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El cercador de fons 
i documents a internet: 

una eina magnífica a l’abast de tothom
El passat mes de novembre va entrar en funcionament, de forma ja oficial, el cercador 

de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat. Es tracta 
d’una eina de treball magnífica per a tots els usuaris dels nostres arxius, tant per als 

investigadors particulars, com per als titulars de fons que hi tenen dipositada llur 
documentació. El web on es troba és http://patrimoni.gencat.cat/arxius. 

Aquest cercador ens permet consultar, gairebé en temps real, els inventaris informàtics 
que els arxivers comarcals anem elaborant i introduint al programa GIAC (Gestió 

Integral d’Arxius Comarcals). Per tant, els nostres usuaris podran informar-se sobre 
els documents que tenim als nostres dipòsits sense necessitat de desplaçar-se 

personalment per consultar els tradicionals inventaris de paper. 

La cerca es fa, primer, seleccionant l’arxiu desitjat, després el tipus de fons, i finalment 
el fons en concret. Un cop s’ha entrat al fons, aquest cercador ens permet visualitzar 

un extracte de cada expedient amb indicació de les seves dates. Si el document o 
expedient està digitalitzat també es pot visualitzar íntegrament. 

Igualment al mes de desembre passat, es va presentar el portal XAC Premsa, això 
és, la possibilitat de veure per internet la premsa històrica ja digitalitzada. Per tant, 

els interessats poden visualitzar des de casa seva la major part de les capçaleres 
històriques de Granollers i comarca (La Veu del Vallès, La Gralla, Diari de Granollers, 
Plaça Gran...) conservades al fons de l’Hemeroteca Municipal Josep Móra. Aquesta 
visualització també és possible des del mes de maig de 2009 a través del portal de 

l’Ajuntament de Granollers www.granollers.cat. 

Estem, doncs, d’enhorabona perquè els arxius comarcals han donat un pas endavant 
molt important per obrir els seus fons a tota la ciutadania. 

 
Xavier Pérez Gómez, 

director
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Ingressos de documentació 
(juliol-desembre de 2009)  
El segon semestre del 2009 han ingressat els següents fons i documents:

Ajuntament d’Aiguafreda: uns 90 metres de documentació (1871-2004) en 
diverses transferències en compliment del conveni de dipòsit signat l’any 2008. Les 
sèries ingressades són molt diverses com expedients sobre aigües potables, eleccions, 
referèndums, correspondència d’entrada i sortida, llibres de comptes, taxes i impostos, 
plusvàlues, comissions de govern, clavegueram, camp d’esports, cementiri municipal, 
cens electoral, manaments de pagament i d’ingrés, pavimentació i enllumenat de carrers 
i contribució, entre d’altres. En total hi ha 129 metres de documentació d’aquest municipi 
vallesà. 

Ajuntament de Bigues i Riells: 102 metres de documentació dels anys 1886-
2000, en virtut del contracte de dipòsit signat amb el Consell Comarcal el 21 de maig 
de 2009. Les sèries dipositades són: correspondència d’entrada i sortida, liquidacions 
de plusvàlues, padrons i arbitris municipals, contribució rústica, pecuària i amillarament, 
llibres i documentació de caixa, llibres majors, rebuts, manaments d’ingrés i de pagament 
i documentació del jutjat de pau. 

Consell Comarcal del Vallès Oriental: transferència de 8,3 metres de documents, 
que contenen expedients del servei d’educació (contractes, informes i estudis diversos) 
dels anys 1990-2004. 

Jutjats de Primera Instància de Granollers: documentació apareguda arran del 
trasllat al nou edifici situat al carrer Josep Umbert, en total 12 metres lineals dels anys 
1964-1990.

Jutjats de Primera Instància de Mollet del Vallès: tres caixes de documentació 
(0,3 m) del període 1987-1990. 

Col·lecció de documents i manuscrits: dos documents manuscrits en paper, un 
datat a la Garriga el 1703 i altre a Granollers el 1785, dipositats per la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya. 

