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PRESENTACIÓ

El 2019 ha estat un any de treball intern i de disminució del ritme que any rere any havia
portat el SAF. Podem dir que, en molts aspectes, ha reduït la marxa. Per baixa de maternitat de
la seva arxivera en cap ha hagut de tancar uns mesos el servei de consulta als seus centres
d’arxiu històric i, conseqüentment, l’activitat arxivística interna també se n’ha vist afectada,
així com l’activitat cultural i comunicativa o l’acollida d’estudiants universitaris en pràctiques.
No obstant, la feina interna ha estat molt important; les consultes han experimentat un
increment notable i s’ha treballat en dos articles i tres monografies a la vegada, una de les
quals ha vist la llum a finals d’aquest mateix any: El monestir de Sant Joan. Primer cenobi
femení dels comtats catalans (c. 887-1017).
Tanquem el 2019 doncs amb aquesta memòria, l’última memòria anual del SAF. Ja que no
només cloem un altre any, sinó que posem fi a una etapa. Després de vuit anys d’intensa
activitat, el SAF es veu obligat a transformar-se.
A causa de l’aplicació de la instrucció Cor orans del Papa Francesc de 15 de maig de 2017, on es
recomana que les federacions monàstiques es transformin en congregacions, la Federació
Catalana de Monges Benedictines es dissoldrà ben aviat; i les comunitats que la integren
passaran a formar part de diverses congregacions monàstiques.
Per aquest motiu, el 2019 suposa el final d’un etapa i el 2020 l’inici d’una de nova. Amb
aquesta memòria, el SAF s’acomiada de tots els col·laboradors, usuaris, estudiants en
pràctiques, investigadors, seguidors, amics i amigues que l’han acompanyat en aquesta
experiència tan enriquidora. Però aquest no és un punt i final, sinó un punt i seguit; i per la
nova etapa, comptem amb tots vosaltres!
Esperança Atarés i Solans
Presidenta de la Federació Catalana de Monges Benedictines
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TRACTAMENT DELS FONS
1. ACTUACIONS ARXIVÍSTIQUES
Durant l’any 2019 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)
Enguany els esforços en aquest arxiu s’han centrat en dur a terme i cloure la tercera i última
fase del projecte de classificació i descripció d’Els llibres d’abadesses del monestir de Sant
Pere de les Puel·les. Un projecte que s’ha desenvolupat durant tres anys successius 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. En
aquesta darrera fase s’ha clos la identificació,
classificació, descripció i instal·lació dels
darrers volums de la sèrie compresos entre
el 1540 i el 1713; i s’ha procedit a la
descripció a nivell de sèrie de les diferents
sèries documentals identificades, així com a
la instal·lació provisional dels dos-cents
seixanta-tres volums.
Amb motiu de la campanya conjunta del SAF
i el Taller de Restauració de Document Gràfic
del monestir de Sant Pere de les Puel·les,
Apadrina un tros d’història, s’ha iniciat
l’inventari de la sèrie correspondència del
monestir. També s’ha inventariat la
correspondència entre la mare Clara
Palomares de Sant Pere de les Puel·les i la
Congregació de les Serventes de la Santa
Família de Manacor durant el pas a
benedictines.
Per altra banda, cal destacar l’assessorament arxivístic dut a terme al grup de les Auxiliars
Diocesanes (AUS) pel tractament del seu fons, molt vinculat al fons de mossèn Manuel Bonet
conservat a l’arxiu d’aquest monestir.
Malgrat que no s’ha pogut iniciar el tractament de l’arxiu intermedi ingressat l’any 2018, amb
el trasllat dels armaris de l’arxiu intermedi en el dipòsit central de l’arxiu del monestir s’ha
incrementat de forma notable els metres lineals disponibles amb 16 ml més.
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També aquest any, la col·laboradora Imma Mir ha tancat l’inventari provisional de la sèrie
«Lligalls» del fons del monestir i ha iniciat el tractament de la Col·lecció de goigs del monestir.
El col·laborador Jordi-Xavier Romero ha seguit descrivint els documents continguts en els
volums de la sèrie “manuals notarials”, finalitzant el volum 90 i iniciant el 89. I, Jaume
Castelló ha començat una gran tasca de recollida i identificació de documentació esparsa per
la infermeria del monestir, corresponent a les diverses germanes que hi han fet estada, i que
s’ha pogut incorporar als seus expedients.
La Biblioteca de Catalunya ha començat a introduir al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni
Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC), el catàleg de la biblioteca antiga del monestir de Sant Pere
de les Puel·les que li vam proporcionar l’any passat; i ben aviat es trobarà en consulta.

Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
Aquest 2019 s’ha finalitzat l’elaboració i actualització del catàleg de la col·lecció de
pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, que ha consistit en acabar d’entrar
les 1614 unitat documentals simples en el catàleg electrònic generat tot revisant-ne les dades
disponibles amb l’original, corregint i
homogeneïtzant les descripcions i actualitzant
les noves signatures fruit de l’actuació prèvia
de renumeració de signatures de la col·lecció.
També s’han fixat els topogràfics definitius
donant per tancada així l’actuació arxivística
en aquesta col·lecció.
El resultat final ha estat entregat a la
Biblioteca de la Universitat de Girona per tal
que el catàleg sigui consultable on line a través del Repositori Digital de manuscrits,
correspondència i documents dels Fons Especials de la biblioteca d’aquesta universitat.
Cal tenir present que enguany l’activitat desenvolupada pel SAF a l’Arxiu del monestir de Sant
Daniel s’ha concentrat en anar tancant els projectes oberts en aquest centre, doncs des de
2019 la Fundació del monestir de Sant Daniel ha assumit la gestió i custodia de tot el patrimoni
d’aquest monestir, amb l’arxiu inclòs.

Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)
La germana arxivera Coloma Boada de l’Arxiu del monestir de Sant Benet ha treballat en
l’inventari de la correspondència entre la mare M. Cecília Boqué de Sant Benet de Montserrat i
la Congregació de les Serventes de la Santa Família de Manacor; i, amb la col·laboració d’Eva
Ramon i Francina Gabarró, han revisat i actualitzat la instal·lació actual i els topogràfics d’una
part del fons del monestir de Santa Clara de Barcelona.
També en aquest arxiu s’ha incrementat el nombre de metres lineals (en total 9 ml) amb la
compra d’una nova prestatgeria pel dipòsit intermedi.
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Cal recordar que la Biblioteca de Catalunya ha continuat treballant en la introducciódel catàleg
de la biblioteca del monestir de Santa Clara de Barcelona al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni
Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC). Tasca que el 2020 veurà els seus fruits.

Dipòsit de la comunitat de La Santa Família de Manacor (AMSBM)
El 2019 ha estat un any d’intensa activitat al dipòsit d’arxiu del monestir de La Santa Família de
Manacor, depenent de l’Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat. La monja arxivera
d’aquest darrer monestir, la germana Coloma Boada, s’hi ha desplaçat fins a tres vegades per
treballar en la localització, agrupació i identificació de la documentació d’aquesta comunitat;
també en la seva digitalització (gràcies a la col·laboració d’Isabel Casas i la germana Dolors
Margalet) i en l’inventari de la documentació musical del fons.
Una activitat vinculada directament al projecte de celebració dels 50 anys del pas a
benedictines de la Congregació de les Serventes de la Santa Família i la fundació del monestir
de La Santa Família de Manacor, que es va celebrar el maig d’aquest any.
La preparació dels actes de commemoració
també ha comportat l’increment sobtat de la
consulta dels seus fons per a l’elaboració de la
monografia sobre la història d’aquella
congregació femenina de les Illes Balears.

Arxiu de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós (AMSPP)
Finalment, aquest any el SAF tampoc ha pogut desplaçar-se al Santuari de Puiggraciós per
seguir treballant en el seu fons documental.

2. INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
Des de 2017 es treballa per potenciar les transferències documentals internes als dipòsits
d’arxiu de cada monestir. Un objectiu que des de l’any passat s’ha establert com una dinàmica
habitual en els monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat.
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ARXIU
AMSPP

AMSBM

DADES INGRÉS / TRANSFERÈNCIA
Data

Emissor

17/02/2019

Miquel Botey

Donació de la col·lecció de goigs de Miquel Botey
(Valldoreix)

11/03/2019

Gna Catalina Terrats
Oliver

Transferència interna de documentació del Taller
de Restauració d'Obra Gràfica del monestir de
Sant Pere de les Puel·les (c. 1970-2017) i de la
comunitat (2004-2008)

19/03/2019

Gna Griselda Cos

Transferència interna de l’expedient de la
presentació del llibre "El Salteri. Crit i lloança" de
la germana Griselda Cos

15/04/2019

Gna Griselda Cos

Transferència interna de dos retalls de diari de
1967 i d’una felicitació de 1997 del revers d’una
icona de la mare Maria-Lurdes Solé

18/06/2019

Gna Conxa Adell
Cardellach

Transferència interna de tres documents del
monestir (Nombres propios, metafòricos o
simbólicos y títulos, dados o aplicados a Dios
Padre y a Dios Espíritu Santo y a Jesucristo, hijos
de Dios elaborat per la germana Maria Cos,
1958; publicació del Diari Avui i la Caixa Manresa
de Ramon Solsona Refexions de Sala i Alcova,
1995; Textos sobre la Ballesa de Jesucrist, en
directe, o per la seva filiació amb Déu de la
germana Maria Cos, 1997)

25/09/2019

Mare Esperança
Atarés Solans

Transferència interna d’una carta de professió

07/10/2019

Taller de
Restauració de
Document Gràfic
del MSPP

Transferència interna del Taller de Restauració
de Document Gràfic de dos volums impresos
restaurats: Diccionario de la lengua castellana de
1852 i La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
del segle XVIII

18/11/2019

Pere Pérez
Bastardas

Donació de mig centenar de llibres litúrgics i de
temàtica religiosa (segles XIX-XX)

30/12/2019

Anònim

Donació de set goigs que s’incorporen a la
Col·lecció de goigs del monestir

30/12/2019

Mercè Barjau

Donació de 8 llibrets impresos relatius a actes de
benediccions abacials i episcopals que tenia la
donant en relació al càrrec de secretaria
episcopal que exercí

23/02/2019

Antonio Vicente
Zamora

Donació d’un positiu de la pedrera que s’utilitzà
per a la construcció del monestir de Sant Benet
de Montserrat c. 1952-1954

04/07/2019

Antoni SaizEzquerra Solanellas

Donació de la publicació Anuario de Cataluña,
Guia-Pascual 1934

TOTAL:
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Contingut

6 donacions i 6 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
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana
d’Arxivística, núm. 42. Barcelona, 2019.
BRUGUÉS, Irene; BOADA, Coloma; COSTA, Xavier (eds.). El monestir de Sant Joan. Primer
cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2019.
MASDÉU, Raimon. El monestir femení de Sant Joan de l’Erm (1228-1466). Ajuntament de Sant
Just Desvern, 2019.
MIR DEL POZO, Immaculada. Les pintures de la volta de la girola i la decoració interior del
monestir de Sant Pere de Besalú. Besalú: Amics de Besalú, 2019.
REYES, Toni; ROGER, Aitor. Església, parròquia i societat a Blanes al segle XX. Blanes:
Ajuntament de Blanes, 2019. Col·lecció Fons de l’Arxiu.
ROCA, Maria Carme. Abadesses i priores a la Catalunya medieval. Barcelona: Editorial Base,
2014.
TORRAS CORTINA, Miquel. Navarcles a l’època feudal (segles X-XII). Manresa: Centre d’Estudis
del Bages, 2019. Monogràfics 30.
VILA CORTINA, Mireia. Les ínyigues. L'entorn femení d'Ignasi de Loiola a Manresa. Manresa:
Zenobita edicions, 2019.
Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona
BARCONS, Laia. Doble manuscrit. Restauració d’un llibre capbreu. Treball final del Grau de
Conservació i Restauració de Béns Culturals. ESCRBCC: setembre 2019.
BRUGUÉS, Irene; BOADA, Coloma; COSTA, Xavier (eds.). El monestir de Sant Joan. Primer
cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2019.
La Revista de Festa Major. Roses: Ajuntament de Roses, 2019.
Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat
BRUGUÉS, Irene; BOADA, Coloma; COSTA, Xavier (eds.). El monestir de Sant Joan. Primer
cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2019.
DD AA. Temps de forja. Els inicis i l'alta edat mitjana, segles V-XII. Lleida: Pagès editors; Bisbat
de Lleida, 2008. Arrels Cristianes núm. 1.
DD AA. Temps de consolidació. La baixa edat mitjana, segles XIII-XV. Lleida: Pagès editors;
Bisbat de Lleida, 2008. Arrels Cristianes núm. 2.
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DD AA. Temps d'expansió, temps de crisi i de redefinició. L'època moderna, segles XVI-XVIII.
Lleida: Pagès editors; Bisbat de Lleida, 2007. Arrels Cristianes núm. 3.
DD AA. Temps de llums i ombres. Temps d'Esperança. L'època contemporània, del segle XIX fins
als nostres dies. Lleida: Pagès editors; Bisbat de Lleida, 2009. Arrels Cristianes núm. 4.
FUSTER, Gabriel. Història de Manacor. Palma: Lleonard Muntaner Edicions, 2006.
DURAN, Bàrbara. Deixem Lo Dol, Goigs i músiques de Pasqua als inicis del tercer mil·lenni. Tesi
doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

3. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Enguany l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
(ESCRBCC) ha finalitzat la restauració dels següents documents:
• Cobrat del bienni de 1777 y 1778 del Real Monestir de Sant Daniel per Geroni Sitjar y Boix
prevere, 1777-1778 (AMSDG MSDG Llibre de comptabilitat 11)
• Capbreu o memorial de totes les rendes del monestir de Santa Clara de Barcelona, 1450
(AMSBM MSCB Memorial de rendes, plecs, índexs censos i censals núm. 411)
També aquest 2019 s’ha iniciat projecte Apadrina un
tros d’història, un projecte de col·laboració entre el SAF
i el Taller de Restauració de Document Gràfic del
monestir de Sant Pere de les Puel·les per restaurar els
fons dels monestirs gestionats pel SAF a través de
micromecenatge.
La primera campanya s’ha desenvolupat entre juny i
desembre de 2019, i han participat 13 padrins i
padrines que han ajudat a fer possible la restauració de
17 documents:
•
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Confirmació de Pere III el Cerimoniós al monestir de Santa Clara de Barcelona dels
privilegis de protecció del monestir concedits per reis precedents, 1338 (AMSBM
MSCB Col·lecció de pergamins núm. 790); apadrinat per Pablo Portabella.

•

Llibre de la procura menor del monestir de Sant Pere de les Puel·les, 1564-1567
(AMSPP MSPP Procura Menor núm. 218); apadrinat per una padrina anònima.

•

Els primers quinze documents de la sèrie correspondència corresponents als abadiats
d’Isabel Armengol, Joana de Palau, Violant Despés, Isabel de Cartellà, Isabel de Villalba
i Francesca de Aones (1448-1639) del fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les
(AMSPP MSPP Correspondència), apadrinat pel grup d’alumnes del curs Construeix la
teva vida espiritual 2018-2019 com obsequi a la comunitat.
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En matèria de conservació preventiva, a l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat s’ha
dut a terme una actuació per aturar la proliferació de lapismes al dipòsit de l’arxiu intermedi
de la comunitat.
El SAF també ha assistit a la jornada Criteris d’intervenció i conservació preventiva dels fons
documentals que el 3 d’octubre de 2019 va organitzar el Centre de Restauració de Béns
Culturals de la Generalitat en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals
de Catalunya; i ha participat en l’estudi L’estat actual del sector de la conservació-restauració a
Catalunya impulsat pel CRAC (Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya).
El nombre total d’intervencions de restauració d’aquest 2019 ha estat molt superior al dels
altres anys gràcies a l’èxit que ha suposat la primera campanya del projecte Apadrina un tros
d’història. Malgrat això, les actuacions de conservació preventiva i neteja mecànica s’han vist
reduïdes a la mínima expressió, conseqüència directa, en bona part, de la manca d’estudiants
en pràctiques durant els dos últims cursos i del canvi de programa del curs Construeix la teva
vida espiritual.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS
RESTAURADES

