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PRESENTACIÓ

El 2015 ha estat un any de canvis. L’11 de juny la mare Montserrat Viñas i Santos, presidenta
de la Federació Catalana de Monges Benedictines des de 1998, va deixar el càrrec com a
abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, donant pas a una nova elecció abacial
que recaigué en la germana Maria del Mar Albajar i Viñas. El seu gest també suposà la fi del
seu servei com a presidenta de la Federació i, per tant, una nova elecció. Així, el 3 de setembre
l’Assemblea de la Federació confià la responsabilitat de presidenta a la mare Esperança Atarés
i Solans, abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les.
Pel SAF, també, ha estat un any d’interrupcions, que han suposat la inactivitat del servei
durant tres mesos al llarg de l’any. Un fet que òbviament ha repercutit en el balanç final de la
seva activitat. Amb tot, aquest ha estat un any de molta feina! S’han recollit els fruits de tot
l’esforç esmerçat durant el projecte desenvolupat el 2014 en el marc del Tricentenari i, alhora,
hi ha hagut la necessitat de desaccelerar el pas i retrobar, altre cop, el ritme propi.
Les xifres no són òbviament com les de l’any anterior, tampoc ha estat aquesta la voluntat. El
projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius fou un projecte únic elaborat per a la celebració d’un
gran centenari. Enguany el treball desenvolupat ha estat a nivell més intern, mantenint el
servei als nostres usuaris (58 usuaris d’arxiu únics i 182 consultes) i aprofundint, sobretot, en
les tasques de descripció dels fons i en les intervencions de conservació preventives. Bon
exemple en són el Projecte d’implantació del Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF, el Projecte de
classificació, conservació i difusió de la sèrie Capbreus del fons del monestir de Sant Pere de les
Puel·les subvencionat per la Diputació de Barcelona, i l’elaboració del Diplomatari de la
col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1038-1241).
Amb tot, també s’ha potenciat l’activitat formativa i acadèmica, essent aquesta la més
representativa de tota l’acció cultural que s’ha dut a terme (amb 19 activitats i 602 assistents),
sobretot a través dels cursos impartits a GaudirUB i també d’algunes conferències. Sense
oblidar una de les principals fites d’enguany, a la qual la portada d’aquesta memòria vol retre
homenatge, la primera publicació científica del SAF: les actes de les jornades L’Església a
Catalunya durant la Guerra de Successió, editades per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Encetem, doncs, el cinquè any del SAF amb les forces renovades i amb la voluntat de seguir
treballant per consolidar aquest servei, tant a nivell de federació com també en la nostra
societat. Creiem que els resultats obtinguts ens hi encoratgen.

Coloma Boada i Catasús
Responsable del Servei d’Arxius 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 2015 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 avançant en l’inventari provisional del fons del monestir de Sant Pere de les
Puel·les, iniciat l’any 2012. Així, la col·laboradora Inma Mir del Pozo ha continuat inventariant
la sèrie “Lligalls”, un inventari iniciat el 2013 per Elena Marrero, i l’alumne Jaume Figueres,
estudiant de quart curs del grau d’Història de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha
desenvolupat les seves pràctiques sobre la sèrie “Capbreus” del fons del monestir, tot
comprovant la seva correcta identificació (títol i datació) i informatitzant el seu inventari.
També s’ha procedit a una nova instal·lació d’aquests volums en caixes de conservació. Una
actuació -aquesta última- que s’emmarca en el Projecte de classificació, conservació i difusió de
la sèrie Capbreus del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les subvencionat per la
Diputació de Barcelona.
Per altra banda, amb el començ del curs universitari 2015-2016, ha iniciat les seves pràctiques
a l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les l’estudiant de quart curs del grau d’Història
de la UAB, Ángel Ramirez que, durant els mesos finals del 2015, ha actuat sobre la sèrie “Llibre
d’abadesses” tot comprovant la correcta identificació de cada volum, la seva datació i estat de
conservació i ha informatitzat tota la informació en un inventari provisional.

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
Enguany, el SAF no ha pogut dur a terme les
actuacions que tenia previstes en matèria de
classificació i organització a l’Arxiu del monestir
de Sant Daniel de Girona, que eren sobretot
continuar la identificació, classificació i inventari
de la documentació en paper del fons del
monestir. Amb tot, gràcies a la feina realitzada
per l’estudiant en pràctiques Heura Camps, del
grau d’Història de la Universitat de Girona, s’ha
clos l’inventari provisional i en format electrònic
de la col·lecció fotogràfica del fons del monestir
de Sant Daniel, iniciada el 2014 per l’alumne en pràctiques Albert Montalbán.
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Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
És en aquest arxiu on el SAF ha centrat de forma especial la seva activitat durant aquest 2015,
ja que la principal tasca que s’ha desenvolupat durant aquest últim any ha estat l’edició del
Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Sant Clara de Barcelona (1038-1241).
És aquest un projecte que, malgrat no ser una activitat pròpia d’arxiu ni un dels objectius del
SAF, s’inicià durant el primer any de funcionament, a finals de 2012, per les necessitats de
finançament que en aquells moments es van plantejar per l’endarreriment del conveni inicial
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Enguany es complien tres anys
de la firma del conveni amb la Fundació Noguera per editar aquest diplomatari i, per aquest
motiu, els esforços del SAF i dels seus col·laboradors (Carme Muntaner d’Ebla manuscripta,
Jordi Casals, Núria Jornet i Cecili Padilla) s’han centrat en la finalització d’aquest projecte.