En resum, podem dir que durant el 2009 han ingressat a l’Arxiu Comarcal un total de 
276,65 metres de documents, desglossats així:

-Fons de l’administració local: 253,80 metres
-Fons de l’administració de Justícia: 17,45 m
-Fons d’associacions: 0,10 m
-Col·leccions (impresos, manuscrits): 5,30 m

En total, a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental hi ha 2,88 km de documentació i impresos, 
el que suposa una ocupació del 28,8 % de l’espai disponible als dipòsits. 

Estadística 
de l’any 2009
L’any 2009 l’ACVO va tenir 460 usuaris, 
dels quals 384 eren particulars i 76 
titulars de fons dipositats. Això suposa una 
devallada respecte al 2008 quan vam tenir 
540 usuaris (437 particulars i 103 titulars 
de fons). Aquest fet es podria deure, 
segurament, a la possibilitat que tenen els 
usuaris des de maig de 2009 de consultar 
per internet i des de casa seva els fons 
digitalitzats d’hemeroteca. Fins aleshores 
havien de desplaçar-se personalment a 
l’Arxiu Comarcal. 

Els usuaris van consultar l’any passat 
662 unitats documentals i els titulars 
van sol·licitar en préstec 129 unitats. La 
tipologia dels fons consultats ha estat la 
següent:

-Fons de l’Administració local: 301 unitats
-Fons personals: 122 unitats
-Fons de col·leccions: 112 unitats
-Fons d’empreses: 098 unitats
-Fons judicials: 021 unitats
-Fons patrimonials: 008 unitats
-Hemeroteca: 660 unitats
-Biblioteca: 110 volums

A les set activitats de difusió organitzades 
per l’ACVO hi van participar 81 persones; 
foren tres conferències, una trobada 
d’arxivers municipals i tres visites guiades, 
el que dóna una mitjana de 11,5 persones 
per activitat.  
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Instruments 
de descripció
Al llarg del 2009 cal destacar l’esforç 
realitzat pel personal adscrit a l’ACVO per 
tal d’introduir al programa GIAC inventaris 
ja elaborats anteriorment però treballats en 
altres bases de dades. És el cas del fons 
de l’Oficina Comarcal del DAR (Agricultura) 
o del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

En resum, els instruments de descripció 
elaborats han estat:
-Inventari de part del fons de l’Ajuntament 

d’Aiguafreda (44,5 m)
-Inventari de part del fons dels Jutjats de 

Granollers i Mollet (22,5 m)
-Inventari de part del fons del Jutjat de pau 

d’Aiguafreda (1,7 m)
-Inventari de la col·lecció d’impresos de 

Granollers, mida A-5 (12 m)
-Inventari de part de la col·lecció de cartells 

de Granollers (5,5 m)
-Inventari de la col·lecció d’impresos del 

Vallès Oriental, 2008 (0,5 m)
-Inventari dels fons musicals Joan Vernet, 

Artur Sitjà i Felicià Maresma (1m)

Estudiants 
en pràctiques
L’any passat van realitzar pràctiques tres 
estudiants o becaris dels següents centres 
docents:
-Universitat Autònoma de Barcelona, 
carrera de Ciències Musicals

-UNED-Fundación Carlos de Amberes, 
postgrau universitari en arxivística

-Centre de Formació Mordered de Gra-
nollers

Aquests estudiants han participat 
molt satisfactòriament en les tasques 
d’inventariació de l’Arxiu, i a la seva vegada 
han posat en pràctica part dels seus 
coneixements teòrics. Gràcies a tots ells 
per la seva col·laboració. 

Digitalitzats diversos
fons i manuscrits
Recentment, i mitjançant el Pla Bruniquer 
de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental, han estat digitalitzats els 
fons mas Carbonell de Santa Maria de 
Palautordera, així com els manuscrits i 
pergamins de la Col·lecció de l’ ACVO. Tot 
aquest material serà penjat ben aviat a 
internet. 

