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PRESENTACIÓ 

 

Iniciem un nou any mirant enrere i fent balanç. El 2016 ha estat un any de tancament d’una 

etapa i de preparació per una de nova. El SAF ha clos la primera fase del servei, la de posada en 

marxa, i ho ha fet revisant el que es preveia fer durant aquests quatre primers anys i el que 

finalment s’ha pogut dur a terme. També s’ha elaborat un nou pla de treball per als propers 

tres anys (2017-2019), a través del qual s’espera aconseguir la consolidació del servei tan a 

dins dels monestirs de la Federació com a fora, en el teixit cultural i arxivístic català.  

Malgrat que aquest havia de ser un any de reflexió i de treball intern, el 2016 ha acabat essent 

un any d’evolució positiva pel que fa al nombre dels serveis i activitats que duu a terme el SAF. 

Els usuaris únics del servei de consulta s’han consolidat a l’alça amb 59 persones, les consultes 

gairebé s’han doblat respecte l’any passat, el nombre d’unitats documentals consultades s’ha 

triplicat i, a més, s’han organitzat o participat en 24 activitats formatives o culturals amb un 

total global de 476 assistents que, sumat a les consultes i usuaris d’arxiu, donen uns resultats 

de 186 consultes/activitats participades per 535 persones.  

Aquest 2016 també ha estat un any de projectes. En primer lloc, s’ha conclòs 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 ja s’ha entregat a la Fundació Noguera. També s’ha dut a terme un 

important treball normatiu sobre la gestió i difusió del patrimoni musical conservat als arxius 

monàstics i gestionat pel SAF, i que ha tingut com a principal resultat l’elaboració del projecte 

d’audicions de cant gregorià Cants des del claustre, al qual remet la portada de la memòria 

d’enguany. Així mateix, han començat a sorgir els primers resultats de les recerques iniciades 

en el marc del projecte d’investigació I+D Paisatges espirituals. Models d’aproximació espacial 

a les transformacions de la religiositat femenina medieval als regnes peninsulars (s. XII-XVI) de 

la Universitat de Barcelona, en el qual el SAF hi participa com a Entitat Promotora 

Observadora. 

El 2016, però, el recordarem amb recança, ja que ha estat l’any en què ens ha deixat la mare 

Gertrudis Nin i Barbany de Sant Pere de les Puel·les, abadessa entre els anys 2000-2011 i 

responsable de l’arxiu des de 2013. La seva absència en aquests últims mesos s’ha fet sentit 

profundament, tant a la comunitat com a l’arxiu. Des de la Federació i el SAF, volem recordar-

la amb aquestes breus paraules per agrair tot l’esforç i l’ajuda bolcada. El seu testimoniatge i la 

seva fe ens encoratgen a continuar caminant i treballant per tal que tota la feina feta i els 

resultats assolits puguin ser ben visibles per tota la societat, recordant l’ahir d’aquests 

monestirs en un avui ple d’incerteses i d’il·lusions.  

Esperança Atarés i Solans 

Presidenta de la Federació Catalana de Monges Benedictines  
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TRACTAMENT DELS FONS  

La missió fundacional del Servei d’Arxius de la Federació és la d’aplegar, gestionar, conservar 

i difondre el patrimoni passat, present i futur dels monestirs que integren la Federació. Per 

això, un dels seus principals objectius és avançar, any rere any, en el tractament arxivístic dels 

seus fons. 

 

1. ACTUACIONS ARXIVÍSTIQUES  

Durant l’any 2016 s’han dut a terme les següents actuacions arxivístiques en matèria de 

classificació i d’organització en els diferents centres d’arxius gestionats pel SAF. 

Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 

S’ha continuat avançat 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», i aquest any s’ha incorporat una nova col·laboració d’Antoni Albacete, 

arxiver municipal de Calafell, que ha continuat amb la tasca iniciada el 2015 per l’estudiant en 

pràctiques Ángel Ramírez de la Universitat Autònoma de Barcelona: la comprovació de la 

correcta identificació dels documents de la sèrie «Llibres d’abadesses» tot informatitzant la 

seva informació en un inventari provisional; elaborant-ne al mateix temps un exhaustiu 

buidatge.  

També s’ha dut a terme l’inventari a nivell d’instal·lació del subfons de la Comissió de Litúrgia 

del Concili Vaticà II, que pertany al fons personal de mossèn Manel Bonet i que va ingressar a 

finals de 2015. Al mateix temps, s’ha encamisat i instal·lat en caixes de conservació.  

Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

Enguany el SAF ha concentrat bona part dels 

seus esforços en matèria de classificació i 

organització a l’Arxiu del monestir de Sant 

Daniel de Girona, ja que el projecte de revisió 

i actualització de la classificació del fons havia 

estat aplaçat fins al moment. Així, doncs, al 

llarg d’aquest 2016 s’ha procedit a revisar el 

fons per tal d’entendre millor la seva gènesi 

documental i redefinir la classificació 

provisional duta a terme fins al moment. 

Com a resultat d’aquesta actuació s’ha revisat la identificació i classificació de la documentació 

en format volum, s’ha redissenyat el quadre de classificació del fons i s’ha començat a 

identificar, classificar i inventariar la documentació en format paper, per tal d’unir la 

documentació de la secció de volum i la de la secció de paper segons la seva classificació per 

funcions i no per suports, formats o tipologies documentals. Al finalitzar l’any l’actuació sobre 

la secció de paper encara no s’ha conclòs. 
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L’estudiant en pràctiques Marta Carrasco del grau d’Història de la Universitat de Girona dugué 

a terme les seves pràctiques a l’Arxiu del monestir de Sant Daniel entre l’octubre de 2015 i el 

maig de 2016, descrivint més de 300 unitats documentals simples de la col·lecció de pergamins 

del fons del monestir. 

Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

Els primers mesos de 2016 el SAF va tancar l’edició del Diplomatari de la col·lecció de 

pergamins del monestir de Sant Clara de Barcelona (1038-1241), que va entregar a la Fundació 

Noguera per a la seva publicació el 24 de maig. Així mateix, s’ha elaborat el catàleg electrònic 

dels primers 322 pergamins d’aquest fons gràcies a l’ajuda concedida per la Diputació de 

Barcelona.  

 

També s’ha treballat en el quadre de classificació del fons de la Federació, actualment 

conservat en aquest arxiu de Montserrat, i en la col·lecció de postals del monestir de Sant 

Benet de Montserrat, ja que s’ha detectat que algunes postals són correspondència de la 

comunitat i, per tant, cal que siguin incorporades al seu fons. S’ha procedit a ampliar les 

instal·lacions adequant una sala com a dipòsit per a l’arxiu intermedi, en el qual s’hi ha 

dipositat, amb una instal·lació provisional, el subfons de l’abadiat de la mare Montserrat Viñas.  

