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PRESENTACIÓ
Un any més, mirem enrere per fer balanç. El 2017 ha estat un any de continuïtat, de
manteniment de l’activitat diària als centres d’arxiu, de seguir treballant per consolidar el
servei.
En matèria d’arxiu, l’any que deixem ha suposat un lleuger descens -en alguns aspectes no tant
lleuger-, en el nombre total de consultes, unitats documentals consultades, unitats
documentals reprografiades i treballs d’investigació i recerca desenvolupats a través dels
nostres fons. No obstant, aquest és l’any que el SAF ha atès més usuaris únics als centres
d’arxiu, bona part gràcies a l’augment de les visites protocol·làries. Alhora, cal destacar
l’increment de l’activitat arxivística desenvolupada als monestirs de Sant Pere de les Puel·les,
Sant Daniel de Girona i Sant Benet de Montserrat, on s’ha avançat notablement en la
identificació, classificació i descripció de part dels fons.
En matèria d’acció cultural, comunicació i difusió, el 2017 ha estat un any molt productiu pel
SAF, sobretot pels resultats obtinguts dels tres projectes que s’han dut a terme: Cants des del
claustre, Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència i la col·laboració amb el projecte
d’investigació I+D Paisatges espirituals de la Universitat de Barcelona. De tots ells, destaquem
especialment el segon, dut a terme amb el suport de la parròquia de Sant Joan de les
Abadesses, la Junta del Monestir i l’Ajuntament del poble; als quals els hi agraïm des d’aquí la
confiança dipositada en nosaltres.
Amb 348 consultes o activitats totals i 1.054 usuaris absoluts, les xifres mostren com, més enllà
d’algunes fluctuacions en el servei de consulta, el SAF continua avançant cap a la seva
consolidació com a servei d’arxius i centre cultural de referència de les benedictines de
Catalunya. Però si cal destacar un aspecte de tota l’activitat d’aquest 2017 és, sens dubte, el
fet que les monges dels monestirs federades han integrat els serveis de gestió documental del
SAF com a propis de les seves comunitats. L’increment notable de les transferències a l’arxiu
des de les oficines o cel·les particulars, les consultes internes i les visites protocol·làries són el
clar exponent d’aquesta nova dinàmica. Una gran notícia per aquest servei!

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 2017 s’han dut a terme les següents actuacions arxivístiques en matèria de
classificació, organització i descripció als diferents centres d’arxius gestionats pel SAF.
Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP)
La principal actuació desenvolupada en aquest arxiu ha estat el projecte Els llibres d’abadesses
del monestir de Sant Pere de les Puel·les. Projecte de descripció, fase I, que ha suposat la
identificació definitiva dels primers cent volums de l’antiga sèrie llibres d’abadesses i que
corresponen bàsicament a les sèries
actuals: llibres de rebudes i dates i
capbreus generals. Aquest projecte ha
estat possible gràcies a l’ajut de la
Diputació de Barcelona i a l’interès
explícit de diversos alcaldes dels
municipis on el monestir de Sant Pere
hi
posseïa
batllies,
l’activitat
econòmica de les quals era registrada
en aquests llibres. També ha participat
en la identificació i descripció
d’aquests volums el col·laborador de
l’arxiu Antoni Albacete.
S’ha continuat avançant en l’inventari provisional de la secció de paper del fons del monestir
de Sant Pere de les Puel·les a través de la identificació i descripció provisional de la sèrie
“Lligalls” per part de la col·laboradora Inma Mir del Pozo. A mitjans d’any, l’arxiu del monestir
de Sant Pere de les Puel·les ha rebut una nova incorporació amb el col·laborador Jordi-Xavier
Romero que ha començat a elaborar el catàleg dels documents continguts en els volums de la
sèrie “manuals notarials” del fons.
Durant el 2017 també s’ha incorporat a l’arxiu de Sant Pere el col·laborador Jaume Castelló
qui, entre les diverses ajudes que ofereix a la comunitat com a membre de la Fraternitat de
Sant Pere de les Puel·les, hi ha realitzat l’elaboració o revisió dels actuals expedients de
monges. Aquesta activitat s’emmarca en la confecció del llibre de semblances de la comunitat
que està duent a terme d’uns anys ençà.
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A finals d’any, Lídia Verdier es va incorporar a
l’arxiu com a estudiant en pràctiques del
màster en Biblioteques i Col·leccions
Patrimonials
de
la
facultat
de
Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona. Durant el curs
universitari 2017-2018 durà a terme les seves
pràctiques externes a l’arxiu de Sant Pere de
les Puel·les amb la catalogació de la
biblioteca antiga del monestir.
Aquesta és una activitat que compta amb el suport tècnic de la Biblioteca de Catalunya per
incorporar posteriorment la descripció dels volums de la biblioteca antiga del monestir de Sant
Pere de les Puel·les al Catàleg Col·lectiu de les Universitat de Catalunya (CUCC), i difondre així
aquesta col·lecció bibliogràfica particular tot fent-la accessible als possibles usuaris interessats.
Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
Els esforços en matèria de classificació i
organització realitzats el 2016 a l’Arxiu del
monestir de Sant Daniel de Girona, han continuat
durant els primers sis mesos d’aquest any. Així,
s’ha pogut concloure la revisió de la identificació i
classificació de la documentació en format paper
del fons iniciada a finals de 2016, la qual ha estat
instal·lada en caixes de conservació d’arxiu. També
s’ha estudiat tota la producció documental de la
comunitat en fase semiactiva i activa, duent a
terme entrevistes orals als principals agents
productors de documentació del monestir.
En conseqüència, es disposa d’un inventari
provisional de tota la documentació del fons
monàstic i d’un nou quadre de classificació
funcional de tot el fons, que contempla tota la
producció
documental
del
productor,
independentment del cicle vital en què es trobi
aquesta. Un quadre de classificació que ve
acompanyat d’una proposta d’avaluació i del
seu calendari d’accés i transferència. En el
marc dels mateixos treballs, s’ha revisat i actualitzat l’abaciologi del monestir, un element que
és entès i emprat com a eina de descripció d’autoritats del fons.
Tota aquesta actuació s’ha dut a terme gràcies a l’ajut i col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
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Durant el 2017, l’Arxiu del monestir de Sant Daniel ha acollit a l’estudiant en pràctiques Eduard
Caballé,del grau d’Història de la Universitat de Girona, que ha combinat les seves pràctiques
entre l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de Girona i l’arxiu monàstic. Durant la
seva estava a l’AMSDG ha descrit més de 100 unitats documentals simples de la Col·lecció de
pergamins del fons del monestir.
A finals d’any, la Biblioteca de la
Universitat de Girona oferí la seva
col·laboració a l’Arxiu del Monestir de
Sant Daniel per tal de realitzar un
projecte de digitalització de la
Col·lecció de pergamins del fons
monàstic i així posar-los a accés
públic a través de l’apartat de fons
especials de la seva web.
Després de la signatura del
corresponent conveni, es va procedir
a la digitalització de tota la col·lecció de pergamins per part de l’empresa Artyplan, mentre el
SAF ha realitzat la revisió, unificació i adequació del catàleg provisional de la col·lecció de
pergamins per tal de fer-lo adaptable a les necessitats del catàleg de la Biblioteca de UdG.
Aquest és un projecte que tindrà continuïtat el 2018, quan es posaran a disposició dels usuaris
els més de mil sis-cents pergamins que conformen la col·lecció del fons monàstic de Sant
Daniel.

