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PRESENTACIÓ

Avui, 1 de gener de 2014, iniciem el tercer any de vida del Servei d’Arxius de la Federació
Catalana de Monges Benedictines fent balanç i mirant el camí que hem anat construint durant
aquests dos primers anys. Qualsevol projecte per tal que pugui arrelar i tenir continuïtat en el
temps, requereix esforç, constància i il·lusió, i sobretot ho requereix ens els seus inicis. El SAF
amb aquests dos anys en funcionament està demostrant que malgrat els temps en què ens
trobem, un projecte arxivístic i cultural innovador pot tenir el seu petit lloc dins la societat
catalana amb esforç, empenta i treball.
Enguany, l’activitat externa del SAF (itineraris, visites guiades, concerts, tallers, etc.) ha estat
incrementada considerablement en relació als treballs arxivístics de caràcter intern
(classificació, organització, descripció, etc.). Un fet que ha vingut condicionat per la manca de
recursos econòmics, i que ha comportat la necessitat d’augmentar les activitats remunerades
que el SAF organitza entorn del patrimoni cultural i documental dels arxius històrics dels
monestirs federats.
Amb tot, aquest volum d’activitat ha ofert una major projecció de la Federació i de les
comunitats que la integren. Uns resultats significatius en les xarxes socials del SAF, en la seva
web i sobretot en el nombre d’usuaris que s’han registrat tant en els centres d’arxiu històric
com en les diverses activitats programades. Aquest 2013 quasi s’ha doblat el nombre de l’any
2012.
Soms conscients que el camí que encara ens queda és llarg, que resta molta feina a fer i coses
per millorar. Els resultats obtinguts fins ara ens animen a seguir endavant, com també el
suport trobat en les comunitats federades. Sense la dedicació i el suport de les comunitats dels
monestirs de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de
Montserrat, La Santa Família de Manacor i Santa Maria de Puiggraciós, avui no podríem fer
una balanç tan positiu com el que trobareu en aquesta memòria de 2013.
Una dedicació que es palesa en el gest que han fet aquestes comunitats, a través de la seva
Federació i del SAF, adherint-se a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA) el 20 de
desembre d’aquest any. La DUA, elaborada per el Consell Internacional d’Arxius el 2010 i
recolzada per la UNESCO el 2012, no busca altra cosa que reconèixer el valor estratègic dels
arxius en la cultura, el coneixement i les llibertats democràtiques de les persones. Per això,
l’adhesió del SAF suposa refermar l’aposta d’obertura, servei i reconeixement que les
comunitats i la Federació Catalana de Monges Benedictines han fet amb l’obertura i
manteniment del projecte del SAF.

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 l’any 2013 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)
S’ha continuat avançat en l’inventari del fons del Monestir de Sant Pere de les Puel·les iniciat
durant l’any 2012. Enguany s’ha començat a inventariar la documentació en paper solt. En
aquesta tasca, la col·laboració d’Inma Mir del Pozo ha estat de gran ajuda. Ha treballat en la
descripció de la documentació classificada en les sèries antigues “Llibretes de llevadors” i
“Documentació particular. Annexes”. A finals del mateix any, s’ha incorporat a l’equip de
l’arxiu d’aquest monestir, Elena Marrero, de la mateixa comunitat del Monestir de Sant Pere
de les Puel·les. Ella continuarà l’inventari de la documentació en paper solt de la sèrie
“Lligalls”.

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
Tancat el tractament de la col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel de
Girona i l’inventari de la documentació en format llibre, durant l’any 2013 s’ha procedit a
instal·lar la documentació en format llibre en caixes d’arxiu de conservació i s’ha iniciat la
identificació i classificació de la documentació en paper solt d’aquest fons. Alhora, gràcies a
l’acolliment d‘un estudiant en pràctiques de la Universitat de Girona, Albert Montalbàn, s’ha
iniciat l’actualització de la organització i l’inventari de la Col·lecció de Goigs del fons del
Monestir de Sant Daniel de Girona.

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
S’ha procedit a digitalitzar la part de la col·lecció
de pergamins del fons del Monestir de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona que és objecte
d’edició del diplomatari de la col·lecció de
pergamins d’aquest monestir per la Fundació
Noguera. Tasca que s’ha dut a terme amb la
col·laboració del fotògraf Cecíli Padilla, i que ha
comprès els pergamins entre els anys 1038 i
1250. Amb al mateix objectiu, Josefina Rabella i
Eva Ramon membres de la comunitat del
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Monestir de Sant Benet de Montserrat, han col·laborat amb el SAF passant en format word els
primers volums de les transcripcions de Plàcida Genescà.
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 aquesta. Durant aquest any s’ha continuat la
tasca iniciada el 2012 de posar al dia el registre d’entrada de la documentació del fons, alhora
que s’ha decidit dividir el fons, i només conservar al monestir on resideix la presidenta la part
del fons que és de gestió. La resta serà dipositada i conservada a l’Arxiu del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les, com a seu de la primera presidenta de la Federació.
Finalment, el fons del Monestir de Sant Benet de Montserrat, corresponent a l’arxiu intermedi,
ha estat instal·lat en caixes d’arxiu de conservació.