Arxiu del monestir de La Santa Família de Manacor 

Enguany el SAF s’ha desplaçat en una ocasió al monestir de La Santa Família de Manacor, on es 

continua treballant en la identificació i classificació de la documentació de la casa amb la 

col·laboració de l’arxiver Pol Meseguer. També es començà a inventariar el fons del monestir 

benedictí de La Santa Família de Manacor. 

El 17 de març de 2016 la comunitat de La Santa Família de Manacor es va fusionar amb la de 

Sant Benet de Montserrat, passant a formar part des d’aquell moment de la comunitat 

d’aquest monestir català. Conseqüentment, el monestir de La Santa Família de Manacor, com 

a entitat jurídica ja no existeix, per bé que la casa continua oberta com a monestir benedictí 

per les avui monges de Sant Benet de Montserrat. Així, doncs, a partir d’aquest any 2016 
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l’Arxiu del monestir de La Santa Família de Manacor és dependència de l’Arxiu del monestir de 

Sant Benet de Montserrat i els fons allà custodiats són fons gestionats per l’Arxiu de Sant 

Benet de Montserrat. 

Arxiu de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós 

En les obres de rehabilitació al santuari de Santa Maria 

de Puiggraciós del 2015 es va adequar un petit espai 

de dipòsit d’arxiu. Enguany s’ha procedit al tractament 

de la documentació dipositada en aquest espai i 

identificada en actuacions anteriors. S’ha procedit a 

fer un quadre de classificació provisional i un catàleg 

d’expedients iniciant la seva descripció sumària. 

També s’ha avaluat i eliminat materials de no 

conservació com apunts de cursos formatius, conferències, fotocòpies d'articles i similars.  

 

2. INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS 

Enguany, des del SAF només s’ha gestionat un ingrés en els centres d’arxiu. El mes de juliol, 

Frederic Sagués Batista va fer donació a l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les de la 

seva col·lecció particular de goigs formada per vuit carpetes i tres caixes d’arxiu amb goigs de 

diverses mides i cronologia; equivalent a un metre lineal de documentació. 

 

 

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

Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les 

BOLÒS, Jordi. Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella. Barcelona: Fundació 

Noguera, 2009 (donació d’Antoni Albacete). 

GUASCH, Manel; UMBERT, Josep. Montmeló 115 anys d’imatges. Montmeló: Centre d’Estudis de 

Montmeló – Ajuntament de Montmeló, 2008 (obsequi de l’Ajuntament de Montmeló). 
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LLOP, Irene. Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Barcelona: Fundació Noguera, 

2009 (donació d’Antoni Albacete). 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Miquel Àngel. La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral. 

Barcelona: Fundació Noguera, 2010 (donació d’Antoni Albacete). 

PAGAROLAS I SABATÉ, Laureà. El protocol del notari Bonanat Rimentol (1351). Barcelona: Fundació 

Noguera, 1991 (donació d’Irene Brugués). 

PAPELL I TARDIU, Joan. Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes 

Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador. Barcelona: Fundació 

Noguera, 2009 (donació d’Antoni Albacete) 

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, 

Ignasi BAIGES [et al.], Barcelona: Fundació Noguera, 2009, 4 vol. (donació d’Antoni Albacete). 

PUIG I USTRELL, Pere. Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. 

Barcelona: Fundació Noguera, 1992 (donació d’Irene Brugués). 

Els sons de Barcelona a l’edat moderna, Tess KNIGHTON (ed.), Barcelona: Museu d’Història de 

Barcelona, 2016 (donació del Museu d’Història de Barcelona). 

Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat 

GARRIGA, Roser; SABATER, Maria Antònia; TRAYNER, Maria Pau. Hi som. Aportació de les dones 

creients a la societat i a l’Església catalanes. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2015 (obsequi de 

les autores). 

BOADAS LLAVAT, Agustí. Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frares (1214-2014). 

Lleida: Pagès, 2014. 

CLOT, Anna. Truquen a la porta. Un estudi sociològic sobre les transformacions contemporànies 

d’un monestir. Tesi doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament 

de sociologia, setembre 2016 (obsequi de l’autora). 

ZARAGOZA, Verònica. Cançoner de sor Eulàlia Teixidor (Barcelona, 1712-1767). Universitat de 

Girona: 2015 (treball inèdit obsequi de l’autora). 

 

3. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

En matèria de restauració, s’han dut a terme 

al llarg de 2016 les següents actuacions. 

El 16 de juny, una setmana abans de Sant 

Joan, a la tarda, a l’hora de sortida de l’escola, 

un grup de nens va incendiar els contenidors 

d’escombraries del carrer de Margenat, al 

costat de les dependències de l’Arxiu del 

monestir de Sant Pere de les Puel·les. En apagar el foc, la pressió de l’aigua dels bombers 

trencà els vidres de les finestres de l’arxiu i, de resultes, aigua i fum s’escolaren dins el dipòsit 

de l’arxiu.  
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Cap document no es veié afectat directament per l’incident, 

gràcies a les proteccions internes de les finestres, però fou 

necessari retirar mobles, eixugar tota l’aigua que entrà i netejar 

el fum que es diposità a l’interior i exterior del mobiliari proper 

a les finestres.  

Com que les finestres acabaren amb tots els vidres trencats, 

s’aprofità l’ocasió per substituir-les per finestres d’alumini amb 

vidre de doble cambra, porticons de protecció interns i 

persianes d’alumini. Aquesta substitució ha suposat una millora 

considerable de les condicions ambientals del dipòsit, molt més 

aïllat de les variacions tèrmiques de l’exterior. Així mateix es va procedir a sol·licitar a 

l’Ajuntament de Barcelona el canvi de lloc dels contenidors, que s’ha dut a terme a finals de 

desembre d’aquest mateix any. 

A l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona 

s’ha actuat sobre els últims sis llibres litúrgics del 

fons monàstic que es trobaren el 2013 en un bagul 

a la sagristia nova del monestir. L’actuació de 

conservació preventiva, consistent en la neteja 

mecànica dels documents, ha estat duta a terme 

amb la col·laboració de l’estudiant en pràctiques 

Marta Carrasco de la Universitat de Girona.  