En el marc de la mateixa actuació, el SAF ha sol·licitat ala Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya entrar al cercador Arxius en línia, per tal de posar en
accés els catàlegs dels fons gestionats pel SAF. Per aquest motiu, enguany el SAF ha participat
en un dels cursos de descripció textual del GIAC que ofereix el Servei de Coordinació d’Arxius
de la Generalitat. Així mateix, s’han adquirit quatre ordinadors portàtils per ús dels
treballadors, col·laboradors i estudiants en pràctiques del SAF en qualsevol dels centres d’arxiu
que gestiona per tal de seguir avançant en la descripció dels fons i la seva disponibilitat de
consulta en línia.
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Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
Al llarg d’aquest 2017, els treballs a l’Arxiu del monestir de Sant Benet s’han concentrat en tres
fronts:
- En primer terme, s’ha tancat l’actuació sobre la col·lecció de postals del monestir de Sant
Benet de Montserrat iniciada el 2016.
- En segon lloc, s’ha iniciat l’inventari provisional de la col·lecció de fotografies del fons del
monestir de Sant Benet de Montserrat.
- També s’ha procedit a l’actualització de la classificació dels expedients del fons de la
Federació Catalana de Monges Benedictines segons el nou quadre de classificació funcional
establert. Així mateix, s’ha actualitzat el registre d’entrada de documentació d’aquest fons i
s’ha procedit a l’inventari de les seves unitats d’instal·lació.
- Finalment, s’ha procedit a la classificació
dels expedients del subfons del Servei
d’Arxius de la Federació i al seu inventari
provisional.
Totes tres tasques han estat dutes a terme al
monestir de Sant Benet per la responsable de
l’arxiu, la monja arxivera Coloma Boada, i per
les col·laboradores Eva Ramon, Francina
Gabarró i Isabel Casas.
A finals d’any, s’ha continuat el catàleg
electrònic de la col·lecció de pergamins del
fons del monestir de Sant Antoni i Santa Clara
de Barcelona, que es va iniciar el 2013 en el
marc de l’elaboració del diplomatari d’aquest
monestir de clarisses per part del SAF i la
Fundació Noguera, i que el 2016 es va
continuar amb l’ajut de la Diputació de
Barcelona. Enguany s’ha reprès la descripció
amb l’estudiant en pràctiques Cèlia Juangran,
de l’últim curs del grau d’Història de la
Universitat Autònoma de Barcelona, qui
desenvolupa aquest activitat des de les
dependències de l’AMSPP.
La subvenció Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las
instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2016 del Ministeri de Cultura va ser
desestimada i no resolta pel mateix Ministeri, per la qual cosa el Proyecto de mejora del
equipamiento del Archivo del Monasterio de Sant Benet de Montserrat para la instalación y
conservación en plano de la documentación de gran formato que el SAF hi va presentar restà
desestimat. Enguany s’ha tornat a presentar aquest projecte a la mateixa convocatòria, si bé
novament el Minsiteri de Cultura no ha resolt, restant deserta novament l’ajuda.
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Arxiu de la comunitat de La Santa Família de Manacor
Enguany el SAF no ha pogut desplaçar-se al monestir de La Santa Família de Manacor i,
conseqüentment, els treballs d’identificació, classificació i inventari dels fons del monestir han
restat paralitzats. Esperem poder recuperar aquest impàs al llarg de 2018.
Arxiu de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós
Aquest any el SAF només ha pogut desplaçar-se al Santuari de Puiggraciós en una ocasió, en la
qual es va procedir a: revisar i millorar el quadre de classificació del subfons de la comunitat de
Puiggraciós, actualitzar el catàleg d’expedients del mateix i continuar identificant i classificant
nova documentació.

Durant aquest estada, es va localitzar una infecció a les parets dels dipòsit d’arxiu, provocades
per la condensació de la humitat després de les obres de rehabilitació de l’espai, que es va
poder solucionar sense cap més problemàtica.

2. INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
L’ingrés extern més destacable que ha gestionat enguany el SAF ha estat la donació d’un
fragment musical del segle XII que el monestir de Sant Benet de Montserrat va rebre el 21 de
novembre de mà del Sr. Romà Escalas i Llimona, musicòleg català amb una extensa trajectòria
musical i exdirector del Museu de la Música de Barcelona (1981-2011).
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Aquest mateix arxiu va fer donació,el passat 29 d’abril, a l’Arxiu Gavín de 6.635 postals de
temàtica i procedència diversa, que conformaven una col·lecció fictícia de postals duta a terme
per una monja de la comunitat de Sant Benet.

El nou pla de treball del SAF (2017-2019) contempla, d’una forma molt destacada, la
intervenció del SAF en la gestió documental actual de les comunitats a través d’un triple
objectiu: intervenir en els arxius intermedis, vetllar per la producció i gestió documental actual
i establir un servei d’atenció a l’usuari intern. Per aquest motiu, al llarg de 2017 s’ha potenciat
la transferència de documentació interna als dipòsits d’arxiu de cada monestir. Una acció que
ha tingut especial acollida en el monestir de Sant Pere de les Puel·les.
ARXIU
AMSPP

Data

DADES DE L’INGRÉS / TRANSFERÈNCIA

Emissor

05/01/2017

Gna. Griselda Cos

20/02/2017

Frederic Sagués

20/09/2017

Família Campreciós

20/10/2017

Monestir de Sant
Pere de les Puel·les

1

Contingut

Documentació
produïda
i
recollida
o
col·leccionada per la germana Maria Cos, inclou:
documentació i dibuixos originals del DECOR,
documentació de representacions teatrals de la
comunitat, una col·lecció de goigs, una col·lecció
d’estampes i una col·lecció de postals (la majoria
de les quals són correspondència de la
comunitat de la segona meitat del segle XX i la
primera dècada del XXI).
Increment de la donació inicial que feu el 2016
de la seva col·lecció particular.

Donació de 2 goigs a la Col·lecció de goigs de la
comunitat de Sant Pere de les Puel·les.
9 àlbums i 1 caixa d’arxiu de fotografies
pertanyents a la col·lecció de fotografies de la
comunitat de Sant Pere de les Puel·les, més una

El senyor Frederic Sagués traspassà el 5 de desembre de 2017 a l’edat de 94 anys. Des d’aquí volem
recordar la seva persona i agrair-li el gest de la seva donació a l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les
Puel·les perquè la seva col·lecció de goigs es conservés i pogués ser d’ús i consulta per altres persones.
1
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27/10/2017

Oriol Vidal

03/11/2017

Gna. Teresa Batallé

03/11/2017

Monestir de Sant
Pere de les Puel·les

20/12/2017
AMSDG

AMSBM

caixa de fotografies d’ornaments relacionades
amb el DECOR.

Donació d’un àlbum editat per la família Vidal
sobre la relació del seus pares amb Mn. Manuel
Bonet i amb el papa Joan Pau II.
Transferència interna de la documentació
personal de la M. Gertrudis Nin i la gna. Teresa
Nerín.
Transferència interna de documentació de
comunitat.

19/01/2017

Gna. M. Dolores
Díaz de Miranda

Gna. M. Rosa
Parareda

Ingrés de 1 goigs a la Col·lecció de goigs de la
comunitat de Sant Pere de les Puel·les.

07/03/2017

Gna. M. Nativitat i
Gna. M. Rosa
Parareda

Recordatori de la professió solemne de Maria
Rosa Mallorquí trobat entre les pàgines d’un
llibre de lectura de la comunitat.

21/11/2017

Romà Escalas
Llimona

TOTAL

Carta de renovació del vots monàstics de la
germana Maria Rosa Parareda en motiu de la
celebració dels seus 50 anys de professió
monástica.