Indicadors de 
satisfacció per part 
dels usuaris
Tal com marca la Norma ISO 9001:2000, 
periòdicament passem unes enquestes als 
nostres usuaris. L’any 2009 els resultats han 
estat els següents: els aspectes més ben 
valorats han sigut el confort i la il·luminació 
de la sala de consulta, la forma de difondre 
els fons i la presentació i classificació de la 
documentació. Els aspectes menys valorats 
i per tant més criticats pels usuaris han 
estat la senyalització i la dificultat per trobar 
l’arxiu dins la població, així com la ubicació 
del mateix als afores de Granollers. 
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Notícies de l’Arxiu Municipal de Granollers

ACVO

L’Arxiu Municipal de Granollers ha creat, 
la tardor de 2009, una nova secció, la 
“Secció de Fonts Orals”, per poder integrar 
les gravacions d’entrevistes a testimonis 
orals dins el conjunt de Fons de l’arxiu, 
amb la finalitat de custodiar-los, assegurar-
ne la conservació i fer-los accessibles a les 
persones que n’estiguin interessades. 

Per facilitar la informació i assegurar 
l’accés als usuaris s’ha creat una base de 
dades anomenada: AMGr. Fonts Orals, 
accessible des de qualsevol equipament 
municipal, tot hi que la reproducció de les 
gravacions sonores i/o audiovisuals només 
es podrà realitzar dels de l’Arxiu Municipal 
de Granollers que és qui en te la custòdia.

La base de dades permet als usuaris 
conèixer tots els projectes o col·leccions de 
gravacions de testimonis orals que tenim a 
l’arxiu. Cadascun d’aquests projectes te una 
fitxa amb la informació concreta dels autors, 
el contingut, els documents que formen part 
del projecte, dades sobre l’ ingrés i tot tipus 
d’informació que pugui ser rellevant respecte 
la seva a realització. També es poden 
visualitzar els testimonis que formen part de 
cada projecte o col·lecció. Cada testimoni 
també te associada una fitxa on hi ha dades 
personals i dades tècniques de l’entrevista 
com el lloc de realització, la llengua, durada, 
el tipus d’entrevista, el nom de l’entrevistador, 
el resum, l’informe tècnic i en alguns casos 
hi ha annexada la transcripció.

D’altra banda la base de dades també 
permet fer cerques temàtiques. L’apartat 
de cerques es divideix en tres categories: 
matèries, onomàstic i topogràfic, en cada 
una d’aquestes categories hi ha un llistat 
de descriptors ordenats alfabèticament, 
i a partir de la selecció d’un descriptor 
concret, és a dir d’un concepte o tema, es 
pot accedir a les fitxes de testimonis que 
tenen assignat aquell descriptor, ja sigui 
com a descriptor general de tot el projecte 
(una temàtica o concepte que englobi tot el 
projecte) o com a descriptor específic del 
testimoni concret.

D’aquelles entrevistes de les quals tenim el 
minutatge, és a dir, les fraccions de temps 
de cada pregunta, es poden fer cerques 
més exhaustives i precises, cercant el 
del minut exacte en que un testimoni fa 
referència a un descriptor concret, igual 
que les cerques temàtiques, les cerques 
per minutatge també estan dividides 
en descriptors de matèries, onomàstic i 
topogràfics.

Actualment formen part d’aquesta nova 
secció de Fonts Orals tres projectes i una 
col·lecció: 