Arxiu del Monestir de La Santa Família de Manacor
El SAF s’ha desplaçat dues vegades a Manacor per tal d’identificar la documentació conservada
en aquest monestir mallorquí i iniciar el tractament dels diferents fons. S’han identificat tres
fons: el fons personal de Mossèn Bartomeu Domenge (1730-1938), el fons de la Congregació
de les Serventes de La Santa Família de Manacor (1912-1961) i el fons del Monestir benedictí
de La Santa Família de Manacor (1961).
Els dos fons tancats, el personal de Mossèn Bartomeu Domenge i el de la Congregació de les
Serventes de La Santa Família de Manacor, han estat identificats, classificats, inventariats i
instal·lats en caixes d’arxiu. Per la seva banda, s’ha començat a identificar la documentació
pròpia del fons del Monestir de La Santa Família de Manacor, si bé encara no s’ha iniciat el seu
tractament arxivístic.

Arxiu de la Comunitat de Santa Maria de Puiggraciós
Durant aquest any 2013 s’ha actuat sobre la documentació conservada en el santuari de Santa
Maria de Puiggraciós, distingint els diferents fons que s’hi conserven: el fons del Santuari de
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Santa Maria de Puiggraciós, el fons personal de Mossèn Bellavista i el fons de la Comunitat de
Santa Maria de Puiggraciós. Tancat el tractament del fons del santuari i dipositat en el cor alt
de l’església, s’ha procedit a classificar i inventariar el fons de Mossèn Bellavista. Finalment,
també s’ha iniciat el tractament del fons de la
comunitat de monges benedictines que viu al
santuari, si bé aquest encara no ha finalitzat.

1.2 DESCRIPCIÓ DELS FONS

Enguany, el SAF no ha avançat en matèria de descripció, ja que ha apostat primer per avançar
en els inventaris dels múltiples fons conservats en els diferents arxius monàstics, i consolidar la
seva identificació, classificació i instal·lació, abans de iniciar una correcte descripció.
No obstant, s’han establert contactes amb l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya per tal
de compartir experiències entorn del programari escollit pel Catàleg Col·lectiu en Xarxa del
SAF, ICA-AtoM.

1.3 INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

Durant aquest any els arxius gestionats pel SAF no han ingressat fons externs. Tan sols l’Arxiu
del Monestir de Sant Daniel de Girona ha rebut dos oferiments de donació de fons que han
estat desestimades per diferents motius.
-

AMSDG, ingrés 1/2013: Al març de 2013, el Sr. Josep Maria Muñoz del mas la Torra
d’en Rosés de la Vall de Sant Daniel, va oferir part del fons patrimonial d’aquest mas.
Una proposta que va ser desestimada ja que es va considerar que calia conservar la
integritat del fons i no fragmentar-lo, així com que el mas i el fons no tenien cap tipus
de vincle històric amb el Monestir de Sant Daniel de Girona. Al comprovar que el fons
estava vinculat a un altre ja ingressat a l’Arxiu Històric de Girona (AHG), el SAF es va
posar en contacte amb l’AHG i va col·laborar en les gestions posteriors de l’ingrés del
fons patrimonial del mas la Torre d’en Rosés de la Vall de Sant Daniel a l’AHG.

-

AMSDG, ingrés 5/2013: L’octubre de 2013, els germans Miralles van oferir a l’Arxiu del
Monestir de Sant Daniel de Girona la biblioteca patrimonial de la família Miralles, el
fons històrics de la qual es troba ingressat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Per no ser
matèria d’arxiu, es va decidir no acceptar l’ingrés però oferir-lo a la biblioteca del
mateix monestir.
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En canvi, s’ha treballat en la identificació i localització de dipòsits aïllats de documentació
d’arxiu en els monestirs de la Federació. Aquells que per cronologia i volum han pogut ser
incorporats als dipòsits d’arxiu històric, han estat objecte de transferència. Són els següents:
-

AMSDG, transferència 2/2013: Es va localitzar a la sagristia del monestir un bagul amb
cinquanta llibres litúrgics d’ús de la comunitat del Monestir de Sant Daniel de Girona.
Aquests van quedar arraconats quan es va fer la reforma litúrgica del Concili Vaticà II.
(1962-1965)

-

AMSDG, transferència 3/2013: La priora administradora Maria Assumpció Pifarré va
portar a l’arxiu una fotografia de la comunitat de Sant Daniel de la dècada de 1950,
que s’ha incorporat a la Col·lecció fotogràfica del fons del Monestir de Sant Daniel de
Girona.