Donació d’un fragment de pergamí musical del
segle XII.
4 donacions i 7 transferències internes

Finalment, durant el 2017 també s’ha produït un increment de volums a les biblioteques
auxiliars dels centres d’arxiu històric del SAF.
Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les

Butlletí del Centre d'Estudis de Montmeló. Montmeló: Centre d’Estudis de Montmeló,
Ajuntament de Montmeló, 1996. Març 2012, núm. 6. (donació de l’Ajuntament de Montmeló)
Butlletí del Centre d'Estudis de Montmeló. Montmeló: Centre d’Estudis de Montmeló,
Ajuntament de Montmeló, 1996. Juliol 2013, núm. 7. (donació de l’Ajuntament de Montmeló)
Butlletí del Centre d'Estudis de Montmeló. Montmeló: Centre d’Estudis de Montmeló,
Ajuntament de Montmeló, 1996. Desembre 2014, núm. 8. (donació de l’Ajuntament de
Montmeló)
Doctor honoris causa Jean Vezin. Universitat Autònoma de Barcelona, 2010; Jesús Alturo
Perucho. Studia in codicum fragmenta. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
(donació d’Irene Brugués)
MARTÍ I BONET, Josep Maria; PUIG I USTRELL, Pere; SANLLEHÍ I UBACH, Josep. Pergamins de l'Arxiu
Històric de Terrassa a 1208 - 1276 (Priorat de Santa Maria de Terrassa). Terrassa: Patronat de
la Fundació Soler i Palet, 1976. (donació d’Irene Brugués)
JANER MANILLA, Gabriel. Com una Rondalla. Els treballs i la vida de mossèn Alcover. Manacor:
Fundació Pública Antoni M. Alcover, 2005. (donació d’Irene Brugués)
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TORRAS CORTINA, Miquel. El manual del notari Pere Pau
au Solanelles de l'escrivania pública
d'Igulada (1475-1479). II vol. Barcelona: Fundació Noguera, 2003. (donació d’Irene
Irene Brugués)
Brugués
PUIG USTRELL, Pere. Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242.
1237
Barcelona:
Fundació Noguera, 1992. (donació d’Irene
d
Brugués)

Paratge. Societat Catalana
lana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària,
1990. 2017, núm. 30.
Unicum.
um. Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (ESCRBCC).. Barcelona: ESCRBCC, 2002. Juny 2017, núm. 16.
Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona
MONTALBÁN, Albert. La Revolució Liberal i les cases de religiosos.
religiosos. Anàlisi historiogràfic de les
obres del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta (treball no publicat). Universitat de Girona,
2017.
ESTEVE, Josep. Onzè centenari del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les
Abadesses: 1986.
Arxiu del monestir
nestir de Sant Benet de Montserrat

PLAZA, Carme. El monestir i la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Entre historia i llegenda.
llegenda
Valls: Cossetània Edicions, 2016.
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; TEJA, Ramón (coord.). Mujeres en silencio: el monacato
femenino
nino en la España medieval.
medieval. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico, 2017.
ROCA, Maria Carme. El monestir proscrit.
proscrit Barcelona: Edicions 62, 2014.

ESTEVE, Josep. Onzè centenari del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les
Abadesses: 1986.

3. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
ESTAURACIÓ
En matèria de conservació i restauració
res
de fons, s’han dut a terme
durant el 2017 les següents actuacions:
actuacion
En primer lloc, a l’Arxiu del monestir
m
de Sant Pere de les Puel·les,
el Taller de Restauració
tauració d’Obra Gràfica de la comunitat ha restaurat
l’antifonari de la Immaculada Concepció (AMSPP, MSPP, Col·lecció
de cantorals, núm. 9),, per demanda del Museu d’Història de
Barcelona. Aquesta restauració s’emmarcà en el préstec d’aquest
document per l’exposició Imatges per creure.
creure Catòlics i protestants
a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII del MUHBA (20/06/2017 – 14/01/2018).
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El mateix taller ha restaurat la següent documentació de l’arxiu monàstic, com obsequi a la
mare abadessa pel dia del seu sant:

Llibre de rebudes i dates del monestir de Sant Pere de les Puel·les en temps de l'abadessa
Constança de Corbera, 1408-1409 (AMSPP, MSPP, Trasllats i processos diversos, B2)
Llibre de rebudes i dates del monestir de Sant Pere de les Puel·les en temps de l'abadessa
Constança de Corbera, 1410-1411 (AMSPP, MSPP, Trasllats i processos diversos, B2)
Llibre de rabudes i dates del monestir de Sant Pere de les Puel·les en temps de l’abadessa
Aldonça de Sentmenat, 1472-1473 (AMSPP, MSPP, Llibre d’abadesses, núm. 141)
Edicte de confirmació del decret del peix forà concedit al monestir de Sant Pere de les
Puel·les, al Monestir de Santa Maria de Montserrat i a la Confraria de Sastres, 1769
(AMSPP, MSPP, Col·lecció de cantorals, núm. 9 -feia de guardes-)

Durant el curs d’extensió universitària
Enquadernació i restauració de cantorals,
impartit pel Taller d’Obra Gràfica del
monestir de Sant Pere de les Puel·les del
26 al 28 de gener de 2017, s’han utilitzat
tres documents de l’arxiu monàstic per a
la formació pràctica dels alumnes
matriculats; són:

Gradual, 1598 (AMSPP, MSPP,
Col·lecció de cantorals, núm. 1)
Antifonari per vesticions i professions
monàstiques, segle XVIII (AMSPP, MSPP, Col·lecció de cantorals, núm. 8)
Cantoral d’Epifania, 1630 (AMSPP, MSPP, Col·lecció cantorals, núm. 12)
A finals d’any, el monestir de Sant Pere de les Puel·les i el
Centre Edith Stein, en col·laboració amb l’Institut Universitari
de Salut Mental Vidal i Barraquer i la Universidad Loyola
d’Andalucía, han començat a oferir el curs Construeix la teva
vida espiritualdes del silenci i en diàleg amb la comunitat del
Monestir.
Durant les sessions mensuals d’aquest curs, els alumnes
desenvolupen diverses activitats en el monestir de Sant Pere
de les Puel·les. Una d’aquestes activitats ha consistit en dur a
terme actuacions de neteja mecànica sobre diversos volums de
la sèrie capbreus del fons monàstic. Concretament, en les
sessions d’aquest 2017, s’han intervingut quatre volums de la
sèrie (AMSPP, MSPP, Capbreus generals, núm. 55, 56, 57 i 59).
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Durant aquest 2017, el Taller d’Obra Gràfica del monestir de Sant Pere de les Puel·les també
ha finalitzat la restauració dels següents documents de l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de
Girona:
Llibre manuscrit amb cobertes de pergamí referent a les poblacions de Tordera i el
monestir de Valldemaria del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, segle XVII
(AMSDG, MSDG, sense signatura)
Fragment del llibre de comptabilitat d’entrades i sortides del monestir de Sant Daniel de
Girona, 1626 (AMSDG, MSDG, sense signatura)
Compte o llevador de les rendes del monestir de Sant Daniel de Girona, juliol 1650 – juny
1651 (AMSDG, MSDG, sense signatura)
Llibre del procurador del monestir de Sant Daniel de Girona, Jeroni Sitjar i Boix i Miquel
Foraster, 1731-1732 (AMSDG, MSDG, sense signatura)

Al llarg d’aquest any també s’ha realitzat una important i àmplia actuació de conservació
preventiva en el fons de Sant Daniel de Girona. En el marc del Projecte d'elaboració i millora
del quadre de classificació funcional del fons del monestir de Sant Daniel de Girona (938-2017),
presentat i recolzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha procedit a
la substitució dels suports antics de la «secció paper» del fons monàstic. Així, s’han eliminat les
velles caixes d’arxiu de cartró àcid i les camises de paper d’embalar marró en què es trobava
instal·lada la documentació, i s’ha substituït per caixes, sobres i camises de conservació.

Finalment, aquest 2017 l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya ha finalitzat i entregat la restauració de tres quaderns de solfa desenquadernats
(AMSBM, MSCB, Col·lecció de cantorals, núm. 11) de l’Arxiu del monestir de Sant Benet de
Montserrat, intervinguts en cursos escolars precedents.
També aquest arxiu ha rebut l’Inventari de sagristia de 1523 del fons del monestir de Santa
Clara de Barcelona (AMSBM, MSCB, núm. 34) restaurat pel Taller d’Obra Gràfica del monestir
de Sant Pere de les Puel·les.
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El nombre final d’intervencions de restauració o conservació preventiva d’aquest 2017 s’ha
mantingut respecte les realitzades durant el 2016.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS
RESTAURADES

UNITATS DOCUMENTALS
NETEJADES

AMSPP

5

4

AMSDG

4

0

AMSBM

5

0

14

4

TOTAL

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 2017 s’han 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.

