment a la regla de Sant Benet. Elements que fan que la 

producció documental d’aquestes comunitats al llarg de la seva història segueixin un 

mateix camí, el qual avui els porta a replantejar-se noves vies de treball conjunt als 

respectius arxius monacals.   

Per l’antiguitat dels monestirs, tres dels quatre que conformen la Federació 

posseeixen fons documentals històrics; són Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, 

Sant Daniel de Girona i Sant Benet de Montserrat. Si bé, cada arxiu és independent de 

la resta, la unió intel·lectual dels respectius fons d’arxiu suposa un volum documental 

de noranta-un metres lineals de documentació en paper i 7121 pergamins, amb una 

cronologia que abraça més de mil anys d’història (des del segle X -el document més 

antic és de 938- fins als nostres dies), i amb un abast geogràfic ampli, que des de les 

ciutats de Barcelona i Girona, s’estén per tot el seu àmbit d’influència: la Catalunya 

Vella.  

Com a comunitats autònomes cada arxiu monacal té els seus fons i la seva guia 

d’arxiu, la qual a través d’una descripció arxivística normalitzada, seguint la NODAC 

(Norma de Descripció Arxivística de Catalunya), permet fer-nos una idea ràpida de la 

documentació que custodia cada centre (vegeu annexes).  
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Per tal d’entendre l’abast d’aquest projecte, és necessari conèixer els fons 

documentals que custodia cada un dels centres d’arxiu de la Federació. 

 

1. 1. Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·l es (AMSPP) 

 

La gestió de l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona recau 

en la comunitat que l’ha generat, la comunitat de monges benedictines de Sant Pere 

de les Puel·les, i la germana que n’és la responsable, Maria-Lurdes Solé Camañes. 

L’arxiu custodia dos fons i dues col·leccions: 

- 1. Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelo na, 945 (obert) 

Fons monacal produït per la comunitat de monges benedictines de Sant Pere de 

les Puel·les de Barcelona en el transcurs de la seva existència des dels seus 

orígens el segle X (945) fins a l’actualitat. Es tracta doncs d’un fons que resta 

obert, i per bé que es troba format per un fons històric de cinquanta-vuit metres 

lineals de documentació en paper, 2262 pergamins i catorze cantorals (s. XV-

XVIII), la producció documental d’avui dia fa que augmenti constantment de volum. 

Es tracta del fons més important de l’Arxiu de Sant Pere, tan en quant a volum com 

a contingut, però per les seves àmplies possibilitats d’estudi també s’alça com el 

fons més prolífer i versàtil de tots els fons i col·leccions conservats als arxius dels 

monestirs de la Federació. Un fet que resta palès amb l’abundant ventall de 

publicacions i estudis duts a terme a partir de la documentació d’aquest fons: 

estudis sobre el propi monestir de Sant Pere, el monacat femení benedictí, les 

relacions amb l’Església, la ciutat de Barcelona, la gestió del patrimoni, la literatura 

i la música, etc. Per això és també el fons documental que centra el volum de 

consultes més ampli dels arxius de la Federació. 

 

- 2. Llegat Ferran , s. XV-XVII 

Petit fons patrimonial format per dotze pergamins i tres documents en paper dels 

segles XV-XVII. Hom no coneix el motiu ni la forma d’ingrés d’aquest petit fons 

documental extern a la comunitat, i que avui dia resta inclòs dins el fons del 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les.   

 

- 3. Col·lecció de goigs 

Com indica el títol, es tracta d’una col·lecció, és a dir, d’una agrupació factícia de 

documentació per la tipologia documental de la mateixa, goigs de temàtica i origen 

divers, reunits per la comunitat de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona.  
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- 4. Col·lecció d’ex libris 

Agrupació d’aproximadament cent ex libris del segle XX, majoritàriament, i de 

diferents orígens, reunits per la comunitat de Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona.  

 

1. 2. Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona ( AMSDG) 

 

L’Arxiu Monacal de Sant Daniel de Girona (AMSDG), és l’arxiu de la comunitat de 

Sant Daniel, i com a tal alberga documentació produïda per ella mateixa, fruit de llur 

activitat, i documentació externa a la comunitat, que ha reunit al llarg de la seva vida 

per un o altre motiu.  

Són tres els fons custodiats i gestionats per l’AMSDG, dos fons i una col·lecció: 

- 1. Monestir de Sant Daniel de Girona , 938 (obert) 

Fons monacal produït per la comunitat de Sant Daniel de Girona fruit de llur 

activitat, i dels monestirs que durant el segle XV s’hi annexionaren, tals com: Santa 

Margarida de la Garriga o dels Prats de Roses, Santa Maria del Mar de Calonge i 

Santa Maria de Valldemaria de Maçanet de la Selva. Consta d’onze metres lineals 

de documentació en paper i 1409 pergamins. 

Aquest és el principal fons de l’arxiu de Sant Daniel, tan en quant a volum 

documental, com a cronologia i importància, doncs és el testimoni documental de 

l’existència i l’activitat del monestir de Sant Daniel al llarg de la seva vida, des del 

segle XI fins avui dia. Per tant, es tracta d’un fons obert que ressegueix la vida del 

seu productor, la comunitat de monges benedictines de Sant Daniel de Girona.   

 

- 2. Família Mallol de Vilopriu , s. XVI-XIX 

Fons patrimonial produït i agrupat per diferents generacions de la Família Mallol, 

una família de pagesos del poble de Vilopriu, que explotaven les seves propietats 

al llarg de la vall del Llémena. Aquest fons fou ingressat a l’Arxiu del Monestir de 

Sant Daniel de Girona durant la dècada dels seixanta del segle XX per donació de 

l’últim membre d’aquesta família, la senyora Francisca Mallol Vilana, qui era 

germana de la monja de Sant Daniel, Clara Mallol Vilana. Degut a l’acollida que la 

comunitat de monges de Sant Daniel donà a la senyora Francisca durant els seus 

últims anys de vida, en el moment de la seva mort, vídua i sense descendència, 

llegà al monestir tot el patrimoni de la seva família, el qual incloïa el fons 

documental.  
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Tot i l’excepcionalitat del cas, es tracta d’un fons molt interessant per a l’estudi de 

la pagesia catalana, amb gairebé cinquanta pergamins i deu caixes de 

documentació en paper.  

 

- 3. Col·lecció de goigs , s. XVIII-XX 

Col·lecció de més de dos mil goigs reunits pel pare de la germana Maria Antònia 

Castanyer i Figueres, monja de Sant Daniel, i per ella mateixa durant les últimes 

trenta dècades del segle XX. Posteriorment la col·lecció es veié incrementada en 

nombre indeterminat per la donació de la col·lecció particular de goigs de Neus 

Iborra Guillemot, tia de la germana de Sant Daniel, Mercè Roig Coromina, a qui 

llegà aquesta col·lecció l’any 2000.  

 

1. 3. Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserra t (AMSBM) 

 

L’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) custodia els fons 

documentals de tres comunitats femenines: Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 

Sant Benet de Mataró i Sant Benet de Montserrat. Aquesta última comunitat fou 

fundada el 1952 a la muntanya de Montserrat per la fusió de dues comunitats 

preexistents: Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1236-1952) i Sant Benet de 

Mataró (1881-1952). És per això que l’arxiu d’aquest monestir no només conserva el 

fons documental que produeixen en la seva activitat des de 1952 fins a l’actualitat, sinó 

també els fons tancats de les comunitats integrades i exhaurides el 1952.  

- 1. Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelo na, 1236-1952 

Fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona produït per aquesta 

comunitat al llarg de la seva vida com a monges clarisses primer, i benedictines 

després de 1513. El fons consta de 3400 pergamins aproximadament, quinze 

metres lineals i mig de documentació en paper i una col·lecció de fotografies. A 

més a mes, aquest fons es complementa amb la Biblioteca del Monestir de Sant 

Antoni i Santa Clara de Barcelona, que consta de 208 volums datats entre el segle 

XVI i els inicis del XIX. Destaca la col·lecció de vuit cantorals dels segles XVII-

XVIII. 

Es tracta d’un fons molt important ja que Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona 

fou la primera comunitat clarissa de Catalunya. Però també pel seu paper en la 

Guerra de Successió (1701-1715), on s’hi veié involucrada de ple degut a la seva 

situació estratègica en el baluard de Santa Clara. El seu posterior emplaçament al 

barri de la Ribera permet estudiar l’evolució i l’expansió de la ciutat de Barcelona 

fora muralles, i el sorgiment i creixement d’aquest barri amb la seva expansió 
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urbana i comercial. Els canvis constants de seu resultants dels canvis polítics 

viscuts a Barcelona i Catalunya des de la Guerra de Successió fins a la Guerra 

Civil Espanyola, fan d’aquest fons documental un complement indispensable a 

l’hora d’estudiar la història de Barcelona i dels governs i canvis polítics en els 

últims tres segles.    

 

- 2. Monestir de Sant Benet de Mataró , 1881-1952 

Fons monacal produït per la comunitat del Monestir de Sant Benet de Mataró, 

fundada el 1881 a la ciutat de Mataró per una monja del monestir de Sant Daniel 

de Girona i una altra de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, les quals 

recercaven un model de vida comunitària més propera als inicis de la regla de Sant 

Benet. Aquest fons, per bé que petit (consta d’un metre lineal de documentació en 

paper), és dels pocs testimonis en què comptem a l’hora d’estudiar les noves 

corrents religioses del segle XIX; com també en l’estudi de la història local de 

Mataró.  

 

- 3. Monestir de Sant Benet de Montserrat , 1952 (obert) 

Fons monacal produït per la comunitat del Monestir de Sant Benet de Montserrat al 

llarg de la seva breu vida, la qual cosa explica que consti tan sols de 5 ml de 

documentació en paper. Es traca d’un fons obert, en constant creixement, d’una de 

les comunitats benedictines més actives d’avui dia.  

Aquest fons, juntament amb el del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona i del Monestir de Sant Daniel de Girona, suposen un nou repte per a la  

gestió documental d’aquestes comunitats. Doncs, cal adaptar la classificació, la 

gestió, l’avaluació i la conservació de la documentació que es produeix avui dia i 

que serà l’objecte d’estudi per a la història del demà d’aquestes comunitats. 
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2. Projecte de creació del Servei d’Arxius de la Fe deració Catalana de 

Monges Benedictines 

 

L’Església catòlica des dels seus orígens i en les seves múltiples formes, des de 

catedrals, bisbats, monestirs, parròquies i comunitats religioses diverses, ha dedicat 

especial atenció a la cura i la conservació de la seva pròpia producció documental. 

Una atenció que buscava la conservació de la memòria de les pròpies institucions, 

però també la correcta gestió d’aquella documentació que transmetia drets i privilegis. 

Per això, són els arxius i fons documentals d’aquestes institucions els que avui dia 

aglutinen el volum més gran i important del patrimoni documental europeu. I Catalunya 

en aquest aspecte s’alça com un dels territoris més rics en aquest tipus de fons 

d’època medieval, sobretot pel que fa a la documentació notarial. Per això, des de fa 

algunes dècades els arxius eclesiàstics han estat focus d’estudi per part dels 

historiadors, paleògrafs, diplomatistes, genealogistes, filòlegs, musicòlegs, etc. 

aportant importants estudis a la comunitat científica i a la societat catalana en general. 

No obstant, molt abans que els estudiosos s’interessessin per aquests fons, els 

bisbes, capellans, abats i abadesses de les seves respectives institucions valoraven 

profundament els seus fons documentals de tal forma, que des de molt aviat es 

preocupaven perquè aquests estiguessin ben conservats i gestionats, perquè els 

documents es trobessin quan es necessitessin i no es perdessin. Doncs no només 

eren producte de la gestió diària de la comunitat i prova legal de drets i propietats,  

sinó que també conformaven la memòria de la seva activitat i existència.  