També aquest any l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 

Catalunya (ESCRBCC) ha conclòs la restauració del missal del monestir de Sant Daniel de Girona 

d’abans de la Guerra Civil. Aquest missal romà de 1889, que es perdé durant la guerra, es va 

salvar gràcies a què una persona propera a la comunitat el va guardar durant el conflicte; 

temps després el retornà i el 2013 va aparèixer, juntament amb 54 llibres litúrgics més, en un 

bagul de la sagristia de baix. El document, que es trobava en mal estat de conservació, va ser 

entregat a l’ESCRBCC perquè els alumnes de l’especialitat de documents gràfics de la 

professora Carolina Biasi el restauressin al llarg dels cursos escolars. Juntament amb el missal, 

s’ha finalitzat la restauració de quatre pergamins de la col·lecció de pergamins del monestir de 

Sant Daniel de Girona. 
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Enguany, a l’Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat no s’ha acabat cap de les 

restauracions en curs que hi ha, però s’ha procedit a intervenir sobre la conservació de la 

col·lecció de cantorals del fons de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona que presentaven 

activitat de corcs. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) els va tenir 

en anòxia durant un mes, i un cop retornats a l’arxiu monàstic s’han instal·lat en el seu armari 

juntament amb pots d’oli de cedre per evitar una nova infecció. 

El balanç és: 

 

4. AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ DELS FONS 

Com cada any, el SAF ha continuat duent a terme actuacions d’avaluació i eliminació de 

material de no conservació dipositat als arxius del SAF amb anterioritat a l’inici del projecte. 

Aquest 2016 s’ha mantingut les actuacions puntuals d’eliminació a l’Arxiu del monestir de Sant 

Pere de les Puel·les de materials de no conservació com fulletons de propaganda diversa, 

calendaris de regal d’institucions externes, retalls de publicacions periòdiques diverses, 

materials d’instal·lació d’arxiu vells, fotocòpies diverses, catàlegs publicitaris d’empreses de 

serveis, etc.  

També s’ha iniciat l’avaluació al fons de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós, eliminant 

apunts de cursos formatius, conferències, fotocòpies d'articles i similars. 

 

5. PRÉSTEC I REPRODUCCIÓ DE FONS 

Enguany el SAF ha continuat col·laborant en publicacions i exposicions de diverses entitats a 

través de l’autorització de divulgació d’imatges dels fons i/o del seu préstec: 

• S’han reproduït dos documents de l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (el 
pergamí de la donació fundacional de 1018 i la carta de l’abadessa Ignasia de Manresa 
de 1846 sobre la desamortització del monestir), per a l’edició del llibre Autobiografia 

de Catalunya de Daniel Venteo, editat per Enciclopèdia Catalana.  

ARXIU 
UNITATS DOCUMENTALS 

RESTAURADES 
UNITATS DOCUMENTALS 

NETEJADES 

AMSPP 0 0 

AMSDG 5 6 

AMSBM 9 0 

TOTAL 14 6 



 

• S’ha col·laborat en el llibre 
Déu de la Serra de Montblanc. Ent

llegenda d’Edicions Cossetània amb la cessió de la 
imatge de la pintura del 
Barcelona de Joan Santís (1716).

• La mateixa pintura, així com diversos documents i 
plànols del fons de Santa Clara de Barcelona, van 
ser reproduïts pel projecte de recerca 
Jornet i Blanca Garí Monestir interior. Sant Antoni i 

Santa Clara de Barcelona

espirituales. Modelos de aproximación espacial a las transformaciones de la 

religiosidad femenina medieval en los Reinos Peninsulares (s

• La carta de professió
de Sant Pere de les Puel·les (
reproduïda per ser publicada en 
de Sarriera i les relacions entre Girona, Montserrat i la Seu d'Urgell
2017. 

• També es va deixar en préstec temporal al Museu de Lleida el pergamí 1018 del fons 
del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona
Lleida de 1307, que fou exposada entre el 8 de setembre i el 13 de novembre a 
l’exposició temporal 
cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Finalment, el quadre de Joan Santís de Santa Clara de Barcelona el 1716 també fou 
objecte d’un reportatge 
el 22 de desembre de 2016
 
 
 
 
 

 

el llibre El monestir i la Mare de 

Déu de la Serra de Montblanc. Entre història i 

d’Edicions Cossetània amb la cessió de la 
imatge de la pintura del monestir de Santa Clara de 
Barcelona de Joan Santís (1716).  

La mateixa pintura, així com diversos documents i 
plànols del fons de Santa Clara de Barcelona, van 
ser reproduïts pel projecte de recerca de Núria 

Monestir interior. Sant Antoni i 

Santa Clara de Barcelona, en el marc del projecte d’investigació 
espirituales. Modelos de aproximación espacial a las transformaciones de la 

religiosidad femenina medieval en los Reinos Peninsulares (s. XII - XVI). 

professió de Manela de Cruïlles i Çarriera de 1709 de l’Arxiu del m
de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP, MSPP, cartes de professió, núm. 131) ha estat 
reproduïda per ser publicada en l’article de Montserrat Moli sobre Ignasi de Cruïlles 

elacions entre Girona, Montserrat i la Seu d'Urgell a la 

També es va deixar en préstec temporal al Museu de Lleida el pergamí 1018 del fons 
del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, una sentència rabínica de 
Lleida de 1307, que fou exposada entre el 8 de setembre i el 13 de novembre a 
l’exposició temporal Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre 

Finalment, el quadre de Joan Santís de Santa Clara de Barcelona el 1716 també fou 
objecte d’un reportatge per l’últim capítol del programa ArtEndins, emè
el 22 de desembre de 2016. 

13 

del projecte d’investigació I+D Paisajes 

espirituales. Modelos de aproximación espacial a las transformaciones de la 

 

de l’Arxiu del monestir 
AMSPP, MSPP, cartes de professió, núm. 131) ha estat 

Ignasi de Cruïlles i 
a la revista Urgèlia 

També es va deixar en préstec temporal al Museu de Lleida el pergamí 1018 del fons 
, una sentència rabínica de 

Lleida de 1307, que fou exposada entre el 8 de setembre i el 13 de novembre a 
Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre 

Finalment, el quadre de Joan Santís de Santa Clara de Barcelona el 1716 també fou 
, emès pel canal 33 
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SERVEI DE CONSULTA  

La raó de ser del SAF és el servei de consulta que ofereix als usuaris dels centres d’arxiu que 

gestiona, ja que la difusió del patrimoni documental gestionat és l’objectiu final indispensable 

del nostre treball. Sense difusió no hi ha coneixement, i sense el coneixement el patrimoni, la 

història i la cultura benedictina d’aquests monestirs no pot ser ni valorada ni conservada.  