5. PRÉSTEC I REPRODUCCIÓ DE FONS
Enguany els fons gestionats pel SAF també han estat objecte de préstec per exposicions
temporals. El Museu d’Història de Barcelona va sol·licitar el préstec temporal de set
documents per a l’exposició Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona,
segles XVI-XVIII, inaugurada el 20 de juny de 2017 al saló del Tinell del MUHBA i clausurada el 14
de gener de 2018.
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Les peces prestades han estat:

Cantoral de la Immaculada, segle XVIII (AMSPP, MSPP, Col·lecció de cantorals, núm. 9)
Quatre cartes de professió del fons de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (AMSBM,
MSCB, Cartes de professió, núm. 95-59, 107-69, 27-30 i 93-58)
Llibre de les Confraresses Esclaves de Maria Santíssima, 1673-1733 (AMSBM, MSCB, 2.2.
Confraries, núm.378)
Llibre dels Confraresos, 1733 (AMSBM, MSCB, 2.2. Confraries, núm.377)

També s’ha reproduït l’escut
heràldic del monestir de Sant
Daniel de Girona (AMSDG, MSDG,
Llibres d’aniversaris, núm. 5) i
l’escut heràldic de la monja
Margarida de Copons (AMSDG,
MSDG, Instruments de descripció
de la Pieteria, núm. 1) per a
l’article de Montserrat Moli.
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SERVEI DE CONSULTA
El servei de consulta és un dels serveis més importants que ofereix el SAF ja que, en bona part,
és a través d’ell que retorna tota la inversió pública i el treball a la societat.

1. USUARIS
Enguany les xifres d’usuaris han variat substancialment respecte l’any passat. Fins aquell
moment la mitjana d’usuaris únics/any era de 58, però aquest 2017 s’ha incrementat amb 10
usuaris més. Aquest és el nombre més elevat d’usuaris únics que ha tingut mai el SAF.
USUARI ÚNIC ARXIUS SAF
AMSPP

42

AMSDG

21

AMSBM

6

TOTAL

69

Malgrat l’increment d’usuaris únics, el nombre total de consultes ha baixat de forma destacada
respecte el 2016, que va ser de 437 consultes. Enguany les consultes sumen un total de 307,
fet que suposa un descens notable respecte la mitjana anual de consultes, situada abans del
2016 al voltant de les 333 consultes/any.
ARXIU
presencial

per correu electrònic

telefònica

Visita

SUBTOTAL
consultes
per arxiu

AMSPP

48

8

5

87

131

AMSDG

35

15

2

17

69

AMSBM

0

5

1

101

107

83

28

8

205

CONSULTES
TOTAL

SUBTOTAL
tipus de
consulta

CONSULTA

307

La davallada de les consultes ha estat repartida entre l’AMSPP i l’AMSBM, essent especialment
significatiu el descens de la modalitat de visita. L’únic arxiu que ha vist incrementades les
consultes ha estat l’AMSDG, possiblement per la proximitat del seu mil·lenari.
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2. DOCUMENTS CONSULTATS
El nombre d’unitats documentals consultades ha descendit, a tots els centres d’arxiu, més de
la meitat respecte de 2016. No obstant, el nombre total d’unitats documentals consultades és
el segon millor registre dels sis anys de funcionament del SAF.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES

AMSPP

313

AMSDG

234

AMSBM

151

TOTAL

698

3. REPRODUCCIONS
En canvi, el nombre de reproduccions d’unitats documentals per a la recerca o la difusió és el
més baix de tots els anys de funcionament del SAF.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES

AMSPP

25

AMSDG

98

AMSBM

2

TOTAL

125

4. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA
Són moltes les possibilitats de recerca dels fons documentals conservats als centres d’arxiu
històric gestionats pel SAF. Durant l’any 2017 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
- Les cartes de professió monàstiques. Una comparativa entre les de Catalunya i Itàlia
- L’evolució de la funció arxiu al monestir de Sant Pere de les Puel·les (946 - segle XX)
- El poble de Parets del Vallès a través de la documentació del monestir de Sant Pere de les
Puel·les
- Les esclaves de monestir
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- Les enquadernacions dels manuscrits de gran format del fons del monestir de Sant Pere de
les Puel·les. Estudi de conservació i restauració
- Evolució històrica i arquitectònica del monestir de Sant Pere de les Puel·les i la seva
influència al barri de Sant Pere de Barcelona
Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
- L’evolució de la funció arxiu i la gestió del claustre al monestir de Sant Daniel de Girona
(1018-2017)
- Les arts i la música a Sant Daniel de Girona al segle XVIII
- Les relíquies del monestir de Sant Daniel de Girona
- L’economia del monestir de Sant Daniel de Girona al segle XIV
- La comunitat del monestir de Sant Daniel de Girona a l’època medieval
- Els masos de Salitja (la Selva)
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
- Els llibres de cor de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona a l’edat mitjana
- Les cases de la colònia Puig de Montserrat
- L’evolució de la funció arxiu al monestir de Sant Clara de Barcelona
- Plàcida Genescà i Caballer, una monja arxivera dels segles XIX-XX
- La canonització de Santa Clara d’Assís
La mitjana de treballs anuals duts a terme amb els
fons del SAF s’ha mantingut gairebé invariable amb
els anys: a l’entorn dels 22 treballs anuals. Enguany,
però, hi ha hagut un lleu descens, i són 17 les
recerques o estudis realitzats el 2017. Nogensmenys,
aquest any ha vist la llum una tesi documental
elaborada íntegrament amb fons dels tres monestirs
històrics de benedictines de Catalunya: la tesi
doctoral de l’arxivera en cap del SAF, titulada L’arxiu
dins el monestir. Anàlisi de la funció arxiu i la gestió
del claustre a Sant Daniel de Girona (1018-2017).
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ACCIÓ CULTURAL
Des del seus inicis, el SAF ha contemplat l’acció cultural com una important línia de treball per
a difondre la seva activitat i el valor patrimonial, cultural i històric dels arxius monàstics que
gestiona.
Després de l’experiència positiva de 2014 amb el projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius en
motiu del Tricentenari de la fi de la Guerra de Successió, l’any 2017 el SAF ha iniciat un nou
projecte de difusió complementari a l’activitat cultural habitual del SAF. Aquest projecte,
titulat Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència, ha tingut i té per objectiu commemorar
els mil anys de l’expulsió de les monges de Sant Joan i de l’extinció de la seva comunitat a
mans del papa Benet VIII i del comte Bernat Tallaferro de Besalú.

1. VISITES GUIADES
Al llarg del 2017, s’han dut a terme 26 visites guiades
als centres d’arxiu del SAF, la majoria de les quals no
són les habituals visites de grup, sinó visites de
cortesia
o
de
protocol
dels
monestirs.
Conseqüentment el nombre d’assistents a aquestes
visites s’ha vist reduït substancialment. Per altra
banda, aquest canvi mostra com les comunitats de la
Federació han integrat l’arxiu com un element
d’interès per mostrar la seva història i el seu model de
vida monàstica a les persones que visiten al monestir.