-

AMSDG, transferència 4/2013: receptari de cuina del fons del Monestir de Sant Daniel
de Girona, inicis segle XX.

-

AMSPP, transferència 1/2013: la Mare Maria-Lurdes Solé ingressa al dipòsit d’arxiu
històric del monestir una trentena de llibres litúrgics de la comunitat per ús dels
usuaris de l’arxiu i per testimoni en el fons del monestir.

-

AMSPP, transferència 2/2013: l’arxivera en cap ingressa a l’AMSPP part del subfons
del Diàleg Monàstic Interreligiós (DIM) generat per la Germana Griselda Cos, monja del
Monestir de Sant Pere de les Puel·les, resident a la comunitat de Puiggraciós durant
uns anys i presidenta de la DIM Comissió Ibérica en el període 1999 - 2006

Ingrés a les biblioteques auxiliars dels centres d’arxius històric del SAF:

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
ALTURO, J., TORRAS, M. I CASTRO, A., (eds.), La producció i circulació de llibres clandestins des de
l’antiguitat fins als nostres dies, Congressos 3, Bellaterra, Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. (donació de Irene Brugués Massot)
BARCELÓ ADROVER, P. (ed. digital), Catàleg de l’Arxiu Capitular de Mallorca, Catedral de Mallorca,
Col·lecció Josep Miralles Sbert 1, CD. (donació de l’Arxiu Capitular de Mallorca)
CASESI LOSCOS, LL., Inventari de l’Arxiu Històric de protocols de Barcelona. I. Segles XIII-XV, Sèrie
Inventaris 24, Barcelona, Fundació noguera, 2001. (donació de Antoni Albacete Gascón)
FULLANA PUIGSERVER, P. I DOLS SALAS, N., Antoni Maria Alcover i la Seu de Mallorca, Col·lecció de
la Seu de Mallorca 5, Palma de Mallorca, Catedral de Mallorca, 2013. (donació de l’Arxiu
Capitular de Mallorca)
GAMBÚS SAIZ, M. I FULLANA PUIGSERVER, P. (coords.), Jaume II i la Catedral de Mallorca, Col·lecció
de la Seu de Mallorca 3, Catedral de Mallorca, 2012. (donació de l’Arxiu Capitular de Mallorca)
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SASTRE MOLL, J., Llibre Groc de la Seu (1211-1715), Col·lecció de la Seu de Mallorca 4, Illes
Balears, Catedral de Mallorca, 2012. (donació de l’Arxiu Capitular de Mallorca)
DAUFÍ RODERGAS, X., Els oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). Història de l’oratori a
Catalunya al segle XVIII, Lleida, Servei de Publicacions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 2004.
(adquisició del SAF)
ALBACETE GASCÓN, A. I GÜELL I BARÓ, M., El Reial Monestir de Santa Maria de Valldonzella (1147 1922), Abadia de Montserrat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. (donació de
Antoni Albacete Gascón)

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
ALTURO, J., TORRAS, M. I CASTRO, A., (eds.), La producció i circulació de llibres clandestins des de
l’antiguitat fins als nostres dies, Congressos 3, Bellaterra, Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. (donació de Jesús Alturo i Miquel Torras)
ALTURO, J., TORRAS, M. I CASTRO, A., (eds.), La escriptura visigótica en la Península Ibérica: nuevas
aportaciones, Congressos 4, Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 2012. (donació de Jesús Alturo i Miquel Torras)
GARÍ JAUME, LL., Iglesia y claustro de San Francisco. Memoria del Beato Fray Junípero Serra,
Palma de Mallorca, 1990. (donació del Convent de Sant Francesc de Palma)
MONESTIR DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, Catàleg de l’exposició El Franciscanisme a Mallorca. Art,
festes i devocions, 15 desembre 2007 al 6 gener 2008, Col·leccions de Art i Etnografia, Sèrie
major, núm. 3. (donació del Convent de Sant Francesc de Palma)
PONGILUPPI, G.H. I HERNÀNDEZ CARDONA, F.X., El setge de Barcelona. 1714, Barcelona, Angle
Editorial, 2012. (adquisició del SAF)
SERRA SELLARÉS, F., Els herois del 1714. Els defensors de Catalunya, Barcelona, Editorial Base,
2013. (adquisició del SAF)