Un bon exemple d’aquest fet el trobem al monestir de Sant Antoni i Santa Clara de 

Barcelona, on a finals del segle XVI inicis del XVII l’arxiver Sebastià Roger dugué a 

terme profundes actuacions arxivístiques a l’arxiu de la comunitat; on a partir 

d’aleshores es designa un lloc fix per l’arxiu, el qual passa a comptar amb dues 

monges de la comunitat com a tresoreres-dispenseres-arxiveres i es redacta un pre-

reglament “De l’archiu del present monestir e de l’offici de les senyores archiveres”. 

Aleshores Sant Antoni i Santa Clara disposà d’ajuda externa, de la col·laboració de 

Sebastià Roger, qui havia estat arxiver de la catedral de Barcelona. Una línia que 

s’inicià aleshores i que al llarg del temps s’ha dut a terme en diferents moments i 

diferents llocs. Sant Daniel de Girona tingué la col·laboració durant els anys noranta 

del segle XX de Mn. Josep Maria Marquès, director de l’Arxiu Diocesà de Girona entre 

1980 i 2006; i Sant Pere de les Puel·les els anys vuitanta comptà amb l’ajuda de Mn. 

Baucells i el Dr. Fàbregas.  

I és que l’ajuda externa hi ha estat sempre, d’una forma o altra. Les monges 

benedictines dels diferents monestirs de la Federació han pogut comptar en 
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nombroses ocasions amb la col·laboració de persones externes a la comunitat i 

formades en arxivística i història que les han guiat o assessorat alhora d’emprendre la 

feina. Però els temps canvien, i la societat actual dista molt de la de fa vint i trenta 

anys enrera. Tots els sectors de la nostra societat s’han especialitzat i les feines s’han 

professionalitzat, i el que abans es feia de forma més o menys amateur o manual, ara 

requereix coneixements molt més específics. A més a més, els usuaris que avui dia 

s’acosten a les instal·lacions dels arxius de la Federació també han canviat, ja no són 

erudits o estudiosos amb temps i coneixements amplis, sinó historiadors, paleògrafs, 

estudiants universitaris, genealogistes, erudits locals, musicòlegs, estudiosos de 

l’Església, etc. Uns usuaris amb necessitats molt concretes i demandes precises, que 

volen reproduccions digitals de la documentació, informació i consulta en línia, horaris 

més amplis i compatibles amb la jornada laboral, etc. 

Fins ara, cada monestir de la Federació ha gestionat el seu arxiu de forma 

autònoma, assignant una germana de la comunitat com arxivera o responsable del 

tractament dels fons documentals i d’atendre als usuaris. Però els nous temps 

requereixen noves respostes, noves maneres de treballar. Així ho observem en 

moltíssimes institucions i entitats públiques i privades, que en els últims anys 

desenvolupen projectes de treball col·laboratius, mots d’ells en xarxa; com ara: 

Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals (http://sinera.diba.cat/), Catàleg 

Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (http://ccuc.cbuc.cat/), Tesis Doctorals en 

Xarxa (http://www.tesisenxarxa.net/), Memòria Digital de Catalunya 

(http://mdc.cbuc.cat/), Institut Ramon Muntaner (http://www.irmu.org/), Arxius en línia 

(http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/), The Cathedral Libraries and Archives 

Association de The Church of England (http://www.churchofengland.org).      

Davant aquests nous moviments i la voluntat des de la Federació de proporcionar 

als centres d’arxiu noves vies i eines de treball per avançar en la gestió i conservació 

dels fons documentals que custodien, els tres arxius monacals de la Federació es 

plantegen unir esforços en una mateix objectiu: trobar línies de treball conjuntes per tal 

de conservar i gestionar el patrimoni documental passat i present dels monestirs de la 

Federació, amb la voluntat última de fer accessible a la societat el patrimoni 

documental dels centres d’arxiu de la Federació. Complint el mateix temps les 

disposicions de la Comissió Pontifícia pels Béns Culturals de l’Església, qui afirma, a 

través de la carta sobre La funció pastoral dels arxius de l’Església (del 2 de febrer de 
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1997),1 que cal conservar i transmetre el patrimoni documental eclesiàstic conservat 

als arxius de l’Església, ja que són: 

- memòria de la tradició de les comunitats cristianes  

- memòria de l’evangelització i l’acció pastoral de les diverses institucions 

eclesiàstiques 

- instrument pastoral, doncs són testimoni de les tradicions religioses i són font de 

cultura per a la nova evangelització 

Unes disposicions que el mateix temps remarquen el paper destacat de les 

comunitats monàstiques en la conservació d’aquest patrimoni documental, doncs són 

elles qui concentren el testimoni de la primera evangelització. 

Amb aquest objectiu, la Federació formà una Comissió d’Arxius de la Federació 

perquè, de forma conjunta, s’estudies la situació de partida de cada arxiu, les seves 

necessitats i problemes, amb la voluntat d’establir les prioritats d’actuació en cada cas; 

des de la conservació preventiva i la restauració, a la descripció i classificació 

documentals.  

 

2.1. Anàlisis de les necessitat 

 

Fins el 2010 l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les  comptava amb els 

treballs de la germana arxivera Montserrat Abelló, que al seu torn havia pres el relleu a 

la germana Roser Pujol i Tort, a qui l’arxiu li deu la classificació i organització actual 

dels fons. Recentment, l’abadessa emèrita Maria-Lurdes Solé Camañes ha assumit la 

direcció de l’arxiu, continuant la labor de les seves germanes.  

L’Arxiu monacal de Sant Pere de les Puel·les ha comptat sempre amb una 

germana de la comunitat encarregada de la seva gestió, i sobretot d’atendre les 

consultes dels usuaris. No obstant, les últimes intervencions de tipus arxivístic als fons 

documentals de l’arxiu de Sant Pere daten del 1980, quan la germana Roser Pujol i 

Tort, amb la col·laboració de mossèn Josep Baucells, canonge arxiver de la Catedral 

de Barcelona, i el Dr. Fàbregas, dugué a terme l’organització i classificació del fons. 

D’aquesta època és l’inventari que actualment s’empra per recercar la documentació 

objecte de consulta. Tot i la utilitat i el valor d’aquest inventari, necessari i 

imprescindible, el pas del temps i la manca del seu manteniment constant ha portat a 

que ens trobem avui dia amb algunes discordances entre el mateix inventari i la realitat 

de l’arxiu. Discordances resultants de canvis i trasllats ocorreguts en posterioritat a la 

redacció de l’inventari i no inclosos en el mateix. Amb tot, cal tenir present que a banda 

                                                 
1http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_1
9970202_archivi-ecclesiastici_it.html   
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d’aquest inventari no existeix un quadre dels fons de l’arxiu ni un quadre de 

classificació del fons del Monestir de Sant Pere de les Puel·les; com tampoc cap altre 

tipus d’instrument de descripció a banda d’un inventari de la col·lecció de pergamins i 

un catàleg informàtic en base de dades Access de la mateixa col·lecció.  

Aquesta situació comporta una dificultat afegida a l’hora de fer consultes al fons, 

doncs si bé es compta amb la identificació de la documentació, no es té la descripció 

més profunda de la mateixa (títol, contingut, dates extremes, etc.). Això complica 

l’accés a l’hora de fer consultes i investigacions, però també a l’hora de gestionar 

correctament la documentació, prioritzar tractaments de conservació i restauració, etc.  

Amb tot plegat, cal tenir present que dels tres centres d’arxiu de la Federació, el de 

Sant Pere de les Puel·les és, de llarg, el que rep més consultes anuals i el que atrau 

l’interès de més estudiosos. Aportant així un gran nombre d’estudis històrics, literaris, 

artístics, musicals, religiosos i humanístics per a la comunitat científica i per a la 

divulgació cultural general. El que fa que sigui molt interessant poder dur a terme en 

aquest arxiu tasques de classificació i descripció d’acord amb les línies actuals de 

treball, seguint la normativa internacional en aquesta matèria com l’ISAD(G) o la 

NODAC (Norma de Descripció Arxivística de Catalunya), i explotant les possibilitats 

que ens ofereixen les tecnologies de la informació, sobretot Internet.  

Per la seva banda, l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona comptava fins 

el 2007 amb un membre de la mateixa comunitat, la germana Rosalia Samsó, que 

s’encarregava exclusivament de l’arxiu, duent a terme tasques profundes de descripció 

i atenent els usuaris. La manca de poder disposar d’un membre de la mateixa 

comunitat amb dedicació exclusiva a l’arxiu, feu que la comunitat es plantegés 

demanar col·laboració externa. Així el 2009 s’aconseguí tenir els serveis d’una arxivera 

externa, Irene Brugués Massot, a través de dues beques consecutives de la 

Subdirecció General d’Arxius i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental, que 

permeteren reinstal·lar la col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel. 

Una intervenció que tingué continuïtat gràcies a la concessió d’una ajuda de la 

Subdirecció General d’Arxius per elaborar instruments de descripció durant el 2010. 

Amb ella s’elaborà un catàleg electrònic amb el programa FileMaker de la mateixa 

col·lecció de pergamins del 938 fins el 1320. El 2011 el projecte de descripció de la 

col·lecció de pergamins i la resta de tractament dels fons es veié avortat, ja que la 

comunitat de Sant Daniel veié com li era impossible donar continuïtat a les tasques 

d’arxiu que s’havien iniciat sense ajuda econòmica externa.  

A dia d’avui, l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona no disposa d’un servei 

constant d’arxiu, ja que no compta amb una persona (de la mateixa comunitat o 

externa a ella) que pugui atendre i servir la documentació de forma regular i dur a 
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terme les tasques arxivístiques necessàries als fons. Doncs la documentació del 

centre es troba semiclassificada i semidescrita, car manca encara el quadre de fons i 

els respectius quadres de classificació dels diferents fons, no existeix cap inventari i el 

catàleg en format fitxer manual precisa d’una revisió profunda.  

Ara bé, tot i aquesta situació, l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona 

continua rebent peticions de consulta dels seus fons; doncs actualment s’estan duent a 

terme dos treballs de recerca a partir dels seus fons. 

Finalment, l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat   compte avui dia 

amb un membre de la seva comunitat, la germana Coloma Boada, que des del 2001 

s’encarrega, entre moltes d’altres tasques, de la gestió i conservació de l’arxiu, 

juntament amb la germana Maria Dolores Martin, que duen a terme tasques de 

descripció puntuals i de conservació. 

Quan la germana Coloma assumí l’arxiu de Sant Benet el 2001, comptà amb la 

col·laboració des del 2001 de Núria Jornet i Benito, professora de paleografia i 

arxivística a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona, en motiu de l’elaboració de la seva tesi doctoral (Sant Antoni i Santa Clara 

de Barcelona: origen d’un monestir i configuració d’un arxiu monàstic, Universitat de 

Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005). D’aquesta 

col·laboració en sorgí un projecte d’organització de l’arxiu de Sant Benet de Montserrat 

i de classificació del fons de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, conservat en 

aquest arxiu. Un projecte que alhora, suposà la instal·lació de la documentació d’arxiu 

en suport de conservació permanent i l’elaboració de la guia d’arxiu i la guia del fons 

del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. En aquest moment també 

s’inicià la descripció a nivell de catàleg dels fons d’arxiu a través de la base de dades 

Winisis. Una tasca en la qual destacaren les col·laboracions de Remei Perpinyà 

Morera, professora de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental i autora de la 

tesi Tecnologies de la informació i informatització d'arxius: l'Arxiu Episcopal de Vic 

(Universitat Autònoma de Barcelona, 2000), en l’adaptació de la base de dades Winisis 

als requeriments descriptius de l’arxivística actual; i la germana Maria Lluïsa Orriols, 

amb la transcripció dels inventaris de sagristia i de convent. 

