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PRESENTACIÓ

La memòria del SAF d’aquest 2018 mostra com un any més, malgrat el tancament temporal de
tres mesos per la baixa de maternitat de la nostra arxivera en cap, el SAF manté a bon ritme
l’activitat arxivística i d’acció cultural, símptoma de la consolidació del servei dins i fora les
comunitats federades.
Si hem de destacar quelcom d’aquest 2018, és el notable avenç en els tractaments arxivístics,
de classificació, ordenació i descripció dels fons històrics dels tres centres d’arxiu. Però
sobretot, el gran increment de les transferències documentals des dels arxius intermedis i de
gestió, de l’atenció de consultes internes i de les nombroses visites de grups sol·licitades des
de les comunitats. Una dinàmica que es va iniciar el 2017 i que enguany ha continuat,
pronosticant un bon arrelament del servei en l’àmbit intern.
A més, el que s’ha vist com una bona estratègia en matèria d’acció cultural, comunicació i
difusió és l’elaboració de projectes anuals o bianuals,com: Cants des del claustre, Sant Joan de
les Abadesses, mil anys d’absència oMonges a palau!. La programació i desenvolupament
d’aquests projectes suposa l’elaboració prèvia d’una recerca o investigació i la seva difusió a
través de múltiples activitats culturals (publicacions, conferències, jornades d’estudi, visites
guiades, exposicions, audicions musicals, actes de comunicació, etc.) destinades a diversos
públics. Aquest fet permet seguir avançant en l’estudi i coneixement dels fons del SAF i la
història de les comunitats i alhora difondre els resultats rendibilitzant els esforços de la petita
infraestructura que disposa el servei.
Així doncs, un any més, estem contentes de poder-vos oferir la memòria anual del SAF.
Mostrar-vos la feina feta, any rere any, és per nosaltres una gran satisfacció que volem
compartir amb tots vosaltres que ho feu possible. Gràcies pel vostre suport. Seguim!

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 2018 s’han dut a terme les següents actuacions arxivístiques en matèria de
classificació, organitzaciói descripció als diferents centres d’arxius gestionats pel SAF.
Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP)
Gràcies a l’ajut de la Diputació de Barcelona i a l’interès explícit de diversos alcaldes de
municipis del Barcelonès, el Vallès i el Llobregat (on el monestir de Sant Pere hi posseïa
batllies), s’ha pogut dur a terme la segona fase
del projecte de classificació i descripcióEls llibres
d’abadesses del monestir de Sant Pere de les
Puel·les.Durant aquesta segona fase s’ha
continuat
la
identificació,
classificació,
descripció i instal·lació definitiva dels cent
volums de la sèrie compresos entre 1449 i 1539.
Així mateix, els quatre col·laboradors de l’arxiu
han mantingut la seva activitat:
- Imma Mirha continuat avançant en l’inventari provisional dela sèrie “Lligalls” del fons del
monestir
- Jordi-Xavier Romero ha seguit descrivint els documents continguts en els volums de la
sèrie “manuals notarials”
- Jaume Castelló ha continuat l’elaboració i/o revisió dels expedients de monges
- Antoni Albacete ha col·laborat puntualment en el projecte Els llibres d’abadesses del
monestir de Sant Pere de les Puel·les
També l’arxiu ha comptat amb l’ajuda de dues
estudiants en pràctiques durant el curs
universitari 2017-2018. D’una banda Cèlia
Juangran, del grau d’Història de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a més de treballar
amb fons de l’Arxiu del Monestir de Sant
Benet de Montserrat des de l’arxiu del
monestir de Sant Pere, ha col·laborat en
tasques de gestió d’aquest darrer arxiu; concretament en l’inventari de la transferència del
Taller de Restauració d’Obra Gràfica del monestir i en la neteja mecànica de diversos volums
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de la sèrie capbreus del fons. I d’altra banda, Lídia Verdier, del màster en Biblioteques i
Col·leccions Patrimonials de la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
Barcelona, que ha catalogat bona part de la biblioteca antiga del monestirde Sant Pere per ser
introduïda amb posterioritat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
Però, on s’ha avançant més enguany ha estat en el tractament de la documentació en fase
intermèdia. S’ha rebut una transferència del Taller de Restauració d’Obra Gràfica del monestir
(11 caixes d’arxiu i 9 àlbums fotogràfics) i s’ha procedit a transferir tot l’arxiu intermedi de la
comunitat, per el seu inventari provisional, des del segon pis del monestir a prop de les
dependències de l’arxiu.

Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
Gràcies a l’ajut i col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’Oficina de Suporta la Iniciativa Cultural (OSIC), el 2018 s’han conclòs els treballs de
classificació i instal·lació del fons monàstic en fase històrica aplicant el quadre de classificació
elaborat el 2017.