1.4 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS RESTAURADES

UNITATS DOCUMENTALS NETEJADES

AMSPP

0

0

AMSDG

9

10

AMSBM

7

0

16

10

TOTAL
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A diferència de l’any 2012, enguany el SAF no ha pogut restaurar un gran volum de
documentació dels arxius històrics del SAF, perquè encara no s’han cobrat les tres subvencions
de restauració documental concedides l’any 2012 per la Direcció General d’Afers Religiosos de
la Generalitat de Catalunya i perquè el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i la Direcció General d’Afers Religiosos no han convocat per a 2013 cap tipus d’ajuda o
subvenció en aquesta matèria.
La documentació que s’ha restaurat durant l’any 2013 és la que es va oferir a l’Escola Superior
de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya per tal que els alumnes del curs
2012-2013 la restauressin durant les seves hores lectives. A més a més, a inici del curs 20132014, s’ha dut a la mateixa escola diferent documentació (9 pergamins i 2 llibres de l’AMSDG, i
6 pergamins i 3 llibres de l’AMSBM) perquè els alumnes puguin restaurar-la durant aquest
proper curs escolar.
S’han presentat dues sol·licituds de subvenció en matèria de conservació preventiva i
d’adquisició de mobiliari d’arxiu al Ministeri de Cultura del govern espanyol. De les dues
sol·licituds tan sols ha estat acceptada la d’adquisició de tres armaris metàl·lics pel dipòsit
d’arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Actuació que es durà a terme durant l’any
2014.

En matèria de conservació preventiva s’han dut a
terme actuacions de neteja sobre els llibres
litúrgics trobats en un bagul a la sagristia del
Monestir de Sant Daniel de Girona, ja que bona
part d’aquests es trobaven en mal estat de
conservació (pols, brutícia, humitat, presència
d’insectes i infecció per fongs o bactèries).

1.5 AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DELS FONS

Si bé l’actuació del SAF durant aquest 2013 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 a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les, però que no podia ser identificada com a documentació d’arxiu; com ara: fulletons de
propaganda diversa, calendaris de regal d’institucions externes, retalls de publicacions
periòdiques diverses, etc.
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2.

SERVEI DE CONSULTA

2.1 USUARIS
ARXIU

USUARI ÚNIC ARXIUS SAF

AMSPP

26

AMSDG

18

AMSBM

91

AMSFM

12

TOTAL

54

CONSULTA
presencial

per correu electrònic

telefònica

visita

SUBTOTAL
consultes per
arxiu

AMSPP

44

17

0

127

188

AMSDG

26

12

0

212

250

AMSBM

4

6

1

20

31

AMSFM

1

0

0

0

1

75

35

1

359

ARXIU

SUBTOTAL
tipus de
consulta

11

470
CONSULTES TOTAL

El numero tan baix d’usuaris de l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) es a causa
del fet que els investigadors en la seva majoria desconeixen que l’arxiu conserva el fons de la comunitat
extingida l’any 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 facilita l’accés als investigadors.
2
Fins aquest 2013 no es coneixia l’existència de fons documentals antics al Monestir de La Santa Família
de Manacor, i per tant no rebien peticions de consulta d’investigadors. Enguany el SAF ha estat
treballant en la identificació, classificació i descripció dels fons d’aquest monestir i ha pogut atendre una
consulta.

SAF 12
MEMÒRIA 2013

2.2 DOCUMENTS CONSULTATS
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES

AMSPP

162

AMSDG

151

AMSBM

14

AMSFM

0

TOTAL

327

2.3 REPRODUCCIONS

ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES

AMSPP

27

AMSDG

154

AMSBM

8

AMSFM

0

TOTAL

189

2.4 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..
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Durant l’any 2013 s’han realitzat els següents treballs de recerca i investigació a través de la
consulta dels fons custodiats pel SAF:
-

Sebastià Maranges, prevere beneficiat de l’església de Sant Pere de les Puel·les
Col·lecció de cantorals del fons del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Vida domèstica a la Barcelona del 1700
La predicació a l’Època Medieval
Els virreis de Catalunya al segle XVI
Elits urbanes a la Barcelona de la segona meitat del segle XIV
La música de la Barcelona del segle XVI
Lectura a la Catalunya dels segles XII-XIII
L’esclavitud a la Barcelona de 1380-1462
El Monestir de Santa Maria de Valldonzella
Música i cerimònia a Girona: 1500-1650
Història del monestir cistercenc de Valldemaria de Maçanet de la Selva
Casa Miralles de la Vall de Sant Daniel de Girona
El patrimoni del Monestir de Sant Daniel de Girona a la primera meitat del segle XIX
Monestir de Santa Margarida del Prat de Roses
Història local de Fortià (Alt Empordà)
Història cultural de Girona
La família Turón de Montfullà
La música: goigs i tradicions musicals de la zona de les Gavarres
La sagristana Ermessenda de Vilamarí
Història local de Sant Antoni de Calonge
Inventaris de convent del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona
Les cartes de professió dels monestirs benedictins femenins de Catalunya (història de
l’art)
L’heràldica de les cartes de professió del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de
Barcelona
El canvi de clarisses a benedictines del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de
Barcelona
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3.