Avui dia l’Arxiu de Sant Benet de Montserrat es troba en una situació similar a la de 

Sant Daniel de Girona, doncs no disposa d’un servei constat d’arxiu, per bé que 

sempre que es pot, i la germana arxivera de la comunitat hi pot dedicar un temps, 

s’intenta avançar en la descripció dels fons. No obstant, el principal entrebanc en què 

avui dia es pot trobar l’Arxiu de Sant Benet és la seva ubicació física dins el monestir. 

Doncs es troba mancat de sala de consulta independent del dipòsit d’arxiu i situat en 

un espai que no té possibilitats de créixer, la qual cosa dificulta el seu accés als 
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investigadors externs. Aquest és un dels aspectes en els quals la comunitat voldria 

treballar arribats en una situació favorable per plantejar-ho.  

Tenint en compte la situació de partida analitzada de cada un dels tres centres 

d’arxiu de la Federació, podem observar tres necessitats o circumstàncies bàsiques 

que es repeteixen en els tres arxius: 

- tot i les línies d’actuació encetades recentment, la major part de l’organització i 

classificació dels fons d’arxiu de la Federació precisa ser adaptada als 

requeriments de l’arxivística moderna i a les necessitats de la societat actual 

- els instruments de descripció de què es disposa precisen de tasques de 

desenvolupament profundes seguint les noves normatives internacionals en 

aquesta matèria 

- el servei que s’ofereix als investigadors i a la societat en general no és tot l’òptim 

que podria ser degut a la no disponibilitat d’una persona amb coneixements 

específics d’arxivística i gestió documental que tingui una dedicació amplia o 

exclusiva a les tasques d’arxiu requerides  

Tres necessitats que afecten als quatre pilars principals de qualsevol servei d’arxiu: 

classificació, descripció, conservació i accés/difusió. 

- sense classificació la documentació no es pot controlar, no se sap què es té i què 

no es té; sense classificació la documentació no es pot descriure 

- sense descripció la documentació no es pot fer accessible als investigadors, ni es 

pot difondre 

- sense classificació ni descripció no es pot establir ordre de prioritat de restauració 

dels documents, ni sistemes de conservació preventiva adequats al tipus de 

documents d’arxiu que es conserven 

- sense personal que dugui a terme la classificació i descripció dels fons 

documentals, que controli i actuï per conservar la documentació, no es pot 

garantir la conservació de la documentació, però tampoc l’accés  

Tot plegat suposa la pèrdua intel·lectual d’un patrimoni documental català molt 

valuós, per contingut i per forma, que resta encara massa desconegut per la ciutadania 

i per la comunitat científica de casa nostre. 

 

2.2. Fase II. Creació del Servei d’Arxius 

 

Missió 

 

 

El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines és 

el servei arxivístic que té per missió  aplegar, gestionar, conservar i 

difondre el patrimoni documental dels diferents arxius de la Federació 
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Visió 

 

Catalana de Monges Benedictines. Amb la voluntat d’esdevenir un servei 

arxivístic innovador i de referència per a la resta de comunitats 

eclesiàstiques i monàstiques; i assegurar la gestió, protecció i difusió del 

patrimoni documental monacal present i futur dels monestirs que 

l’integren, en benefici de les pròpies comunitats, de l’Església i de la 

comunitat científica.  

Valors 

 

Sempre amb una voluntat de servei a les mateixes comunitats i a la 

societat en general, per posar a disposició d’ambdues un patrimoni 

documental valuós per forma i contingut, que cal que sigui difós i conegut. 

Doncs no només és el testimoni escrit de la memòria de les pròpies 

comunitats monàstiques i del món que les envolta, sinó també de la 

l’acció pastoral i evangèlica de l’Església cristiana al llarg de la història. 

Objectius 

estratègics 

Els objectius estratègics del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 

Monges Benedictines són: 

1. Iniciar i establir un model sòlid de col·laboració entre les 

comunitats de la Federació Catalana de Monges Benedictines per 

a la gestió dels respectius arxius. 

2. Establir un model de gestió documental dels fons d’arxius de les 

comunitats de la Federació que contempli tant els fons històrics 

com els moderns.  

3. Establir una política de descripció documental comuna a tots els 

centres d’arxiu que tingui en compte la normativa actual i les 

noves tecnologies de la comunicació. 

4. Apostar fermament per la millora de l'accés; així com pel 

desenvolupament d’una política de difusió comuna del patrimoni 

documental propi 

5. Conèixer de forma precisa l'estat de conservació dels fons 

documentals per tal de poder aplicar correctament la política de 

conservació i restauració documental; així com avançar en 

l'adequació i millora de les instal·lacions dels diferents centres 

d’arxiu. 

 

2.3. Línies d’actuació i recursos  

 

Tenint en compte doncs, la missió i els objectius estratègics del Servei d’Arxius de 

la Federació Catalana de Monges Benedictines, les línies d’actuació que caldran 

abordar són les següents: 
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1. Model de gestió documental  

Desenvolupar un model de gestió documental dels fons d’arxiu monàstics de les 

comunitats federades, que tingui en compte per igual la gestió dels fons històrics 

com la gestió de la producció documental actual. 

2. Política d’organització i classificació documental 

Establir i aplicar una política homogènia d’organització i classificació dels fons 

d’arxiu custodiats pels diferents centres. Suposa la creació dels quadres de fons de 

cada centre i dels quadres de classificació de cada fons. 

3. Política de descripció documental 

Establir i aplicar una política de descripció homogènia dels documents d’arxiu dels 

diferents centres, que tingui en compte la normativa establerta actual i les 

necessitats de les comunitats. Per això, es planteja una descripció homogènia per 

tots els centres amb una única fitxa descriptiva i un mateix model de base de 

dades compartit.  

Les noves tecnologies de la comunicació i la informació permeten descriure la 

documentació i oferir aquesta informació als usuaris de l’arxiu a través de canals 

electrònics. Un fet que pot suposar un increment de la difusió dels centres d’arxiu i 

de les consultes dels seus fons, però amb una reducció important del temps 

requerit per a l’atenció dels usuaris.  

Per a dur a terme aquest projecte de descripció cal adquirir hardware i software 

adequat i crear la pàgina web del Servei d’Arxius de la Federació, des d’on es 

difondrà tota la informació del Servei i els centres, i es podrà consultar el catàlegs 

dels fons.  

4. Política de conservació i restauració documental 

Establir i aplicar la política de conservació i restauració documental del Servei 

d’Arxius de la Federació. Una política que actua sobre dues branques 

independents però complementàries:  

- La restauració 

- establir els criteris de priorització de les actuacions de restauració de 

documents d’arxiu 

- establir la dinàmiques de recerca i gestió dels recursos econòmics i 

materials destinats a la restauració documental 

- La conservació preventiva 

- establir els mecanismes de conservació preventiva en els dipòsits d’arxiu i 

en les sales de consulta 

- adquisició i ús de materials de conservació per elaborar suports de 

conservació (carpetes, camises, caixes, etc.) 
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- adquisició i ús de dataloggers per dur a terme el seguiment de les 

condicions d’humitat i temperatura dels dipòsits d’arxiu 

- disposar de mobiliari adequat per la instal·lació de la documentació 

- disposar de les eines necessàries per una consulta correcta de la 

documentació 

5. Política d’accés i difusió del Servei d’Arxius de la Federació 

Establir i aplicar la política única d’accés als centres d’arxiu de la Federació i 

d’accés a la documentació; que estableixi des dels horaris als requeriments per 

l’accés (identificació i registre d’usuaris, etc.), i la consulta documental 

(reproduccions, eines de consulta, etc.). Però també, cal establir una política de 

difusió única dels diferents arxius monàstics. 

6. Reglament del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 

Benedictines 

Elaborar i aplicar el Reglament del Servei d’Arxius de la Federació, en el qual s’hi 

contemplaran tots el punts anteriors, és a dir, tot el funcionament i la normativa del 

Servei d’Arxius. El Reglament és el full de ruta del Servei d’Arxiu, tan per la gestió 

del mateix des de les pròpies comunitats i la Federació com pels potencials usuaris 

externs. 

7. Comissió d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

Creació de la Comissió d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

i del seu reglament d’actuació. Aquesta comissió es planteja com una comissió 

permanent d’assessorament al Servei d’Arxius de la Federació i a les mateixes 

comunitats integrants d’aquests servei.  

8. Relació amb el món arxivístic 

Finalment, caldrà plantejar-se les relacions del Servei d’Arxius de la Federació 

Catalana de Monges Benedictines amb la resta d’entitats i organismes del món 

arxivístic laic i/o religiós, català, espanyol i/o europeu. Com ara la integració dins el 

SAC (Sistema d’Arxius de Catalunya) o dins l’Associacion de Archiveros de la 

Iglesia en España. 

 

Per tal de dur a terme aquest projecte que presentem, El Projecte de creació del 

Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, i que el Servei 

d’Arxius de la Federació pugui ser una realitat donant resposta a les necessitats que 

es fan paleses en les tres comunitats de la Federació, es requereix: 

1. Dotar una plaça d’arxiver professional a nivell de Federació, que pugui donar 

resposta a les necessitats dels centres d’arxiu, duent a terme les línies 

d’actuació establertes, recolzant l’activitat de les monges responsables dels 
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arxius i recercant els recursos externs necessaris per iniciar i mantenir aquest 

projecte.  

2. Disposar d’una partida pressupostària anual a nivell federatiu destinada a 

poder aplicar la política de conservació i restauració documental del Servei 

d’Arxius de la Federació; és a dir, a dur a terme la conservació preventiva diària 

dins els dipòsits d’arxiu i les actuacions de restauració documental quan siguin 

necessàries. 

3.  Adquirir hardware i software per dur a terme la política de descripció dels fons 

documentals dels centres d’arxiu de la Federació. Una política comuna a tots 

els centres que busca la col·laboració entre les comunitats per tal de poder 

difondre el patrimoni documental de forma conjunta a través de la principal via 

de comunicació de la nostra societat: Internet. 
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3. Projecte econòmic del SAF 

 

Per emprendre El Projecte de creació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana 

de Monges Benedictines cal disposar d’un pressupost anual per fer front a les 

despeses bàsiques de funcionament del Servei d’Arxius, sense les quals no podria 

iniciar-se ni mantenir-se tal projecte. Aquestes són les indicades en el punt 2.3. Línies 

d’actuació i recursos, i que es desglossen de la següent forma: 

 

 

Partides pressupostàries  Tipus de partida  Quantia 

1. Contractació en règim general d’una tècnica 

superior en arxivística i gestió documental  

 

anual 

 

27.045,00 € 

2. Materials de conservació documental 

(dattalogers, capses, carpetes i camises de 

conservació, i similars per la correcta 

conservació de la documentació d’arxiu)  

 

 

 

anual 

 

 

 

2.955 € 

3. Adquisició software per dur a terme la  

descripció arxivística unitària dels fons 

 

puntual 

 

a avaluar 

  

Total  

 

30.000,00 € 
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4. Annexes 

 

4. 1. Guia de l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de l es Puel·les  

 

ARXIU DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES (AMSPP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titularitat: 

Comunitat de Sant 

Pere de les Puel·les 

de Barcelona 

 

Situació: 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 

C/ Anglí, núm. 55 

08017 Barcelona 

  

Telèfon:  

93 203 89 15 

 

Correu electrònic:  

arxiupuel.les@pangea.org 

 

Web:  

http://www.benedictinescat.com/stpere/ 

 

Accés: 

Amb concertació prèvia 
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Horari:  

Dill. 10:00 – 13:00 h 

Dic. 10:00 – 13:00 h 

        16:00 – 18:00 h 

 

Serveis:  

- Servei de referència:  

Informació sobre els nostres fons 

d’arxiu. La informació es dóna de 

forma presencial, per correu 

electrònic o telèfon. 