 

1. USUARIS  

L’usuari del SAF és un usuari consolidat i fidelitzat. Des de 2012 i fins a finals de 2016, la 

mitjana d’usuaris únics/any és de 58. És baix el nombre total d’usuaris únics de cada centre 

d’arxiu, però les seves consultes són elevades. És a dir, aquell que s’acosta a fer recerca sobre 

els fons gestionats pel SAF sol tornar diverses vegades; no tan sols per la recerca inicial, sinó 

també en investigacions posteriors. A més, tot i que l’usuari entri en contacte amb el servei a 

través d’un dels centres d’arxiu, és habitual que ampliï la seva recerca als fons dels altres arxius 

del SAF, retroalimentant-se d’aquesta forma uns als altres. 

USUARI ÚNIC ARXIUS SAF 

AMSPP 32 

AMSDG 17 

AMSBM 10 

TOTAL 59 

 

La mitjana anual de consultes ateses als diferents centres del SAF des de 2012 a 2015 se situa a 

l’entorn de les 300-350. Enguany s’ha superat la mitjana per més de 80 consultes.   

ARXIU 

CONSULTA SUBTOTAL 

consultes 

per arxiu presencial per correu electrònic telefònica Visita 

AMSPP 58 15 4 172 249 

AMSDG 39 12 0 7 58 

AMSBM 4 11 0 115 130 

SUBTOTAL 

tipus de 

consulta 

101 38 4 294 

CONSULTES 

TOTAL 

437 
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2. DOCUMENTS CONSULTATS  

A més a més, aquest 2016 els usuaris han consultat més del doble de unitats documentals que 

en els anys anteriors.  

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES 

AMSPP 559 

AMSDG 323 

AMSBM 459 

TOTAL 1.341 

 

3. REPRODUCCIONS  

Contràriament, el nombre de reproduccions d’unitats documentals per a la recerca ha 

disminuït gairebé a la meitat. 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES 

AMSPP 166 

AMSDG 95 

AMSBM 258 

TOTAL 519 

 

4. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA  

Malgrat la idea que els fons monàstics tan sols contenen informació de la institució 

productora, són moltes les possibilitats de recerca dels fons documentals conservats als 

centres d’arxiu històric gestionats pel SAF.  

Durant l’any 2016 s’han realitzat els següents treballs de recerca i d’investigació a través de la 

consulta dels fons custodiats pel SAF: 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

- Orgues i organistes a Catalunya entre 1688 i 1803 

- Les nenes en la vida monàstica a l’edat mitjana 

- El mercat d’esclaus a la Barcelona del segle XV 

- Els altars de l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les el 1536 
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- La família Bricall de la parròquia de Sant Pere de les Puel·les 

- L’evolució de la funció arxiu en el monestir de Sant Pere de les Puel·les 

- La confitura a l’època moderna a Catalunya 

- El Palau Alòs, seu de l’Escola Francesc Layret 

 

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona 

- La figura de Miquel Caselles, capbrevador, domer i procurador del monestir de Sant Daniel 

de Girona (1669-1680) 

- Música i cerimònia a Girona de 1500-1650 

- Les arts i la música a Sant Daniel de Girona al segle XVIII 

- Les cartes de professió de les monges de Sant Daniel de Girona 

- L’evolució de la funció arxiu en el monestir de Sant Daniel de Girona 

- L’evolució del patrimoni del monestir de Sant Daniel de Girona 1018-1200 

- El monestir de Sant Daniel de Girona, transformacions i patrimoni en època moderna 

- Capbreus de Sant Daniel de Girona, segles XIII-XIV 

- Els senyors directes dels masos de la parròquia de Salitja 

 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat 

- Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1038-

1241)  

- Els llibres de cor de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona a l’edat mitjana 

- Estudi de la transformació de l’espai a la Colònia Puig 

- La família Bertran i Colom 

- El saltiri litúrgic i devocionari de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona procedent de 

Santa Clara de Barcelona 
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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 visites guiades als centres d’arxiu històric, 

itineraris històrics a l’entorn del monestir, tallers, audicions, etc.  

Durant el 2014 l’acció cultural del SAF es veié sobredimensionada amb l’execució del projecte 

1714. Dos monestirs, dos arxius pels actes de commemoració del Tricentenari. Però d’ençà del 

2015 i el llarg d’aquest 2016, el SAF ha tornat a la dinàmica d’activitat cultural complementària 

a l’activitat arxivística, potenciant sobretot la difusió i comunicació del servei a través 

d’activitat més puntuals, la majoria de les quals es fan sota demanda dels usuaris i no per 

programació del SAF.  

 

1. VISITES GUIADES 

Així, el llarg del 2016 s’han dut a terme 17 vistes guiades, a grups tancats i sota demanda, a 

l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les i a l’Arxiu del monestir de Sant Benet de 

Montserrat. 

 

DATA VISITA A… ASSISTENTS 

16/01/2016 
L’AMSPP de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica 

Vexil·lologia, Sigil·lografia i Nobiliària (SCGHSVN) 
23 

20/01/2016 L’AMSBM dels Escolans de Montserrat 58 

20/01/2016 L’AMSBM de la Communio Internationalis Benedictinarum  8 

10/02/2016 L’AMSPP de l’Associació Amics dels Àngels∗  20 

                                                           
∗
 Visites a l’arxiu en el marc d’una visita més àmplia realitzada al monestir de Sant Pere de les Puel·les 

per part de la germana Conxa Adell i Cardellach. 
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10/02/2016 L’AMSPP del Grup d’Amics de Pedralbes∗ 12 

24/04/2016 L’AMSPP del Cor Lerània∗ 18 

28/05/2016 
L’AMSPP dels Amics i alumnes de l’Institut Superior  

de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)∗ 
12 

29/06/2016 L’AMSPP del grup de preveres franciscans 8 

17/09/2016 L’AMSBM de la família de La Calsina 7 

22/09/2016 L’AMSPP de la família de la germana Roser Caminal 16 

28/09/2016 L’AMSBM d’un grup de monges benedictines d’Espanya 12 

02/10/2016 L’AMSPP de la família de la germana M. Teresa Batallé 17 

02/11/2016 
L’AMSPP de la presidenta de la Diputació de Barcelona, 
l’alcaldessa Mercè Conesa de Sant Cugat del Vallès 

10 

04/11/2016 
L’AMSPP del grup d’estudiants de literatura moderna  
de la Universitat Oberta de Catalunya 

17 

24/11/2016 L’AMSBM del grup de l’ARSA de Montserrat 10 

02/12/2016 
L’AMSPP dels alumnes del curs «El monacat a la Catalunya 
medieval» de GaudirUB* 

15 

07/12/2016 L’AMSBM de la família Bardolet 8 

 TOTAL 271 

 

2. ACTIVITAT FORMATIVA 

Enguany, el SAF ha continuat 

participant com a membre docent 

en l’oferta formativa oferta des del 

projecte Paisatges espirituals. 