Arxiu del Monestir de la Santa Família de Manacor
El 2014 no es pogueren continuar les actuacions a
l’arxiu del monestir de la Santa Família de Manacor
a causa de la programació dels actes de
commemoració del Tricientenari. Aquest 2015
però, el SAF ha reiniciat la seva activitat en aquesta
comunitat.
Així doncs, durant l’estada del SAF a Manacor s’han
portar a terme les següents tasques:
- s’ha informatitzat l’inventari del fons de la
Congregació de les Serventes de la Santa Família de
Manacor amb la col·laboració de l’arxiver Pol
Meseguer i s’instal·là amb camises i caixes d’arxiu
de conservació;
- s’ha habilitat una estança amb prestatgeries com
a dipòsit d’arxiu pels fons custodiats en aquest
monestir, i s’hi ha instal·lat definitivament el fons
de la Congregació de les Serventes de la Santa
Família;
- s’han continuat els treballs d’identificació i
inventari provisional del fons de la comunitat
benedictina de la Santa Família de Manacor tot
duent a terme la seva instal·lació provisional al nou
dipòsit d’arxiu.
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Arxiu de la Comunitat de Santa Maria de Puiggraciós
Després de les obres de rehabilitació al santuari de Santa Maria de Puiggraciós i de l’adequació
d’un espai per a dipòsit d’arxiu, durant el 2015 el SAF no ha pogut desenvolupar cap actuació
arxivística en aquest centre. S’ha acordat posposar el tancament del tractament d’inventari i
instal·lació del fons de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós per a l’any 2016.

1.2 DESCRIPCIÓ DELS FONS
Aquesta ha estat la línia de treball del SAF més potenciada al llarg de 2015.
A l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les s’ha avançat en els inventaris informàtics
de les sèries “Lligalls”, “Llibres d’Abadesses” i “Capbreus”; només s’ha finalitzat l’inventari
d’aquesta última sèrie.
A l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de
Girona, l’estudiant en pràctiques Heura
Camps ha començat la informatització del
catàleg de la documentació en paper del fons
del monestir i, a partir del mes d’octubre de
2015, l’estudiant en pràctiques Marta
Carrasco del grau d’història de la Universitat
de Girona ha continuat el catàleg informàtic
de la col·lecció de pergamins del fons del
monestir de Sant Daniel; ha descrit gairebé
400 unitats documentals.
També a l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona, el mes de gener s’atengué a la persona
responsable del cens d’arxius de la Generalitat de Catalunya a Girona. Per aquest motiu
l’AMSDG des d’aquest any figura com un dels arxius de l’Església a Catalunya.
A l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat s’ha treballat en la col·lecció de
pergamins del fons del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona per a l’edició del seu
diplomatari entre l’any 1038 i 1241: els 322 pergamins de la col·lecció d’aquesta cronologia
s’han transcrit i regestat.
Finalment, a l’Arxiu del monestir de la Santa Família de Manacor s’ha informatitzat l’inventari
del fons de la Congregació de les Serventes de la Santa Família.
D’altra banda, aquest era l’últim any del conveni signat per tres anys amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la posada en marxa del Servei d’Arxius de la
Federació. El projecte per a la subvenció directa d’aquest últim any consistia en la implantació
del catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF.
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Per això durant, el 2015 s’han elaborat les fitxes de descripció dels centres d’arxius gestionats
pel SAF, que són els que conserven els fons històrics consultables (Arxiu del monestir de Sant
Pere de les Puel·les, Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona i Arxiu del monestir de Sant
Benet de Montserrat), les corresponents fitxes d’autoritats i les descripcions a nivell de fons i
col·lecció de cada un dels arxius, és a dir:
- Fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les
- Col·lecció de pergamins del monestir de Sant Pere de les Puel·les
- Fons del monestir de Sant Daniel de Girona
- Col·lecció de pergamins del monestir de Sant Daniel de Girona
- Col·lecció de goigs del monestir de Sant Daniel de Girona
- Fons patrimonial de la Família Mallol de Vilopriu
- Fons del monestir de Sant Benet de Montserrat
- Fons del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona
Conclosa aquesta primera actuació de descripció en el Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF amb
la identificació de centres d’arxius, productors i fons/col·leccions, s’ha dut a terme la migració
dels catàlegs informàtics preexistents als centres d’arxius històrics del SAF, elaborats en
programaris molt diversos (Access, Excel, Winisis, Filemaker i words) i amb camps i nivells de
descripció diferents. Van ser migrats:
- el catàleg parcial de la col·lecció de pergamins del monestir de St Daniel de Girona
(Filemaker)
- l’inventari parcial de la col·lecció de goigs del monestir de Sant Daniel de Girona (Access)
- el catàleg del fons patrimonial de la Família Mallol de Vilopriu (Access)
- el quadre de classificació del fons del monestir de Santa Clara de Barcelona (Winisis)
- el catàleg de la col·lecció de pergamins del monestir de Sant Pere de les Puel·les (Access)
- la descripció de la sèrie “Capbreus” del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les