També s’ha avançat en la difusió dels catàlegs dels fons del monestir a través d’una primera
fase d’introducció de les descripcions en l’àmbit de fons, grup de sèries i sèrie al programa
GIAC del Departament de Cultura per a la seva consulta final a través del portal Arxius en línia.
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També s’ha avançat en l’elaboració
del catàleg de la col·lecció de
pergamins del fons del monestir de
Sant Daniel de Girona. Activitat que
ha comptat amb la col·laboració
dels dos estudiants en pràctiques
del grau d’Història de la Universitat
de Girona, Anna de Castro i Aniol
Ribera,
i
amb
l’ajut
del
Departament de Cultura i l’OSIC.
Aquesta activitat de l’arxiu s’ha vist
visualitzada a través de la
col·laboració de la Biblioteca de la
Universitat de Girona que, després
de digitalitzar la col·lecció de
pergamins, ha posat el catàleg en
accés en línia a través de l’apartat
de fons especials de la seva
web.Uns resultats que es van
presentar el mes de juliol al
monestir de Sant Daniel.

Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
Els treballs a l’Arxiu del monestir de Sant Benet aquest 2018 s’han concentrat en tres fronts:
- S’ha tancat definitivament l’actuació sobre la col·lecció de postals del monestir de Sant
Benet de Montserrat iniciada el 2016, desfent la col·lecció i classificant i ordenant les
postals com a correspondència de les monges corresponents. Una documentació que s’ha
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adjuntat als expedients de monges que corresponien amb la col·laboració de Francina
Gabarró iEva Ramon.
- S’ha continuat actualitzant la classificació dels expedients i del registre d’entrada de
documentació del fons de la Federació Catalana de Monges Benedictines amb la
col·laboració d’Eva Ramon.
- I s’ha continuat treballant en la classificació, ordenació, descripció i registre dels expedients
del subfons del Servei d’Arxius de la Federació amb la col·laboració d’Eva Ramon, Francina
Gabarrói Isabel Casas.
- També s’han dut a terme diverses transferències internes de documentació de secretaria i
biblioteca a l’arxiu intermedi del monestir.
Finalment, l’estudiant en pràctiques
Cèlia Juangran, del grau d’Història
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha continuat el catàleg
electrònic de la col·lecció de
pergamins del fons del monestir de
Sant Antoni i Santa Clara de
Barcelonafins el pergamí número
416, any 1250.

Arxiu dela comunitat de La Santa Família de Manacor
(AMSBM)
Enguany, l’arxivera de Sant Benet de Montserrat i per tant
de la comunitat de La Santa Família de Manacor, s’ha
desplaçat a aquesta comunitat per continuar reagrupant
la documentació dispersa pel monestir i transferir-la al
dipòsit d’arxiu.
Arxiu dela comunitat de Santa Maria de
Puiggraciós(AMSPP)
Finalment, aquest any el SAF no ha pogut desplaçar-se al
Santuari de Puiggraciósper seguir treballant en el seu fons
documental.

2. INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
El pla de treball del SAF (2018-2021) contempla, d’una forma molt destacada, la intervenció 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.
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Des de 2017 es va posar en marxa el primer objectiu potenciant les transferències
documentals internes als dipòsits d’arxiu de cada monestir. Un objectiu que enguany s’ha
incrementat de forma especialals monestirs de Sant Pere de les Puel·les, Sant Benet de
Montserrat i La Santa Família de Manacor. També s’ha obtingut els primers fruits de la creació
dels canals de comunicació interns necessaris per l’atenció a l’usuari intern (tercer objectiu).

ARXIU
AMSPP

DADES INGRÉS / TRANSFERÈNCIA
Data

Emissor

Contingut

26/01/2018

Catalina Terrats
Oliver

Transferència interna de certificatspersonals de
la Gna. Catalina Terrats pel seu expedient de
monja

29/01/2018

Maria Dolores Díaz
de Miranda

Transferència interna de documentació de gestió
del Taller de Restauració d’Obra Gràfica del
monestir (11 caixes d’arxiu)

Irene Brugués

Transferència interna de tot el contingut de
l’arxiu intermedi de la comunitat al dipòsit
d’arxiu central del monestir

10/09/2018

Catalina Terrats
Oliver

Transferència interna de diversos àlbums
fotogràfics del Taller de Restauració d’Obra
Gràfica del monestir

AMSDG

03/04/2018

Andreu
ClapésFlaquer

Donació del llibreimprès: Mecolaeta, D. Regla de
Nuestro Padre San Benito en latin y romance,
con secciones mayores y menores, que para el
uso de los que la professan en Hespaña ofrece
Fary Diego Mecolaeta de la Congregación de
Valladolid. Madrid: Imprenta de Antonio Perez
de Soto, calle de la Habada, 1751

AMSBM

25/02/2018

Joan Castelló

Donació del llibreDialogos de la doctrina
christiana

17/07/2018

Carme Bordas

Donació de l’àlbum fotogràfic de la benedicció
del campanar del monestir de Sant Benet de
Montserrat
trobat
en
un
contenidor
d’escombraries

28/07/2018

Coloma Boada

Transferència interna de documentació del fons
de la Federació i el subfons del SAF