Models d’aproximació espacial a les 

transformacions de la religiositat 

femenina medieval als regnes peninsulars (s. XII-XVI) a GaudirUB de la Universitat de Barcelona. 

En concret, s’ha participat als cursos «El món conventual a la Catalunya medieval» i «Altres 

formes d’espiritualitat medieval», impartits pels professors Xavier Badia, Araceli Rosillo, Irene 

Brugués, Pol Bridgewater i Delfi Nieto entre el gener i el juliol de 2016. Uns cursos molt ben 

acollits per l’alumnat i que han tingut continuïtat en el curs escolar 2016-2017. 



 

 

També aquest 2016 les dues representants dels SAF han estat convidades a participar al curs 

Introducció a l’arxivística eclesiàstica

sobre com elaborar un projecte arxivístic com el SAF

 

 

 

 

 

 

 

També aquest 2016 les dues representants dels SAF han estat convidades a participar al curs 

l’arxivística eclesiàstica de l’Arxiu de la Catedral de Mallorca

sobre com elaborar un projecte arxivístic com el SAF. 
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També aquest 2016 les dues representants dels SAF han estat convidades a participar al curs 

Arxiu de la Catedral de Mallorca amb una sessió 
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També durant aquest 2016 s’han dut a terme activitats formatives relacionades encara amb el 

projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius. Així, es van fer dues presentacions del llibre 

L’Església a Catalunya durant la guerra de Successió a la parròquia de Santa Maria d’Igualada 

i al monestir de Sant Pere de les Puel·les, i una projecció-col·loqui del documental Lo últim citi. 

Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la guerra de Successió a Montmeló. 

Activitats que continuen tenint molt bona acollida. 
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Balanç de les activitats formatives de 2016:  

DATA TÍTOL ACTIVITAT FORMATIVA ORGANITZA ASSISTENTS 

22/01/2016 
– 

01/04/2016 

Curs «El món conventual  
a la Catalunya medieval» 

GaudirUB 24 

07/04/2016 
Presentació publicació L’Església  

a Catalunya durant la guerra  

de Successió a Igualada 

SAF  
Llegim…? Llibreria 7 

08/03/2016 
– 

24/09/2016 

Curs «Introducció a l’arxivística 
eclesiàstica» 

Arxiu de la catedral 
de Mallorca 

25 

22/04/2016 
– 

01/07/2016 

Curs «Formes alternatives 
d’espiritualitat medieval» 

GaudirUB 16 

02/10/2016 
Presentació publicació L’Església  

a Catalunya durant la guerra de 

Successió a Sant Pere de les Puel·les 

SAF  
Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les 

20 

25/11/2016 
Projecció-col·loqui documental  
Lo últim citi a Montmeló 

SAF  
Centre d’Estudis  
de Montmeló 
Ajuntament  
de Montmeló 

45 

 TOTAL 137 

 

3. PUBLICACIONS 

De resultes de la participació del SAF al V Congrés d’Història de Girona: monestirs i convents a 

Girona que va organitzar l’Institut d’Estudis Gironins (IEG) el 12 i 13 de novembre de 2015, en 

ocasió del mil·lenari del monestir de Sant 

Daniel de Girona, aquest 2016 ha sortit 

publicat en el volum 56 dels Annals de 

I’Institut d’Estudis Gironins l’article «Com 

cobrar de qui no et vol pagar. El cas de Miquel 

Caselles, arxiver, capbrevador, procurador i 

domer de Sant Daniel de Girona, 1668-1684» 

de l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués.  
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També ha vist la llum aquest 2016 el llibre Els sons de 

Barcelona en l’edat moderna editat per l’Ajuntament de 

Barcelona a través del Museu d’Història de Barcelona, sobre el 

paisatge sonor de la Barcelona d’època moderna. Entre els 

autors de l’obra hi ha l’estudi d’Ascención Mazuela sobre la 

música en l’àmbit dels monestirs i convents de Barcelona, 

inclòs el monestir de Sant Pere de les Puel·les.  

A més, el SAF hi ha col·laborat amb la reproducció d’un 

fragment del cantoral núm. 4 de la col·lecció de cantorals de 

l’arxiu d’aquest monestir, portada de la publicació. L’obra fou 

presentada el 17 de març al mateix Museu d’Història de 

Barcelona. 

Finalment aquest any el SAF ha conclòs 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 

estava duent a terme des de finals de 2012. El 24 de maig es va fer l’entrega a la Fundació 

Noguera perquè procedís a la seva revisió, edició i publicació, que es preveu per al 2017.  

 

4. PROJECTES 

Des del 2013 el SAF col·labora amb els cors Schola Gregoriana de Catalunya i Auditexaudi en la 

difusió del patrimoni musical conservat en els arxius de les monges benedictines de Catalunya. 

Enguany però, s’ha redefinit aquesta col·laboració sota la proposta d’un nou projecte del SAF 

que s’ha elaborat el llarg de 2016 i que va veure la llum a finals del mateix any. 

Així, en el marc d’aquest projecte, titulat Cants des del claustre, s’ha procedit a l’elaboració 

d’una normativa pròpia que tingui en compte els drets d’autor i explotació per a la correcta 

gestió, conservació i difusió del patrimoni musical dels respectius monestirs. Una normativa 

que s’ha concretat en la 

redacció i firma de convenis de 

col·laboració entre el SAF i 

Schola Gregoriana de Catalunya 

i el SAF i el cor femení 

Auditexaudi, així també com 

amb els respectius transcriptors 

musicals. També s’ha acordat 

una oferta de quatre audicions 

amb els diferents cors per tal 

d’adaptar-nos millor a les 

necessitats dels programadors i 

a la dels mateixos cors. 
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El projecte ha estat plasmat en el dossier de premsa que s’ha produït per tal de fer arribar al 

màxim de públic possible aquesta iniciativa de conservació i difusió d’un patrimoni musical 

completament desconegut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El 20 d’octubre es va presentar aquest projecte al monestir de Sant Pere de les Puel·les amb 

l’estrena de l’audició Venit lumen

del segle XVI conservat a l’arxiu d’aquest monestir

Auditexaudi en el marc del III

 

es va presentar aquest projecte al monestir de Sant Pere de les Puel·les amb 

Venit lumen, unes laudes del dia de Reis extretes del cantoral d’Epifania 

conservat a l’arxiu d’aquest monestir. El programa fou interpreta

III Cicle de música històrica i patrimoni de Barcelona,

24 

es va presentar aquest projecte al monestir de Sant Pere de les Puel·les amb 

unes laudes del dia de Reis extretes del cantoral d’Epifania 

interpretat pel cor femení 

Barcelona, ARS LONGA.  