Amb tot, durant el procés de migració de les dades, les relacions de dependència entre els
nivells superiors de descripció (nivell fons, col·lecció o sèrie) i els ítems de descripció a nivell
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d’unitat documental simple s’havien trencat, de tal manera que la jerarquia i les dependències
entre els documents i la sèrie a la qual pertanyien s’havien perdut. A finals de 2015 la
problemàtica s’ha solucionat parcialment, ja que s’ha aconseguit restablir bona part de les
relacions de dependència jeràrquica entre fons-col·leccions, les sèries i les unitats
documentals, encara que alguns dels errors continuen persistint.
Ara bé, el problema més greu ha estat que en el programari ICA-AtoM s’han detectat
funcionaments erronis que no s’han pogut corregir i han impedit que el Catàleg Col·lectiu en
Xarxa del SAF s’hagi pogut obrir a la consulta online a finals de 2015, tal i com s’havia previst.

1.3 INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
A finals de 2015, el fons documental de mossèn Francesc Vergés i Vives s’ha ingressat a l’Arxiu
del monestir de Sant Pere de les Puel·les per transferència interna. Aquest fons es conservava
a la casa del capellà on el mossèn hi residia des de 1946. Aquesta casa era inhabitada per la
defunció de l’esmentat mossèn des de febrer de 2015. En el moment de fer les obres
d’acondicionament d’aquest edifici van ser localitzats diferents armaris amb documentació
que ha pogut ser identificada com:
- El fons personal de mossèn Manel Bonet i Muixí (1913-1969)
- Algun document pertanyent al que hauria estat el fons personal de mossèn Francesc
Vergés i Vives (1919-2015)
- El fons de les Auxiliars Diocesanes de Barcelona
- El subfons de mossèn Manel Bonet sobre el Concili Vaticà II
Un cop identificada la documentació i inventariada per unitats d’instal·lació, ha estat
transportada a l’arxiu del monestir on s’ha procedit a una primera actuació de neteja mecànica
preventiva i s’ha instal·lat en els nous armaris del dipòsit d’arxiu. Una actuació que ha comptat
amb la col·laboració de l’estudiant en pràctiques, Ángel Ramírez.
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Al mateix temps, el fons bibliogràfic de mossèn
Francesc Vergés i Vives ha estat ingressat a la
Biblioteca del monestir de Sant Pere de les Puel·les,
en una sala de la comunitat habilitada per a la
conservació i consulta d’aquest fons.
També, durant el 2015, la col·lecció de goigs de la
germana Maria Cos, monja del monestir de Sant Pere
de les Puel·les, ha ingressat a l’Arxiu d’aquest
monestir.

I, a l’arxiu intermedi del monestir de Sant Benet s’ha ingressat, per transferència interna, la
documentació de l’abadiat de la mare Montserrat Viñas i Santos.
Els fons bibliogràfics de les biblioteques auxiliars dels centres d’arxius històrics del SAF s’han
vist incrementats amb les obres següents:
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
CAPELLADES RIERA, Alan, Reconeixement automàtic de caràcters en pergamins documentals (s.
XII). És possible?, Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental, Postgrau de gestió i
tractament digital de documentació històrica, 2015.
FERNÁNDEZ MEDIANO, Marta, Estudio de las encuadernaciones mudéjares de cartera y su
conservación, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 2015.
Knighton, Tess. Els sons de Barcelona a l’edat moderna. Barcelona: Museu d’Història de
Barcelona, 2015.
MURIÀ GARCÍA, Noemí, Memòria del projecte C26SPP. Visualització de les dades del llevador de
censos del monestir de Sant Pere de les Puel·les corresponent al bienni 1715-1717, Escola
Superior d’Arxivística i Gestió Documental, treball de final del Postgrau en Gestió i Tractament
Digital de Documentació Històrica, 2014. http://online.pubhtml5.com/xchp/mlal/#p=1
Museu d’Història de Girona i Museu d’Història dels Jueus, La ciutat de Girona del segle XVI al
XVIII, Catàleg de les exposicions La Girona de l’època moderna: de l’obrador al baluard i La
Girona dissident, Girona, Ajuntament de Girona, 2015.
RICHOU I LLIMONA, Montserrat, “Els comptes de Blanca de Llorach, abadessa de Sant Pere de les
Puel·les (1373)”, Summa 5 (primavera 2015), 1-23.
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Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
La revista de l’Ateneu Popular de Calonge, 10è any núm. 46 (quart trimestre 2014).
MARQUES PLANAGUMÀ, J. M., Pergamins de la Mitra (891-1687). Arxiu Diocesà de Girona, Girona,
Institut d’Estudis Gironins, 1984.
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
GARCIA ESPUCHE, Albert (dir.), Les dones. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
2014.
TRIAS FERRI, Laura, Índex lèxic i conceptual dels “Orígenes históricos de Cataluña” de Josep Balari
i Jovany, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008.
TURULL I PIBERNAT, Emi, Sabates per a na Catherina. Esclaves monàstiques al monestir de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona (1350-1495), Universitat Oberta de Catalunya, treball final de
grau d’Humanitats, 2015.
SOLER VILLEGAS, Gabriel, El monasterio de S. Antonio y Sta. Clara. Una comunidad en defensa de
su identidad (Barcelona 1407-1518), Pontificia Universitas Gregoriana, tesina de llicenciatura
en Història de l’Església, 2015.