29/07/2018

Coloma Boada

Transferència interna de la biblioteca auxiliar
deldipòsit històric al dipòsit intermedi

11/08/2018

Coloma Boada

Transferència interna de la biblioteca
comunitària al dipòsit intermedi de l’arxiu de les
conferències i exercicis de la comunitat (format
A4)

13/08/2018

Coloma Boada

Transferència interna de la biblioteca
comunitària al dipòsit intermedi de l’arxiude cinc
àlbums fotogràfics de viatges a Terra Santa

14/08/2018

Coloma Boada

Transferència

2 i 4/04/2018
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interna

de

la

biblioteca

comunitària al dipòsit intermedi de l’arxiude
conferències de formació comunitària (format
A5)
19/08/2018

Coloma Boada

Transferència interna de la biblioteca
comunitària al dipòsit intermedi de l’arxiude les
revistes monogràfiques de la comunitat

25/10/2018

Coloma Boada

Transferència interna de la biblioteca
comunitària al dipòsit intermedi de l’arxiude les
gravacions en cassets d’exercicis de formació
comunitària

22-26/11/2018

Coloma Boada

Transferència interna de documentació de gestió
de la comunitat de La Santa Família de Manacor
des de diverses dependències del monestir al
dipòsit d’arxiu de la comunitat

TOTAL:

3 donacions i 12 transferències internes

Finalment, s’han ingressat les següents publicacions a les biblioteques auxiliars dels centres
d’arxiu històric del SAF.
Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les
Paratge. Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària,
1990. 2017, núm. 30.
ROIG, Marisa; FERNÁNDEZ, Maritxell. Castelló, vila d'arxius. 30 anys d'arxiu municipal a
Castelló d'Empúries. Girona: Ajuntament de Girona, 2017.
BADIA, Montserrat; SUNYOL, Mercè (coord). Les Auxiliars Seglars Diocesanes, un fet eclesial de
Barcelona. Barcelona: Edicions Saragossa, 2011. El cistell, núm. 19.
LAMBARD. Estudis d'art medieval. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2018. 2014-16, vol.
XXVI.
MOLI, Montserrat. La passió musical d’Elionor de Farners de Marimon, organista
extraordinària i abadessa de Sant Daniel de Girona. A: Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona: RACBASJ, 1986. 2017, vol. XXXI, p. 63-82.
Unicum. Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (ESCRBCC). Barcelona: ESCRBCC, 2002. Juny 2018, núm. 17.
Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona
ROIG, Marisa; FERNÁNDEZ, Maritxell. Castelló, vila d'arxius. 30 anys d'arxiu municipal a
Castelló d'Empúries. Girona: Ajuntament de Girona, 2017.
Girona a l'abast XVI. Cicle de conferències: Les obres de la Seu. Peces úniques en una catedral
única. Girona: Bell-lloc del Pla, 1986.
GRAS, Mercè. Una polèmica dins l'alimentació mediterrània del segle XVI-XVIII. La xocolata,
una addicció perillosa o un plaer autoritzat? A: XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals. La
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Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII). Palma: Institut
d'Estudis Baleàrics, 1995.
GRAS, Mercè. La Confraria de Montserrat dels mercaders catalans a Lisboa (segles XVI-XVIII). A:
Analecta Sacra Tarraconensia. Barcelona: Balmesiana. 2017, vol. 90.
MOLI, Montserrat. Dones fortes berguedanes al cenobi benedictí de Sant Daniel de Girona al
segle XVIII. A: L'EROL. Revista cultural del Berguedà.Primavera 2018, núm. 135, p. 65-70.
Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat
Quaderns del Museu Frederic Marès. Barcelona: Museu Frederic Marès; Ajuntament de
Barcelona, 1999. Estudis 2.
COLESANTI, Gemma Teresa; GARI, Blanca; JORNET-BENITO, Núria (ed.). Clarisas y
Dominicas.Modelos de implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica,
Cerdaña, Nápoles y Sicília. Reti Medievali. E-Book (31). Florència: Firenze UniversityPress.
AA. VV. Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'edat mitjana. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Museu d'Història de Catalunya y Oktatási és KulturálisMinisztérium,
2009.
Unicum. Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (ESCRBCC). Barcelona: ESCRBCC, 2002. Juny 2018, núm. 17.
AIXALÀ, Carme; BERNAL, M. Carme; CASTELLANO-TRESSERRA, Anna (ed.). Dones silenciades. El
llegat de Sor EulàriaAnzizu (1868-1916) al monestir de Pedralbes. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona; Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 2018.
AIXALÀ, Carme; RAMOS, Jordi. Monasterio de Pedralbes. República, Guerra y patrimonio.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, 2014.
KRESDEZ, Juan. La última abadesa. Ediciones Gersea, 2015.