ACCIÓ CULTURAL

A finals de 2012 el SAF va iniciar una nova línia de difusió del seu servei, que suposava una
altra forma d’atenció als usuaris. Una línia basada en l’acció cultural des dels arxius històrics
monàstics, i que es concretava en activitats com vistes guiades als centres d’arxiu històric,
itineraris històrics a l’entorn del monestir, etc. Aquesta vessant de tipus cultural durant l’any
2013 s’ha vist incrementada notablement, tant en nombre i tipus d’activitat, com en
distribució entre els diferents centres d’arxiu històric de la Federació.

3.1 VISITES GUIADES

El SAF va iniciar, el mes de setembre de 2013, l’oferta de visites guiades al Monestir i Arxiu de
Sant Daniel de Girona, una oferta que s’ha concretat en una visita cada tercer dissabte de
mes, i que ha suposat un total de sis visites guiades i de cent catorze usuaris. A aquestes cal
afegir-hi altres que s’han dut a terme fora del marc de les del tercer dissabte de mes.
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DATA

MONESTIR I ARXIU DE SANT DANIEL DE GIRONA (AMSDG)

ASSISTENTS

23/05/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona amb
motiu de la Trobada Federal de la FCMB

49

25/05/2013

Matinal de Primavera del SAF. Camins de sortida, camins de
comunicació

17

06/06/2013

Visita guiada al Monestir de Sant Daniel de Girona amb motiu
de la Trobada Ibèrica

25

21/09/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

18

19/10/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

19

19/10/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

24

16/11/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

25

21/12/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

9

21/12/2013

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona

19

TOTAL

205

Les vistes guiades a l’Arxiu històric del Monestir de Sant Pere de les Puel·les s’han dut a
terme en la seva majoria dins el marc d’alguna altra activitat programada pel SAF, si bé s’han
rebut diverses peticions de vistes guiades per a grups i s’han atès visites individualitzades quan
hi ha hagut sol·licituds.

DATA

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

ASSISTENTS

13/04/2013

Visita guiada per a grups a l’AMSPP

12

08/06/2013

Visita guiada per a grups a l’AMSP

10

02/07/2013

Visita guiada a l’AMSPP amb motiu de la Trobada anual
d’arxivers eclesiàstics

24

5-6/07/2013

Visita guiada a l’AMSPP amb motiu de les II Jornades d’Estiu
del SAF. Producció documental en femení

21

28/09/2013

Visita guiada a l’AMSPP amb motiu del I Taller Cant Gregorià

24

05/11/2013

Visita guiada per a grups a l’AMSP

11

09/11/2013

Visita guiada a l’AMSPP amb motiu del II Taller Cant Gregorià

20

TOTAL

122
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L’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat no rep gaires visites perquè l’emplaçament
actual de l’arxiu dins els espais més propis de la Comunitat no ho permet. Però enguany es va
rebre una sol·licitud molt específica d’un grup d’arxivers interessats en conèixer els fons
d’aquest arxiu i els serveis oferts pel SAF. Per aquest motiu durant l’any 2013 s’ha dut a terme
una visita guiada a aquest centre d’arxiu històric.

DATA
05/10/2013

ARXIU MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT (AMSBM)

ASSISTENTS

Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Benet de Montserrat
al grup d’arxivers de Terrassa
TOTAL

20
20

A més, el SAF ha atès totes aquelles visites individuals als centres d’arxiu històric del SAF, 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

11

127

AMSDG

15

212

AMSBM

1

20

27

359

TOTAL
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3.2 ITINERARIS HISTÒRICS

Durant l’any 2013 el SAF ha programat dos itineraris històrics amb la voluntat de potenciar el
coneixement de la història dels monestirs de la Federació i del seu entorn, així com la cultura
benedictina i la seva empremta en el territori.

DATA

ITINERARIS HISTÒRICS

ASSISTENTS

25/05/2013

Itinerari històric Camins de comunicació, camins de sortida

17

26/10/2013

Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc

13

30/11/2013

Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc

12

14/12/2013

Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc

15
TOTAL

57

Camins de comunicació, camins de sortida. El Monestir de Sant Daniel de Girona i la seva
xarxa de comunicació, itinerari històric de tres hores a l’entorn del Monestir de Sant Daniel i
les seves relacions amb la ciutat de Girona al llarg de la història.
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A l’octubre, el SAF va començar a oferir l’itinerari històric
Dos monestirs a primera línia de foc. Sant Pere de les
Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra de Successió.
Un itinerari de tres hores pels carrers dels barris de Sant
Pere i de la Ribera de Barcelona, cada últim dissabte de mes.
Aquest itinerari s’emmarca dins els actes de celebració del
Tricentenari del Setge de Barcelona que el SAF ha programat
per a 2013-2014.