- Servei de biblioteca i 

hemeroteca: 

Oferta de consulta de la biblioteca 

i hemeroteca auxiliar. 

- Servei de lectura de microfilms: 

Es disposa d’una part del fons d’arxiu microfilmat i es pot consultar amb el lector de 

microfilms disponible pels usuaris. 

 

Equipament: 

Dipòsit d’arxiu de 47m2, dotat amb 15 

armari metàl·lics i tres planeres. 

Capacitat de documentació: 58 ml de 

documentació en paper i 2262 

pergamins. 

Sala de consulta amb 3 punts de 

consulta i màquina de microfilms. 

 

Àmbit temàtic: 

Monestirs catalans; monacat femení; ordre benedictí; culte; gestió del patrimoni; 

literatura; música; art; noblesa; Catalunya; Barcelona; Montmeló; catalana. 

 

Àmbit geogràfic: 

Barcelona; Barcelonès; Catalunya. 

 

Àmbit cronològic: 

Segle X fins a l’actualitat (especialment èpoques medieval i moderna) 
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Tipologies documentals: 

Pergamins, lligalls, manuscrits, plànols, microfilms, imatges. 

 

Fons: 

Fons religiosos   

 Monestir de Pere de les Puel·les 

Fons patrimonials 

Llegat Ferran 

Col·leccions   

 Col·lecció de goigs 

 Col·lecció d’ex libris 

 

Gènesi del centre: 

L’Arxiu Monacal de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, com la resta d’arxius 

monacals, es gestà durant la formació de la comunitat a partir de l’adquisició i gestió 

del seu patrimoni, ja que la funció de l'arxiu era la d’acreditar la propietat dels béns que 

posseïa. Ara bé, tot i que els historiadors daten els orígens de Sant Pere de les 

Puel·les a inicis del segle X, el primer document que se’n conserva és del 945.  

Els primers intents de descripció del fons dels que es tenen constància daten dels 

segles XVI i XVII, quan trobem els primers speculums. És el segle XX però, quan 

trobem els instruments de descripció (inventaris i catàlegs) que abasten tot els fons de 

l’arxiu de Sant Pere de les Puel·les,  fruit d’actuacions arxivístiques completes.  

Tot i el gran volum de documentació que avui dia conserva l’Arxiu de Sant Pere de les 

Puel·les del fons monacal d’aquesta comunitat, no és tot aquell que hauria pogut ser 

degut a la mateixa història del monestir. Doncs des dels seus orígens, la seva situació 

primer fora muralles de Barcelona i després dins la mateixa ciutat, el feu objecte de 

saquejos i destrosses en cadascun dels atacs i setges que petí la ciutat de Barcelona; 

des de l’atac d’al-Mansur el 985, fins el setge de la Guerra dels Segadors el 1651-1652 

o l’onze de setembre de 1714 en la Guerra de Successió. La posterior exclaustració el 

1835 suposà l’abandó definitiu del monestir, el qual desaparegué finalment el 1873, 

restant-ne tan sols en peus l’església monacal que passà a ser parroquial. La 

comunitat, després d’una breu estada amb les monges carmelites de Vilafranca, 

s’instal·laren el 1877 en una torre a Sant Gervasi, fins la finalització de la construcció 

del nou monestir de Sarrià al 1879. Després del trasbals que suposà tot aquest 

moviment per la comunitat i per l’arxiu, la Guerra Civil de 1936-39 acabà de minvar el 

fons documental de l’arxiu, degut sobretot a les cremes dutes a terme durant els 

registres a les diferents cases on s’havien resguardat els documents de l’arxiu. Fou en 
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aquest moment quan desaparegué el preuat Llibre de Gamusa, a on s’hi anotava tot el 

més important de la vida de la comunitat.  

Coneixem les arxiveres que passada la guerra, s’encarregaren dels treballs de l’arxiu. 

La primera fou la germana Josefina Olivella i Canals, que es feu càrrec de l’arxiu entre 

els anys 40 i els anys 70 del segle XX. Moment en el qual també, l’abadessa Clara 

Palomares Ferrer (1963-1979), col·laborà fermament en la restauració dels pergamins 

del fons, aplanant-los i netejant-los. El 1977 prengué el relleu la germana Roser Pujol 

Tort, qui propicià dos anys més tard el trasllat de l’arxiu en unes dependències del 

monestir més grans i properes a la biblioteca, que foren inaugurades en motiu de la 

celebració del primer centenari del nou monestir. Durant el temps en què la germana 

Roser Pujol gestionà l’arxiu, comptà amb la col·laboració, cap a finals dels anys 

vuitanta, de Hill Museum & Manuscript Library de Saint John’s Univesity; qui microfilmà 

gran part del fons monacal de Sant Pere de les Puel·les (www.hmml.org). El 1998, 

quan ja la germana Montserrat Abelló i Serra s’encarregava de l’arxiu, es dugué a 

terme un segon trasllat del servei d’arxiu en unes estances més accessibles des de 

l’exterior per tal de facilitar l’accés als investigadors. Unes instal·lacions formades per 

una sala de consulta independent del dipòsit d’arxiu. Durant la seva etapa, la germana 

Maria Dolores Diaz de Miranda, intervingué personalment en la restauració de diverses 

cartes de professió i altres pergamins del fons gràcies al suport del Departament 

d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Des del 2010 la responsable de 

l’arxiu és l’abadessa emèrita Maria Lourdes Solé Camañes. 

 

Instruments de descripció:  

- Catàleg informàtic de pergamins (segles X - XVII) 

- Inventari manuscrit de pergamins (segles X - XVII) 

- Inventari manuscrit del fons Monestir de Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona (s. X-XX) 

 

Documentació relacionada:  

- 

Publicacions:    

- PAULÍ MELÉNDEZ, A., El Real Monasterio de Sant Pedro de las Puellas de 

Barcelona, Barcelona, 1945. 

- COLL I ALENTORN, M., “La crònica de Sant Pere de les Puel·les”, en I Col·loqui 

d’Història del monaquisme català, vol. II, Santes Creus, 1969. 

- PLADEVALL, A., Els monestirs catalans, Ediciones Destino, Barcelona, 1970. 
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- BAGUÉ I BOFILL, I., La iglesia “carolingia” de San Pedro de las Puellas, tesis de 

licenciatura en historia antigua, junio 1973. 

- CABRÉ I PAIRET, M., Catalunya Romànica, vol. XX, Enciclopèdia Catalana, 

Barcelona, 1992. 

- PUJOL i TORT, Roser. "Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel.les", a Guia 

dels arxius històrics de Catalunya, vol. 7, Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, Barcelona, 1998, pàg. 63-72. 

- PEÑARROJA, J., Edificis viatgers de Barcelona. Llibres de l’Índex, Barcelona, 2007. 

- Comunitat de Sant Pere de les Puel·les, Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

(fulletó), Barcelona, 2009. 
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4. 2. Guia de l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel d e Girona  

 

ARXIU DEL MONESTIR DE SANT DANIEL DE GIRONA (AMSDG)  

 

 

 

 

 

 

Titularitat: 

Comunitat de Sant Daniel 

de Girona 

 

Situació: 

Monestir de Sant Daniel 

de Girona 

C/ de les Monges, núm. 2 

17004 Girona 

  

Telèfon:  

972 20 12 41 

 

Correu electrònic:  

arxiu@santdaniel.com 

 

Web:  

http://www.santdaniel.com/ 

 

Accés: 

Amb concertació prèvia 

 

Horari:  

A convenir prèviament 
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Serveis:  

- Servei de referència:  

Informació sobre els nostres fons i sobre fons 

d’altres arxius. La informació es dóna de forma 

presencial, per correu electrònic o telèfon.  

- Servei de reprografia:  

Reproducció de documents en format digital. 

- Servei de biblioteca i hemeroteca: 

Oferta de consulta de la biblioteca i hemeroteca 

auxiliar, amb abundant bibliografia de temàtica 

religiosa i obres generals de referència 

 

Equipament: 

Dipòsit d’arxiu de 55m2, dotat amb tres 

armaris metàl·lics i dues planeres. 

Capacitat de documentació: 11 ml de 

documentació en paper i 1459 pergamins. 

Sala de consulta amb quatre punts de 

consulta. 

 

Àmbit temàtic: 

Monestirs catalans; monacat femení; ordre benedictí; culte; gestió del patrimoni; 

literatura; música; art; noblesa; Catalunya; Gironès; comarques de Girona; Girona 

ciutat; Vall de Sant Daniel. 

 

Àmbit geogràfic: 

Vall de Sant Daniel; Girona ciutat; Gironès; comarques de Girona; Catalunya. 

 

Àmbit cronològic: 

Segle X fins a l’actualitat (especialment èpoques medieval i moderna) 

 

Tipologies documentals: 

Pergamins, lligalls, manuscrits, llibres impresos del segle XVIII i XIX, fotografies, goigs. 

 

Fons: 

Fons religiosos   

 Monestir de Sant Daniel de Girona 
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Fons patrimonials   

Família Mallol de Vilopriu 

Col·leccions   

 Col·lecció de goigs 

 

Gènesi del centre: 

El monestir de Sant Daniel de Girona, com tota comunitat monàstica, va disposar d'un 

arxiu des dels seus inicis, producte de la seva mateixa activitat. Doncs, l'arxiu servia 

per acreditar la propietat del patrimoni que posseïa el monestir, alhora que n’era el 

producte de l'administració d'aquest patrimoni i del culte monacal. 

A diferència d’altres monestirs catalans, l’arxiu de Sant Daniel de Girona no fou objecte 

de projectes de descripció importants del fon documental fins ben entrat el segle XVIII. 

D’aquestes dates tenim diversos llibres d'arxivament que s’han conservat fins els 

nostres dies. Desconeixem si la figura de la monge-arxivera fou anterior a entrat el 

segle XIX, quan en tenim els primers testimonis. De totes elles, cal destacar la 

germana Rosalia Samsó, qui durant les últimes dècades del segle XX dugué a terme 

una ingent tasca descriptiva dels fons custodiats a l’arxiu monàstic. Ella és l’autora del 

catàleg en fitxer manual del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona.  

Malauradament, l’emplaçament en el qual es troba el monestir, fora muralles de 

Girona, ha fet que fos molt vulnerable als episodis de violència que la ciutat de Girona 

ha viscut el llarg de la història. Havent d’abandonar la comunitat el monestir en totes 

les guerres que ha viscut la ciutat veïna, i essent objecte de saqueigs en cadascuna 

d’elles. Un fet que hom pot tenir en compte alhora d’explicar l’escàs volum documental 

que ens ha perviscut d’aquest monestir; més tenint en compte que es tracta d’una 

comunitat amb gairebé mil any d’existència ininterrompuda en el mateix lloc. 

Circumstància que s’agreujà primer amb la desamortitzacions del segle XIX, i després 

amb les conseqüències de la guerra civil del 1936-39.  

La sala que actualment alberga el dipòsit d’arxiu va ser rehabilitada per tal fi el 2009, 

any en el qual es va comptar amb una arxivera becada per la Subdirecció General 

d’Arxius i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental per tal de reprendre el 

tractament arxivístic del fons. Amb els serveis d’una arxivera externa la comunitat 

tornà a obrir de nou i regularment l’arxiu al públic. 