DATA

ASSISTENTS

04/01/2017

L’AMSBM de l’alcalde i un regidor d’El Bruc

3

15/02/2017

L’AMSDG dels bibliotecaris de la Biblioteca de la Universitat de
Girona

6

17/02/2017
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VISITA A…

L’AMSPP de l’arxiver del Archivo Municipal de Zacatecas i
alumne del Taller de Restauració d’Obra Gràfica del monestir

2

24/02/2017

L’AMSPP de Javier del Barco

L’AMSBM del grup de Mn. Martí Bonet i Mn. Aymar

22

06/04/2017

L’AMSBM de Sussi Méndez

L’AMSDG del grup de gravació del MOOC A voice of their own

2

3

25/04/2017

L’AMSPP del Centre Cívic Vilaflorida∗

15

L’AMSBM de la comunitat de caputxins d’Arenys de Mar

8

29/04/2017

L’AMSBM de Josep Sansalvador de l’Arxiu Gavín

1

17/05/2017

L’AMSBM de Mn. Teodor Suau

3

21/03/2017
22/04/2017
25/04/2017

1

20/05/2017

L’AMSPP de la família Botey

17

30/05/2017

L’AMSPP de Patxi Guerrero arxiver de la Fundación Casa Ducal
de Medinaceli (FCDM)

1

03/06/2017

L’AMSDG del grup de gravació del MOOC A voice of their own

4

17/06/2017

L’AMSPP de Gent de les Corts*

23

L’AMSBM del grup d’arxivers de la trobada anual del
Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya

9

19/06/2017

04/07/2017

L’AMSDG de Brigit Nonó de la Biblioteca de la UdG i René
Bueno d’Artyplan

2

09/07/2017

L’AMSBM del grups de Terra Santa de la gna. Maria Regina
Goberna

38

18/08/2017

25/09/2017

L’AMSBM de l’alcalde i regidors de Sant Joan de les Abadesses

L’AMSBM del conseller de cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Puig

4

21/11/2017

L’AMSBM del Sr. Romà Escalas

3

6

29/11/2017

L’AMSPP del grup Carme Moreta*

10

30/11/2017

L’AMSBM a Sor Covadonga Querol del monestir de San Pelayo
d’Oviedo

2

01/12/2017

L’AMSPP d’un grup de la Universitat Blanquerna*

6

11/12/2017

L’AMSDG dels dos estudiants de l’UdG en pràctiques a l’arxiu

2

22/12/2017

L’AMSPP dels alumnes del curs El monacat a la Catalunya
medieval de GaudirUB
TOTAL

12
205

Visites a l’arxiu en el marc d’una visita més àmplia realitzada al monestir de Sant Pere de les Puel·les de
la mà de la germana Conxa Adell i Cardellach.

∗
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2. ACTIVITAT FORMATIVA
Enguany, l’activitat formativa fora de projecte s’ha subscrit a dues projeccions-col·loqui del
documental Lo últim citi. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra de
Successió: la primera va tenir lloc el 17 de febrer a Sentmenat, en coorganització amb els
Amics del Museu Arxiu de Sentmenat (22 assistents); i la segona el 10 de setembre a El Bruc,
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’El Bruc (25 assistents). Amb aquesta darrera projecciócol·loqui s’ha donat per tancat el projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius.

3. PUBLICACIONS
El 2017 ha estat un any de nous projectes per a publicacions científiques i de
divulgació. La majoria d’aquestes publicacions es troben relacionades amb
el projecte Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència i veuran la llum
al llarg del proper 2018, com s’especifica en el següent apartat. No obstant,
a finals d’any va sortir SJA. La revista de la gent de Sant Joan de les
Abadesses, en la qual el SAF hi ha participat amb un article sobre el
mil·lenari de l’expulsió de les monges del monestir de Sant Joan.
En el marc d’aquesta celebració, la revista La veu. Revista del moviment de
cristians de pobles i comarques de Catalunya ha entrevistat a la gna. Coloma
Boada, responsable del SAF, per a parlar del monestir de Sant Joan i la seva
extinció. L’entrevista, titulada A la recerca de la veritat històrica, forma part
del número 82 de la revista (novembre 2017).
Així mateix, a mitjans d’aquest any es va rebre un encàrrec del Real Monestir
de Santa Maria de Pedralbes per a col·laborar en una monografia dedicada a
la figura de Sor Eulàlia Azinzu, monja clarissa del monestir de Santa Maria de
Pedralbes entre els segle XIX i XX. S’hi ha col·laborat amb un article conjunt
entre Irene Brugués, Núria Jornet i la gna. Coloma Boada titulat Plàcida
Genescà i Caballer, una monja arxivera dels segles XIX-XX, on s’analitza la vida
i obra de la germana Plàcida de Genescà, monja del monestir de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona entre 1863 i 1913.
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4. PROJECTES
Aquest any els projectes desenvolupats pel SAF han estat tres: dos iniciats en anys anteriors,
com són la col·laboració en el projecte Paisatges espirituals de la Universitat de Barcelona i la
continuació del projecte del SAF Cants des del claustre; i un de nou, iniciat aquest 2017 i que
tindrà continuïtat durant bona part del 2018, el projecte Sant Joan de les Abadesses, mil anys
d’absència.
PROJECTE PAISATGES ESPIRITUALS
Des del 2015 el SAF col·labora amb el projecte d’investigació I+D de la Universitat de
Barcelona Paisatges espirituals. Models d’aproximació espacial a les transformacions de la
religiositat femenina medieval als regnes peninsulars (s. XII-XVI), dirigit per les professores
Blanca Garí i Núria Jornet.
Una projecte 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
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). Són:
L’evolució del patrimoni del monestir de Sant Daniel de Girona 1018-1200, recerca
desenvolupada per Maria Soler, Xavier
Badia i Irene Brugués dins l’eix segon del
projecte: el monestir i el seu entorn.
Aquesta recerca va finalitzar el 2016 i va ser
presentada per Irene Brugués i Xavier Costa,
el passat 25 de maig, a la jornada Els arxius
històrics en l’entorn digital de l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona.
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.
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:
el monestir interior.
Enguany, els resultats provisionals de les dues investigacions en curs han estat presentats a les
Segones Jornades del projecte Paisatges Espirituals, celebrades a la Universitat de Barcelona
els dies 14, 15 i 16 de juny. També hi participà l’arxivera en cap del SAF amb la comunicació
El document en l’espai. Producció, gestió i circulació documental en el monestir de Sant Daniel
de Girona (segles XVII-XVIII).
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Aquest 2017 el SAF també ha col·laborat en el projecte de Paisatges espirituals a través de la
gestió i coordinació de la sessió d’espais del monestir de Sant Daniel de Girona per a la
gravació del MOOC A voice of their own: Women's Spirituality in the Middle Ages. Un curs, en
línia i gratuït, produït per l’equip del projecte on s’introdueix a l’alumne als diferents paisatges
a través dels quals es manifesta l'espiritualitat femenina a l'edat mitjana.
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PROJECTE CANTS DES DEL CLAUSTRE

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.
Una col·laboració que el 2016 es va convertir en el projecte Cants des del claustre i que aquest
2017 ha tingut el suport de la Fundació Banc Sabadell.
En el marc d’aquest projecte s’han organitzat aquest any cinc audicions en diferents punts de
la geografia catalana:
Audició Spiritus Domini. Missa de Pentecosta del segle XVII
(Sant Pau del Camp, 29 gener 2017)
L’audició, amb 78 assistents, va encetar
els actes de commemoració dels noucents anys de la consagració de
l’església de Sant Pau del Camp.

Audició Venit Lumen. Laudes d’Epifania del segle XVI
(Sant Jordi de Sabadell – Santa Maria de Barberà,
23 abril 2017)
L’audició va ser programada per la Parròquia de
Sant Jordi de Sabadell, que gestiona l’església
romànica de Santa Maria de Barberà del Vallès,
amb motiu de la celebració dels cinquanta anys
d’aquesta parròquia el dia de Sant Jordi de 2017
(60 assistents).

25

Audició Venit Lumen. Laudes d’Epifania del segle XVI
(monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 28 octubre 2017)
La comunitat que gestiona i viu al monestir de Sant Jeroni de la Murtra ofereix anualment
diversos concerts i audicions en l’espai de l’antic refetor del monestir. Enguany el SAF hi
ha programat una de les seves audicions, Venit Lumen, amb 42 assistents.