 

Des del 2015 el SAF col·labora amb el 

Barcelona Paisatges espirituals. Models d’aproximació espacial a les transformacions de la 

religiositat femenina medieval als regnes peninsulars (s. 

Blanca Garí i Núria Jornet.  

Un projecte, on el SAF participa com a EPO (Entitat P

desenvolupen tres recerques associades amb els tres centres d’arxiu històric del SAF i els tres 

monestirs històrics de monges benedictines de Catalunya (Sant Pere de les Puel·les, Sant 

Daniel de Girona i Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona).

• L’evolució del patrimoni del monestir de Sant Daniel de Girona 1018

desenvolupada per Maria 
el monestir i el seu entorn.

• Els altars de l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les

per Marta Crispí de la Universitat Internacional de Catalunya dins 
el monestir interior.  

• Els llibres de cor de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona

Núria Jornet, Blanca Garí i David Carrillo dins l’eix tercer del projecte: el monestir interior.

Enguany, els resultats provisionals d’aquestes investigacions en curs van ser presentat a les 

Jornades Paisatges Espiritual

juny de 2016 a la Universitat de Barcelona.

Des del 2015 el SAF col·labora amb el projecte d’investigació I+D de la

Paisatges espirituals. Models d’aproximació espacial a les transformacions de la 

religiositat femenina medieval als regnes peninsulars (s. XII-XVI), dirigit per les professores 

on el SAF participa com a EPO (Entitat Promotora Observadora), en el qual s’hi 

desenvolupen tres recerques associades amb els tres centres d’arxiu històric del SAF i els tres 

rs històrics de monges benedictines de Catalunya (Sant Pere de les Puel·les, Sant 

Daniel de Girona i Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona). Són: 

L’evolució del patrimoni del monestir de Sant Daniel de Girona 1018

desenvolupada per Maria Soler, Xavier Badia i Irene Brugués dins l’eix segon del projecte: 
el monestir i el seu entorn. 

Els altars de l’església del monestir de Sant Pere de les Puel·les, recerca desenvolupada 
per Marta Crispí de la Universitat Internacional de Catalunya dins l’eix segon del projecte: 

Els llibres de cor de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, recerca desenvolupada per 
Núria Jornet, Blanca Garí i David Carrillo dins l’eix tercer del projecte: el monestir interior.

provisionals d’aquestes investigacions en curs van ser presentat a les 

Jornades Paisatges Espirituals, les primers jornades de treball del projecte, el dies 13 i 14 de 

juny de 2016 a la Universitat de Barcelona. 
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la Universitat de 

Paisatges espirituals. Models d’aproximació espacial a les transformacions de la 

, dirigit per les professores 

 

bservadora), en el qual s’hi 

desenvolupen tres recerques associades amb els tres centres d’arxiu històric del SAF i els tres 

rs històrics de monges benedictines de Catalunya (Sant Pere de les Puel·les, Sant 

L’evolució del patrimoni del monestir de Sant Daniel de Girona 1018-1200, recerca 
Soler, Xavier Badia i Irene Brugués dins l’eix segon del projecte: 

, recerca desenvolupada 
l’eix segon del projecte: 

, recerca desenvolupada per 
Núria Jornet, Blanca Garí i David Carrillo dins l’eix tercer del projecte: el monestir interior. 

provisionals d’aquestes investigacions en curs van ser presentat a les 

, les primers jornades de treball del projecte, el dies 13 i 14 de 
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RESUM ACTIVITATS SAF 2016 

Tipus d’activitat Núm. 
activitats 

Núm. 
assistents 

Visites guiades als centres d’arxiu 17 271 

Activitats de formació  6 137 

Audicions 1 68 

TOTAL 24 476 

 

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 2016 
Núm. 

consultes/activitats 

Núm. 

usuaris/assistents 

ARXIUS 162 59 

ACCIÓ CULTURAL 24 476 

TOTAL 186 535 
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ  

Des de l’inici, el Servei d’Arxius de la Federació ha treballat per la màxima difusió i 

transparència de la tasca que duu a terme i de la dels fons que gestiona i custodia. Per això 

procurem en tot moment ser el més propers i comunicatius possibles, per donar a conèixer el 

patrimoni documental de les monges benedictines de Catalunya i fer-ho d’una forma rigorosa i 

propera. Perquè estem convençudes que només així, obrint les portes i explicant a tothom el 

que fem i el que es conserva en aquests arxius monàstics, la societat ho podrà valorar i 

participar-ne: la millor garantia perquè sigui conservat. 

 

1. CANALS DE COMUNICACIÓ 

Durant el 2016 s’han mantingut tots els canals de comunicació dels quals disposava el SAF: 

web, mailing, Facebook, Twitter i Academia.edu. L’activitat comunicativa del SAF s’ha 

mantingut estable respecte l’any anterior, si bé a finals del mateix 2016 s’ha incrementat 

substancialment. Cal destacar l’increment constant dels seguidors a Twitter i dels inscrits en el 

mailing del SAF.  

www.federaciobenedictines.cat MailingSAF 

Entrades Total visitants Enviaments Inscrits % obertures 

26 25.390 9 504 42,57 

FACEBOOK TWITTER 

Amistats M’agrada Tuits Seguidors Agradaments 

315 139 6.182 1.007 2.756 

Academia.edu 

Articles Seguidors 

1 75 

Enguany no s’ha pogut desenvolupar el perfil del SAF a la plataforma Academia.edu. Aquesta 

és una de les línies de treball previstes en la programació del Pla de Treball del SAF 2017-2019. 

 

 



 

2. ACTES DE COMUNICACIÓ 

Són tres els principals actes de comunicació que ha dut a terme 

s’han concentrat en els dos últims mesos de l’any. 

• El dimecres 23 de novembre de 2016 a dos quarts de deu del vespre, 
d’Esplugues de Llobregat
claustre. Lo últim citi del 
del SAF va ser convidada per 
monges de Sant Pere de
apropa setmanalment la
l’assessorament històric 

 

• El dijous 8 de desembre, 
va emetre el capítol 33, 
del programa Sons de 

María Montes entrevista
del SAF sobre el patrimoni documental 
i musical dels monestirs de monges 
benedictines de Catalunya.
Montes es desplaçà fins l’Arxiu del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les.

 

Són tres els principals actes de comunicació que ha dut a terme el SAF aquest 2016, i tots tres 

s’han concentrat en els dos últims mesos de l’any.  

