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PRESENTACIÓ
Observant amb atenció la present memòria d’activitat de 2014 del SAF, hom se n’adona del
salt qualitatiu i quantitatiu que amb un any aquest servei de la Federació Catalana de Monges
Benedictines ha fet. Els usuaris i les consultes s’han mantingut estables, més tenint en compte
que el servei restà tres mesos tancat per motius tècnics, però en un any s’ha passat de les 189
unitats documentals reproduïdes a les 574, dels 16 documents restaurats als 43, de les 10
unitats documentals amb intervencions de conservació preventiva a les 539, de les 26
activitats a les 58 i dels 690 usuaris genèrics del SAF als 33.981. Fins i tot descomptant els
visitants de l’exposició Monestirs urbans en temps de guerra, el SAF ha duplicat els seus usuaris
un any més (1361 usuaris). Però també ha duplicat els seus seguidors a les xarxes socials,
sobretot twitter, els subscriptors al seu mailing i la repercussió dels seus actes als mitjans de
comunicació amb 32 articles, notícies, entrevistes, reportatges, etc.
Aquestes xifres han estat motivades per la mateixa consolidació del servei de consultes del SAF
als diferents centres d’arxiu, però sobretot pel projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius. Un
projecte que ha permès al SAF reivindicar la importància històrica dels dos monestirs de
monges benedictines de la ciutat de Barcelona, però també posar en relleu els seus rics fons
documentals i les múltiples possibilitats de recerca que aglutinen. Un projecte que ha fet
present les comunitats de benedictines a la història de Barcelona i de Catalunya, que s’ha
autoafirmat davant d’historiadors i investigadors. Més encara, un projecte que ha suposat
l'aportació més gran de l’Església Catalana als actes de commemoració del setge de 1714. Una
aportació indispensable des del rigor històric, documental i cultural.
Òbviament, aquestes xifres no amaguen l’esforç que aquest projecte ha suposat pel Servei
d’Arxius de la Federació, per la mateixa Federació i per les comunitats de monges que
l’integren. Un esforç que ha estat assumit amb molta il·lusió, dedicació i constància, però
sobretot amb la immensa ajuda de tots els col·laboradors del SAF, entre els quals cal destacar
enguany el Museu d’Història de Barcelona.
Fa tres anys es va iniciar un camí inèdit, amb un projecte únic, el del SAF. El temps dirà
l’aportació específica que haurà fet aquest servei a la nostra societat. A dia d’avui, les
comunitats de la Federació reconeixen la feina feta a nivell d’arxius, la bona feina feta i n’estan
agraïdes.

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 2014 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 a
l’any 2012:
- S’ha elaborat el quadre de fons de l’AMSPP.
- S’ha dut a terme l’actuació d’identificació i classificació de les sèries “Llibres d’abadesses” i
“Manuals Notarials” dins el marc del projecte presentant a la subvenció 2014 sol·licitada i
concedida per la Direcció General d’Afers Religiosos.

- S’ha finalitzat l’inventari de la sèrie “Llevadors” dut a terme per la col·laboradora Inma Mir
del Pozo.
- S’ha iniciat la identificació i inventari dels
documents que comprenen la sèrie “Trasllats i
altres papers del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les” amb la col·laboració d’Inma Mir del Pozo.
- S’ha informatitzat el catàleg de la sèrie “Cartes de
professió” durant l’estada de pràctiques de
l’estudiant de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Marc Garriga.
- El mateix alumne en pràctiques ha iniciat l’índex
de documents d’un dels manuals notarials del
fons del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
- S’ha continuat inventariant la documentació en
paper solt de la sèrie “Lligalls” amb la
col·laboració de Elena Marrero. En aquesta sèrie
s’han identificat, de moment, dos fons
patrimonials aliens al fons del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les: el fons Miralles i el fons
Esquerrer.
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Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
- S’ha elaborat el quadre de fons de l’AMSDG i el quadre de classificació provisional del fons
de l’AMSDG a través de la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya de 2014.
- S’ha inventariat, descrit i instal·lat dues sèries (santes i Nostre Senyor) de la Col·lecció de
Goigs del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona amb les pràctiques de l’estudiant de la
Universitat de Girona Albert Montalbàn.
- El mateix alumne ha iniciat l’inventari provisional i en format electrònic de la col·lecció
fotogràfica del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona que, a partir del mes d’octubre
de 2014, ha continuat la nova estudiant en pràctiques de l’UdG, Heura Camps.

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
- S’ha elaborat el quadre de fons de l’AMSBM i el quadre de classificació del fons de l’AMSDG
a través de la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de
2014.
- S’ha treballat en l’edició del Diplomatari de la col·lecció de
pergamins del fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara
de Barcelona de la Fundació Noguera amb la col·laboració de:
Núria Jornet, Carme Muntaner d’Ebla Manuscripta, Jordi
Casals, Coloma Boada, Josefina Rabella i Natàlia Aldana. Que
també ha suposat la recerca en els arxius de l’Abadia de
Montserrat, de Sant Just i Pastor de Barcelona i de l’Arxiu Nacional d’Andorra.
Arxiu del Monestir de La Santa Família de Manacor
Enguany, el SAF no ha pogut desplaçar-se fins al monestir de La Santa Família de Manacor per
manca de temps. En conseqüència, no s’ha pogut continuar amb els treballs d’inventari del
fons de la comunitat benedictina de La Santa Família de Manacor.
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Arxiu de la Comunitat de Santa Maria de Puiggraciós
Durant el 2014 s’han dut a terme obres de rehabilitació al santuari de Santa Maria de
Puiggraciós, on s’ha adequat un espai per dipòsit d’arxiu. Conseqüentment, el SAF no hi ha dut
a terme cap actuació arxivística.