 

Instruments de descripció:  

- Catàleg en fitxer manual del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona  

- Repertori de Josep Maria Marquès, Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona 

(924-1300), Barcelona, Fundació Noguera, 1997 
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- Catàleg electrònic parcial de la Col·lecció de pergamins del fons del Monestir de 

Sant Daniel de Girona 

- Catàleg electrònic parcial del fons de la Família Mallol de Vilopriu 

- Catàleg en fitxer manual de la Col·lecció de goigs  

 

Documentació relacionada:  

Part de la documentació del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona es troba a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on ingressà en motiu de la incautació del patrimoni 

religiós amb les desamortitzacions el segle XIX. 

 

Publicacions:    

- MARQUÈS, J.M., "Noves dades sobre la comtessa Mafalda", a Revista de Girona, 111 

(1985), p. 67-71.       

- ROURA, G., "La sepultura de la comtessa Ermessenda", a Revista de Girona, 112 

(1985). 

- Samsó, R., “Vincles del Monestir de Santa Maria del Mar de Calonge amb el de Sant 

Daniel de Girona”, dins Estudis sobre el Baix Empordà, 22 (1989), p. 121-140. 

- ROURE SABÀ, P., Maçanet de Cabrenys (1990-2005). 

- MARQUÈS, J.M., “Set cenobis femenins de l’Empordà”, dins Estudis sobre el Baix 

Empordà, 15 (1996), p. 69-100. 

- MARQUÈS, J.M., Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), 

Barcelona, Fundació Noguera, 1997. 

- HOMS, M.M. I CANAL, J., “Senyors i pagesos del castell de Toralles (Garrotxa)”, dins 

Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XLI (2000), p. 51-122. 

- GIRONELLA I DELGÀ, A. I OLIVERAS I PUIG, J.M., El monestir de Sant Daniel de Girona. 

Mil anys de vida a la vall, Girona, Ajuntament de Girona – Fundació Abertis, 2010. 
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4. 3. Guia de l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de  Montserrat 

 

ARXIU DEL MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT (AMSBM)   

 

 

 

 

 

 

 

Titularitat: 

Comunitat de Sant Benet de Montserrat 

 

Situació: 

Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Muntanya de Montserrat 

 

Telèfon:  

93 835 00 78 

 

Correu electrònic:  

scrstbenet@yahoo.es 

 

Web:  

http://www.benedictinescat.com/stbenet/ 

 

Accés: 

Amb concertació prèvia 

 

Horari:  

A convenir prèviament 

 

Serveis:  

- Servei de referència:  

Informació sobre els nostres fons de forma presencial. 

- Servei de biblioteca auxiliar: 
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Oferta de consulta de la biblioteca i hemeroteca auxiliar de l’arxiu de temàtica 

històrica i arxivística. 

 

Equipament: 

Dipòsit d’arxiu de 45,5 m2, dotat 

amb vuit prestatgeries 

metàl·liques, quatre planeres i un 

armari baix. 

Capacitat de documentació: 22 ml 

de documentació en paper, 3400 

pergamins, 10 cantorals i 208 

llibres impresos. 

 

Àmbit temàtic: 

Monestirs catalans; monacat femení; ordre benedictí; culte; gestió del patrimoni; 

literatura; música; art; noblesa; comtes catalans; Catalunya; Barcelona; Barri de la 

Rivera; Mataró; Montserrat. 

 

Àmbit geogràfic: 

Barcelona; Barri de la Rivera; Mataró; Montserrat; Barcelonès; Catalunya. 

 

Àmbit cronològic: 

Segle XI fins a l’actualitat (especialment èpoques medieval i moderna). 

 

Tipologies documentals: 

Pergamins, lligalls, manuscrits, llibres impresos del s. XVI i XIX, fotografies, segells de 

plom i cera. 

 

Fons: 

Fons religiosos   

 Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona  

 Monestir de Sant Benet de Mataró 

 Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Fons patrimonials   

Família Llupià 

Família Fina 

Mas Verdaguer 
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Casa Sentmanat 

Monestir dels Àngels 

Flotats 

Col·leccions   

Col·lecció de segells  

Col·lecció de Capítols Matrimonials 

Col·lecció Administració i Altres 

 

Gènesi del centre: 

L’arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat neix amb la fusió de les comunitats 

de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona i Sant Benet de Mataró el 1952. La fusió 

comportà l’extinció de les dues comunitats preexistent i l’origen d’un nova comunitat 

única, la qual recollia i incorporava el llegat material i intel·lectual d’aquestes dues 

comunitats. Com que la constitució d’un fons arxivístic i d’un “arxiu” és paral·lel al 

mateix naixement de la institució com a tal, cal que parlem de l’origen de l’Arxiu del 

monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, ja que tot i ser una comunitat ja 

extingida, la gènesi del seu arxiu perviu i condiciona la gènesi de l’arxiu del Monestir 

de Sant Benet de Montserrat.  

L’inici de l’Arxiu del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona el trobarem a 

la primera comunitat monàstica de clarisses a la Barcelona del segle XIII. Santa Clara 

generà i gestionà un primer arxiu, el qual trobem referenciat en els primers inventaris 

del convent com: les “caixes de les cartes”; les quals es trobarien el dormitori de les 

monges, al costat significativament de la caixa o arca amb els diners. Ara bé no podem 

parlar d’arxiu com a tal, és a dir, d’una funció i consciència d’arxiu, amb un espai més 

o menys institucionalitzat, amb unes responsables o arxiveres designades que duen a 

terme pràctiques arxivístiques concretes, fins a final del segle XVI. És sota l’òrbita 

benedictina quan el monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (comunitat 

benedictina a partir de 1513) configura la seva primera organització arxivística i dóna a 

l’arxiu un espai i una fesomia pròpia. Fou l’arxiver Sebastià Roger, l’encarregat de dura 

a terme aquest canvi  institucionalitzant l’arxiu, la seva funció i el seu espai dins la 

comunitat, designant les primeres arxiveres, i també unes primeres directrius per a la 

gestió documental.  

La importància que Sebastià Roger atorgar a l’arxiu romangué al llarg dels segles. 

Prova d’aquesta atenció especial al fons documental del monestir, la tenim 

testimoniada en cada cop que la comunitat canvia de seu, i deixa constància 

voluntàriament del moviment de les caixes de les cartes, juntament amb la caixa “de 

les santes”. Un moviment que no fou excepcional, sinó força comú en aquesta 
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comunitat: primer el 1717, quan després de la Guerra de Successió, el monestir hagué 

de marxar de la seu original prop de la Ribera de Barcelona fins al Palau Reial de 

Barcelona (al costat de la catedral); posteriorment, visqueren dos processos 

d’exclaustració, un de 1835 a 1852, i l’altra de 1869 a 1872; més recentment, en els 

moments crítics de la Guerra Civil Espanyola i l’etapa de la postguerra, quan la 

primitiva comunitat de clarisses-benedictines s’instal·là a la muntanya de Montserrat 

(Monestir de Santa Cecília-1952). Probablement la dispersió i pèrdua de documents 

del fons d’aquest monestir es degui a tots aquests seguits d’episodis i trasllats. 

En aquesta primera actuació arxivística que Sebastià Roger dur a terme, nomenà el 

1600 Caterina Çarovira com a primera arxivera, i una ajudant, Jerònima Caixes. 

Sabem que Caterina Çarovira fou arxivera fins el 1612, moment en el qual pren el 

càrrec Susanna Çacosta, fins aleshores arxivera menor o segona. Però, no serà fins a 

finals del segle XIX, quan trobem una de les arxiveres més destacades de la 

comunitat: Plàcida Genescà, qui representa l’arxivera del segle XIX que, abans de tot, 

és historiadora. A ella li devem la transcripció de gran nombre dels pergamins del fons 

de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.  

Ja més recentment coneixem la labor de les arxiveres del segle XX i XXI de Sant 

Benet de Montserrat. Els anys vuitanta ho fou Agnès Payrot Mangot, duent a terme 

una feina ingent en l’aplanament de tots els pergamins i en la descripció del 

documents d’arxiu a través d’un fitxer manual. Per això la comunitat la recorda com la 

gran arxivera del segle XX. Sense desmerèixer les seves continuadores: Encarnació 

Codina Espinasa (arxivera 1991-2006) i l’actual arxivera Coloma Boada (2001), qui 

compte avui dia amb l’ajuda de Maria Dolores Martin. Fou a partir del 2001 quan l’arxiu 

canvià la seva fisonomia: rehabilitant el dipòsit d’arxiu, adequant les instal·lacions i els 

suports de conservació i iniciant tasques profundes de descripció a través de bases de 

dades digitals. 

 

Instruments de descripció:  

- Catàleg informàtic del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona 

en base de dades Winisis 

- Inventari manuscrit del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona 

- Catàleg del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona en fitxer 

manual 

- Catàleg del fons del Monestir de Sant Benet de Mataró en fitxer manual 
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Documentació relacionada:  

Avui dia es troba documentació del fons de del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara 

de Barcelona a:  

- Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona, 6 manuals notarials confeccionats per 

notaris i escrivents del monestir (1443-1505) 

- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, un Inventari Monestir de 1624 i un Manuscrit 

(esborranys) 

- Biblioteca de Catalunya, un llibre de Censos i Censals de Sta. Clara 1700-1720, i una 

Regla de Sant Benet 

- Arxiu de la Corona d’Aragó, catorze de pergamins del monestir t’entra el 1429 i el 

1599 i un llibre de comptes 

- Arxiu General de Simancas, Secretaria de la Secció Gracia i Justícia (Monges), lligall 

294  

 

Publicacions:    

- A propósito de un centenario, Santa Inés Perando de Asís, fundadora i primera 

abadesa del Monasterio de San Antonio y Santa Clara de Barcelona y Santa Clara de 

Porta, una de sus primeras discípulas, Barcelona, Biblioteca Franciscana, 1912. 

- VINYOLAS Y TORRES, P., Santa Inés Perando de Asís y Santa Clara de Janua en 

Barcelona, y su culto inmemorial, Barcelona, Vila, Alen y Domingo, 1930. 

- Analecta Montserratensia, vol X (1964), Publicacions Abadia de Montserrat, p. 239-

242. 

- MARTÍ I MAYOR, J. i BOADASI LLAVAT, A., Sant Antoni a Barcelona, Barcelona, Viena 

Serveis Editorials S. L., 1996. 

- ZARAGOZA PASCUAL, E., Catàleg dels manuscrits catalans, Barcelona, Publicacions 

Abadia de Montserrat, 1997. 

- ZARAGOZA PASCUAL, E., Abaciologi Benedictí de la Tarraconense, Barcelona, 

Fundació Balmesiana, sèrie II vol. XXX, 2002. 

- ALTURO PERUCHO, J., Història del llibre manuscrit a Catalunya, Textos i documents 

23, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003.  

- Jornet Benito, N., El monestir de Sant Antoni de Barcelona. L’origen i l’assentament 

del primer monestir de clarisses a Catalunya, Scripta et Documenta 76, Montserrat, 

Publicacions Abadia de Montserrat, 2007. 
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Un cop elaborat el Pla Director del Projecte de Creació del Servei d’Arxius de la 

Federació Catalana de Monges Benedictines, en el qual s’han analitzat les diferents 

realitats dels tres arxius monàstics i les seves necessitats, s’han establert les línies 

d’actuació a abordar, els recursos necessaris per fer-ho i l’establiment de la 

configuració bàsica del SAF; cal ara elaborar el Pla de Treball. Com el seu nom indica, 

el Pla de Treball del SAF, recull les observacions i indicacions fixades en el Pla 

Director i les organitza i perioditza segons un ritme de treball predeterminat. És en el 

Pla de Treball on es fixen i es seqüencien les fases de treball per tal de desenvolupar 

el projecte en la seva totalitat. Un projecte que dividirem en dos temps, o dues fases. 
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1.Fases de treball  
 

Per tal de dur a terme El Projecte de Creació del Servei d’Arxius de la 

Federació Catalana de Monges Benedictines en la seva integritat, es consideraran 

dues fases diferenciades. La primera fase, titulada Posada en marxa del SAF, 

suposarà l’inici del funcionament del servei i la seva implantació dins les comunitats de 

la Federació a través d’un conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. Mentre que en la segona fase, es buscarà la consolidació i difusió del 

mateix servei, i un aspecte clau d’aquesta consolidació serà el seu autofinançament. 