Audició Venit Lumen. Laudes d’Epifania del segle XVI
(La Geltrú de la Vilanova i la Geltrú, 4
novembre 2017)
En el marc del primer cicle de concerts
de música sacra Músiques del retaule,
organitzat per l’Associació d’Amics del
Retaule de Santa Maria de la Geltrú, el
SAF va ser convidat a inaugurar el cicle
amb l’audició Venit Lumen. Laudes
d’Epifania del segle XVI (130 assistents).
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Audició Spiritus Domini. Missa de Pentecosta del segle XVII
(Sant Pere de Rubí, 26 novembre 2017)
Per tal d’arribar a un major públic i
implicar les corals locals en el projecte
Cants des del claustre del SAF, es va
tancar l’any amb una darrera audició que
va comptar amb la participació del cor
femení rubinenc Dones de cor. Una
experiència que resultà molt positiva,
també pels 52 assistents.

PROJECTE SANT JOAN DE LES ABADESSES, MIL ANYS D’ABSÈNCIA
El gener de 2017 va fer mil anys que el papa Benet VII va decretar l’expulsió de les monges
benedictines del monestir de Sant Joan, acusades d’actes immorals i comportament inadequat
a la seva condició de monges. Aquesta expulsió comportà l’extinció de la comunitat, la primera
comunitat monàstica femenina dels comtats catalans.
Per tal de commemorar aquests fets i recuperar la memòria històrica d’aquest monestir
femení i la seva comunitat, durant el 2017 i bona part de 2018, la Junta del Monestir de Sant
Joan de les Abadesses i el SAF han programat un seguit d’esdeveniments i activitats culturals i
de difusió. Les activitats dutes a terme aquest 2017 han estat:
Acte de germanor entre el poble de Sant Joan de les Abadesses i la Federació Catalana
de Monges Benedictines
(Sant Joan de les Abadesses, 13 juny 2017)
La parròquia de Sant Joan de les Abadesses va convidar a les tres comunitats de monges
benedictines de Catalunya (Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona i Sant Benet
de Montserrat) a celebrar el mil·lenari de l'extinció del primer cenobi femení benedictí
dels comtats catalans en el marc dels actes del mil·lenari de l’expulsió de les monges de
Sant Joan. Una jornada per a reviure la presència del testimoni del monacat benedictí
femení a Sant Joan de les Abadesses a través de la celebració litúrgica, el dinar de
germanor i el lleure.
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Audició escenificada Sponsa Christi
(Sant Joan de les Abadesses, 31 agost 2017)
L’acte inaugural que va donar el tret de sortida a la programació del mil·lenari va ser
l’audició escenificada Sponsa Christi, que va comptar amb una assistència de 220
persones. Aquesta audició va recrear, a través del gest i la música, les cerimònies de
vestició i professió que les monges benedictines de Catalunya duien a terme en el
moment d'entrar a la comunitat.
Van participar a l’acte: el cor femení Auditexaudi, sota la direcció de Paloma Bascones; el
cor masculí Schola Gregoria de Catalunya, dirigit per Ramon Vilar; Mireia Hernàndez al
clavicèmbal; la gna. Conxa Adell de la comunitat de Sant Pere de les Puel·les i el grup de
teatre SAT-Teatre Centre en l’ambientació tècnica.
Una audició organitzada i dirigida pel SAF, en el marc del projecte Cants des del claustre, i
amb la col·laboració de la Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i la Fundació
Banc Sabadell.
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Jornada d’estudi i divulgació Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència
(Sant Joan de les Abadesses, 7 octubre2017)
Més de setanta persones es van reunir el Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses
per a escoltar i debatre sobre els darrers estudis del monestir femení de Sant Joan. La
jornada, organitzada pel SAF amb la col·laboració de la Junta del Monestir de Sant Joan de
les Abadesses i l’Ajuntament de la mateixa població, va tenir l’aval científic de l’equip del
projecte Paisatges espirituals de la Universitat de Barcelona. Els diferents ponents (Josep
Maria Salrach, Teresa Vinyoles Vidal, Xavier Costa Badia, Araceli Rossillo Luque, Maria
Dolores Martín Trutet, Irene Brugués Massot, Montserrat Pagès Paretas, Joan Ferrer
Godoy i Núria Jornet-Benito) van fer un retrospectiva dels més de cent trenta anys
d’història del monestir de Sant Joan. Va ser un primer pas vers una necessària revisió de la
història d’aquest monestir i del monacat femení a la Catalunya Alt Medieval.
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Monografia El monestir de Sant Joan, el primer cenobi femení dels comtats catalans
(novembre2017 – juny 2018)
Després de la jornada d’estudi i divulgació Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència
es va fer evident la necessitat de dur a terme una monografia sobre la història del
monestir de Sant Joan que reculli i ampliï tots els temes tractats a la jornada.
Des del novembre de 2017, Irene Brugués, Coloma Boada i Xavier Costa treballen en la
coordinació d’aquesta monografia i les aportacions dels diferents autors que hi participen.
Molt probablement, la publicació sortirà a finals de 2018.
Projecte educatiu Sant Joan de les Abadesses, el primer monestir femení
(novembre 2017 – juny 2018)
A finals d’any es va treballar una proposta de projecte
educatiu sobre el monestir femení de Sant Joan per
l’Insitut-Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les
Abadesses amb la Sra. Montserrat Tallant, regidora de
cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
Eusebi Puigdemunt, director de l’Insitut-Escola Mestre
Andreu, i diversos professors de la mateixa escola.
En el marc d’aquest subprojecte, el SAF ha ofert
assessorament històric per l’obra de teatre de 2n ESO
escrita pel professor Eusebi Puigdemunt, i ha començat a
elaborar:
- un dossier educatiu sobre el monestir de Sant Joan i el monacat femení a l’Alta Edat
Mitjana per al Cicle Superior de Primària
- un conte sobre el monestir de Sant Joan per a Infantil i Cicle Inicial
Ambdós productes educatius veuran la llum durant el 2018.
RESUM ACTIVITATS SAF 2016
Núm.
activitats

Núm.
assistents

Visites guiades als centres d’arxiu

26

205

Activitats de formació

2

47

Paisatges espirituals

3

252

Cants des del claustre

5

362

Tipus d’activitat

Projectes

Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència
TOTAL

2
3

5

3473

41

986

Dues de les tres activitats d’aquest projecte no poden comptabilitzar els assistents.
Dues de les cinc activitats d’aquest projecte no poden comptabilitzar els assistents.
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En resum, en el 2017 el nombre de visites guiades en relació a l’any anterior ha augmentat, al
mateix temps que el nombre d’assistents d’aquestes ha disminuït. Aquest fet es deu a
l’augment de visites de cortesia i la disminució de visites per grups.
També s’han reduït les activitats de formació programades aquest any, no pas el seu nombre
d’assistents. Això és resultat en bona mesura que el 2017 ha estat un any de projectes: s’han
dut a terme moltes més audicions amb un molt bon número de públic assistent gràcies al
projecte Cants des del claustre; s’ha dut a terme dues recerques amb dues conferències
divulgatives en el marc del projectes Paisatges espirituals; i, finalment, el projecte del
mil·lenari de l’extinció del monestir de Sant Joan s’ha iniciat amb força, amb múltiples
activitats i gran assistència de públic interessat.
Un cop descrits els usuaris dels centres d’arxiu històric del SAF i els assistents a les activitats
que el SAF ha programat, el resum final d’activitats i usuaris totals de 2017 del SAF és:
RESUM FINAL SAF 2017
ARXIUS

ACCIÓ CULTURAL
TOTAL

Núm.
consultes/activitats

Núm.
usuaris/assistents

307

69

41

986

348

1.054

En total, el 2017 hi ha hagut 162 consultes/activitats més i 520 usuaris/assistents més que el
2016. Un resultats absoluts que suposen un nou pas endavant cap el creixement dels serveis
que ofereix el SAF i del nombre d’usuaris que se’n beneficien.
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COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Des del seu 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 properes i comunicatives possibles, per tal de donar a
conèixer el patrimoni documental de les monges benedictines de Catalunya i fer-ho d’una
forma rigorosa i accessible. 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. I aquesta és la millor garantia perquè sigui conservat.