1.4 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
En matèria de restauració, s’han dut a terme al llarg de 2015 les següents actuacions:
A l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
En primer lloc, dins el marc del Projecte de classificació, conservació i difusió de la sèrie
Capbreus del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les subvencionat per la Diputació de
Barcelona, amb el suport de la Diputació i la col·laboració de l’estudiant en pràctiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Figueras, s’han realitzat actuacions de conservació
preventiva sobre la sèrie “Capbreus” del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les, s’han
efectuat actuacions de neteja mecànica en 56 volums d’aquesta sèrie.
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En aquesta línia de treball també s’ha actuat
sobre els fons transferits a l’Arxiu del monestir
de Sant Pere de les Puel·les procedents de la
casa del capellà de la comunitat. Per tal de
poder instal·lar provisionalment aquesta
documentació en el dipòsit d’arxiu de l’AMSPP
fins al seu tractament, s’ha procedit a fer una
neteja mecànica de les 109 unitats
d’instal·lació que conformen aquest fons.
Pel que fa a la documentació que ha estat objecte d’intervencions de restauració, enguany el
taller de Restauració d’Obra Gràfica del monestir de Sant Pere de les Puel·les ha restaurat 3
documents del fons de la comunitat en motiu de l’aniversari de benedicció de l’abadessa
Esperança Atarés i Solans:
Recull dels censos que el monestir i diferents càrrecs del monestir cobraven de les
propietats situades a Barcelona (AMSPP, MSPP, Llibre de dates, núm. 20)
Capbreu de les rendes de la causa pia instituïda per l’abadessa Joana Despalau. 1557
(AMSPP, MSPP, Documents de particular, núm. B17)
Memorial sobre els actes duts a terme des del moment de la mort de l’abadessa fins a la
presa de possessió del monestir per la nova abadessa. Segle XVII (AMSPP, MSPP,
Manuscrits núm. (2))

A l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
S’ha actuat sobre 10 llibres litúrgics del fons
del monestir per a la seva conservació
preventiva, tot procedint a la neteja
mecànica i desinfecció puntual en cas
necessari. Una actuació que s’ha dut a terme
amb la col·laboració de l’estudiant en
pràctiques Heura Camps.
Al mateix temps, els alumnes del curs
acadèmic 2014-2015 de l'Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) han restaurat el Llibre en
general de capbrevacions autènticas. 1669-1672 (AMSDG, MSDG, Capbreus Generals, núm. 8).
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A l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
Durant el mateix curs, l’ESCRBCC també ha restaurat del fons del monestir de Sant Benet de
Montserrat un petit cantoral (AMSBM, Biblioteca del monestir de Santa Clara de Barcelona,
núm. 172).

El balanç és de:
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS RESTAURADES
3
1
1
5

UNITATS DOCUMENTALS NETEJADES
165
10
0
175

1.5 AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DELS FONS
Com cada any, 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 sense cap valor, ja que no és
documentació d’arxiu, sinó fulletons de propaganda diversa, calendaris obsequi d’institucions
externes, retalls de publicacions periòdiques diverses, materials d’instal·lació d’arxiu antics,
fotocòpies diverses, catàlegs publicitaris d’empreses de serveis, etc.
Al mateix temps, s’ha seleccionat d’entre tota aquesta documentació les publicacions, llibrets
o butlletins que s’han considerat que podrien ser d’interès per a la biblioteca de la comunitat i
se n’ha fet entrega a la seva bibliotecària, la germana Conxa Adell i Cardellach.

1.6 PRÉSTEC I REPRODUCCIÓ DE FONS

Enguany s’han cedit els drets d’explotació per reproduir i divulgar
una imatge del f. 3v del cantoral número 4 de la col·lecció de
cantorals del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les al
Museu d’Història de Barcelona, que l’ha emprada com a imatge de
portada i contraportada de l’obra Tess Knighton, Els sons de
Barcelona a l’edat moderna. Barcelona: Museu d’Història de
Barcelona, 2015.

SAF 18
MEMÒRIA 2015

2.