 

1.1. Fase 1: posada en marxa del SAF 

Per tal de dur a terme la primera fase de treball, la Federació Catalana de 

Monges Benedictines ha considerat assencial establir un primer contacte amb la 

Generalitat de Catalunya, que ha donat com a resultat aquest Pla de treball. Per tant, 

el Pla de treball que la FCMB presenta avui no és altra cosa que la concreció 

d’aquesta trobada. Aquesta primera fase de treball, de tres anys de durada, suposa la 

creació i posada en marxa del SAF, i s’estructura de la següent forma: 

 

ANY 1 (2012) 

 

Objectiu 1, Comissió d’Arxius de la FCMB 

Creació de la Comissió d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines i, 

en segon terme, del seu reglament d’actuació. 

La Comissió l’integraran una representant de cadascun dels centres monàstics, que 

esdevindran les interlocutores en qüestions de patrimoni documental i arxivístic, la 

secretària de la Federació, l’arxivera directora del SAF i una assessora externa. La 

Comissió estarà oberta a la intervenció puntual d’altres assessors del món professional 

i/o universitari per a qüestions i temàtiques més específiques. 

 

Objectiu 2, Reglament del SAF 

Elaboració del Reglament del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 

Benedictines i la política d’accés als centres d’arxiu i a la documentació. 

 

Objectiu 3, Anàlisi de les eines emprades 

Valorar i analitzar les diferents solucions de cada arxiu: programaris emprats pels 

catàlegs documentals, quadres de classificació, accions i suports de conservació 

emprats i mesures de conservació preventiva. Durant l’anàlisi ens posarem en 

contacte amb d'altres institucions i entitats que han desenvolupat experiències 
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omodels similars al nostre; com ara l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, l’Arxiu 

Comarcal de Ripoll, l’Arxiu Diocesà de Girona, l’Arxiu Diocesà de Lleida, amb qui 

començarem a estendre relacions de col·laboració. 

 

Objectiu 4, Política d’organització i classificació documental 

Elaborar una política d’organització i classificació documental homogènia pels fons 

històrics dels diferents centres d’arxiu, la qual es veurà reflectida en l’organització 

física de la documentació i la producció dels quadres de fons de cada arxiu i els 

corresponents quadres de classificació. Aquesta és una línia d’actuació que afectarà 

sobretot als fons de Sant Daniel de Girona i Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, ja 

que en aquest aspecte Sant Benet de Montserrat es troba en una fase més avançada. 

 

Objectiu 5, Política de descripció documental 

Establir i aplicar una política de descripció homogènia dels documents d’arxiu dels 

diferents centres, que tingui en compte la normativa establerta actual i les necessitats 

de les comunitats. Caldrà establir una fitxa descriptiva única per cada nivell descriptiu 

(fons, grup de sèries, sèries i unitat documental). Al mateix temps caldrà cercar o crear 

un base de dades compartida pels tres centres d’arxiu i compatible per ser emprada a 

través de la web. 

 

Objectiu 6, Política de conservació i restauració documental 

Establir la política de conservació i restauració documental del SAF. En aquest primer 

any es durà a terme l’anàlisi de l’estat de conservació de la documentació dels 

diferents arxius amb la col·laboració de la germana María Dolores Martín, restauradora 

de Sant Benet de Montserrat. Es precisarà de la col·locació de dataloggers en aquells 

arxius que no en tinguin per dur a terme el control de les condicions ambientals. 

 

ANY 2 (2013) 

Objectiu 1, Descripció documental a nivell de fons i sèrie 

Iniciarem les tasques de descripció documental, primer a nivell de fons i de sèrie i 

posteriorment a nivell d’unitat documental composta i simple. L’Arxiu de Sant Benet de 

Montserrat va força avançat en aquest aspecte, per la qual cosa es continuarà 

descrivint a nivell d’unitat documental composta i simple. 

 

Objectiu 2, Priorització de les actuacions de restauració documental 
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Analitzat l’estat de conservació de la documentació als diferents centres d’arxiu durant 

el primer any, podrem establir els criteris i l’ordre de priorització de les actuacions de 

restauració amb la col·laboració de la germana María Dolores Martín. 

Així com treballar en la recerca de subvencions o ajuts econòmics puntuals que ens 

permetin restaurar aquella documentació prioritària o adquirir els suports de 

conservació necessaris per evitar-ne la seva degradació. 

 

Objectiu 3, Política de difusió del SAF 

Caldrà començar a treballar amb la política de difusió del SAF, establint quin model de 

difusió es vol seguir. Serà el moment de treballar en la creació de la web del SAF. Si 

bé l’objectiu final és que els catàlegs documentals siguin consultables en línia, en la 

primera fase de treball ens centrarem en donar la informació general del SAF i dels 

seus centres, informació a nivell d’arxiu-quadre de fons, així com aquelles notícies 

rellevants que es creguin pertinents. 

Aquesta política de difusió es completarà amb un seguit d’accions de visualització, 

com ara participació del SAF en jornades1, organització d’exposicions documentals, 

tallers i conferències, elaboració de publicacions (folletons), etc. Unes primeres 

activitats en les quals posarem a prova la política de difusió creada i la viabilitat de 

l’autofinançament del SAF. 

 

ANY 3 (2014) 

 

Objectiu 1, Continuïtat de les tasques de descripció, conservació/restauració i difusió 

Continuar els treballs de descripció a nivell d’unitat documental composta i simple, 

prioritzant sempre aquells fons o sèries més consultades per sobre de la resta, com 

ara les col·leccions de pergamins dels diferents arxius. Un fet que anirà també lligat a 

la digitalització progressiva dels fons segons demanda dels usuaris del SAF. 

Seguiment de les tasques de restauració i difusió endegades en els anys anteriors 

amb la col·laboració de la germana María Dolores Martín, restauradora. Pel que fa a la 

difusió, creiem que l’últim any de la primera fase seria el moment adequat per dur a 

terme una publicació d’una cerca realitzada a través dels fons del SAF que donés 

visibilitat a les tasques desenvolupades durant aquests tres anys. Tenint en compte 

que l’any de finalització de la primera fase coincidirà amb l’any de celebració del 300 

----------------------------------------- 

1 Al llarg de l’any 2011 s’ha presentat un primer estat de la qüestió de la creació i posada en 

marxa del SAF a: Els arxius patrimonials: situació actual i reptes de futur. Col·loqui 

internacional (Barcelona, 1 i 2 de juny de 2011). 
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aniversari de la Guerra de Successió (2014), es creu oportu l’elaboració i publicació 

d’una recerca sobre aquesta temàtica a través del fons dels arxius de la FCMB. En 

aquest sentit es preveu, mantenir contactes amb la Comissió Catalunya 2014. 

 

Objectiu 2, Política de relacions del SAF 

 

A finals de la primera fase d’implantació del Servei d’Arxius de la Federació, i pensant 

ja amb la fase de manteniment i consolidació del mateix, caldrà que la Comissió 

d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines es plantegi la relació del 

SAF amb el món arxivístic, universitari, religiós, etc., com ara, la seva integració dins el 

SAC (Sistema d’Arxius de Catalunya) o dins l’Asociación de Archiveros de la Iglesia en 

España. 

Per tant, un dels objectius d’aquesta darrera fase seria desenvolupar una campanya 

de promoció dins el món dels arxius, les universitats i els centres de recerca històrica, 

tot establint llaços de col·laboració i cooperació amb els diferents móns professionals. 

En aquest sentit, el SAF té molt clar que cal incentivar el contacte amb el món 

universitari, i per això té previst poder establir relacions favorables amb les universitats 

situades en les demarcacions territorials dels arxius del SAF, per tal d’oferir la 

possibilitat de realitzar pràctiques a alumnes universitaris de la branca d’història, 

arxivística o documentació. 

 

1.2. Fase 2: manteniment i consolidació del SAF 

Superada la fase inicial de posada en marxa del Servei, caldrà consolidar-lo 

durant la fase 2. No s’ha periodicitat aquesta segona fase, doncs la concreció dels 

tempus dependrà molt de l’evolució que es segueixi durant la primera fase, que 

comprèn tres anys sencers. En tot cas, són dos els objectius primordials que el SAF 

haurà d’assumir un cop superada la primera fase; aquests són: 

 

Objectiu 1, Consolidació del model i la política de difusió del SAF  

Per tal d’aconseguir que la consolidació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana 

de Monges Benedictines sigui una realitat que es pugui perllongar en el temps i donar 

servei a les comunitats i a la societat, cal que aquest trobi la forma d’aconseguir un 

model econòmic autosuficient. Per això, caldrà consolidar i reorientar, en cas 

necessari, el model de difusió del SAF. Un model que ha de permetre situar les 

comunitats de la Federació en el mapa religiós i cultural català, i explotar els seus 

valors i particularitats històriques, cristianes, culturals i socials. A través d’activitats 
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diverses, com ara: jornades d’història i arxivística, cursos i tallers diversos, concerts 

d’orgue, visites guiades als arxius, conferències, exposicions, etc. 

 

Objectiu 2, Model de gestió documental integral 

Desenvolupar un model de gestió documental integral de les comunitats federades, 

que integri els fons històrics i moderns. D’aquesta forma es podrà fixar quina part de la 

documentació produïda actualment per les comunitats ha de ser de conservació 

permanent pel seu valor jurídic i/o històric. Un aspecte que requerirà establir el règim 

d’accés que afecta aquesta documentació contemporània. 
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2. Cronogrames 
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PRESENTACIÓ 

 

És per mi una joia presentar la memòria del primer any de vida del SAF, el servei d’arxius de la 

federació que presideixo, la Federació Catalana de Monges Benedictines. Un servei innovador 

que té per missió aplegar, gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental passat, 

present i futur de les diferents comunitats que integren la Federació: Monestir de Sant Pere de 

les Puel·les de Barcelona, Monestir de Sant Daniel de Girona, Monestir de Sant Benet de 

Montserrat, Monestir de La Santa Família de Manacor i la comunitat de Santa Maria de 

Puiggraciós.  

La Federació, conscient del patrimoni documental que els monestirs federats custodien, de les 

necessitats pròpies d’aquests i de les circumstàncies actuals, tant de les comunitats com de la 

societat en general, després d’una reunió mantinguda el març de 2011 amb les responsables 

dels arxius dels monestirs, va decidir elaborar el Projecte de creació del SAF. El Servei d’Arxius 

de la Federació Catalana de Monges Benedictines. Un projecte de gestió documental integral 

(és a dir, que no només actua sobre els fons històrics dels monestirs, sinó també sobre els 

arxius intermedis i als arxius de gestió) que a inicis de 2012 va veure la llum i que avui fem 

balanç del seu primer any de funcionament a través d’aquesta memòria.   

Per sobre de tot, m’agradaria destacar la doble vessant del servei, que també resta plasmada 

en la present memòria. Una primera, comuna a qualsevol projecte arxivístic, que suposa la 

feina d’organització, classificació, descripció, conservació i atenció als usuaris, i una segona, 

pròpia del projecte del SAF, centrada en la difusió del patrimoni documental i cultural a través 

de cursos, jornades, conferències, visites guiades, itineraris històrics, productes de 

marxandatge, etc. 

Centrant-nos en les dades i les activitats desenvolupades durant aquest primer any, 

m’agradaria fer especial esment del nombre total d’usuaris (238) i d’unitats documentals 

consultades (515). Per a nosaltres tot un èxit, i més tenint en compte que és el primer any del 

servei, i encara resta molta feina per fer, tan a nivell de difusió, com a nivell de tractaments 

arxivístics.  