3.3 JORNADES DEL SAF

La jornada d’estiu, d’enguany, va versar sobre la documentació que es poden trobar en un
monestir femení benedictí: Producció documental en femení. Introducció a la diplomàtica
monàstica. La jornada tingué lloc al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona els dies
5 i 6 de juliol de 2013.

SAF 19
MEMÒRIA 2013

3.4 TALLERS
Finalment, entre les activitats noves que el SAF ha ofert aquest any, hi hagut les dues edicions
del taller El cant gregorià als arxius benedictins femenins. Aquests tallers han estat
organitzats en col·laboració amb el Departament de Cant Gregorià de la Federació d’Entitats
Corals de Catalunya. Els assistents han pogut endinsar-se en el cant gregorià a través de peces
dels cantorals dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Antoni i Santa Clara de
Barcelona que s’han conservats en els seus respectius arxius. Una forma de rescatar de l’oblit
les peces que formaven part de l’ofici que cantaven les comunitats de monges benedictines, al
llarg del dia i dels temps litúrgics.

DATA

TALLER DE CANT GREGORIÀ

ASSISTENTS

28/09/2013

I Taller de cant gregorià

24

09/11/2013

II Taller de cant gregorià

20
TOTAL

44
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3.5 PUBLICACIONS
En el transcurs de l’any, el SAF ha continuat treballant en l’elaboració del Diplomatari de la
Col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (10381250) que serà publicat per la Fundació Noguera. I, en el marc dels actes de celebració del
Tricentenari del Setge de Barcelona de 1714, s’ha editat la Petita Història de Rafael de
Casanova i l’Onze de setembre, d’Editorial Mediterrània amb il·lustracions de Pilarín Bayés.
Una reedició millorada i personalitzada de 300 exemplars que inclouen una fitxa didàctica pels
infants.

3.6 CONCERTS
En el marc de col·laboració amb el Departament de Cant Gregorià de la Federació Catalana
d’Entitats Corals, a part dels tallers de cant gregorià, el SAF ha elaborat una programació
d’audicions de cant gregorià amb peces extretes dels cantorals emprats per les comunitats
dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona durant els
segles XV-XVIII. L’audició duia per títol Una passejada per la música monàstica i va ser
interpretada pel cor femení Auditexaudi i el cor masculí de l’Schola Gregoriana de Catalunya.
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DATA

AUDICIONS DE CANT GREGORIÀ

ASSISTENTS

06/07/2013

Una passejada per la música monàstica a l’església del
Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona

116

21/12/2013

Una passejada per la música monàstica a l’església del
Monestir de Sant Pau del Camp

51

TOTAL

167
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RESUM ACTIVITATS SAF
TIPUS
ACTIVITAT

Visites
guiades

Itineraris
històrics

Jornades
del SAF

Tallers

Concerts

TOTAL

Núm. activitats

17

4

1

2

2

26

Núm. assistents

347

57

21

44

167

636

Un cop descrits els usuaris dels centres d’arxiu històric del SAF i els assistents a les activitats
que el SAF ha programat a l’entorn d’aquests centres, el resum final d’usuaris totals del SAF és:

TIPUS ACTIVITAT
Visites guiades
Itineraris històrics
Jornades del SAF
Tallers
Concerts
TOTAL

NÚM.
ASSISTENTS
347
57
21
44
167
636

RESUM CONSULTES ARXIUS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
AMSFM
+

NÚM.
USUARI ÚNIC
26
18
9
1

TOTAL USUARIS SAF

RESUM ACTIVITAT SAF

54

690

3.7 PROJECTES

El SAF ha estat treballant en l’elaboració del projecte per a la commemoració del tres-cents
aniversari del setge de Barcelona de 1713-14, Dos monestirs a primera línia de foc. Un
projecte que s’insereix en l’ampli ventall d’actes culturals que a partir del setembre de 2013 i
al llarg de tot l’any 2014 es portaran a terme a la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya. Es
presenta com una oportunitat per donar a conèixer la història de dues comunitats poc
conegudes en l’actualitat: Sant Pere de les Puel·les i Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.
Dues comunitats que varen viure els fets de la Guerra de Successió a Barcelona a primera línia,
ja que es trobaven darrera mateix del llenç de muralla per on es van obrir les bretxes en el
setge final de la guerra. Els seus arxius conserven un volum important de documentació inèdita
d’aquests fets.
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El SAF ha programat 7 activitats diferents que es duran a terme entre 2013- 2014.
-