SERVEI DE CONSULTA

2.1 USUARIS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
SUBTOTAL
tipus de
consulta

USUARI ÚNIC ARXIUS SAF
33
17
8
58

presencial
39
16
10

CONSULTA
per correu electrònic
16
14
20

telefònica
4
1
0

visita
64
0
52

65

50

5

116

2.2 DOCUMENTS CONSULTATS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES
162
91
156
409

2.3 REPRODUCCIONS
ARXIU
AMSPP
AMSDG
AMSBM
TOTAL

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES
91
263
562
916

SUBTOTAL
consultes per arxiu
123
31
82
CONSULTES TOTAL

236
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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 2015 s’han realitzat els següents treballs de recerca i investigació a través de la
consulta dels fons custodiats pel SAF:
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
- Economia a la baixa Edat Mitjana: Els comptes de Blanca de Llorach, abadessa de Sant Pere
de les Puel·les (1373)
- Estudi amb OCR sobre pergamins del segle XII: els escrivants Corró
- L’ermita de la Palma de Cervelló
- El paisatge musical de la Barcelona del segle XVI
- La recepció de les disposicions tridentines a Catalunya
- La professió monàstica d’una monja a finals del segle XVII - inicis del s. XVIII
- Implantació del monestir de Sant Pere de les Puel·les a Sarrià i la seva edificació
- L’evolució del preu del forment a la Barcelona del segle XV
- Enquadernacions mudèjars. Tipologia i estructura
- El patrimoni Fontcuberta i la seva relació amb la monja Sibil·la de Montbrú
- El mercat d’esclaus a la Barcelona del segle XV
Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
- El monestir de Sant Daniel de Girona: un estat de la qüestió
- Receptaris monàstics
- Evolució de les enquadernacions a través del fons del monestir de Sant Daniel de Girona
- Música i cerimònia a la Girona de 1500-1650
- Alguns topònims de les primeres propietats del monestir de Sant Daniel de Girona
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
- Sabates per a na Catherina. Esclaves monàstiques al monestir de Sant Antoni i Santa Clara
de Barcelona (1350-1495
- El paisatge musical de la Barcelona del segle XVI
- Els pergamins hebreus de la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Santa Clara de
Barcelona
- El monasterio de S. Antonio y Sta. Clara. Una comunidad en defensa de su identidad
(Barcelona 1407-1518)
- Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (10381241)
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3.

ACCIÓ CULTURAL

Des dels inicis del projecte del SAF, es va iniciar una línia de difusió del servei basada en l’acció
cultural des dels arxius històrics monàstics que es concreta, cada any en diverses activitats de
tipus cultural des de l’arxiu i del patrimoni documental que gestionem per tal de donar-lo a
conèixer a tota la societat.
Aquesta vessant d’acció cultural va experimentar un increment molt notable el 2014 a causa
del projecte que el SAF va dur a terme en el marc dels actes de celebració del Tricentenari del
setge de 1713-1714, i que anomenà 1714. Dos monestirs, dos arxius. Malgrat que aquest
esdeveniment va acabar l’octubre del mateix 2014, són diverses les activitats que al llarg de
2015 s’han dut a terme seguint la dinàmica del treball desenvolupat durant aquell projecte.

3.1 VISITES GUIADES I ITINERARIS
En termes generals el nombre de visites guiades als nostres arxius ha disminuït. És cert que
aquesta és una línia de difusió que el SAF ha deixat de potenciar des de l’any 2014, perquè les
diferents comunitats de la Federació han iniciat de forma paral·lela el seu propi servei de
visites per atendre les múltiples peticions de grups interessats en conèixer les comunitats i el
seu model de vida. En conseqüència, el SAF duu a terme visites als centres d’arxiu de forma
més puntual i sempre sota la sol·licitud de grups interessats específicament amb el patrimoni
documental i la història dels monestirs.
Aquest 2015 el SAF ha dut a terme quatre visites guiades, a l’Arxiu del monestir de Sant Pere
de les Puel·les i a l’Arxiu del monestir de sant Benet de Montserrat, en el marc d’una activitat
formativa.
DATA
21/02/2015
27/03/2015
30/05/2015
27/11/2015

GRUP
Grup del Taller de cant gregorià
Curs “El monacat medieval a Catalunya” GaudirUB
Grup del Taller de cant gregorià
Curs “El monacat a la Catalunya medieval” GaudirUB
TOTAL