Aquesta demanda d’accés a la documentació és el reflex per una banda de l’interès de la 

societat i dels investigadors pels fons que custodien els arxius del SAF, però també per la 

recerca i la formació en patrimoni cultural. Divulgar el patrimoni generat per les nostres 

comunitats al llarg dels segles, és treballar per la preservació de la nostra memòria històrica 

particular, com a monestirs i monges benedictines, i col·lectiva, com a poble.  

 

 

Montserrat Viñas i Santos 

Presidenta de la Federació Catalana de Monges Benedictines  
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1. TRACTAMENT DELS FONS  

 

1.1 CLASSIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS FONS 

 

Durant el 2012 s’han dut a terme les següents actuacions arxivístiques en matèria de 

classificació i organització: 

 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 

Ja que l’únic instrument de descripció amb què comptava l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de 

les Puel·les era un inventari parcial (d’unitats documentals compostes) de 1989, el qual no 

reflectia la localització actual dels documents degut a un trasllat d’ubicació en anys posteriors, 

s’ha decidit inventariar de nou tot els fons documentals. Durant el 2012 s’ha començat per 

inventariar els documents en format llibre, deixant els documents solts i els pergamins per 

posteriors actuacions. 

 

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

La col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona compta amb més de 

1400 pergamins, els quals es trobaven organitzats segons una actuació arxivística de la 

germana arxivera Rosalia Samsó. Aquesta germana fins el 2007 s’havia fet càrrec de l’arxiu i 

havia actuat sobre la col·lecció de pergamins designant-los-hi una signatura a cadascun. Per la 

manca d’ús d’un criteri homogeni en tota la col·lecció alhora de designar les signatures, durant  

aquest 2012 s’ha procedit a resignar la col·lecció, tenint en compte la data dels trasllats i 

l’existència de més d’un document en un mateix suport. 

En el mateix Arxiu de Sant Daniel, s’ha inventariat la documentació en format llibre, donant-

los-hi una primera classificació provisional, a l’espera que s’inclogui la resta de la 

documentació en paper solt. 

 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

L’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat conserva el fons de la Federació Catalana de 

Monges Benedictines, ja que actualment l’abadessa d’aquest monestir és la presidenta de la 

Federació i el fons es conserva allà on resideix la presidenta. Durant aquest any s’ha elaborat el 

quadre de classificació d’aquest fons i s’ha posat al dia el registre d’entrada de la seva 

documentació, renumerant les unitats documentals i identificant els expedients. Cal remarcar 

que aquesta és una tasca que no s’ha tancat aquest 2012. 

 

 



Arxiu de la Comunitat de Santa Maria de Puiggraciós 

La Comunitat de Santa Maria de Puiggraciós és una filial del Monestir de Sant Pere de les 

Puel·les fundada el 1973, quan algunes membres del monestir barceloní s’establiren el 

Santuari de Puiggraciós. Conseqüentment, la documentació generada per aquesta comunitat 

s’identifica com un subfons de la comunitat mare del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

Actualment, en el santuari la comunitat conserva la documentació que ha anat generant des 

de 1973. El SAF, durant aquest 2012, ha cregut convenient actuar sobre aquesta documentació 

pròpia de la comunitat per tal de distingir-la d’aquella produïda pel santuari en l’exercici de 

llurs funcions (i que per tant pertany a l’arxiu de la parròquia corresponent). Enguany, s’ha 

identificat i classificat la col·lecció de cartells, la col·lecció de goigs i la col·lecció de llibrets de 

vespres. 

 

1.2 DESCRIPCIÓ DELS FONS 

 

En matèria de descripció de fons, el SAF ha elaborat i dut a terme aquest 2012 el Projecte 

d’elaboració i posada en marxa del catàleg col·lectiu en xarxa del Servei d’Arxius de la 

Federació Catalana de Monges Benedictines. Un projecte que s’emmarca dins el conveni a tres 

anys firmat entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i el Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest projecte ha suposat la redacció i establiment d’una Política única de descripció del SAF. 

Però sobretot, és remarcable el fet que aquest projecte ha suposat la creació d’una base de 

dades única pel Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF. Un catàleg en el qual els investigadors 

podran consultar les descripcions de la documentació conservada en qualsevol dels arxius 

històrics dels monestirs de la Federació, fent la cerca a través d’internet i sense haver de 

desplaçar-se als monestirs.  

Per a la configuració d’aquesta base de dades unificada s’ha escollit el programari ICA-AtoM 

avalat pel Consell Internacional d’Arxius i que segueix les normatives internacionals aprovades 

en matèria de descripció arxivística. Pel correcte ús d’aquest programari el SAF ha redactat el 

Manual d’ús del Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF. 

 

1.3 INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS 

 

Durant aquest primer any de servei el SAF ha rebut 2 donacions de fons externs als monestirs: 

1. Donació del Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 16/10/2012 

La comunitat de Santa Maria de Pedralbes va fer donació a l’Arxiu del Monestir de Sant 

Benet de Montserrat d’un plec de documentació (156 unitats documentals) procedent 

de la desapareguda comunitat del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 
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comunitat fundacional, juntament amb la del Monestir de Sant Benet de Mataró, del 

Monestir de Sant Benet de Montserrat.  

 

2. Donació de la família Abelló, 07/11/2012 

Els membres de la família Abelló de Sabadell han fet donació a l’Arxiu del Monestir de 

Sant Pere de les Puel·les de tres llibres de poesia del Sr. Ernest Abelló, que han 

ingressat a l’arxiu com a fons personal.  

 

I s’han efectuat 2 transferències a l’arxiu històric de Sant Daniel de Girona (AMSDG): 

1. Transferència de la col·lecció fotogràfica i altres documents del fons de la Família 

Mallol, 02/03/2012 

L’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona ingressà als anys setanta del segle XX el 

fons patrimonial de la Família Mallol, però la col·lecció fotogràfica (35 unitats 

documentals) i algunes cartes personals restaren guardades en un moble de l’antiga 

hostatgeria del monestir. Aquesta documentació és la que la comunitat a transferit 

enguany a l’arxiu.  

 

2. Transferència de l’expedient personal de la Gna. Rosalia Samsó, 29/03/2012 

Després del decés de la Gna. Rosalia Samsó, monja del Monestir de Sant Daniel de 

Girona i antiga arxivera de la comunitat, s’ingressà a l’arxiu històric del monestir el seu 

expedient personal (40 unitats documentals). 

 

1.4 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS RESTAURADES UNITATS DOCUMENTALS NETEJADES 

AMSPP 70 53 

AMSDG 26 34 

AMSBM 34 0 

TOTAL 130 87 

 

Enguany el SAF ha pogut encarregar la restauració d’un nombre notable de documents 

patrimonials religiosos dels fons dels centres d’arxiu històric del SAF, gràcies a l’ajut de la 

Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant la concessió 

parcial de tres subvencions per a projectes, activitats, estudis i publicacions destinades a 

fomentar la relació entre les entitats religioses i la societat catalana.  

 



Però tan important com això, és l’actuació de conservació preventiva que s’ha dut a terme 

durant el tres primers mesos de 2012 als tres centres d’arxiu històric del SAF a través del 

Projecte de preservació i conservació preventiva del patrimoni documental religiós dels arxius 

dels monestirs de la Federació Catalana de Monges Benedictines. Aquest  projecte, 

subvencionat per la Direcció General d’Afers Religiosos a través de les subvencions ja 

esmentades, ha suposat: 

- l’elaboració de la Política de seguretat, preservació i conservació preventiva del SAF 

- l’estudi de l’estat de conservació dels fons, de les instal·lacions i de les condicions 

ambientals dels tres arxius històrics gestionats pel SAF i l’establiment de les mesures i 

actuacions necessàries a desenvolupar-hi a través de la redacció dels corresponent 

informe de conservació  

- dur a terme intervencions puntuals de neteja sobre 87 unitats documentals dels 

diferents centres del SAF 

- adquirir aparells de mesura (dataloggers) pel control de les condicions ambientals dins 

els dipòsit d’arxiu 

- adquirir suports d’instal·lació d’arxiu (caixes, camises, etc.) elaborats amb materials de 

conservació i emprar-los per a la instal·lació de la documentació patrimonial  

 

1.5 AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DELS FONS 

 

Si bé, l’actuació del SAF durant aquest 2012 s’ha circumscrit majoritàriament als centres 

d’arxiu històric dels monestirs, per qüestions de conservació i d’espai s’han efectuat actuacions 

de neteja i eliminació de documentació conservada en el dipòsit d’arxiu de l’Arxiu del Monestir 

de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP). Amb tot, cal assenyalar que la documentació eliminada 

pertanyia per cronologia a l’arxiu de gestió del monestir  i que no podia ser considerada 

documentació d’arxiu perquè eren fragments de diari sense cap mena de relació amb el 

monestir, fulletons de propaganda diversa, calendaris de regal d’institucions externes, retalls 

de publicacions periòdiques diverses, etc., producte de pràctiques de col·leccionisme dutes a 

terme per antigues arxiveres de la comunitat. 

També s’ha procedit a l’eliminació de les llibretes bancàries obsoletes del fons del Monestir de 

Sant Benet de Montserrat, ja que la seva informació ja consta en els llibres de comptabilitat 

corresponents.   
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3. SERVEI DE CONSULTA   

 

3.1 USUARIS  

 

ARXIU USUARI ÚNIC 

AMSPP 129 

AMSDG 43 

AMSBM 91 

TOTAL 181 

 

ARXIU 
CONSULTA SUBTOTAL 

consultes per 

arxiu presencial per correu electrònic telefònica visita 

AMSPP 15 13 3 109 140 

AMSDG 36 13 0 33 82 

AMSBM 7 7 0 2 16 

SUBTOTAL  

tipus de 

consulta 

58 33 3 144 
 

TOTAL 

CONSULTES 
238 

 

3.1 DOCUMENTS CONSULTATS  

 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES 

AMSPP 216 

AMSDG 74 

AMSBM 231 

TOTAL 521 

                                                           
1
 El numero tan baix d’usuaris de l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) es deu el 

fet que els investigadors en la seva majoria desconeixen que l’arxiu conserva el fons de la comunitat 
extingida el 1952 del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, i a que actualment l’arxiu es 
troba situat dins els espais de la comunitat fet que no beneficia el seu accés als investigadors.  



3.1 REPRODUCCIONS  

 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES 

AMSPP 132 

AMSDG 62 

AMSBM 223 

TOTAL 417 

 

 

3.1 TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA  

 

Els fons documentals conservats als centres d’arxiu històric gestionats pel SAF, proporcionen 

un volum notable d’informació de diversa índole amb grans possibilitats de recerca per a 

estudis sobre la història, paleografia, diplomàtica, filologia, musicologia, història agrària, 

evolució toponímica, litúrgia, condició femenina, història de la cultura escrita, heràldica, 

genealogia, etc..  

 

Durant l’any 2012 s’han realitzat 22 treballs de recerca i investigació a través de la consulta 

dels fons custodiats pel SAF.  
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3. ACCIÓ CULTURAL  

 

3.1 VISITES GUIADES 

 

El SAF ha iniciat a finals de 2012 una nova línia de difusió del seu servei, que suposa alhora un 

altre tipus d’atenció a l’usuari del que s’havia vingut fent fins ara als arxius dels monestirs i que 

es podria emmarcar també en l’acció cultural del SAF. Són les vistes guiades als centres d’arxiu 

històric gestionats pel SAF.   