1.2 DESCRIPCIÓ DELS FONS
A l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona s’ha avançat en la descripció de la col·lecció de
goigs; i a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les en les sèries: cartes de professió,
llevadors, trasllats i papers, llibres d’abadesses i manuals notarials.

1.3 INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
Durant aquest any els arxius gestionats pel SAF han ingressat els següents documents/fons
externs:
Donació del "Llevadors de censos de la camareria del Monestir de Sant Pere de les Puel·les a
Vallvidrera (1614-15), essent cambrera Domna Jerònima Falcó" a l'Arxiu del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les el dimecres 11 de juliol de 2014 per part dels germans Campreciós.
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Ingrés a les biblioteques auxiliars dels centres d’arxius històric del SAF:
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
ALABRÚS, R.M., La vida cotidiana y la sociabilidad de los dominicos, Sant Cugat, Editorial
Arpegio, 2013.
CASTELLA, R. I RUIZ, I. (coord.), 300 onzes de setembre. 1714-2014, Barcelona, Generalitat de
Catalunya – Museu d’Història de Catalunya, 2014.
CASTRO, J. I TÉLLEZ, M., pelegrins al cor de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona Viena Edicions, 2013.
HERNÀNDEZ F.X. I RIART, F., Els exèrcits de Catalunya (1713-1714). Uniformes, equipaments,
organització, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2007.
MUHBA I SAF, Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de
Barcelona, 1691-1718, Barcelona, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de Barcelona,
llibret de sala núm. 17 , 2014.
OBIOLS, A. I SUBIRANA, J., El maletí malgirbat i la llibreta vella. Una història de la Guerra de
Successió, Vic, Ajuntament de Vic – Eumogràfic, 2014.
Societat Catalana de Genealogia Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN),
Paratge 27 (2014).
SEGURA, I., D’Institut a centre de cultura de dones, Barcelona, Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, 2010.
SERRA SELLARÉS, F., Els herois del 1714. Els defensors de Catalunya, Barcelona, Editorial Base,
2013.
VILUMARA, J. M. I LÒPEZ, F. (coord.), El Quarter de Sant Pere, Ajuntament de Barcelona - Viena
Edicions, 2014.
Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
BOADAS, J. I GIRONELLA, A. (dir.), Patrimoni documental a Girona, Ajuntament de Girona, 2014
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
Societat Catalana de Genealogia Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN),
Paratge 27 (2014). BOADAS, A., Els Franciscans a Catalunya, Lleida, Pagès editors, 2014.
GARCIA ESPUCHE, A., La ciutat del Born, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010,
GARCIA ESPUCHE, A., Una societat assetjada Barcelona, 1713-1714, Barcelona, Editorial
Empúries, 2014.
MUHBA I SAF, Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de
Barcelona, 1691-1718, Barcelona, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de Barcelona,
llibret de sala núm. 17 , 2014.
ROCA, M. C., Abadesses i priores a la Catalunya Medieval, Barcelona, Editorial Base, 2014.
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1.4 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS RESTAURADES
5
11
27
43

UNITATS DOCUMENTALS NETEJADES
539
0
0
539

En matèria de restauració, s’ha dut a terme el llarg del 2014 les següents actuacions:
- Els alumnes del curs 2013-2014 de L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya, han restaurat durant les seves hores lectives: 5 pergamins de
l’AMSDG, i 6 pergamins i 3 llibres de l’AMSBM.
- En el marc d’actuació del projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius i per a l’exposició
temporal Monestirs urbans en temps de guerra, s’han restaurat els següents documents:
De l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat:
o Practica de la Regla de San Benito 1706, de la Biblioteca del Monestir de Santa Clara
de Barcelona
o Cantoral del Monestir de Santa Clara de Barcelona, 1750 (AMSBM, MSCB, Col·lecció
de cantorals núm. 5)
o Cartes de professió núm. 111-73, 92-57, 115-3, 117-5, 107-69, 116-4 i 114-2
o Plànol del Baluard de Santa Clara, 1611 (AMSBM, MSCB, núm. 468)
o Memorial de pèrdues del setge de Barcelona de 1697 (AMSBM, MSCB, núm. 471)
o Còpia del document de súplica del Monestir de Santa Clara de Barcelona al rei Carles
II, 1697 (AMSBM, MSCB, núm. 471, p. 67)
o Carta del 16 de setembre de 1714 (AMSBM, MSCB, núm. 471(10))
o Carta del 25 de juliol de 1715 (AMSBM, MSCB, núm. 471(20))
o Carrers del barri de la Ribera que desapareixen amb la Ciutadella (AMSBM, MSCB,
núm. 471)
o Memorial de pèrdues enviat a Felip V el 1715, 1802 (AMSBM, MSCB, núm. 549)
o Planimetria de l’església de Santa Clara al Saló del Tinell (AMSBM, MSCB, núm. 548)
o Esbós del disseny del cadirat del cor (AMSBM, MSCB, núm. 742)
o Anell abacial de Maria Rosa Aguiló de Santa Clara de Barcelona
De l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les:
o Peu de custodia de l’abadessa Maria de Miquel del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les de l’any 1689, restauració a càrrec de Montserrat Cañis
o Document de súplica a Carles II sol·licitant-li ajuda per les destrosses del setge de
1697 (AMSPP, MSPP)
o Crònica de l’estada de l’arxiduc Carles d’Àustria (AMSPP, MSPP, cròniques)
o Comptes del fuster i el manyà entre el 17 de setembre de 1714 i el 9 de març de 1715
(AMSPP, MSPP, Obres, Annexos 9)
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En matèria de conservació preventiva s’han efectuat actuacions de neteja mecànica a la
documentació en paper solt de la sèrie “Lligalls” del fons del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les, i també a la documentació en format llibre i paper solt de les sèries “Llibres
d’abadesses” i “Manuals Notarials” dins el marc
del projecte presentant a la subvenció 2014
sol·licitada i concedida per la Direcció General
d’Afers Religiosos. Aquesta subvenció també ha
permès comprar caixes i sobres de conservació
per fer una bona instal·lació d’aquestes dues
sèries. A més, a inicis d’any, s’ha fet efectiva
l’adquisició de quatre armaris metàl·lics pel
dipòsit d’arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les, dos dels quals amb la subvenció de 2013
del Ministeri de Cultura.