NÚM. ASSISTENTS
7
14
20
13
54

Pel que fa als itineraris, enguany només se n’ha programat un, la reedició de l’itinerari Camins
de comunicació, camins de sortida. El monestir de Sant Daniel de Girona i les seves xarxes de
comunicació. Es va dur a terme el dissabte 14 de març i, malgrat la pluja hi van assistir 9
persones.
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3.2 TALLERS, CURSOS I CONFERÈNCIES
Malgrat la davallada de l’activitat en les visites guiades, el SAF ha incrementat durant aquest
2015 les seves activitats formatives.
S’ha reeditat en dues ocasions el taller El cant gregorià als arxius benedictins femenins al
monestir de Sant Pere de les Puel·les i al de Sant Benet de Montserrat, i s’han dut a terme per
encàrrec quatre passis del documental Lo últim citi. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de
Barcelona a la Guerra de Successió a: l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant
Quirze del Vallès, el Grup Fotogràfic El Gra de Rubí, l’Arxiu Comarcal del Montsià a Amposta i a
Molins de Rei amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Miquel, el Museu Municipal de
Molins de Rei, els Amics del Museu, Fòrum XXI i l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Per altra banda, enguany s’ha vist incrementat el nombre de participacions del SAF en actes
acadèmics o formatius, la majoria dels quals per sol·licitud dels mateixos organitzadors.
Així, s’ha participat com a membre docent al curs El
monacat medieval a Catalunya de GaudirUB de la
Universitat de Barcelona, impartit pels professors Xavier
Badia, Araceli Rosillo i Irene Brugués entre el 23 de gener
i el 27 de març de 2015 (20 hores de durada) i amb 12
alumnes matriculats.
Per la bona acollida del curs GaudirUB s’ha proposat al
professorat d’oferir tres nous cursos de 20 hores
cadascun pel curs escolar 2015-2016. Entre el 2 d’octubre
i el 4 de desembre s’ha dut a terme una altra sessió de El
monacat a la Catalunya medieval, amb 14 alumnes
matriculats i una resposta molt positiva per part de tots
els implicats.
En aquesta mateixa línia, s’ha convidat al SAF a participar a la jornada Amb veus de dones,
organitzada per l’Arxiu Històric de Terrassa i l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental el dia 7 de
maig, amb la conferència titulada On son les dones treballadores? Documentar el treball
femení en època medieval i moderna.
També l’Institut d’Estudis Gironins ha ofert al SAF poder participar al V Congrés d’Història de
Girona: monestirs i convents a Girona, els dies 12 i 13 de novembre, organitzat en l’ocasió del
mil·lenari del monestir de Sant Daniel de Girona. Les conferències del primer dia s’han fet al
propi monestir de Sant Daniel. El SAF hi ha presentat la conferència El monestir de Sant Daniel
de Girona i el seu arxiu, i ha acompanyat els congressistes en la visita als espais històrics del
monestir.
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DATA
21/01/2015
23/1-27/3/2015
02/02/2015
16/02/2015
07/05/2015
27/05/2015
30/05/2015
2/10-4/12/2015
23/10/2015
12/11/2015

TALLER – CURSOS
Passi del documental Lo últim Citi a Sant Quirze
Curs GaudirUB El monacat medieval a la Catalunya
Taller El cant gregorià als arxius benedictins femenins al
monestir de Sant Pere de les Puel·les
Passi del documental Lo últim Citi a Rubí
Conferència a la jornada Amb veus de dones
Passi del documental Lo últim Citi a Molins de Rei
Taller El cant gregorià als arxius benedictins femenins al
monestir de Sant Benet de Montserrat
Curs GaudirUB El monacat a la Catalunya medieval
Passi de Lo últim Citi a l’Arxiu Comarcal del Montsià
Conferència al V Congrés d’Història de Girona
TOTAL

ASSISTENTS
45
12
7
29
30
90
20
14
7
45
299
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3.3 PUBLICACIONS
El 2015 ha vist l’edició de la primera publicació del SAF. El 28 d’octubre de 2015, un any
després de la celebració de les jornades que va organitzar a l’entorn de l’exposició Monestirs
urbans en temps de guerra del Museu d’Història de Barcelona, s’ha presentat a la sala Martí
l’Humà del mateix museu la publicació de les actes de les jornades L’Església a Catalunya
durant la Guerra de Successió, editades per Publicacions Abadia de Montserrat amb el suport
dels Serveis Territorials de Cultura de Barcelona i la Federació Catalana de Monges
Benedictines.
Com diu l’historiador Ignasi Fernández i Terricabras, autor de la introducció d’aquestes actes, a
la pregunta de quin va ser el paper de l’Església catalana en el conflicte (pregunta de sortida
d’aquestes jornades), els diferents ponents i participants, autors d’aquestes actes, proposen
diferents respostes “amb uns criteris historiogràfics moderns, examinant no només, com era
tradicional, la postura de la Santa Seu o de l’episcopat, sinó també la de diferents ordes
religiosos, masculins i femenins, i les vivències bèl·liques dels sacerdots i dels feligresos de
Barcelona. Fan així, al meu entendre, una de les aportacions científiques més atractives de les
moltes que ens deixarà, en l’àmbit de la investigació històrica, la commemoració de l’11 de
setembre de 1714”.