El major coneixement de la societat en general i la comunitat acadèmica respecte l’existència 

del monestir de Sant Pere de les Puel·les i del seu arxiu (pertanyent el Servei d’Arxius de 

Catalunya), juntament amb la seva localització a la ciutat de Barcelona, han provocat que amb 

la posada en marxa del SAF fossin diversos els grups i institucions que el 2012 s’han interessat 

per conèixer el funcionament, l’organització, els fons documentals i les instal·lacions de l’Arxiu 

del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Per això, al mes de novembre d’enguany, el SAF va 

encetar una nova via de difusió amb les visites guiades a aquest centre d’arxiu històric. 

Una nova línia de treball que durant el 2013 el SAF espera potenciar, i ampliar en algun dels 

altres centres d’arxiu històric que gestiona.  

 

Durant el 2012, s’han realitzat 5 visites guiades que han suposat un total de 105 assistents, les 

quals es detallen a continuació: 

 

ARXIU DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES (AMSPP) ASSISTENTS 

Alumnes de la Universitat de l’Experiència de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació  de la Universitat de Barcelona 
35 

Centre Sant Pere Apòstol 23 

Assistents al Curs del Llibre litúrgic del Taller de Restauració de Documents 

Gràfics del Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
25 

Alumnes del Grau de Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació  de la Universitat de Barcelona 
7 

Alumnes del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació  de la Universitat de Barcelona 
15 

TOTAL 105 

 

Durant el 2012, el SAF també ha dut a terme 1 visita guiada al Monestir de Sant Daniel de 

Girona en el marc de la I Jornada del SAF: Preservació i Conservació Preventiva del patrimoni 

documental en temps de crisi, en la qual hi assistiren els 19 assistents inscrits en la jornada. 



A més, el SAF a atès totes aquelles visites individuals als centres d’arxiu històric del SAF, i que 

cal sumar a les vistes guiades programades. Així, el nombre total de vistes i assistents als 

centres d’arxiu del SAF són: 

  

ARXIU VISITES ASSISTENTS 

AMSPP 8 109 

AMSDG 6 33 

AMSBM 1 2 

TOTAL 14 144 

 

3.2 ITINERARIS HISTÒRICS 

 

Durant el 2012 el SAF ha programat dos itineraris històrics amb la voluntat de potenciar el 

coneixements de la història dels monestirs de la Federació i del seu entorn, així com la cultura 

benedictina i la seva empremta en el territori. 

 

1. El 19 maig es dugué a terme l’itinerari històric del Monestir de Sant Benet de Montserrat 

al Monestir romànic de Santa Cecília de Montserrat en motiu del seixantè aniversari de la 

fundació de Sant Benet de Montserrat en aquell indret. Un itinerari de quatre hores que 

comptà amb la participació de 18 persones. 
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2. El 6 d’octubre es dugué a terme un itinerari històric per la Vall de Sant Daniel de Girona 

titulat L’empremta del Monestir de Sant Daniel de Girona en l’evolució del poblament de la 

vall, que comptà amb 28 assistents.  

 

 

 

3.3 JORNADES DEL SAF 

 

En un primer moment el SAF havia programat dues jornades d’estudi anuals, una d’estiu (a 

inicis de juliol) i una de tardor (a finals d’octubre inicis de novembre). Enguany però, només 

s’ha dut a terme la jornada d’estiu que tingué lloc al Monestir de Sant Daniel de Girona el 6 de 

juliol, titulada Preservació i conservació preventiva del patrimoni documental en temps de crisi, 

amb una assistència de 20 persones (totes elles relacionades amb el món dels arxius i la gestió 

de la documentació patrimonial).  

 

 

Sessions matinals de formació 

 

Taller pràctic d’identificació de patologies documentals 



3.4 CONFERÈNCIES 

 

Finalment, entre les activitats desenvolupades aquest any, s’ha dut a terme una doble 

presentació oficial del Servei d’Arxius de la Federació; una primera al Monestir de Sant Pere de 

les Puel·les el 10 de novembre, i un altra al Monestir de Sant Daniel de Girona el 23 del mateix 

mes. Unes presentacions en format conferència, a on s’ha aprofitat per presentar la web de la 

Federació i del SAF.  
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3.5 PUBLICACIONS 

 

Durant el 2012 el SAF elaborà el Projecte d’edició del Diplomatari de la Col·lecció de pergamins 

del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1038-1250) per presentar-lo el 

Servei de Publicacions de la Fundació Noguera.  

De resultes de la presentació d’aquest projecte, el 3 d’octubre la Federació Catalana de 

Monges Benedictines va firmar un conveni amb la Fundació Noguera per tal de elaborar 

aquesta publicació durant els properes tres anys. Tasca que durà a terme un equip format per 

membres del SAF i col·laboradors externs. 

 



4. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ  

 

4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Durant aquest primer any de posada en marxa del Servei d’Arxius de la Federació, s’han creat 

tres canals de comunicació diferents per tal d’informar de l’activitat i serveis del SAF arribant al 

màxim de possibles usuaris i interessats. 

 

S’ha elaborat una web pròpia de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

(www.federaciobenedictines.cat) que és gestionada des del SAF, i a on l’usuari pot trobar des 

de les notícies i activitats més recents al voltant de la Federació i del SAF, a informació sobre 

els monestirs que integren la Federació, i òbviament tota la informació referent al SAF, als seus 

centres d’arxiu històric, els serveis que ofereix, les activitats que programa i les normatives 

aplicables. 

 

Però, abans de poder posar a disposició de tothom la web, el SAF ha emprat altres canals de 

comunicació més ràpids de crear i que arriben a un públic molt ampli, són: el Twitter 

(@SAFmbc) i el Facebook (http://www.facebook.com/saf.mbc  i 

http://www.facebook.com/pages/SAFmbc/ 

148065348671982?ref=hl ). 

 

 

CANAL Tuits Seguint Seguidors 

Twitter 479 94 96 

CANAL Amistats m’agrada 

Facebook 73 28 

CANAL Visitants Pàgines vistes 

Web  252 2091 
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4.2 MARXANDATGE 

 

Per tal d’incrementar els ingressos econòmics del SAF, i com a forma de difusió del patrimoni 

documental i cultural gestionat pel Servei d’Arxius i pels monestirs integrants de la Federació, 

s’han elaborat al llarg de l’any 2012 tres productes de marxandatge del SAF: 

 

1. Col·lecció de quatre postals amb detalls d’ocells de les cartes de professió del segle XVII 

del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Col·lecció de quatre postals de Nadal 

elaborades a partir de miniatures 

il·lustrades d’un cantoral del segle 

XVII del fons del Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les, i d’una tauleta 

gòtica procedent del Monestir de Sant 

Antoni i Santa Clara de Barcelona. 

   

 

 

 

 



 

 

3. Col·lecció de quatre llibretes de notes amb detalls d’elements patrimonials dels monestirs 

del SAF (rajoles de mostra d’època moderna del Monestir de Sant Daniel de Girona, 

caplletra d’una carta de professió medieval i d’un cantoral del Monestir de Sant Antoni i 

Santa Clara de Barcelona)  
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5. RECURSOS  

 

5.1 PERSONAL DEL SAF 

 

El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines el conformen dos òrgans i 

una plantilla de persones. 

 

Són òrgans del SAF: 

- el Consell d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (format per les 

abadesses de cada una de les comunitats de la Federació, o un representant designat per 

l’abadessa, la representant de la Federació Catalana de Monges Benedictines, l’arxivera en 

cap del SAF i les responsables de l’arxiu dels monestirs) 

- la Comissió Executiva del Consell d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

(formada per la representant de la Federació Catalana de Monges Benedictines, l’arxivera 

en cap del SAF, les responsables de l’arxiu dels monestirs i una assessora permanent 

professional del món dels arxius) 

 

Són personal adscrit al SAF: 

- l’arxivera en cap 

- les responsables dels tres centres d’arxiu històric dels monestirs de la Federació 

- la conservadora itinerant del SAF 

 

CÀRREC TIPUS NOMBRE 

Arxivera en cap tècnic superior arxiver 1 

Responsable d’arxiu membre de la comunitat amb coneixements d’arxivística 2 

Conservadora itinerant tècnic en conservació preventiva d’obra gràfica 1 

TOTAL 4 

 

  



Durant aquest any, l’arxivera en cap ha realitzat cursos de formació amb l’objectiu de 

perfeccionar i actualitzar els seus coneixements en relació a les tasques que desenvolupa en el 

seu lloc de treball. Aquest són els següents: 

 

- [21/03/2012] Softwre lliure, presentació de ICA-AtoM; curs de l’Associació d’Arxivers de 

Catalunya.  

- [22,29/03 i 12,19/04/2012] Arquitectura i l’art del “sagrat”. Icones de la ciutat de Girona; 

curs organitzat pel Servei d’Assistència i Formació Religiosa (SAFOR) i el Centre Cristià dels 

Universitaris (CCU) de la Universitat de Girona.  

- [09 i 11/05/2012] Alfresco; curs organitzat per Cibernàrium (Aula de formació de Barcelona 

Activa - Ajuntament de Barcelona). 

- [09-11/05/2012] La ciutat de les dones: El món monàstic femení i el seu impacte en la 

construcció de la Barcelona Medieval;  7nes Jornades de Cultures Medievals de l’Institut de 

Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona  

- [21/11/2012] Preparació d’originals fotogràfics per a la digitalització; taller organitzat pel 

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona dins les 12es 

Jornades Imatge i Recerca. 

- [29/11/2012] II Jornada sobre Biblioteques Patrimonials: "Documents d'ahir per a la societat 

de demà"; jornada organitzada per l’Ateneu Barcelonès.  

- [12/12/2012] Egodocuments i religiositat a l’Edat Moderna; jornada organitzada pel 

Departament d’Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

5.2 INFRAESTRUCTURA 

 

ARXIU m2 de dipòsit ml totals % ocupació punts de consulta m2 sala consulta 

AMSPP 47m2 58 ml 95 % 2 20 m2 

AMSDG 30 m2 11 ml 95 % 4 20 m2 

AMSBM 45,5 m2 22 ml 100 % 1 
comparteix l’espai 

amb dipòsit d’arxiu 

TOTAL 122,5 m2 91 ml - 7 85,5 m2 
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En relació a les infraestructures i l’equipament de què disposen els centres d’arxiu històric 

gestionats pel SAF, enguany s’han dut a terme les següents actuacions de millora a les sales de 

consulta i als dipòsits d’arxiu: 

 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 

- S’ha canviat la ubicació de la taula de l’arxivera per una millor visió dels usuaris durant la 

consulta 

- S’han tret del dipòsit d’arxiu alguns elements que no ajudaven a mantenir les condicions de 

seguretat necessàries per a una millor conservació  

 

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

- S’ha canviat la ubicació de la taula de l’arxivera per una millor visió dels usuaris durant la 

consulta 

- S’han desplaçat lleugerament els armaris del dipòsit d’arxiu per allunyar-los de les 

canalitzacions de la calefacció 

 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

- S’ha canviat la disposició de la taula de consulta per una millor visió dels usuaris durant la 

consulta 

 

Arxiu intermedi de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós 

- S’ha adequat un mobiliari preexistent per fer funcions temporals de dipòsit d’arxiu per 

l’arxiu intermedi  

  



6. DADES DELS CENTRES  

 

 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

C/ Anglí, núm. 55 

08017 Barcelona 

93 203 89 15 

saf.mbc@gmail.com 

http://www.federaciobenedictines.cat 

 

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

Monestir de Sant Daniel de Girona 

C/ de les Monges, núm. 2 

17004 Girona 

972 20 12 41 

saf.mbc@gmail.com 

http://www.federaciobenedictines.cat 

 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

Monestir de Sant Benet  

08199 Montserrat 

93 835 00 78 

saf.mbc@gmail.com 

http://www.federaciobenedictines.cat 
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