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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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