1.5 AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DELS FONS
Com en anys anteriors, el SAF ha continuat duent a terme actuacions d’eliminació de
documentació conservada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les però que, en
realitat, no podia ser considerada com a documentació d’arxiu; com ara: fulletons de
propaganda diversa, calendaris de regal d’institucions externes, retalls de publicacions
periòdiques diverses, materials d’instal·lació d’arxiu vells, etc.

1.6 PRÉSTEC I REPRODUCCIÓ DE FONS
Enguany s’han realitzat diferents préstecs de documents dels fons dels arxius del SAF a
diverses institucions públiques per tal de ser exposats:
-

Préstec de la carta de dotació i professió de Brunissenda d'Empúries de l’any
1775 (pergamí núm. 35 de la col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel
de Girona) a l’Arxiu Municipal de Girona per ser exposat entre el 13 d’octubre i el 15 de
desembre de 2014 a l’exposició temporal Documents de Girona, 922-2014. Arxius,
memòria i futur de la Casa de Cultura, en el marc del Congrés Internacional d’Arxius
celebrat a Girona entre l’11 i el 15 d’octubre de 2014.
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- Reproducció de la carta de dotació i professió de Brunissenda d'Empúries de l’any
1775 (pergamí núm. 35 de la col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel
de Girona) a l’Arxiu Municipal de Girona per l’edició: BOADAS, J. I GIRONELLA, A. (dir.),
Patrimoni documental a Girona, Ajuntament de Girona, 2014.
- Préstec de la carta de professió núm. 131 del fons del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
al Museu d’Història de Girona per ser exposada a l’exposició temporal Girona a l’època
moderna: de l’obrador al baluard, entre el 27 d’octubre i el 10 de desembre de 2014

- Reproducció de la carta de professió núm. 131 del fons del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les per part del Museu d’Història de Girona per tal d’oferir un facsímil a l’exposició a
partir del 10 de desembre de 2014 i fins el 29 de març de 2015
- Reproducció de la pintura sobre tela del claustre del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara
de Barcelona, obra de Joan Sentís, 1715-1716, del Monestir de Sant Benet de Montserrat
per l’edició Les dones. Barcelona 1700, l’onzè volum de la col·lecció La ciutat del Born de
l’Ajuntament de Barcelona.
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- Reproducció de la carta de professió núm. 115 del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les per part de l’Ajuntament de
Barcelona per l’edició de la publicació Les dones. Barcelona
1700, l’onzè volum de la col·lecció La ciutat del Born de
l’Ajuntament de Barcelona.
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2.

SERVEI DE CONSULTA

2.1 USUARIS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

USUARI ÚNIC ARXIUS SAF
27
12
10
49
CONSULTA

ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
SUBTOTAL
tipus de
consulta

presencial

per correu electrònic

telefònica

visita

47
7
13

12
7
8

5
1
0

132
146
12

67

27

6

289

2.2 DOCUMENTS CONSULTATS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES
238
26
61
325

2.3 REPRODUCCIONS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES
372
10
192
574

SUBTOTAL
consultes per
arxiu
196
161
33
390
CONSULTES
TOTAL

SAF 17
MEMÒRIA 2014

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..
Durant l’any 2014 s’han realitzat els següents treballs de recerca i investigació a través de la
consulta dels fons custodiats pel SAF:
-

Cecília Call Desbach, 1572
Els goigs de Terrassa i rodalies
Ermessdena de Vilamarí, sagristana de Sant Daniel de Girona al segle XIV
El monestir romànic de Sant Daniel de Girona
Els goigs, una mostra de cultura religiosa popular?
Les transformacions del fet religiós contemporani a partir de l'estudi sociològic d'un
monestir femení benedictí
Evolució de l'orgue a Catalunya entre 1680-1835
Esclaves als monestirs de Barcelona tardomedievals
La reina Elionor de Sicília (1349-1375)
Santa Clara de Barcelona, de clarisses a benedictines (1513-1518)
L’esclavitud a la Barcelona del segle XV
El Monestir de Valldonzella
El forment i l’alimentació a la Barcelona del segle XIV
Evolució del preu del cereal a la Barcelona del s. XV
Projecte de visualització de dades d’un llevador de rendes i censos del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les
Els goigs de Terrassa
La domeria del monestir de Sant Pere de les Puel·les al segle XVIII
Estudi genealògic de la família Padellàs i Casamitjana al segle XVII
La música de la Barcelona del segle XVI
Sant Jeroni de la Murta al segle XV
Les puella literata al monacat femení
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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 concreta en activitats com vistes guiades als centres d’arxiu històric,
itineraris històrics a l’entorn del monestir, tallers, audicions, etc. Aquesta vessant d’acció
cultural ha experimentat un increment molt notable el 2014, sobretot a causa del projecte
1714. Dos monestirs, dos arxius dut a terme en el marc dels actes de celebració del
Tricentenari del setge de 1713-1714.