Exposició temporal "Monestirs en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa
Clara de Barcelona, 1700-1718" (MUHBA/SAF, maig-setembre 2014)
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc. Sant Pere de les Puel·les i Santa
Clara de Barcelona a la Guerra de Successió (SAF, octubre 2013 – setembre 2014)
Jornada d’estudi L'Església catalana a la Guerra de Successió (SAF/MUHBA, setembre
2014)
Documental En lo últim siti. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la
Guerra de Successió (SAF, setembre 2014)
Concert Records d'una vida en temps de guerra. L'abadessa Agnès d'Esquerrer, 16931715 (SAF, juny 2014)
Visita guiada La memòria guardada. L'Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les i
la Guerra de Successió (SAF, juny i amb concertació prèvia)
Publicació Petita Història de Rafael de Casanova i l'Onze de Setembre (SAF, setembre
2013)
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4.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2013 s’han mantingut els tres canals de comunicació de què disposava el SAF:
Twitter, Facebook i la web. Dels tres, cal destacar el primer, el twitter, pel volum d’activitat
generada i la bona resposta dels usuaris. Amb tot, la combinació dels tres s’ha demostrat útil i
fructífera per arribar als usuaris.
CANAL
Twitter

Tuits

Seguint

Seguidors

2012

156

347

CANAL

Amistats

M’agrada

Facebook

145

65

CANAL

Visitants

Pàgines vistes

4214

24608

Web

El SAF ha obert un compte a la plataforma virtual Academia.edu, ja quasi a final d’any. Una
xarxa social per a compartir recerques, estudis, investigacions... Si pot penjar qualsevol treball
d’investigació que hom generi i vulgui compartir amb la comunitat científica. El SAF hi podrà
penjar tots els estudis publicats referents als monestirs integrants a la Federació o elaborats a
partir dels fons gestionats pel SAF. I, serà aquest compte un bon mitjà de difusió del
coneixement dels propis fons i dels monestirs femenins catalans.

4.2 ACTES DE COMUNICACIÓ

El febrer de 2013 es va editar la Carta de serveis del SAF. Es tracta d’un tríptic que recull la
informació més bàsica referent al SAF, als centres d’arxiu històric i als serveis i activitats que
ofereix.
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Enguany, també s’ha iniciat una campanya de visualització als mitjans de comunicació amb la
voluntat de donar a conèixer a la societat en general el projecte del SAF i els serveis que
s’ofereixen.
-

Notícia sobre el SAF a la web de l’Observatori Blanquerna de la Universita Ramon Llull
(5 abril 2013)
Els arxius benedictins pertanyen a tota la societat catalana. Entrevista a Irene
Brugués, arxivera en cap del SAF (Setmanari Catalunya Cristiana, 16 juny 2013)
Dos monestirs femenins a primera línia de foc. Article de Irene Brugués (Setmanari de
Catalunya Cristiana, especial 11 de setembre, 8 setembre 2013
Les benedictines es donen a conèixer a través del patrimoni documental. Reportatge
del SAF (Catalunyareligió.cat, 2 octubre 2013)
Taller. El cant gregorià als arxius benedictins femenins (L’informatiu Notes de
clàssica de Catalunya Música, 7 octubre 2013)
Reportatge del SAF (Signes dels Temps-TV3, 3 novembre 2013)
Cultura benedictina femenina. Entrevista a Irene Brugués, arxivera en cap del SAF (Full
dominical de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Tortosa i Urgell, 17
novembre 2013)

En el marc d’aquesta campanya de visualització, el SAF va assistir a l’Assemblea de superiors
majors de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que va tenir lloc el 13 de març de 2013 al
Seminari Conciliar de Barcelona, i en la qual el projecte del SAF va tenir una molt bona acollida.
Gràcies aquest primer contacte, el butlletí setmanal de la URC, l’Horeb, ha anat fent difusió de
les nostres activitats.

4.3 COL·LABORACIONS

Durant el 2013 el SAF ha iniciat tot un seguit de col·laboracions amb diferents institucions per
tal de dur a terme diverses activitats. Una línia d’actuació que s’ha considerat molt adequada
per seguir avançant en el tractament arxivístic del fons i en l’explotació cultural del patrimoni
documental.
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Col·laboració en el marc de línies d’ajut o subvenció
•

Fundació Banc Sabadell
El SAF ha comptat, durant aquest any 2013, amb una aportació econòmica de la Fundació
Banc Sabadell per tal de desenvolupar les seves activitats de conservació, gestió i difusió
del patrimoni documental dels monestirs integrants de la Federació Catalana de Monges
Benedictines.