El dimecres 23 de novembre de 2016 a dos quarts de deu del vespre, 
d’Esplugues de Llobregat (eTV) va emetre el capítol La guerra de Successió des del 

el programa La clau de la nostra història en què l’arxivera en cap 
del SAF va ser convidada per parlar sobre com van viure la guerra 

de les Puel·les i de Santa Clara de Barcelona. Un programa que 
la història de Catalunya, presentat per Jaume Marfany

històric de Víctor Cucurull. 

El dijous 8 de desembre, Catalunya Música 
el capítol 33, L’ordre benedictí, 

 l’edat mitjana on 
entrevista l’arxivera en cap 

sobre el patrimoni documental 
musical dels monestirs de monges 

benedictines de Catalunya. Per a l’ocasió, 
Montes es desplaçà fins l’Arxiu del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

• Finalment, el 22 de desembre, el 
de Televisió de Catalunya
l’últim capítol del programa ArtEndins
Coloma Boada, priora i arxivera del 
monestir de Sant Benet de Montserrat i 
responsable del SAF, va parlar del claustre 
gòtic del monestir de Santa Clara de 
Barcelona i de la seva re
quadre de 1716 de Joan Santís, conservat 
en aquest monestir. 
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aquest 2016, i tots tres 

El dimecres 23 de novembre de 2016 a dos quarts de deu del vespre, Televisió 
La guerra de Successió des del 

en què l’arxivera en cap 
 de Successió les 
Un programa que 

Jaume Marfany i amb 

Finalment, el 22 de desembre, el canal 33 
Televisió de Catalunya va emetre 

programa ArtEndins on 
Coloma Boada, priora i arxivera del 
monestir de Sant Benet de Montserrat i 
responsable del SAF, va parlar del claustre 
gòtic del monestir de Santa Clara de 
Barcelona i de la seva representació en el 
quadre de 1716 de Joan Santís, conservat 

  



 

3. COL·LABORACIONS 

Durant el 2016 el SAF ha col·labora

activitats: 

Col·laboració en el marc de línies d’ajut o subvenció

• Diputació de Barcelona 

A causa dels problemes econòmics de la Generalitat de 

Catalunya i de la impossibilitat d’ingressar les 

subvencions atorgades per aquesta administració entre 

el 2012 i el 2014, el SAF, 

posar en contacte amb 

Barcelona el 2015 es va poder dur a terme un primer projecte sobre la sèrie capbreus del 

fons del Monestir de Sant 

actuació de descripció sobre la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant 

Antoni i Santa Clara de Barcelona.

En el marc d’aquesta col·laboració, el SAF va convidar a la nova 

de Barcelona, Mercè Conesa

2 de novembre de 2016. L’acompanyaren 

el coordinador general Francesc Xavier Forcadell,

presidència, i també Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos del Departament 

de Governació de la Generalitat de Catalunya.

 

el SAF ha col·laborat amb les següents entitats per tal de dur a terme diverses

en el marc de línies d’ajut o subvenció 

 

A causa dels problemes econòmics de la Generalitat de 

Catalunya i de la impossibilitat d’ingressar les 

subvencions atorgades per aquesta administració entre 

el 2012 i el 2014, el SAF, amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos, 

posar en contacte amb la Diputació de Barcelona. Gràcies a l’ajut de la Diputació de 

Barcelona el 2015 es va poder dur a terme un primer projecte sobre la sèrie capbreus del 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les, i aquest 2016 s’ha dut a terme una nova 

actuació de descripció sobre la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant 

Antoni i Santa Clara de Barcelona. 

En el marc d’aquesta col·laboració, el SAF va convidar a la nova presidenta de la Diputació 

, Mercè Conesa, a visitar el monestir i l’arxiu de Sant Pere de les Puel·les

2 de novembre de 2016. L’acompanyaren Jaume Ciurana, diputat delegat de presidència, 

el coordinador general Francesc Xavier Forcadell, Salvador Gausa del gabinet de 

presidència, i també Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos del Departament 

de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
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per tal de dur a terme diverses 

la Direcció General d’Afers Religiosos, es va 

a l’ajut de la Diputació de 

Barcelona el 2015 es va poder dur a terme un primer projecte sobre la sèrie capbreus del 

, i aquest 2016 s’ha dut a terme una nova 

actuació de descripció sobre la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant 

enta de la Diputació 

visitar el monestir i l’arxiu de Sant Pere de les Puel·les el 

Jaume Ciurana, diputat delegat de presidència, 

Gausa del gabinet de 

presidència, i també Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos del Departament 
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• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

El conveni de col·laboració de tres 

anys iniciat el 2012 entre el 

Departament de Cultura de la 

Generalitat i la Federació Catalana de Monges Benedictines per dur a terme el projecte 

del Servei d’Arxius de la Federació va finalitzar el 2015. Per això, aquest any s’han iniciat 

converses amb el Servei de Coordinació d’Arxius de la Generalitat per tal de poder 

prorrogar aquesta col·laboració i així mantenir obert el SAF.  

 

• Direcció General d’Afers Religiosos  

Enguany el SAF no s’ha pogut acollir a les 

línies d’ajut de la Direcció General d’Afers 

Religiosos del Departament de Governació 

i Relacions Institucionals de la Generalitat. No obstant això, l’ajuda oferta pel seu director 

general, Enric Vendrell, ha estat de gran estima. 

 

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 2015-2016, dugué a 

terme les seves pràctiques a l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona l’alumna del 

Grau d’Història Marta Carrasco. 

 

• 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. El curs 2015-2016 s‘en beneficià l’estudiant Ángel Ramírez. 

 

• Participació al projecte d’investigació I+D Paisatges espirituals de la Universitat de 

Barcelona 

Des del 2015 el SAF col·labora amb la Universitat de 

Barcelona com a Entitat Promotora Observadora 

(EPO) en el projecte d’investigació I+D Paisatges 

espirituals. Models d’aproximació espacial a les 

transformacions de la religiositat femenina medieval als regnes peninsulars (s. XII-XVI), 

coordinat per les dues doctores investigadores principals Blanca Garí i Núria Jornet. 

També participa com a personal docent en dos cursos a GaudirUB.  

 



 

Col·laboració amb fundacions,

• Schola Gregoriana de Catalunya

S’ha mantingut la col·laboració 

Catalunya, la qual s’ha formalitzat amb la signatura d’un conveni

projecte Cants des del claustre

 

• Auditexaudi  

Un any més s’ha mantingut 

Auditexaudi, amb qui també 

a terme el projecte Cants des del claustre

 

• Fundació Joan Maragall. Cristianisme i cultura

 

• Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics 
Anualment el Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears
els arxivers de l’Església d’aquests tres territoris a reunir
compartir experiències. El 2016 aquesta reunió s’ha dut a terme a l’Arxiu de la Parròquia 
de Santa Maria del Pi amb
barceloní. En la reunió d’aquest 5 de juliol,
del SAF oferiren una breu comunicació sobre el present i futur dels arxius de l’Església.