3.1 VISITES GUIADES
El setembre de 2013 es va iniciar l’oferta de visites guiades al Monestir i Arxiu de Sant Daniel
de Girona cada tercer dissabte de mes, que s’han dut a terme de forma regular i programada
fins el maig de 2014. A partir d’aquest moment les visites al monestir i l’arxiu de Sant Daniel de
Girona s’ofereixen sota demanda per a grups tancats.
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DATA
18/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
03/04/2014

03/05/2014
23/10/2014

MONESTIR I ARXIU DE SANT DANIEL DE GIRONA (AMSDG)
Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona
Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona
Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona
Visita guiada al Monestir de Sant Daniel de Girona en el marc
de l’assignatura Canòniques i monestirs a la Girona medieval
(ISCREG)
Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona
Visita guiada al Monestir i Arxiu de Sant Daniel de Girona de
l’Aula de la Gent Gran de Badalona
TOTAL

ASSISTENTS
26
11
25
18
5
60
145

També s’han dut a terme vistes guiades a grups tancats i sota demanda a l’Arxiu del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les.
DATA
7-8/02/2014

05/05/2014
08/05/2014

05/07/2014
06/10/2014
15/10/2014
22/11/2014

ARXIU MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES (AMSPP)
ASSISTENTS
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les en motiu de les jornades Producció documental en
20
femení
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
13
Puel·les al grup de jubilats de La Caixa
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
30
Puel·les als alumnes de La Universitat de l’Experiència de la
Universitat de Barcelona
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
30
als mecenes del concert Una vida entre guerres
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
13
Puel·les a un grup d’arximandrites
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
4
Puel·les
Visita guiada a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les als assistents del taller El cant gregorià als arxius
20
benedictins femenins
TOTAL
130

A més, el SAF ha atès totes aquelles visites individuals als centres d’arxiu històric del SAF, que
cal sumar a les visites guiades programades. Així, el nombre total de visites i visitants als
centres d’arxiu del SAF són:
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

VISITES
9
7
4
20

ASSISTENTS
132
146
12
290
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3.2 JORNADES DEL SAF
A inicis d’any es va re-editar al Monestir de Sant Pere de les Puel·les la jornada d’estiu del SAF
Producció documental en femení. Introducció a la diplomàtica monàstica que s’havia dut a
terme al juliol de 2013, ja que aleshores diverses persones no hi van poder assistir per falta
d’aforament. En aquesta segons edició hi assitiren 19 participants.

SAF 21
MEMÒRIA 2014

3.3 TALLERS I CURSOS
Enguany només s’ha dut a terme un taller de cant gregorià, ha estat la re-edició del taller El
cant gregorià als arxius benedictins femenins al Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Però,
s’ha participat com a membre docent a l’assignatura Canòniques i monestirs a la Girona
Medieval: Monestir de Sant Daniel de Girona de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Girona, i també com a convidats en dues jornades: el taller Història de la Cultura III.
Conventos como centros culturales del CSIC i la jornada de l’ESAGED Arxius privats.
DATA
06/02 29/05/2014
08/04/2014
29/10/2014
22/11/2014

TALLER - CURSOS
Assignatura ISCREG Canòniques i monestirs a la Girona
Medieval: Monestir de Sant Daniel de Girona
Jornada ESAGED Arxius privats
Taller del CSIC Història de la Cultura III. Conventos como
centros culturales
Taller SAF El cant gregorià als arxius benedictins femenins
(Sant Pere de les Puel·les)
TOTAL

3.4 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.

ASSISTENTS
18
25
23
20
86
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3.5 CONCERTS
En el marc de col·laboració amb el grup masculí Schola Gregoriana de Catalunya i el cor femení
Auditexaudi, el SAF ha programat tres noves audicions del programa Una passejada per la
música monàstica, elaborada durant el 2013 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.
DATA
08/02/2014
04/07/2014
21/11/2014

AUDICIONS DE CANT GREGORIÀ
Una passejada per la música monàstica a Santa Maria
d’Ègara
Una passejada per la música monàstica a l’església del
Monestir de Sant Joan de les Abadesses
Una passejada per la música monàstica a l’església del
Convent de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès
TOTAL

ASSISTENTS
44
48
64
156
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3.7 PROJECTES
Des del primer trimestre de 2013 el SAF ha treballat en el projecte 1714. Dos monestirs, dos
arxius que ha dut a terme al llarg del 2014 amb motiu dels actes de commemoració del trescents aniversari del setge de Barcelona de 1713-14 i que constava de diverses activitats a
l’entorn d’una de central, l’exposició temporal Monestirs urbans en temps de guerra. Sant
Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona, 1691-1718.
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1. Exposició temporal Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i
Santa Clara de Barcelona, 1691-1718 (MUHBA, maig-setembre 2014)
L’exposició, produïda pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i comissariada pel SAF
(Coloma Boada i Irene Brugués), va ser inaugurada el 29 de maig de 2014 a la Capella de
Santa Àgata del MUHBA amb uns 400 assistents. L’acte fou amenitzat pel grup
Auditexaudi que interpretà algunes peces extretes dels cantorals monàstics de Sant Pere
de les Puel·les. Fins a la seva clausura el 14 de setembre, l’exposició acollí 32.620 visitants.