3.CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
En matèria de conservació i restauració de fons, s’han
dut a terme durant el 2018les següents actuacions:
A l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les
s’han ingressat elcapbreu del monestir de Sant Pere
de les Puel·les del notari Joan Baptista Vidal de
1657 (AMSPP, MSPP, Capbreus generals, núm. 66) i el
llibre de morabatins de la parròquia de Sant Pere de
les Puel·les del segle XVII(AMSPP, MSPP, Lluïsmes, VI)
restaurats pels alumnes d’obra gràfica de l’Escola
Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya.
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En el marc del curs Construeix la teva vida espiritual des del
silenci i en diàleg amb la comunitat del Monestir impartit
al monestir de Sant Pere de les Puel·les ipel Centre Edith Stein,
en col·laboracióambl’InstitutUniversitari de Salut Mental Vidal
i Barraquer i la UniversidadLoyolaAndalucía,els alumnes han
dut a terme actuacions de neteja mecànica de set volums de la
sèrie capbreus del fons monàstic (AMSPP, MSPP, Capbreus
generals, núm. 63, 65, 73, 74, 75, 78 i 81).
Enguany al’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona s’ha finalitzat l’actuació de
conservació sobre els darrers volums trobats en l’antiga sagristia del monestir l’any 2013 amb
l’ajut dels estudiants en pràctiques Anna de Castro i Aniol Ribera de la Universitat de Girona.

Finalment, l’Escola Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de Catalunya
ha finalitzat i entregat a l’Arxiu del monestir
de Sant Benet de Montserratla restauració
del cantoralde misses i altres cants de
l’Escolania de Montserrat de 1871(AMSBM,
MSCB, Col·lecció de cantorals, núm. 11).
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El nombrefinal d’intervencions de restauració d’aquest 2018s’ha reduït notablement respecte
el2017, mentre que les accions de conservació preventiva s’han multiplicat per quatre.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS
RESTAURADES

UNITATS DOCUMENTALS
NETEJADES

AMSPP

2

7

AMSDG

0

12

AMSBM

1

0

3

19

TOTAL

Finalment, a mitjans d’any el Museu d’Història de Barcelona va fer donació al SAF de tres
vitrines i diversos quadres expositius que el museu no podia reciclar i que el SAF ha incorporat
a l’Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les pel seu ús. Una adquisició que s’ha sumat a
lataula instal·lada a la sala de consulta d’aquest arxiu (que ha suposat l’increment dels llocs de
consulta en aquest arxiu), i a la nova calaixera situada a l’arxiu intermedi del monestir de Sant
Benet de Montserrat.
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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
Finsl’any passat la xifra d’usuaris únics anuals anava incrementant-se any rere any. Enguany
però, ha experimentat un descens molt remarcable, fruit en part dels tres mesos que el servei
ha restat tancat per baixa laboral de l’arxivera en cap.
USUARI ÚNIC ARXIUS SAF
AMSPP

22

AMSDG

10

AMSBM

9

TOTAL

41

Malgrat el descens d’usuaris únics, el nombre total de consultes s’ha incrementat
lleugerament respectel’any passat, situant-se enla mitjana anual de consultes del SAF.
ARXIU
presencial

per correu electrònic

telefònica

Visita

SUBTOTAL
consultes
per arxiu

AMSPP

11

24

2

115

152

AMSDG

22

9

0

1

32

AMSBM

3

7

0

139

149

36

40

2

255

CONSULTES
TOTAL

SUBTOTAL
tipus de
consulta

CONSULTA

333

Mentre les consultes a l’AMSDG han descendit en totes les seves tipologies, les de l’AMSBM
s’han incrementat per l’ascens del nombre de visites. L’AMSPP, per la seva banda, ha
mantingut els números, però mentre les consultes presencials s’han reduït a un quart, les fetes
per correu electrònic s’han triplicat i les visites també han augmentat substancialment.

12

2. DOCUMENTS CONSULTATS
El nombre d’unitats documentals consultades ha descendit als centres d’arxiu dels monestirs
de Sant Pere de les Puel·les i Sant Daniel de Girona. En canvi, s’han més que doblat a l’AMSBM;
conseqüència del projecte expositiu Monges a palau! El monestir de Santa Clara de Barcelona
al Palau Reial (1718-1936). Fet que torna a situar en el segon millor registre del SAF el total
d’unitats documentals consultadesanualment.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES

AMSPP

219

AMSDG

146

AMSBM

396

TOTAL

761

3. REPRODUCCIONS
Resultat també del projecte Monges a palau! i de l’increment de les consultes via correu
electrònic, el nombre total de reproduccions d’unitats documentals per a la recerca o la difusió
és el més alt de tots els anys de funcionament del SAF.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES

AMSPP

231

AMSDG

54

AMSBM

351

TOTAL

636

4. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA
Durant l’any 2018s’han realitzat els següents treballs de recerca i investigacióa través de la
consulta dels fons custodiats pel SAF:
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
- Semblances de les monges de la comunitat de Sant Pere de les Puel·les
- Les AuxiliarsSeglarsDiocesanes
- Documents de gran format del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les
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-