1. CANALS DE COMUNICACIÓ
Durant el 2017 s’han mantingut tots els canals de comunicació dels quals disposava el SAF: la
web, el mailing, el Facebook, el Twitter i Academia.edu. L’activitat comunicativa del SAF s’ha
mantingut estable respecte l’any anterior, si bé a finals del mateix 2016 ja es va incrementar
substancialment. Cal destacar l’augment constant dels seguidors a Twitter i dels inscrits en el
mailing del SAF.
RESUM dels CANALS DE COMUNICACIÓ del SAF
www.federaciobenedictines.cat

MailingSAF

Entrades

Total visitants

Enviaments

Inscrits

% obertures

30

8.550

15

578

32,52

FACEBOOK

TWITTER

Amistats

M’agrada

Tuits

Seguidors

Agradaments

357

184

7.709

1.189

3.809

Academia.edu
Articles

Seguidors

1

78

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.
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2. ACTES DE COMUNICACIÓ
Aquest any els actes de comunicació del SAF i els seus impactes en els mitjans de comunicació
s’han vist incrementats notablement gràcies al projecte Sant Joan de les Abadesses, mil anys
d’absència i a totes les seves activitats.
Roda de premsa dels actes de commemoració del mil·lenari
(Sant Joan de les Abadesses, 5 juliol 2017)
La parròquia de Sant Joan de les Abadesses, l’Ajuntament i el SAF van convocar una roda
de premsa a les dependències de la parròquia per donar a conèixer el projecte Sant Joan
de les Abadesses, mil anys d’absència i totes les activitats programades pel 2017 i 2018.
En l’acte es va lliurar als mitjans de comunicació assistents el dossier de premsa del
projecte elaborat pel SAF.

Ressò als mitjans de comunicació de la roda de premsa informativa dels actes del
mil·lenari de Sant Joan de les Abadesses
El ripollèsdigital.cat es va fer ressò el 5 de juliol
de la notícia del mil·lenari i la seva
programació. La Vanguardia ho feu el 6 d’agost
i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
ho inclogué a la revista SJA del mes de juliol. El
Full Diocesà de Vic, el Full Parroquial de Sant
Joan de les Abadesses i el diari Avui, tots de 27
de juliol, en feren difusió. També l’Horeb 399,
de la Unió de Religiosos de Catalunya, i el Full
Parroquial de Sant Joan de les Abadesses del
20 d’agost parlaven de la inauguració del mil·lenari.
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Entrevista al programa País Km0
(XarxaTV, 11 juliol 2017)
El programa diari d’estiu País Km0 de la
xarxa de televisions locals va entrevistar
a Irene Brugués, arxivera en cap del SAF,
i a Mn. David Compte, rector de la
parròquia de Sant Joan de les
Abadesses, en el programa dedicat a
aquesta població.
Reportatge de l’acte inaugural del
mil·lenari a Televisió del Ripollès
(TVRipollès, 1 setembre 2017)
TVRipollès va assistir a l’acte inaugural
del mil·lenari, l’audició Sponsa Chrisiti, i
va parlar amb l’arxivera en cap del SAF.
Edició de pancartes publicitàries del mil·lenari
(Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, setembre 2017)
A petició de l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, el SAF ha elaborat la
pancarta publicitària per fer difusió del
mil·lenari al poble de Sant Joan de les
Abadesses.
Catalunya Religió entrevista a l’arxivera en cap del SAF
(catalunyareligio.cat, 11 setembre 2017)
Ramon Bassas va entrevistar a Irene Brugués per la
secció el llibre recomanat de la web de Catalunya Religió.
Participació al programa A les portes de Troia
(Ràdio Castellar, 21 setembre 2017)
El SAF va ser convidat a participar en el capítol 148 del
programa radiofònic setmanal A les portes de Troia de
Ràdio Castellà per parlar del primer monestir femení des
comtats catalans, el monestir de Sant Joan de les Abadesses, i de la seva extinció el 1017.
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Entrevista de La veu de Sant Joan
(Sant Joan de les Abadesses, 5 octubre 2017)
L’emissora local de Sant Joan de les Abadesses, La veu de Sant Joan, ha entrevistat la gna.
Coloma Boada, arxivera del monestir de Sant Benet de Montserrat i responsable del SAF,
per parlar del mil·lenari de l’expulsió de les monges del monestir de Sant Joan.

Participació al programa La clau de la nostra història
(Esplugues de Llobregat, 25 octubre 2017)

L’arxivera en cap del SAF, Irene
Brugués, va ser convidada a
participar en el programa La clau
de la nostra història de Televisió
d’Esplugues de Llobregat (ETV),
un programa setmanal de
divulgació històrica a través de converses de vint-i-cinc minuts a tres bandes amb el
presentador Jaume Marfany, l’assessor històric Víctor Cucurull i el convidat o convidada
especialista en el tema de la setmana. En aquesta ocasió es va parlar sobre el monestir
femení de Sant Joan de les Abadesses.
Audició cicle Músiques del retaule de Santa Maria de la Geltrú
(Diari de Vilanova, 3 novembre 2017)
El Diari de Vilanova va publicar la notícia sobre l’inici del primer
cicle de Músiques del retaule de la parròquia de Santa Maria de la
Geltrú amb l’audició Venit Lumen del SAF, interpretada pel grup
Auditexaudi i per Santi Figueras.
Audició Spiritus Domini a Rubí
(Diari de Rubí, novembre 2017)
El Diari de Rubí es va fer ressò, en
dues ocasions, de l’audició Spiritus
Domini organitzada pel SAF, amb la
col·laboració del cor femení
rubinenc Dones de cor, a la
parròquia de Sant Pere de Rubí el 26
de novembre.
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3. MARXANDATGE
Enguany s’han fet tres actuacions en matèria de marxandatge del
SAF:
S’ha fet una última remesa del DVD del documental Lo
últim citi, ja que s’havia exhaurit.
S’ha reeditat les llibretes A5 de rajoles i motius de cartes de
professió fetes el 2013.

I s’ha dissenyat i produït un nou
producte de marxandatge fins ara
no ofert pel SAF: 3 models
d’imans amb motius de cartes de
professió del fons de Sant Antoni
i Santa Clara de Barcelona.

4. COL·LABORACIONS
Durant el 2017 el SAF ha col·laborat amb les següents entitats per tal de dur a terme diverses
activitats:
Col·laboració en el marc de línies d’ajut o subvenció
•

Diputació de Barcelona
Al 2015 el SAF va iniciar una estreta col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per tal de dur a terme projectes
d’arxius d’interès pels municipis dependents d’aquesta
institució i pels seus habitants. El 2017 ha estat el tercer any en què la Diputació de
Barcelona ha donat suport al SAF a través del projecte Els llibres d’abadesses del monestir
de Sant Pere de les Puel·les. Projecte de descripció, fase I.
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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
’Arxius de la Federació va finalitzar el 2015;
2015 però, gràcies a l’interès mostrat
vers el nostre treball per part del Servei de Coordinació d’Arxius de la Generalitat,
Generalitat el
suport econòmic s’ha pogut
ogut mantenir el 2016 i el 2017 a través de projectes concrets.
Enguany el projecte desenvolupat ha
estat el Projecte d'elaboració i millora
del quadre de classificació funcional
del fons del monestir de Sant Daniel
de Girona (938-2017).
El 25 de setembre d’enguany, el
conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Lluís Puig i Gordi,
va visitar el monestir i l’arxiu de Sant
Benet de Montserrat.
Direcció General d’Afers Religiosos
L’ajuda i suport ofert per la Direcció
General d’Afers Religiosos ha estat
enguany inestimable: tant per la seva
col·laboració en les gestions amb els municipis pel projecte Els llibres d’abadesses del
monestir de Sant Pere de les Puel·les. Projecte de descripció, fase I;
I; com per les seves
gestions
stions amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de canviar la ubicació dels contenidors
d’escombraries de prop de l’arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les per protegir el
patrimoni documental que s’hi conserva. Des d’aquí volem agrair-li tota l’ajuda
l’
oferta.
Fundació Banc de Sabadell
Enguany la Fundació Banc de Sabadell ha ofert suport econòmic
i institucional al SAF a través de la seva col·laboració en el
projecte Cants des del claustre.
claustre Projecte de conservació i difusió
del patrimoni musical femení
feme benedictí.