Roda de premsa de la inauguració
(28 maig 2014)

Inauguració de l’exposició Monestirs urbans
en temps de guerra (29 maig 2014)
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Dins el marc de l’exposició, les comissàries han dut a terme 10 visites guiades. I s’ha editat el
llibret de sala núm. 17 Monestirs urbans en temps de guerra.
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2. 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
Enguany l’oferta d’itineraris s’ha basat en l’itinerari Dos monestirs a primera línia de foc
programat cada últim dissabte de mes des de l’octubre de 2013 fins el setembre de 2014.
DATA
26/10/2013
30/11/2013
14/12/2013
25/01/2014
22/02/2014
22/03/2014
29/03/2014
31/05/2014
28/06/2014
13/09/2014
29/09/2014

ITINERARI HISTÒRIC
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc
TOTAL

ASSISTENTS
12
12
13
12
5
10
15
9
8
14
14
124
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3. Concert-espectacle Una vida entre guerres. Agnès, abadessa de Sant Pere de les Puel·les
1693-1715

Amb el concert-escpectacle UNA VIDA ENTRE
GUERRES. Agnès, abadessa de Sant Pere de les
Puel·les 1693-1715, el SAF es va proposar donar a
conèixer les vivències de la Guerra de Successió a
través del testimoni històric d’una dona completament
anònima: l’abadessa Agnès d’Esquerrer; durant
l’abadiat (1693-1715) de la qual la comunitat visqué
cinc setges i dues grans destrosses.
Un concert-espectacle on Agnès (interpretada per l’actiu Imma Colomer) narrava les seves
experiències enmig del context musical de la seva època: la música polifònica de la
Catalunya de la segona meitat del segle XVII i la primera del XVIII (interpretada pel cor de
cambra Esmuc-Alumni), i el cant gregorià que les monges de Sant Pere de les Puel·les
(representades pel cor gregorià femení Auditexaudi) i la comunitat de beneficiats
(interpretats per un cor masculí configurat per l’ocasió) cantaven en els seus actes
litúrgics. Peces aquestes últimes recuperades dels cantorals emprats per la comunitat de
Sant Pere de les Puel·les durant el segle XVII i inicis del XVIII.
El concert dirigit per Agustí Espriu i produït pel SAF tingué lloc a l’església parroquial de
Sant Pere de les Puel·les el 13 de juny de 2014, amb una assistència total de 240
persones.
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L’acte fou enregistrat en vídeo per Maimavideo.

En aquesta ocasió, el SAF cercà el
finançament necessari per dur a terme
l’activitat a través de la plataforma de
micromecenatge Verkami. Hi participaren
129 mecenes. Gràcies a la seva aportació el
concert-espectacle UNA VIDA ENTRE
GUERRES fou possible, i per això celebràrem
amb ells una trobada de mecenes al
Monestir de Sant Pere de les Puel·les el 5 de
juliol de 2014.

El musicòleg Jorge de Persia feu una crítica molt positiva del concert-espectacle UNA
VIDA ENTRE GUERRES. Agnès, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, 1693-1715 que
publicà a La Vanguardia del dilluns 16 de juny de 2014.
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4. Conferència Dos monestirs femenins a primera línia de foc. Sant Pere de les Puel·les i
Santa Clara de Barcelona a la guerra de Successió
El 15 de juny de 2014, un diumenge a la tarda, la comunitat del santuari de Santa Maria
de Puiggraciós va acollir a l’església del temple la conferència Dos monestirs femenins a
primera línia de foc. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la guerra de
Successió impartida per l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués. L’acte fou seguit per
aproximadament trenta persones.
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5. Jornades d’estudi L'Església a Catalunya durant la Guerra de Successió
També, dins el marc dels actes del Tricentenari oferts pels SAF, es va programar el 5 i 6 de
setembre al Museu d’Història de Barcelona les jornades d’estudi L’Església a Catalunya
durant la Guerra de Successió. Participaren 14 ponents de diferents universitats catalanes
i estatals i de diversos arxius de l’Església, amb un total de 40 assistents i amb la previsió
que les seves actes siguin publicades al llarg del 2015 per l’editorial Abadia de Montserrat,
col·lecció Scripta et documenta.
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El Butlletí núm. 119 de l’Associació d’Arxivers i Gestors
Documentals de Catalunya va publicar al mes d’octubre la crònica
de les jornades L’Església a Catalunya durant la Guerra de
Successió organitzades pel SAF.

6. Documental Lo últim siti. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra
de Successió
Lo últim citi vol apropar al públic en
general la riquesa patrimonial dels arxius
de monges benedictines de Catalunya
tot analitzant les vivències dels dos
monestirs femenins de benedictines de
Barcelona durant la guerra de Successió.
Per a fer-ho ha comptat amb la
participació dels principals historiadors
d’aquest conflicte a Catalunya: Joaquim Albareda, Augustí Alcoberro, Albert García
Espuche, Francesc Xavier Hernàndez Cardona, Núria Jornet i Isabel Pérez, i els arxivers
Jordi Sacasas i Irene Brugués, que han estat entrevistats per a l’ocasió. I amb la
col·laboració de Pere Julià, qui ha ofert la seva col·lecció de gravats per tal d’il·lustrar el
documental.
Un documental produït pel SAF sota la direcció de Coloma Boada i Irene Brugués i la
realització de Laura Lozano, i les veus en off de Lídia Pujol, Imma Colomer i Joan Gispets.
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El SAF va presentar el documental Lo últim
citi. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de
Barcelona a la Guerra de Successió en el seu
acte inaugural del divendres 17 d’octubre de
2014 a la sala La Cuina de l’Espai Francesca
Bonnemaison, amb la col·laboració de La
Bonne.
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El SAF també ha editat aquest documental
en DVD per tal de fer-lo arribar a més
públics potencials.