A més a més, aquest 2015 el SAF ha treballat intensament en l’elaboració del Diplomatari de
la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona
(1038-1241) que serà publicat per la Fundació Noguera a inicis de 2016.
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3.4 CONCERTS
En el marc de col·laboració amb el grup masculí Schola
Gregoriana de Catalunya i el cor femení Auditexaudi, el SAF
ha desenvolupat el 2015 una nova audició de cant gregorià
basada en la vestició i professió monàstica d’una monja
benedictina al segle XVIII, Sponsa Christi.
Una recerca prèvia als nostres arxius, cercant cerimonials,
rituals i normatives de l’època, ens ha permès conèixer el
ritual i les cerimònies de cada comunitat quan professava
una novícia. A partir d’aquests cerimonials i del cantoral
sobre la vestició i professió monàstica que conserva l’Arxiu
del monestir de Sant Pere de les Puel·les, s’ha elaborat el
programa de l’audició, tot respectant al màxim l’essència
d’aquesta bonica i tan significativa cerimònia.
L’audició s’ha estrenat el 4 de juliol a l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les i
també s’han fet dues actuacions a l’església parroquial de Sant Just i Pastor de Sant Just
Desvern i al monestir de Sant Daniel de Girona.
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DATA

AUDICIONS DE CANT GREGORIÀ

ASSISTENTS

04/07/2015
25/10/2015
20/11/2015

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Parròquia de Sant Just i Pastor de Sant Just Desvern
Monestir de Sant Daniel de Girona
TOTAL

125
47
34
206

RESUM ACTIVITATS SAF 2014
Tipus d’activitat
Visites guiades als centres d’arxiu
Itineraris històrics
Tallers de cant gregorià
Projeccions del documental Lo últim Citi
Cursos i conferències
Presentacions de publicacions
Audicions de cant gregorià Sponsa Christi

Núm.
activitats
4
1
2
4
4
1
3
TOTAL
19

Núm.
Assistents
54
9
27
171
101
34
206
602
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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 2015
ARXIUS
ACCIÓ CULTURAL
TOTAL

Núm.
consultes/activitats
182
19
201

Núm.
usuaris/assistents
58
602
660
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4.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

4.1

CANALS DE COMUNICACIÓ

Durant l’any 2015 s’han mantingut els tres canals de comunicació dels quals disposa el SAF:
Twitter, Facebook i la web. Després del considerable increment de seguidors a les nostres
xarxes socials per la mateixa activitat promocional que el SAF desenvolupà el 2014 dins els
actes de celebració del Tricientenari, enguany l’activitat ha estat menor però s’ha aconseguit
mantenir un bon ritme amb 807 seguidors a Twitter, 260 amics al compte personal de
Facebook i 125 a la pàgina.

4.2

ACTES DE COMUNICACIÓ

En comparació amb l’any 2014, enguany el SAF ha reduït la seva presència en els mitjans de
comunicació, fet per altra banda previsible per la manca de la mateixa plataforma de difusió
que suposava la marca del Tricentenari, així com per la mateixa reducció de l’activitat cultural
del SAF respecte la programació del 2014.
Amb tot, no és gens negligible la repercussió que les activitats del SAF durant el 2015 han
tingut en diferents mitjans de comunicació de l’àmbit religiós a Catalunya:
L’11 de gener sortia al Setmanari Catalunya Cristiana la notícia de la participació del SAF en
el primer curs de GaudirUB, El monacat medieval a Catalunya.
El 23 d’abril l’Agència de Notícies Flama es feia ressò de l’últim taller de cant gregorià que
el SAF organitzaria el 30 de maig al monestir de Sant Benet de Montserrat. Notícia que
també aparegué a Catalunya Cristiana el 24 de maig i a Catalunya Religió el 27 del mateix
mes amb el títol El cant gregorià és la base de tota la música occidental.
El 25 de maig Radio Molins va entrevistar a l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués, en
relació a l’activitat que la Parròquia de Sant Miquel, el Museu Municipal de Molins de Rei,
els Amics del Museu, Fòrum XXI i l’Ajuntament de Molins de Rei havien programat pel 27 de
maig a la sala Gòtica de Molins de Rei, la projecció del documental Lo últim citi. Sant Pere
de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra de Successió. Notícia que també
aparegué al Full Dominical del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat del 24 de maig.
Catalunya Cristiana el 28 de juny reproduïa la notícia de la inauguració de l’audició Sponsa
Christi a l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les el 4 de juliol.
El número 38 del Full informatiu de la Parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant Just
Desvern anunciava l’audició de cant gregorià Sponsa Christi del 25 d’octubre a l’església
d’aquesta parròquia.
La presentació del llibre L’Església a Catalunya durant la guerra de Successió, que es feu al
Museu d’Història de Barcelona el 28 d’octubre, aparegué en notícia el 8 d’octubre al núm.
317 de l’Horeb i el 25 d’octubre a Catalunya Cristiana. Aquest setmanari també publicà el 8
de novembre la seva ressenya de l’obra a l'apartat de llibres. A més, l’Agència de Notícies
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Flama va gravar la presentació i el 5 de novembre en feu difusió a la seva pàgina web.
També, s’en va fer difusió al fulletó del MUHBA de les activitats de setembre a desembre.
Finalment, a mitjans de novembre la web el núvol (www.nuvol.com) es feia ressò de
l’activitat del SAF a les xares socials a través de l’article de Adrián Cruz Espinosa titulat Els
arxius a Twitter: 10 piuladors que cal seguir, entre els quals s’hi comptava també el SAF.

4.3 COL·LABORACIONS
Durant el 2015 el SAF ha mantingut la col·laboració amb les diferents institucions amb les que
ha anat treballant fins a dia d’avui per tal de dur a terme diverses activitats, sempre en benefici
del tractament arxivístic dels fons i de la difusió cultural del patrimoni documental.