El setge de Barcelona de 1651-1652
El penó de Santa Eulàlia del Memorial de 1714
Els goigs de Sant Grau
Testaments medievals
Espiritualitat femenina a la Catalunya moderna
Els Castellbisbal a l’època medieval
La Torra de Llambilles
Les cartes de professió de Sant Pere de les Puel·les
L’església medieval del monestir de Sant Pere de les Puel·les i els seus altars
El monacat a la Catalunya alt medieval

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
- La comunitat de Sant Daniel i el govern de les seves abadesses el segle XVIII
- Els goigs de Sant Grau
- Els masos de Salitja
- Testaments medievals
- Espiritualitat femenina a la Catalunya moderna
- Els Castellbisbal a l’època medieval
- Bibliografies de monges de Sant Daniel de Girona en època medieval
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
- Els goigs de Sant Grau
- Testaments medievals
- Espiritualitat femenina a la Catalunya moderna
- Els Castellbisbal a l’època medieval
- Plàcida Genescà i Caballer, una monja arxivera dels segles XIX-XX
- El Palau Reial Major de Barcelona
- La comunitat de Santa Clara de Barcelona entre 1718 i 1952
- La Congregació de les Serventes de La Santa Família de Manacor
Seguint la mitjana anual de treballs duts a terme amb els fons del SAF, enguany el nombre
total de recerques o estudis realitzatsha estat de 20.
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ACCIÓ CULTURAL
Des dels 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 acumulada en els dos grans projectes de difusió duts a terme pel SAF
des del 2014 (1714. Dos monestirs, dos arxius i Sant Joan de les Abadesses, mil anys
d’absència),enguany els SAF ha seguit desenvolupat aquesta línia amb el projecte expositiu
Monges a palau! El monestir de Santa Clara de Barcelona al Palau Reial (1718-1936).

1. VISITES GUIADES
Al llarg del 2018,s’han dut a terme 18visites guiades als centres d’arxiu del SAF amb 255
usuaris. La majoria d’aquestes visites han estat fruit de la demanda de grups externs que s’han
interessat per visitar als monestirs i/o els seus arxius.

DATA

∗

VISITA A…

ASSISTENTS

14/01/2018

L’AMSBM del grup del Bruc*

18

18/02/2018

L’AMSPP del grup Auxiliars Diocesanes*

14

27/02/2018

L’AMSPP del grup de voluntaris de les visites a la catedral de
Barcelona*

9

13/03/2018

L’AMSPP del grup de dejuni pels presos polítics∗

12

07/04/2018

L’AMSBM de la família Codina

13

11/04/2018

L’AMSBM del grup de cultura del Casal d’avis de Rubí*

55

Visites a l’arxiu en el marc d’una visita més àmplia realitzada al monestir.

15

14/04/2018

L’AMSPP del grup del curs Construeix la teva espiritualitat*

14

15/04/2018

L’AMSBM del grup del Bruc*

17

20/04/2018

L’AMSPP del Taller de Restauració d’Obra Gràfica del MSPP

1

21/04/2018

L’AMSPP del grup de mecenes de la Biblioteca del Seminari de
Barcelona*

20

28/04/2018

L’AMSPP del grup de mecenes de la Biblioteca del Seminari de
Barcelona*

14

20/05/2018

L’AMSDG de l’arxiver municipal de Tossa

1

12/06/2018

L’AMSBM d’un grup de monjos de Poblet

15

14/06/2018

L’AMSPP pel Dia Internacional dels Arxius

17

29/06/2018

L’AMSBM del grup de formadors d’OCSO

18

06/07/2018

L’AMSPP dels alumnes del curs Monges: cultura i llibertat de
la Universitat Ramon Llull

10

17/07/2018

L’AMSPP del grup d’alumnes d’enquadernació

4

06/09/2018

L’AMSBM de Jaume Escofet

3

TOTAL

255

2. ACTIVITATS CULTURALS
Enguany, el SAF només ha dut a terme una activitat cultural al marge de les activitats
organitzades o programades en els dos projectes anuals(Sant Joan de les Abadesses, mil anys
d’absència i Monges a palau!).
 Conferència Sant Daniel de Girona. Un arxiu, mil anys d’història
(monestir de Sant Daniel, 31 agost 2018)
La conferència, programada entre les activitats de Festa Major de la Vall de Sant Daniel,
s’emmarcà en els actes de clausura del mil·lenari de Sant Daniel i el projecte de difusió del
SAF per aquest arxiu el 2018. Una quarantena d’assistents van poder conèixer el potencial
informatiu de l’arxiu monàstic de Sant Daniel per conèixer la història d’aquesta comunitat
i de la vall i la població que l’acull.
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3. PROJECTES
Enguany, la majoria d’activitatsformatives, de difusió, audicions i publicacions que ha dut a
terme el SAF, han format part d’un dels dos projectes desenvolupats: el projecte Sant Joan de
les Abadesses, mil anys d’absència, iniciat el 2017, i el projecte Monges a palau! El monestir de
Santa Clara de Barcelona al Palau Reial (1718-1936).
Així, les dues audicions que s’han organitzat aquest 2018 –l’audició Venit Lumen del 27 de
gener de l’Ametlla del Vallès i l’audició PassioDomini del 12 de juliol al Museu d’Història de
Barcelona-, per bé que són fruit del projecte Cants des del claustre iniciat el 2016 amb els cors
Schola Gregoriana de Catalunya i Auditexaudi,s’han dut a terme en el marc dels dos projectes
de difusió de 2018 del SAF.