 

Enguany també s’ha comptat amb la 

centres d’arxiu, com són Inma Mir,

col·laboradors i persones vinculades als monestirs de la Federació que han 

SAF, els retem el reconeixement més sincer per tota l’ajuda oferta.

 

 

fundacions, entitats i particulars  

Schola Gregoriana de Catalunya  

S’ha mantingut la col·laboració iniciada el 2013 amb el cor masculí Schola Gregoriana de 

, la qual s’ha formalitzat amb la signatura d’un conveni per dur a terme

Cants des del claustre.  

mantingut la col·laboració amb el cor femení 

qui també s’ha firmat un conveni per a dur 

Cants des del claustre.  

. Cristianisme i cultura  
Aquest 2016 la Fundació Joan Maragall va convidar a
participar al Seminari Història i Religió que Jaume Dantí
catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona, va posat en marxa el 23 de febrer de 2016 
marc dels grups de treball interns de la Fundació. 

Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics  
Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears

els arxivers de l’Església d’aquests tres territoris a reunir-se el primer dimarts de juliol per 
compartir experiències. El 2016 aquesta reunió s’ha dut a terme a l’Arxiu de la Parròquia 

amb motiu de la restauració i reobertura d’aquest important arxiu 
barceloní. En la reunió d’aquest 5 de juliol, els arxivers Jordi Secasas del Pi

en una breu comunicació sobre el present i futur dels arxius de l’Església.

s’ha comptat amb la col·laboració voluntària de particulars

Inma Mir, Antoni Albacete, Cecili Padilla i Eva Ramon

dors i persones vinculades als monestirs de la Federació que han col·laborat amb el 

el reconeixement més sincer per tota l’ajuda oferta. 
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cor masculí Schola Gregoriana de 

per dur a terme el 

la Fundació Joan Maragall va convidar al SAF a 
que Jaume Dantí, 

de la Universitat de 
febrer de 2016 en el 

de treball interns de la Fundació.  

Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears convoca 
el primer dimarts de juliol per 

compartir experiències. El 2016 aquesta reunió s’ha dut a terme a l’Arxiu de la Parròquia 
motiu de la restauració i reobertura d’aquest important arxiu 

els arxivers Jordi Secasas del Pi i Irene Brugués 
en una breu comunicació sobre el present i futur dels arxius de l’Església.  

particulars en els diferents 

Ramon. A ells i a tots els 

col·laborat amb el 



 32 

RECURSOS  

 

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 de cada monestir. 

- la Comissió Executiva del Consell d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 

Benedictines, formada per la representant de la Federació Catalana de Monges 

Benedictines, l’arxivera en cap del SAF, les responsables de l’arxiu dels monestirs i una 

assessora permanent professional del món dels arxius. 

Són personal adscrit al SAF: 

- l’arxivera en cap; 

- les responsables dels centres d’arxiu històric dels monestirs de la Federació; 

- la conservadora itinerant del SAF. 

CÀRREC TIPUS Núm. 

Arxivera en cap Tècnica superior en arxivística i gestió documental 1 

Responsable d’arxiu Membre de la comunitat amb coneixements 
d’arxivística 

3 

Conservadora itinerant Tècnica en conservació preventiva d’obra gràfica 1 

Correctora  Tècnica en edició i correcció de textos 1 

Col·laboradora interna Membre de la comunitat que col·labora amb el SAF 3 

Col·laboradors externs Persones externes a les comunitats que col·laboren 
amb el SAF 

4 

Estudiant en pràctiques Estudiants universitaris que fan les pràctiques de final 
de grau a un dels centres d’arxiu històric del SAF 

2 

TOTAL  15 
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2. INFRAESTRUCTURA 

El SAF gestiona tres centres d’arxiu històrics (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) 

i dos centres d’arxiu intermedi (Arxiu de la comunitat de La Santa Família de Manacor, 

depenent de l’AMSBM, i l’Arxiu de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós, depenent de 

l’AMSPP).  

Aquest dos últims han establert espais de dipòsit gestionats pel SAF aquest 2016, i per això 

s’afegeixen al balanç inferior. També enguany s’han incrementat les xifres de l’AMSBM amb 

l’adaptació d’un nou espai per arxiu intermedi. 

 

 

 

 

 

 

  

Dipòsits dels arxius intermedis de les comunitats de  

Santa Maria de Puiggraciós, La Santa Família de Manacor i Sant Benet de Montserrat 

ARXIU 
Dipòsit d’arxiu històric Sala de consulta 

m2 ml totals % ocupació m2 núm. punts 

AMSPP 47 m2 59 ml 95 % 20 m2 3 

AMSDG 30 m2 11 ml 100 % 20 m2 2 

AMSBM 52,5 m2 26 ml 95 % 
comparteix l’espai 
amb dipòsit d’arxiu 

històric 
2 

ACSFM 20 m2 3,5 ml 48 % - - 

ACSMP 3 m2 2,5 ml 38 % - - 

TOTAL 152,5 m2 102 ml 75,2 % 60,2 m2 7 
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3.  MEMÒRIA ECONÒMICA 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2016 

CONCEPTE IMPORT 

ENTRADES 

Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 10.000,00 € 

Subvenció de la Diputació de Barcelona 14.000,00 € 

Recursos propis Federació 7.331,47 € 

TOTAL entrades 2016 31.331,47 € 

  

SORTIDES 

Contractació tècnica arxivera                                                           31.059,82 € 

Serveis informàtics quota domini i hosting                                                                        271,65 € 

TOTAL sortides 2016 31.331,47 € 

  



 

DADES DELS CENTRES 

 

 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

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

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

Monestir de Sant Benet  

Ctra. a Montserrat, s/n 

08199 Montserrat 

93 835 00 78 

saf.mbc@gmail.com 

http://www.federaciobenedictines.cat

DADES DELS CENTRES  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 

Sant Pere de les Puel·les 

http://www.federaciobenedictines.cat 

Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

Daniel de Girona 

http://www.federaciobenedictines.cat 

Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

http://www.federaciobenedictines.cat 
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SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les - 08017 Barcelona 

93 835 00 78 ext. 26 

saf.mbc@gmail.com 

 

  www.federaciobenedictines.cat 

  @SAFmbc 

  www.facebook.com/saf.mbc 

  

 