Pel mateix motiu, el SAF ofereix a centres culturals, d’estudi o a aules d’extensió
universitària la possibilitat d’organitzar una sessió de projecció del documental
acompanyat d’una posterior xerrada-debat amb les directores del documental.

DATA
17/10/2014
12/11/2014
27/11/2014
11/12/2014

SESSIONS DE PROJECCIÓ

ASSISTENTS

La Bonne Centre Francesca Bonnemaison
Biblioteca Municipal de Lliçà de Vall
Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona
Grup Fotogràfic El Gra de Rubí
TOTAL

110
8
14
45
177
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7. Publicació Petita Història de Rafael de Casanova i l'Onze de Setembre
El setembre de 2013, a l’inici de les celebracions del Tricentenari, el SAF va editar 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 i que, al llarg del 2014 s’ha exhaurit.

8. Descoberta de la placa commemorativa del Monestir de Santa Clara de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Comissió de la Memòria Històrica (ICUB), en
resposta a la petició formulada per la Federació Catalana de Monges Benedictines i pel
SAF, ha dedicat una placa a la memòria de l’antic Monestir de Santa Antoni i Santa Clara
de Barcelona, fundat el 1236 i enderrocat el 1716 per ordre de Felip V per a la construcció
de la Ciutadella.
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Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana de Monges
Benedictines van realitzar un acte de descoberta d’aquesta placa el divendres 7 de
novembre de 2014 a les 11:15 h davant l’Institut Verdaguer del parc de la Ciutadella,
indret on hi ha soterrades les restes del monestir.

A més a més, dins també dels actes de commemoració del Tricentenari, el SAF ha col·laborat
en l’edició de dues publicacions:
•

El llibre Les dones de 1714 de Patrícia Gabancho, editat per
Columna, en el qual un dels seus capítols fou redactat a partir
d’una entrevista amb l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués

• El llibre El quarter de Sant Pere coordinat per Josep Maria
Vilumara i Fàtima López, de Viena edicions, on l’arxivera en
cap del SAF revisà l’apartat històric referent al monestir.
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El projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius ha inclòs el SAF en l’extens programa de
commemoració del Tricentenari de la fi del setge de 1713-14. Un programa ple d’actes i
activitats culturals desenvolupades a Catalunya i Barcelona des del setembre de 2013 i fins a
finals de 2014, i que ha permès al SAF donar-se a conèixer com a servei d’arxius, però també
reivindicant els seus centres d’arxiu i la importància dels fons documentals que custòdia, molt
importants per la recerca històrica de la ciutat de Barcelona, del seu territori i de l’espai
conegut com a Catalunya Vella.
RESUM ACTIVITATS PROJECTE 1714. Dos monestirs, dos arxius
Núm.
activitats
Exposició Monestirs urbans en temps de guerra
1
Visites del comissariat a l’exposició
10
Itinerari Dos monestirs a primera línia de foc
11
Concert-espectacle Una vida entre guerres
1
Conferència Dos monestirs femenins a primera línia de foc
1
Jornades L’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió
1
Projeccions del documental Lo últim citi
4
Descoberta de la placa commemorativa de Santa Clara de Barcelona
1
TOTAL
30
RESUM ACTIVITATS SAF 2014
Núm.
Tipus d’activitat
activitats
Visites guiades als centres d’arxiu
20
Jornades Producció documental en femení
1
Cursos de formació o Tallers de cant gregorià
4
Concerts Una passejada per la música monàstica
3
TOTAL
28
ACCIÓ CULTURAL SAF 2014
Tipus d’activitat

TOTAL

58

Núm.
assistents
32.620
120
124
240
30
40
177
30
33.381
Núm.
assistents
290
19
86
156
551

33.932

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’activitats i usuaris
totals del SAF és:
RESUM FINAL SAF 2014
ARXIUS
ACCIÓ CULTURAL
TOTAL

Núm.
consultes/activitats
389
58
447

Núm.
usuaris/assistents
49
33.932
33.981
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4.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

4.1 CANALS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2014 s’han mantingut els tres canals de comunicació dels quals disposava el SAF:
Twitter, Facebook i la web. S’ha incrementat considerablement l’activitat promocional del SAF
al twitter i el facebook a causa del mateix nivell d’activitats ofertes enguany dins els actes de
celebració del Tricientenari.
CANAL
Twitter
CANAL
Facebook

Tuits
3.400
Amistats
245

Seguint
210

Seguidors
615
M’agrada
106

Malgrat les possibilitats de la plataforma virtual Academia.edu en la qual el SAF s’hi va registrar
a finals del 2013, no s’ha pogut destinar suficient temps per poder posar el perfil al dia. Caldrà
desenvolupar aquesta tasca durant el 2015. Malgrat tot, el SAF ha començat a emprar la
plataforma d’enviament massiu de correu electrònic mailchimp, molt útil en l’enviament
mensual als usuaris de la programació del SAF.