PROJECTE SANT JOAN DE LES ABADESSES, MIL ANYS D’ABSÈNCIA
Per tal de commemorar els mil anys de l’expulsió i extinció de la comunitat de monges
benedictines del monestir de Sant Joan, el 2017 la Junta del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses i el SAF van programar un seguit d’esdeveniments i activitats culturals i de difusió
que es van allargar fins a finals de 2018. Les darreres activitats d’aquest projecte han estat:
 Audició Venit Lumen + acte de germanor al Santuari de Puiggraciós
(Ametlla del Vallès, 27 gener2018)
L’únic acte d’aquest mil·lenari fora de Sant Joan de les
Abadesses, ha sigut l’audició Venit Lumen del cor femení
Auditexaudia l’església romànica de Sant Genís de l’Ametlla
(consagrada el 932 sota la petició de l’abadessa Emma de
Sant Joan).
Un centenar de persones van poder gaudir d’aquesta
audició i del posterior dinar de germanor al Santuari de
Puiggraciós entre la parròquia de Sant Joan de les
Abadesses, els representants polítics del seu consistori i del
de l’Ametlla del Vallès, les monges benedictines de Sant
Pere de les Puel·les i el grup Enllaç del santuari.
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 Projecte educatiuSant Joan de les Abadesses, el primer monestir femení
(novembre2017 – juny 2018)
A inicis d’any s’ha conclòs el projecte educatiu sobre el monestir femení de Sant Joan per
l’Insitut-Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, que ha tingut com a resultat
l’elaboració d’un dossier educatiu per alCicle Superior de Primàriasobre el monestir de
Sant Joan i el monacat femení a l’Alta Edat Mitjana juntament amb un dossier amb
materials pel professorat.
 Conferència Monges enfront el poder.De l’expulsió de les monges de Sant Joan a la
destrucció del monestir de Helfta
(Sant Joan de les Abadesses, 18 març 2018)
Un centenar de persones van assistir a la conferència coral entre la monja i teòloga Teresa
Forcades i la historiadora i arxivera del SAF Irene Brugués sobre l’expulsió i extinció el
1017 del monestir femení de Sant Joan i l’experiència monàstica a la segona meitat del
segle XIII de Santa Gertrudis de Helfta i la destrucció del seu monestir.

 Monogràfic de Festa Major de Sant Joan de les Abadesses
(Sant Joan de les Abadesses, 1 setembre 2018)
Anualment, per festa major, l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses edita una publicació monogràfica divulgativa sobre
el municipi.
Aquest 2018, en motiu de la commemoració del mil·lenari de
l’extinció del monestir femení de Sant Joan, el SAF s’ha fet
càrrec de l’elaboració del monogràfic que va ser presentat l’1
de setembre al Palau de l’Abadia davant una seixantena
d’assistents.
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 Monografia El monestir de Sant Joan, el primer cenobi femení dels comtats catalans
(novembre2017 – 2019)
Després de la jornada d’estudi i divulgació Sant Joan de les
Abadesses, mil anys d’absènciaes 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 han treballat en la coordinació, edició i correcció
d’aquesta monografia que veurà la llum durant el 2019 per
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MONGES A PALAU! EL MONESTIR DE SANTA CLARA DE BARCELONA AL PALAU REIAL (1718-1936)
Amb motiu dels tres-cents anys de l’entrada el 1718 de la comunitat de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona a l’antic Palau Reial de Barcelona, el SAF i la comunitat del monestir de Sant
Benet de Montserrat, hereva de Santa Clara, han organitzat dues activitats per recuperar la
memòria històrica de la presència d’aquesta comunitat femenina benedictina a la ciutat de
Barcelona.
 Exposició virtual, Monges a palau! El monestir de Santa Clara de Barcelona al Palau
Reial (1718-1936)
(Museu d’Història de Barcelona, 12 juliol 2018)
El 12 de juliol a la sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona i davant de
noranta persones, el SAF va presentar els primers resultats del projecte Monges a palau!
El monestir de Santa Clara de Barcelona al Palau Reial (1718-1936).
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Aquest projecte de recerca i difusió sobre la comunitat femenina benedictina de Santa
Clara de Barcelona es centra en l’exposició virtual Monges a palau! elaborada pel SAF.
Una exposició que té la voluntat de ser un portal a la història dels 218 anys de vida
comunitària que les monges van passar al seu monestir del Palau Reial (1718-1936) i,
alhora, una finestra a l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat i al fons del
monestir de Santa Clara de Barcelona que s’hi conserva.