•

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
La col·laboració iniciada entre el Departament de Cultura de la Generalitat, a través del
Servei de Coordinació d’Arxius i la Federació Catalana de Monges Benedictines, per la
manca de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, s’ha vist paralitzada. Conseqüentment
el SAF no ha rebut cap subvenció d’aquesta institució, si bé l’àmbit de col·laboració i
entesa ha continuat amb la voluntat de reprendre la col·laboració durant el proper 2014.

•

Ministeri de Cultura del Govern de l’Estat Espanyol
El SAF ha presentat, enguany, una sol·licitud de subvenció a cada una de les dues línies
d’ajut del Ministerio de Cultura en l’àmbit dels arxius: Ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos,
correspondientes al año 2013 i Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013. D’ambdues, només ha
estat concedida la primera per adquirir mobiliari d’arxiu pel dipòsit de l’Arxiu del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les.

•

Arquebisbat de Barcelona
L’Arquebisbat de Barcelona a través de la Delegació de Vida Consagrada ha concedit a la
Federació una aportació econòmica pel funcionament diari del SAF.

Col·laboració en el marc de convenis per acollir estudiants en pràctiques
•

Conveni entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i la Universitat de Girona
La Federació Catalana de Monges Benedictines ha firmat un conveni amb la Universitat de
Girona. L’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona acollirà estudiants perquè facin les
pràctiques del grau d’Història. En aquest primer curs 2013-2014, se n’ha beneficiat
l’estudiant Albert Montalbán que ha desenvolupat les seves pràctiques universitàries en
aquest centre d’arxiu.

•

Conveni entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i la Universitat Autònoma
de Barcelona
La Federació Catalana de Monges Benedictines també ha firmat un conveni amb la
Universitat Autònoma de Barcelona. L’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de
Barcelona acollirà estudiants en pràctiques del grau d’Història. L’estudiant Núria Pacheco
iniciarà el mes de gener de 2014 les seves pràctiques universitàries en aquest centre
d’arxiu.
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Col·laboració amb entitats i particulars
•

Departament de Cant Gregorià de la Federació Catalana d’Entitats Corals
Amb el Departament de Cant Gregorià de la FCEC s’ha col·laborat intensament durant
l’any 2013 a través dels seus dos representants Josep Quintana i Ramon Vilar. Gràcies a
aquesta col·laboració s’han dut a terme dues audicions i dos tallers de cant gregorià amb
peces dels cantorals conservats als arxius dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant
Benet de Montserrat.

•

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA)
El SAF enguany ha iniciat una col·laboració amb el MUHBA amb la voluntat última de
preparar una exposició conjunta dins els actes de celebració del Tricentenari del Setge de
1714. Amb tot, l’exposició Monestirs en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa
Clara de Barcelona, 1701-1718, i les diverses activitats relacionades amb aquesta
exposició, que s’han projectat i començat a elaborar aquest 2013, no veuran la llum fins
l’any 2014.

Per altra banda, enguany s’ha comptat amb la col·laboració voluntària de diferents particulars,
com és el fotògraf Cecilia Padilla, que ha dut a terme la digitalització de part de la col·lecció de
pergamins del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona; o d’Inma Mir, qui
ha dut a terme tasques de descripció i inventari del fons del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les. A ells i a la resta de col·laboradors i persones vinculades als monestirs de la Federació
que ens han ajudat, els devem el reconeixement més sincer per tota l’ajuda oferta.
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4.4 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 2013 diferents productes de marxandatge:

1. Dos models de punts de llibre amb detalls florals de les
cartes de professió del segle XVII del fons del Monestir
de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.

2. Dos models de postals de la Mare de Déu de Montserrat extrets de les cartes de professió
del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona.
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3. Col·lecció de tres llibretes de notes amb detalls d’ocells de cartes de professió del
Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona i d’un vitrall amb el pantocràtor del
Monestir de La Santa Família de Manacor.

4. Col·lecció de tres postals de Nadal elaborades a partir de dos quadres barrocs del
Monestir de La Santa Família de Manacor i un detall d’una carta de professió del fons 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 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

Col·laborador intern

Membre de la comunitat que col·labora en diferents
tasques en els centres d’arxiu del seu monestir o de la
Federació

5

Col·laborador extern

Persona externa a les comunitats que col·labora en
diferents tasques amb el SAF

3

Estudiant en pràctiques

Estudiants universitaris que cursen una assignatura de
pràctiques i han escollit fer-les en algun dels centres
d’arxiu històric del SAF

1

TOTAL

13
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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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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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