• Migracions i Ciutadania. La història oral dins i fora de l’aula. 2006-2008. 30 
testimonis. Projecte realitzat pels alumnes de d’IES Celestí Bellera de Granollers, a 
partir d’entrevistes a persones que van patir la immigració en primera persona, la major 
part d’aquestes, gent gran del barri de Can Bassa.
• Les veus de la fàbrica. Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 2005-2007. 80 testimonis.  
Projecte realitzat per Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a partir d’entrevistes a persones 
que van treballar a la fàbrica de Roca Umbert.
• Construcció de la memòria de la Guerra Civil a Granollers. 2009. 9 testimonis. 
Projecte realitzat entre Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau i  l’Arxiu Municipal de 
Granollers , d’entrevistes realitzades  a persones que van ser testimoni del bombardejos 
i de la Guerra Civil a ciutat.
• Col·lecció de gravacions de testimonis. 2004. 1 testimoni. La col·lecció es per 
incorporar totes aquelles entrevistes que no formen part d’un projecte concret. La 
secció de Fonts Orals esta pensada per incorporar-hi tot tipus de gravació sonora i/o 
audiovisual de testimonis, no tan sols les que formin part de grans projectes sinó també 
aquelles entrevistes que particulars o investigadors han anat fent al llarg dels anys i que 
ens vulguin ingressar a l’arxiu.

La Nova Secció de Fonts Orals
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Fotografia: Consol Areñas

A més de les gravacions dels testimonis 
també poden ingressar a l’arxiu tots aquells 
documents tan textuals com fotogràfics que 
ajudin a complementar la informació que 
aporten els testimonis de les entrevistes; 
d’aquests ingressos en queda constància 
en aquesta secció, al mateix temps que 
s’incorporen al fons o col·lecció, que 
els pertoqui, de l’AMGr, contribuint a 
l’enriquiment del patrimoni documental de 
la ciutat.

A la seu de l’Arxiu es disposa d’un 
ordinador portàtil i uns cascos, on els 
usuaris, a més de consultar la BDD, per fer 
les cerques, poden accedir al text íntegre 
de les transcripcions i escoltar i veure les 
entrevistes

Amb aquesta nova secció, l’Arxiu 
Municipal de Granollers pretén obrir una  
nova via perquè els investigadors puguin 
complementar les seves recerques a 
través dels testimonis orals d’una vivència 
concreta. I no deixar perdre el testimoni 
d’aquelles persones que poden aportar un 
punt de vista a tenir en compte d’aspectes 
que en molts casos no apareixen en els 
documents escrits i que formen part de la 
memòria oral de cada municipi.

Laura Casanovas i Palou

El dimarts 9 de febrer a la Sala de plens 
de l’Ajuntament de Granollers, presidit per 
l’alcalde Sr. Josep Mayoral i per segon any 
consecutiu, l’Ajuntament va agrair en un 
acte públic les donacions de documentació 
icònica, sonora i textual, de gran interès 
cultural, que han fet una dotzena de 
particulars durant l’any 2009. 

Unes donacions que contribueixen a 
l’enriquiment del patrimoni documental 
de la ciutat i que s’han incorporat a l’Arxiu 
Municipal de Granollers; algunes, com a 
part de col·leccions o de fons ja existents, 
com és el cas del Fons Roca Umbert, 
d’altres de nova creació. Una d’aquestes 
donacions, feta per l’IES Celestí Bellera, 
obre una nova tipologia documental dins 
de l’arxiu, la de Fonts Orals de l’AMGr, 
que aplega entrevistes fetes per alumnes 
d’aquest institut a diversos testimonis del 
barri de Can Bassa.

Les donacions del 2009 han estat 
realitzades per: Toni Arrizabalaga i Èlia 
Montagud, Josep Buixó Roca- Umbert i 

Marcel·lí Camats Camats, Ramon Barbany 
i Mireia Freixa, Eustaqui Casals Margall, 
Agustí Corominas, Josep Estapé Guàrdia, 
Lola Gadea Vila, IES Celestí Bellera, Família 
Llobet i Llobet: Montserrat, Núria, Joan i 
Jaume, Josep Pasqual Moreno Costa, Jordi 
Saurí Conejero, i Esteve Velilla Miralpeix.

Amb aquest acte institucional, 
l’Ajuntament vol agrair l’interès desinte-
ressat que els ciutadans mostren en 
vers aquestes donacions, que amplien el 
fons documentals del nostre Arxiu. Així 
es garanteix l’accés públic a material 
d’interès històric i cultural de persones, 
famílies i col·lectius de la ciutat. La 
documentació donada, és molt diversa i 
hi trobem fotografies, audiovisual, llibres, 
cartells, plànols, mapes, textos manuscrits, 
mecanografiats i publicacions. Valorem 
totes les aportacions, petites o grans, 
que són molt importants pel seu interès 
cultural.