 Audició Passio Domini
(Capella de Santa Àgata, 12 juliol 2018)
Més de cent vint persones van assistir a
l’audició Passio Domini que va tenir lloc el mateix
12 de juliol a la capella de Santa Àgata del Museu
d’Història de Barcelona després de la presentació
de l’exposició virtualMonges a palau!.
L’audició interpretada pel grup femení Auditexuadi
acompanyades del baríton Tomàs Maxé, de Santi
Figueras a la viola de mà i ala tiorba i d’Anna
Casademunt a la viola de gamba, va ser una nova
estrena del projecte Cants des del claustre. Una
audició extreta d’un exemplar del llibre Contenta in
hoc
voluminePassio
Domini
NostriIesuChrisitisecundumquattuorEvangelistas,
imprès a Saragossa el 1552 i conservat en el fons
del monestir de Santa Clara de Barcelona;símbol de
la passió que les monges de Santa Clara de
Barcelona van patir durant els 218 anys de vida
monàstica al Palau Reial.
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RESUM ACTIVITATS SAF 2018
Núm.
activitats

Núm.
assistents

Visites guiades als centres d’arxiu

18

255

Activitats de difusió

1

40

6

3021

2

210

27

807

Tipus d’activitat

Projectes
Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència
Monges a palau! El monestir de Santa Clara de Barcelona al
Palau Reial (1718-1936)
TOTAL

En resum, en el 2018 el nombre de visites guiades en relació a l’any anterior ha disminuït, però
al mateix temps el nombre d’assistents d’aquestes ha augmentat. Aquest fet es deu a
l’augment de visites per grups als monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de
Montserrat que inclouen la visita a l’arxiu.
Seguint la dinàmica d’anys anterior, les activitats culturals isoladeshan continuat reduint-se,
essent cada cop més usual les activitats programades en el marc d’un projecte de recerca i
difusió major. No obstant això, les activitats programades enguanyhan estat menys de la
meitat que l’any passat, però el públic s’ha mantingut perquè han tingut una gran assistència.

1

Dues de les cinc activitats d’aquest projecte no poden comptabilitzar els assistents.
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Un cop descrits els usuaris dels centres d’arxiu històric del SAF i els assistents a les activitats
que el SAF ha programat, el resum final d’activitats i usuaris totals de 2018 del SAF és:
Núm.
consultes/activitats

Núm.
usuaris/assistents

ARXIUS

78

41

ACCIÓ CULTURAL

27

807

105

848

RESUM FINAL SAF 2018

TOTAL

Els
resultats
totals
de
consultes/activitats i usuaris/assistents
de 2018 mostren un descens sensible
respecte l’any anterior. Fet que es deu,
en part, pel tancament durant tres
mesos dels serveis de consulta i de
l’activitat del SAF per baixa laboral de la
seva arxivera en cap; i per altra banda
pels resultats tan alts assolits durant el
2017.
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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 qualsdisposava 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

expo/mongesapalau/

Entrades

Visitants

Visites

Visitants

Visites

18

6.851

74.042

900

5.671

FACEBOOK

TWITTER

Amistats

M’agrada

Tuits

Seguidors

Agradaments

395

229

8.707

1.321

4.933

Academia.edu

MailingSAF

Articles

Seguidors

Enviaments

Inscrits

% obertures

1

78

15

175

51,4

Enguany s’ha mantingut el creixement constant dels usuaris i agradaments a les xarxes socials
del SAF, malgrat que no s’ha pogut desenvolupar el perfil del SAF a la plataforma
Academia.edu. Al fet a més que s’hagi incorporat un nou canal de difusió, l’exposició
virtualMonges a palau!, ha suposat també un augment de visitants i visites a la web del SAF.
En canvi, el mailing del SAF ha perdut 403 subscriptors fruit de l’aplicació de la nova política de
protecció de dades. Els 175 subscriptors actuals però, es mostren més interessats amb els
enviaments, ja que s’ha incrementat un 13% les obertures.
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2. ACTES DE COMUNICACIÓ
Aquest any elsactes de comunicació del SAF s’han reduït respecte al 2017, que van augmentar
notablement gràciesal projecte Sant Joan de les Abadesses, mil anys d’absència.
 Campanya de Sant Jordi del SAF
Per Sant Jordi el SAF va endegar una campanya de
difusió que oferia paquets culturals de productes
del SAF per regalar.

 Entrevista de Laveu de Sant Joan
(Sant Joan de les Abadesses, 5 setembre2018)
L’emissora local de Sant Joan de les Abadesses, La
veu de Sant Joan, ha entrevistat l’arxivera en cap
del SAF, Irene Brugués, en el marc de la presentació
del monogràfic de Festa Major de Sant Joan de les
Abadesses.