Col·laboració amb universitats i centres de recerca
•
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Conveni entre la Federació Catalana de Monges Benedictines i la Universitat Autònoma
de Barcelona
Des del 2013, laa Federació Catalana de Monges
Benedictines col·labora amb la Universitat Autònoma
de Barcelona per acollir alumnes en pràctiques a l’Arxiu
’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puel·les. El curs 2017-201
2018 l’alumna assignada ha esta Cèlia Juangran.

•

•

•

Conveni entre la Federació Catalana de Monges
Benedictines i la Universitat de Barcelona
Per primera vegada, la Federació Catalana de Monges
Benedictines ha iniciat una col·laboració amb la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona per acollir estudiants en pràctiques a l’Arxiu
del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Aquest primer curs 2017-2018 ha iniciat les
pràctiques l’estudiant Lídia Verdier del màster Biblioteques i Col·leccions Patrimonials.
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 investigadores principals, la Dra. Blanca Garí i la Dra. Núria Jornet.
Participació al projecte Meet MONA – MONAstic culture then and now
Enguany, el SAF ha rebut la invitació de la directora del Archivo Histórico Eclesiástico de
Bizkaia, la Sra. Anabella Barroso, per a participar com a entitat cooperadora al projecte
internacional Meet MONA – MONAstic culture then and now que buscar fer més
accessibles els fons monàstics, documentals i bibliogràfics.

Col·laboració amb fundacions, entitats i particulars
•

•

•

Schola Gregoriana de Catalunya, Auditexaudi i Santi Figueras
Un any més s’ha mantingut la col·laboració amb els cors Schola Gregoriana de Catalunya i
Auditexaudi i amb el musicòleg Santi Figueras per al projecte Cants des del claustre, iniciat
el 2016.
Fundació Joan Maragall. Cristianisme i cultura
Enguany el SAF ha continuat participant al Seminari Història i Religió dela Fundació Joan
Maragall, creat el 2016 per Jaume Dantí, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat
de Barcelona.
Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics
Anualment el Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (SAEC) convoca el primer
dimarts de juliol els arxivers de l’Església dels territoris de parla catalana per tal de
compartir experiències. La reunió d’enguany va tenir lloc el 4 de juliol al monestir de
Santa Maria de Montserrat, on es va prendre l’acord de formar una comissió de treball on
tots els tipus d’arxius eclesiàstics del SAEC hi fossin representants per tal d’avaluar les
possibles vies d’actualització del SAEC i els seus estatus, més enllà de les trobades anuals.
Finalitzada la reunió, després de la visita a les dependències de l’arxiu i del dinar de
germanor a l’hostatgeria del monestir, alguns dels arxivers van visitar el monestir i l’arxiu
de Sant Benet de Montserrat.

39

Després de la trobada anual del SAEC, els arxivers monàstics i religiosos de Catalunya ens
vam reunir el 22 de setembre al convent de Sant Antoni de Pàdua de Barcelona per parlar
sobre els temes exposats en la darrera trobada i escollir un representant pel grup de
treball del SAEC. L’arxivera en cap, Irene Brugués, va ser escollida per unanimitat per
representar el grup i els seus interessos. Des d’aquell moment el SAF participa en les
reunions periòdiques d’aquest grup de treball juntament amb la resta de representants:
Mn. Joan Naspleda i Arxer, director de l’Arxiu Diocesà de Girona, Mn. Robert Baró
Cabrera, canonge arxiver de l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, i Jordi Sacasas Segura,
arxiver de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.
Finament, aquest 2017 el nombre de voluntaris i
col·laboradors que, a títol particular, donen
suport a les tasques i activitats del diferents
centres d’arxiu del SAF, s’ha doblat respecte
l’any anterior.
A l’AMSPP continuen col·laborant Inma Mir i
Antoni Albacete, i aquest 2017 s’han incorporat
Jaume Castelló i Jordi-Xavier Romero.
A l’AMSBM, Eva Ramon continua oferint tasques
de suport puntuals a la monja-arxivera de Sant Benet de Montserrat, i enguany s’hi han afegit
Francina Gabarró i Isabel Casas. Cecili Padilla continua col·laborant en les comandes de
digitalització del SAF i Montserrat Cañís ens va ajudar amb l’organització de l’audició
escenificada Sponsa Christi i en la jornada d’estudis de Sant Joan de les Abadesses.
Des d’aquetes pàgines volem agrair-los-hi tota l’ajuda i suport, ofert desinteressadament, en el
SAF i els seus centres d’arxiu. És gràcies a tots ells que des del SAF podem seguir avançant a
bon ritme en el tractament dels nostres fons documentals.
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RECURSOS
Finalment, cal exposar els recursos humans, d’infraestructura i econòmics amb els quals ha
treballat enguany el SAF.

1. PERSONAL DEL SAF
El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines està constituït per 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 de cada monestir i una
assessora permanent professional del món dels arxius.

Des que la Mare Gertrudis Nin, responsable de l’arxiu del monestir de Sant Pere de les
Puel·les, va morir el 2016, la Comissió Executiva no s’ha tornat a reunir, car els càrrecs que
la composen es troben concentrats en tres membres que es troben habitualment per
discutir i tractar els assumptes del SAF sense necessitat de convocar la comissió.
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·laboradora interna
Col·laboradors externs

Estudiant en pràctiques

TIPUS

Tècnica superior en arxivística i gestió documental

Membre de la comunitat amb coneixements
d’arxivística

Núm.
1

2

Tècnica en conservació preventiva d’obra gràfica

Membre de la comunitat que col·labora amb el SAF

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

Estudiants universitaris que fan pràctiques a un dels
centres d’arxiu del SAF

TOTAL

1

3

10
2
19

41

2. INFRAESTRUCTURA
ARXIU

Dipòsit d’arxiu històric

Sala de consulta

m2

ml totals

% ocupació

m2

núm. Punts

AMSPP

47m2

116,2 ml

100 %

20 m2

3

AMSDG

30 m2

11 ml

100 %

20 m2

2

AMSBM

52,5 m2

26 ml

95 %

Comparteix l’espai
amb el dipòsit d’arxiu

2

ACSFM4

20 m2

3,5 ml

48 %

-

-

ACSMP5

3 m2

2,5 ml

38 %

-

-

TOTAL

152,5 m2

159,2 ml

75,2 %

60,2m2

7

3. MEMÒRIA ECONÒMICA
CONCEPTE

MEMÒRIA ECONÒMICA SAF 2017

IMPORT

ENTRADES

Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

10.000,00 €

Subvenció de la Diputació de Barcelona

14.000,00 €

Ajut Fundació Banc Sabadell

Recursos propis de la Federació

2.000,00 €

TOTAL ENTRADES

SORTIDES

Despesa de personal
Serveis informàtics

Serveis comptables

271,65 €

59,00 €
TOTAL SORTIDES - 31.399,85 €

TOTAL ENTRADES

4
5
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31.399,85 €

31.069,20 €

RESUM

TOTAL SORTIDES

5.399,85 €

31.399,85 €

TOTAL

Arxiu de la comunitat de La Santa Família de Manacor (depenent de l’AMSBM).
Arxiu de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós (depenent de l’AMSPP).

- 31.399,85 €

00,00 €

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
Ctra. a Montserrat, s/n
08199 Montserrat
93 835 00 78
saf.mbc@gmail.com
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
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