Carme Pérez Martín

L’Ajuntament de Granollers agraeix 
les donacions fetes per particulars a l’AMGr



68 ACVO

Creació de l’Arxiu 
Central del nou edifici 
judicial de Granollers 
El nou edifici judicial de Granollers, 
construït pel Departament de Justícia, que 
funciona a ple rendiment des del passat 
mes de juny, ha permès unificar en una 
sola seu els serveis fins llavors dispersos 
en cinc ubicacions diferents de la ciutat. 

L’equipament, ubicat al carrer Josep 
Umbert 124, acull els 18 jutjats existents, 
més el jutjat de guàrdia i el registre civil, 
així com la clínica forense i la fiscalia 
i compta amb espai disponible per a 
futures ampliacions d’òrgans judicials. 
També disposa d’espais per a advocats, 

Notícies diverses

procuradors, equips tècnics, unitat 
administrativa, arxiu central, zona de 
detinguts i aparcament privat.

Aquesta unificació dels serveis de 
l’Administració de justícia a Granollers 
facilita l’organització de la feina dels òrgans 
judicials i la seva relació amb tots els 
operadors jurídics, i especialment amb el 
ciutadà.

En el disseny de l’espai del nou edifici 
judicial s’ha tingut en compte la creació de 
circuits diferenciats per evitar que es puguin 
trobar víctimes i detinguts, de manera que 
es guanya en seguretat i funcionalitat. El 
nou edifici judicial dóna servei als 280.526 
habitants del partit judicial de Granollers, 
integrat per 35 municipis.

L’Arxiu Central dels 
Jutjats de Granollers 
Un any abans de l’inici del trasllat dels 
jutjats de Granollers al nou edifici, el juny 
del 2008, van començar les tasques de 
tractament arxivístic i preparació de la 
documentació dels 17 jutjats existents pel 
seu control i correcte trasllat al nou edifici. 
El tractament arxivístic va ser realitzat per 

cinc arxivers contractats pel Departament 
de Justícia amb la supervisió de la tècnica 
arxivera i la coordinadora d’Arxius Judicials 
de Barcelona Comarques del mateix 
Departament i va consistir en la neteja, 
classificació, ordenació, encapsat i inventari 
informatitzat de tota la documentació que 
tenia cada oficina judicial en les diferents 
seus i que havia de ser transferida 
directament a l’Arxiu Central, arxiu que es 
crea amb la disposició de la nova seu. Es va 
descriure la documentació del 1991 fins el 
2004 d’11 oficines judicials i amb la resta 
se n’està fent actualment el tractament. 
La documentació anterior a aquests anys 
ja s’havia ingressat l’any 2006 a l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Oriental.
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Per dur a terme el trasllat amb un control 
rigorós de tota la documentació es van 
numerar correlativament tant les capses 
que es transferien directament a l’Arxiu 
Central com les caixes contenidores, amb 
la documentació en tràmit, que anaven als 
arxius de gestió de les oficines judicials, en 
ambdós casos amb una relació detallada 
del seu contingut. Al final, es van traslladar 
un total de 28.523 capses (Arxiu Central) i 
1.900 caixes contenidores (arxius de gestió 
de les oficines judicials).

A partir del setembre de 2009 ja va entrar 
en funcionament l’Arxiu Central fent les 
funcions de:
• Recepció, control i instal·lació de les 

transferències de documentació de les 
oficines a l’Arxiu Central. 

• Elaboració d’inventaris, catàlegs i 
altres instruments de descripció de la 
documentació.

• Preparació de transferències de 
documentació a l’Arxiu Comarcal. 

• Servei de préstec i consulta de la 
documentació a les oficines judicials.