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 2015,
aquesta col·laboració s’ha traduït en la cessió de la imatge de portada i contraportada de
l’obra de Tess Knighton, Els sons de Barcelona a l’edat moderna, editada pel Museu
d’Història de Barcelona, i també en la cessió de la Salta Martí l’Humà per part del museu
per dur-hi a terme la presentació de les actes de les jornades L’Església a Catalunya
durant la guerra de Successió.

•

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
La col·laboració iniciada el 2012 entre
el Departament de Cultura de la
Generalitat, a través del Servei de
Coordinació d’Arxius, i la Federació Catalana de Monges Benedictines, ha continuat
aquest 2015 amb el tercer i últim any de col·laboració.

•

Direcció General d’Afers Religiosos
Enguany hem d’agrair la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i al seu director
Enric Vendrell per la seva ajuda i suport
en el nostre projecte tot facilitant-nos
noves vies de finançament.
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•

Diputació de Barcelona
Aquest 2015 s’ha iniciat una nova via de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona. Després de la visita del 25
de febrer a l’Arxiu del monestir de Sant Benet de
Montserrat per part del seu president, el senyor Salvador Esteve i Figueras, la Diputació
de Barcelona es féu càrrec de la importància dels fons documentals que custodia i
gestiona el SAF i oferí el seu suport al Projecte de classificació, conservació i difusió de la
sèrie Capbreus del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les desenvolupat durant
aquest any.

•

Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura
Gràcies als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i a la Federació Catalana de Monges Benedictines, el 2015 s’han pogut editar
a través de Publicacions Abadia de Montserrat, les actes de les jornades L’Església a
Catalunya durant al Guerra de Successió.

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 de
l’últim curs del grau d’Història. Durant el curs 20142015 dugué a terme les seves pràctiques a l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona
l’alumna Heura Camps, i el 2015-2016 l’alumna Marta Carrasco.
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•

Conveni entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i la Universitat Autònoma
de Barcelona
També el 2013, laa Federació Catalana de Monges
Benedictines va firmar un conveni per acollir alumnes
en pràctiques dell quart curs del grau d’Història de la
Universitat
iversitat Autònoma de Barcelona a l’Arxiu del monestir
onestir de Sant Pere de les Puel·les.
Puel·les El
curs 2014-2015 s‘en beneficià l’estudiant Jaume Figueras i el 2015-2016
6 l’estudiant Ángel
Ramírez.

•

Participació al projecte d’investigació I+D Paisajes
es espirituales. Una aproximación
espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina en los reinos Peninsulares en
la Edad Media (s.XII-XVI)
XVI) de la Universitat de Barcelona
Des del 2014 el SAF col·labora amb la
Universitat
niversitat de Barcelona a través de la
seva
participació
al
projecte
d’investigació I+D CLAUSTRA. Atlas de
espiritualidad femenina de los Reinos
Peninsulares (HAR2011-25127).
25127). Enguany però aquesta col·laboració s’ha
ha concretat en la
participació del SAF, com a Entitat
Entitat Promotora Observadora (EPO),
(EPO) en el projecte
d’investigació I+D Paisajes espirituales. Una aproximación espacial a las transformaciones
de la religiosidad femenina en los reinos Peninsulares en la Edad Media (s.XII-XVI)
coordinat per les dues investigadores principals
principals la Dra. Blanca Garí i la Dra. Núria Jornet de
la Universitat de Barcelona.
Barcelona

Col·laboració amb fundacions, entitats i particulars
•

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
ntitats Corals, iniciada el
2013, per a dur a terme de forma conjunta tallers
ta
de cant
gregorià i activitats culturals dins l’àmbit del cant gregorià.
gregorià

•

Auditexaudi i Schola Gregoriana de Catalunya
Enguany també s’ha continuat la col·laboració
ració 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, Pol Meseguer i Jordi Casals.
Casals 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 i rebuda.
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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
4
4
18

5.2 INFRAESTRUCTURA
ARXIU
AMSPP
AMSDG

m2 de dipòsit
47m2
30 m2

ml totals
58 ml
11 ml

% ocupació
97 %
100 %

punts de consulta
3
2

AMSBM

45,5 m2

23 ml

100 %

2

TOTAL

122,5 m2

92 ml

-

7

m2 sala consulta
20 m2
20 m2
comparteix
l’espai amb
dipòsit d’arxiu
85,5 m2
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5.3 MEMÒRIA ECONÒMICA
MEMÒRIA ECONÒMICA 2015
CONCEPTE

IMPORT

SORTIDES
Contractació tècnic arxiver
Serveis informàtics
Contractació de domini i hosting
Material de conservació de documents d’arxiu
Total sortides 2015
ENTRADES
Subvenció de la Diputació de Barcelona pel projecte
Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel
projecte
Total entrades 2015

26.507,34
1.400,65
271,65
823,81
29.003,45
14.000,00
15.000,00
29.000,00
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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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