4.2 ACTES DE COMUNICACIÓ
A inicis del 2014, la Federació Catalana de Monges Benedictines i les cinc comunitats que
representa es van adherir a la DUA, a la Declaració Universal sobre els Arxius. Un acte que volia
posar en relleu l’aposta que la Federació ha fet per la conservació, gestió i difusió dels arxius
patrimonials que gestiona des del respecte al patrimoni documental i als professional que el
gestionen.
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No obstant, els actes de comunicació d’enguany s’han desenvolupat majoritàriament a
l’entorn del projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius. En aquest marc s’ha editat la
programació d’activitats que el SAF ha organitzat per l’ocasió.

Aquestes activitats han tingut una amplia repercussió als mitjans de comunicació:
1. Crònica de l’itinerari Dos monestirs a primera línia de foc. Sant Pere de les Puel·les i
Santa Clara de Barcelona a la Guerra de Successió (web del Tricientenari de
l’Ajuntament de Barcelona, gener 2014).
2. “Les benetes van tenir un paper primordial durant el setge de 1714”
(Catalunyareligió.cat, 13 gener 2014)
3. La Declaració Universal sobre els Arxius (DUA), una eina
internacionalitzadora (Butlletí núm. 111 de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, gener 2013)
4. El Servei d'Arxius de la Federació de Monges Benedictines
commemora el Tricentenari del 1714 (notícia de la web
Memòria 1714 de l’Escola Pia de Catalunya i l’Arxiu Provincial
de l’Escola Pia de Catalunya, febrer 2014)
5. Propera activitat del SAF: Audició de cant gregorià (Horeb núm. 246, 6 febrer 2014)
6. Un projecte de micromecenatge per dur a terme un
concert sobre una abadessa de Sant Pere de les
Puel·les (Flama, 28 abril 2014)
7. Micromecenatge per un concert sobre l'abadessa que
va viure el 1714 (Catalunyareligió.cat, 29 abril 2014)
8. 1714. Dos monestirs, dos arxius (Butlletí de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya núm. 115, maig 2014)
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9. Entrevista a l’arxivera en cap de SAF,
Irene Brugués, sobre la campanya de
micromecenatge del concert-espectacle
Una vida entre guerres (La primera
pedra de RAC1, 10 maig 2014)
10. Reportatge sobre el projecte del SAF 1714. Dos monestirs, dos arxius (canal de youtube
d’Abadia de Montserrat, 24 maig 2014)
11. Domna Agnès d’Esquerrer i d’Olzinelles, abadessa de Sant Pere de les Puel·les (post del
programa Femení Singulars de Catalunya Música, 27 maig 2014)
12. SAF: “Monestirs urbans en temps de guerra” (Horeb núm. 262, 29 maig 2014)
13. Reportatge de la inauguració de l’exposició Monestirs urbans en temps de guerra del
fotògraf Pep Parer (canal de youtube del SAF, maig 2014)
14. Dos monestirs, dos arxius. Entrevista a Coloma Boada (Full Dominical, maig 2014)
15. SAF: “Una vida entre guerres” (Horeb núm. 258, 1 maig 2014)
16. SAF: “Monestirs urbans en temps de guerra” (Horeb núm. 261, 22 maig 2014)
17. Es presenta l’exposició “Monestirs urbans en temps de guerra” a Barcelona (Horeb
núm. 263, 2 juny 2014)
18. 'Monestirs urbans en temps de guerra', una visió femenina del 1714 des del forat del
pany. Entrevista a Irene Brugués, cocomissària de l’exposició Monestirs urbans en temps
de guerra (Catalunyareligió.cat, 3 juny 2014)
19. Això és Barcelona. Una vida entre guerres. Crítica musical de Jorge de Persia al concertespectacle UNA VIDA ENTRE GUERRES. Agnès, abadessa de Sant Pere de les Puel·les,
1693-1715 (La Vanguardia, 16 juny
2014)
20. La crònica de la guerra als monestirs
(PUNT AVUI, 17 juny 2014)
21. Com era la vida religiosa de la
Barcelona de 1714? Entrevista a Jordi
Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi, i
Irene Brugués, arxivera del SAF (Els
Matins de TV3, 2 juliol 2014)

22. L’Església a Catalunya a la Guerra de Successió. Entrevista a Jordi Sacasas, arxiver de
Santa Maria del Pi, i Irene Brugués, arxivera del SAF (Signes dels temps de TV3,
programa 1200, 20 juliol 2014)
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23. Sant Benet en femení (Revista Regió 7, 16 agost 2014)
24. Crònica de les jornades d’estudi L’Església a Catalunya
durant al Guerra de Successió (web del Tricientenari de
l’Ajuntament de Barcelona, setembre 2014)
25. Crònica de l’exposició temporal Monestirs en temps de
guerra (web del Tricientenari de l’Ajuntament de Barcelona,
setembre 2014)
26. Crònica de les jornades L’Església a Catalunya durant la
Guerra de Successió (Butlletí núm. 119 de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, octubre
2014)
27. Presentació del documental Lo últim citi (Horeb núm. 269, 2 octubre 2014)
28. La Federació Catalana de Monges Benedictines presenta el documental, Lo Ultim Citi*
1714 (laindependent.cat, 2 octubre 2014)
29. S’estrena un documental sobre els monestirs de les benedictines a Barcelona durant el
1714 (Catalunyareligió.cat, 15 octubre 2014)
30. Las monjas benedictinas producen un documental sobre
cómo vivieron el 1714 (La Vanguardia digital, 16 octubre
2014)
31. Las monjas benedictinas producen un documental sobre
cómo vivieron el 1714 (ABC, 16 octubre 2014)
32. Las monjas benedictinas producen un documental sobre cómo
vivieron el 1714 (Surfeame.com, octubre 2014)
33. La música monàstica de les comunitats benedictines es va poder escoltar a Vilafranca
gràcies a una audició de cant gregorià (rtvVilafranca.cat, 24 novembre 2014)
34. Una relectura en femení del Tricentenari (Catalunya Cristiana, 14 de desembre de 2014)