• Suport a les oficines judicials en  
l’organització i informatització dels seus 
arxius de gestió. 

• Formació del personal encarregat dels 
arxius de gestió.

Les instal·lacions consten de:
• Zona d’atenció als usuaris
• Àrea de treball
• Despatx
• Dipòsit de 5.093 m/l amb prestatgeria 

mòbil compacta 
• Zona d’ampliació del dipòsit de 

documentació
• Moll de descàrrega

Amb la creació i entrada en funcionament 
de l’Arxiu Central dels Jutjats de Granollers 
es garanteix la correcta organització, 
el control i la gestió integral de la 
documentació generada per les oficines 
judicials, mitjançant l’aplicació d’un conjunt 
de normes i procediments arxivístics 
homogenis, així com la seva conservació en 
espais òptims i en condicions adequades. 

Ariadna Selva Solé 
tècnica arxivera dels 
Jutjats de Granollers

Restauració de cinc expedients 
de quintes dels anys 1916 a 1919
En el marc de les actuacions de recuperació 
del patrimoni local, l’Arxiu Municipal ha fet 
restaurar cinc expedients de quintes dels 
anys 1916 a 1919. En concret es tracta de 
diversos documents, annexos a l’expedient 
general de quintes d’aquells anys, en què 
els interessats demanaven l’exempció del 
servei per diversos motius.

Amb el pas del temps, i possiblement 
a causa d’algun incident, els expedients 
havien quedat malmesos i presentaven 
un deteriorament important, especialment 
causat per la humitat i els fongs. El 

procés de restauració ha inclòs la neteja i 
desinfecció dels documents, la laminació 
dels fulls per garantir-ne la integritat i la 
restitució de paper en aquells llocs on 
havia desaparegut.

La restauració, realitzada al desembre 
de 2009, ha anat a càrrec de la restauradora 
Marta Esteve i ha comptat amb la 
col·laboració de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Nicolau Guanyabens
arxiver municipal

Arxiu Municipal de 
Montornès del Vallès
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Curs de conservació 
de documents
El proper 24 de març a les 10 h 30’ tindrà lloc 

a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental un curset 

d’introducció a les tècniques de conservació de 

documents d’arxiu. Aquest curs serà impartit 

per la Gemma Goicoechea, restauradora de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. El programa és 

el següent:

1. Identificació del material d’arxiu 

2. Degradacions d’aquest material (acidesa, 

fongs, mala manipulació.....) 

3. Dipòsits (com ha de ser l’espai) 

4. Sistemes d’emmagatzematge (prestatgeria 

fixa, compactes, planeres) 

5. Sistemes de protecció individual (camises, 

carpetes...) 

6. Conservació preventiva: 

a. Condicions ambientals 

b. Inspecció i control dels dipòsits 

c. Neteja 

d. Revisions periòdiques 

e. Revisió de la documentació que ingressa 

f. Manipulació correcta de la documentació

S’hi pot inscriure tota aquella persona que 

estigui interessada; cal pagar una matrícula 

d’inscripció. Les places són limitades. 

Curs de 
genealogia
A la tardor, segurament al mes d’octubre, es 

portarà a terme, també a l’Arxiu Comarcal, 

un curs de genealogia. L’impartiran els espe-

cialistes Sofia Garçon i Enric Mayol, membres 

de la Societat Catalana de Genealogia i Heràl-

dica. Per inscripcions, cal posar-se contacte 

amb l’ACVO. 

Butlletí informatiu de l‘Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

ACVO

Arxiu 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental
c/ Olivar, 10 

08402 GRANOLLERS

Tel. 93 861 19 08

Fax 93 879 53 52

acvallesoriental.cultura@gencat.cat

http://cultura.gencat.net/arxius

http://www.vallesoriental.cat

Horaris de consulta
Matins, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Tardes, de dilluns a dijous, de 15.30 a 18 h

Horari d’estiu
(1 de juny a 30 de setembre)

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

A l’agost tancat alguns dies. 
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