 Participació en el programa La clau de la nostra història
(Esplugues de Llobregat, 7 novembre 2018)
La Gna. Coloma Boada,
responsable del SAF i
monja-arxivera
del
monestir de Sant Benet de
Montserrat, va participar
en el programa La clau de
la
nostra
històriade
Televisió d’Esplugues de
Llobregat (ETV) per parlar
de
l’exposició
virtualMonges a Palau! El
monestir de Santa Clara de Barcelona al Palau Reial, 1718-1936.
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4. COL·LABORACIONS
Durant el 2018 el SAF ha col·laborat amb les següentsentitatsper tal de dur a terme diverses
activitats:
Col·laboració en el marc de línies d’ajut o subvenció
•

Diputació de Barcelona
El 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 2018 ha estat el quart 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 II.

•

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
Generalitati la Federació Catalana de Monges Benedictines per dur a terme el projecte del
Servei d’Arxius de la Federació va finalitzar el 2015;però, gràcies a l’interès mostrat vers el
nostre treball per part del Servei de Coordinació d’Arxius de la Generalitat, el suport
econòmic s’ha pogut mantenir entre el 2016 i el 2018a través de projectes concrets.
Enguany el projecte desenvolupat ha estat elProjecte de difusió i posada en valor de
l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona en el mil·lenari de la seva fundació (10182018).

Col·laboracióamb universitats i centres de recerca
Aquest 2018 el SAF no ha acollit cap alumne en pràctiques del curs universitari 2018-2019 a
causa de la baixa laboral per maternitat de l’arxivera del SAF. Es preveu però, reprendre la
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona el proper
curs 2019-2020.
També durant el 2018 s’ha conclòs 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)de la Universitat de Barcelona.
Col·laboració amb fundacions,entitats i particulars
•

Schola Gregoriana de Catalunya,Auditexaudi i Santi Figueras
Enguany s’han renovat els convenis de col·laboracióamb els corsSchola Gregoriana de
Catalunya iAuditexaudii amb el musicòleg Santi Figueras per al projecteCants des del
claustre, iniciat el 2016.
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•

Fundació Joan Maragall. Cristianisme i cultura
També s’ha continuat participant en elSeminari 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
Des de la darrera trobada anual del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (SAEC)
de 2017, l’arxivera en cap del SAF formava part del grup de treball del SAEC que s’ha
reunit al llarg de la segona meitat de 2017 i la primera de 2018 per elaborar una proposta
d’actualització del SAEC i els seus estatuts. Aquesta proposta fou presentada i aprovada
pels assistents a la trobada anual del 3 de juliol al Seminari de Barcelona. A conseqüència
de l’acord pres, els membres del grup de treball van ser proposats per formar part de la
comissió executiva del SAEC per treballar en una nova proposta per organitzar una xarxa
d’arxius eclesiàstics.

Finalment, aquest 2018 el nombre de voluntaris i col·laboradors que, a títol particular, donen
suport a les tasques i activitats dels diferents centres d’arxiu del SAF, s’ha mantingut.
A l’AMSPP continuen col·laborant Inma Mir i Antoni Albacete, Jaume Castelló i Jordi-Xavier
Romero. I a l’AMSBM, Eva Ramon,Francina Gabarró i Isabel Casas, que continuen oferint
tasques de suport puntuals a la monja-arxivera de Sant Benet de Montserrat.També Cecili
Padilla continua col·laborant en les comandes de digitalització del SAF.
Des d’aquestes 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 òrgansdel 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 componen 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:
o Irene Brugués
- les responsables dels centres d’arxiu històric dels monestirs de la Federació:
o Gna. Coloma Boada per l’Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat
o Irene Brugués per l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les i per l’Arxiu del
monestir de Sant Daniel de Girona
- la conservadora itinerant del SAF:
o Gna. María Dolores Martín del monestir de Sant Benet de Montserrat
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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

1

Conservadora itinerant

Tècnica en conservació preventiva d’obra gràfica

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

8

Estudiant en pràctiques

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

4

TOTAL

18

2. INFRAESTRUCTURA
Dipòsit d’arxiu històric

Sala de consulta

ARXIU

2
3

m2

ml totals

% ocupació

m2

núm. Punts

AMSPP

47m2

134,2 ml

100 %

20 m2

4

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

ACSFM2

20 m2

3,5 ml

48 %

-

-

ACSMP3

3 m2

2,5 ml

38 %

-

-

TOTAL

152,5 m2

177,2 ml

75,2 %

60,2m2

8

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).
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3. MEMÒRIA ECONÒMICA
MEMÒRIA ECONÒMICA SAF 2018
CONCEPTE

IMPORT

ENTRADES
Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Subvenció de la Diputació de Barcelona
Recursos propis de la Federació

10.000,00 €
14.000,00 €
5.376,73 €

TOTAL ENTRADES

29.376,73 €

SORTIDES
Despesa de personal
Serveis informàtics
Serveis comptables
Serveis de gestió
Material de conservació d’arxiu
Altres conceptes

26.776,53 €
274,63 €
65,00 €

585,10 €
1.549,72 €

125,75 €
TOTAL SORTIDES - 29.376,73 €

RESUM
TOTAL ENTRADES
TOTAL SORTIDES

29.376,73 €
- 29.376,73 €
TOTAL

29

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

30

1

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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