4.3 COL·LABORACIONS
Durant el 2014 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
•

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA)
El 2013 el SAF va iniciar 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. Durant aquest 2014,
aquesta col·laboració s’ha traduït en l’exposició temporal Monestirs urbans en temps de
guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona,
Barcelo
1691-1718
1718 i les jornades
d’estudi L’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió.
Successió

•

Ajuntament de Barcelona
En el marc del Tricentenari el SAF ha rebut una petita
subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per ajudar a fer front a
les despeses d’organització
nització del programa d’activitats del
projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius.
arxius. Amb tot, la col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona ha estat sobretot de recolzament a l’acció cultural desenvolupada en el marc
dels actes del Tricentenari
entenari mitjançant: la Comissió del Tricentenari
entenari de l’Ajuntament, el
Museu d’Història de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona.

•

Departament de Cultura
ultura de la Generalitat de Catalunya
La col·laboració iniciada el 2012 entre
el Departament de Cultura de la
Generalitat,
t, a través del Servei de
Coordinació d’Arxius, i la Federació Catalana de Monges Benedictines, ha continuat
aquest 2014 amb un segon any de conveni de col·laboració, si bé per la manca de
liquiditat de la Generalitat de Catalunya les subvencions no s’han fet efectives.

•

Direcció General d’Afers Religiosos
Amb tot, la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat ha concedit la subvenció sol·licitada
sol·licitada pel Projecte de
preservació i conservació preventiva del
patrimoni documental religiós de l’Arxiu
del Monestir de Sant Pere de les Puel·les.
Puel
FASE I .

•

Diputació de Barcelona
A causa dels problemes econòmics de la Generalitat de
Catalunya i de la impossibilitat d’ingressar les
subvencions atorgades
es per aquesta administració entre
el 2012 i el 2014, el SAF, amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos, ha
iniciat converses amb la Diputació de Barcelona per tal dur
dur a terme un projecte de

SAF 42
MEMÒRIA 2014
classificació i conservació a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les durant el
2015.
•

Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura
A finals d’any s’ha establert la col·laboració amb els Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal d’ajudar al SAF en la
publicació de les actes de les jornades L’Església a Catalunya durant al Guerra de
Successió a la col·lecció Scripta et Documenta de Publicacions Abadia de Montserrat.

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
El 2013 la Federació Catalana de Monges
Benedictines va firmar un conveni amb la Universitat
de Girona per acollir estudiants en pràctiques del
grau d’Història. Durant el curs 2013-2014, dugué a
terme les seves pràctiques a l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona l’alumne Albert
Montalbán, i enguany, en el curs 2014-2015, l’alumna Heura Camps.

•

Conveni entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i la Universitat Autònoma
de Barcelona
També al 2013, la Federació Catalana de Monges
Benedictines va firmar un conveni per acollir alumnes
en pràctiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Al curs 2013-14 s‘en
beneficià l’estudiant Marc Garriga i el 2014-15 en Jaume Figueras.

Col·laboració amb fundacions, entitats i particulars
•

Fundació Banc Sabadell
El SAF ha comptat, durant aquest any 2014, amb una nova 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 Cant Gregorià de la Federació Catalana d’Entitats Corals
S’ha mantingut la col·laboració amb el Departament de Cant
Gregorià de la Federació Catalana d’Entitats Corals, iniciada el
2013, per a dur a terme de forma conjunta tallers de cant
gregorià i activitats culturals dins l’àmbit del cant gregorià.
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•

Auditexaudi i Schola Gregoriana de Catalunya
Enguany també s’ha continuat la col·laboració amb el grup de
cant femení Auditexaudi i el cor masculí Schola Gregoriana de
Catalunya, amb els quals s’han organitzat diferents audicions
de cant gregorià.

Enguany també s’ha comptat amb la col·laboració voluntària de particulars,
particulars en els diferents
centres d’arxiu, com són: Cecili
ecili Padilla, Inma Mir, Laura Lozano, Pere Julià, Pep Parer, etc.
etc A ells
i a tots els col·laboradors
dors i persones vinculades als monestirs de la Federació que han
col·laborat amb el SAF, els retem el reconeixement més sincer per tota l’ajuda oferta.
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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
Arxivera en cap
Responsable d’arxiu
Conservadora itinerant
Col·laborador intern
Col·laborador extern
Estudiant en pràctiques

TIPUS
Tècnic superior arxiver
Membre de la comunitat amb coneixements d’arxivística
Tècnic en conservació preventiva d’obra gràfica
Membre de la comunitat que col·labora amb el SAF
Persona externa a les comunitats que col·labora amb el
SAF
Estudiants universitaris que fan les pràctiques de final de
grau a un dels centres d’arxiu històric del SAF
TOTAL

Núm.
1
3
1
5
3
2
15

5.2 INFRAESTRUCTURA
ARXIU
AMSPP
AMSDG

m2 de dipòsit
47m2
30 m2

ml totals
58 ml
11 ml

% ocupació
95 %
95 %

punts de consulta
3
4

AMSBM

45,5 m2

22 ml

100 %

2

TOTAL

122,5 m2

91 ml

-

9

m2 sala consulta
20 m2
20 m2
comparteix
l’espai amb
dipòsit d’arxiu
85,5 m2

SAF 45
MEMÒRIA 2014

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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