UNITATS DOCUMENTALS
NETEJADES

AMSPP

16

0

AMSDG

1

0

AMSBM

2

0

19

0

TOTAL
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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
A partir de 2019 el SAF va passar a comptabilitzar els assistents de les visites d’arxiu entre el
nombre total d’usuaris únics. Això ha fet que enguany la xifra d’usuaris únics dels arxius del
SAF s’hagi vist molt incrementada respecte als anys anteriors, on tan sols es comptabilitzava
com usuaris únics dels arxius aquells que feien consultes de tipus arxivístic. Això explica que es
passi del 41 usuaris únics el 2018, als 360 de 2019.
USUARI ÚNIC ARXIUS SAF

intern

extern

Presencial

no presencial

SUBTOTAL
usuari únic
per arxiu

AMSPP

248

21

255

14

268

AMSDG

2

14

10

6

16

AMSBM

65

11

64

12

76

AMSFM

6

0

3

3

6
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USUARIS
ÚNICSTOTAL

ARXIU

SUBTOTAL
tipus d’usuari

Tipus d’usuari

321

46

332

367

Podem concloure que la tipologia d’usuari dels arxius del SAF és un usuari intern i presencial,
és a dir, un usuari que es desplaça fins el monestir i accedeix als serveis de l’arxiu monàstic a
través de la comunitat; ja que el major nombre d’usuaris únics corresponen a persones que
visiten el monestir (306 dels 367). En canvi l’usuari del SAF que accedeix a l’arxiu per consultar
els seus fons representa un nombre molt més reduït (61 usuaris), però més fidelitzat i divers,
que sol usar el servei més d’un cop i alterna les consultes amb presencials i no presencials.
En tot cas, la tendència d’ús dels arxius del SAF es manté, i és l’AMSPP el que continua atraient
més usuaris anuals amb diferència dels altres centres. Al mateix temps, l’AMSBM s’ha
consolidat com el segon centre del SAF amb més usuaris, per sobre de l’AMSDG.
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CONSULTES SAF

presencial

per correu electrònic

telefònica

visita

SUBTOTAL
consultes
per arxiu

AMSPP

21

18

3

244

286

AMSDG

27

10

1

0

38

AMSBM

3

12

3

62

80

AMSFM

7

11

0

0

18

58

51

7

306

CONSULTES
TOTAL

Tipus de consulta
ARXIU

SUBTOTAL
tipus de
consulta

422

Podem notar com durant el 2019 s’han incrementat el nombre total d’usuaris a l’AMSPP, s’han
doblat les consultes presencials i les visites; que els usuaris de l’AMSDG s’han mantingut
estables amb un lleuger ascens i que les consultes electròniques a l’AMSBM s’han gairebé
duplicat mentre que han disminuït el nombre de visitants a la meitat. Per altra banda, és la
primera vegada en vuit anys que el dipòsit documental de la comunitat de la Santa Família de
Manacor, gestionat per l’AMSBM, té un nombre destacat de consultes i d’usuaris.
Finalment, observem com el 2019 s’han recuperat en línies generals el número d’usuaris i
consultes respecte el 2016, després del descens experimentat el 2017 i 2018.

2. DOCUMENTS CONSULTATS
ARXIU
AMSPP

497

AMSDG

343

AMSBM

208

AMSFM

1.177

TOTAL

14

UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES

2.225

El nombre d’unitats documentals consultades s’ha duplicat i triplicat als centres d’arxiu dels
monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Daniel de Girona, respectivament; mentre que ha
minvat a l’arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat. Però ha estat sobretot el nombre
d’unitats documentals consultades al fons de la comunitat de La Santa Família de Manacor, en
motiu de l’elaboració del llibre Ses Corioses. La Congregació de les Serventes de la Santa
Família, el que ha fet que el 2019 sigui l’any amb el nombre més gran d’unitats documentals
consultades, doblant gairebé el segon millor registre (1341 UD consultades el 2016).

3. REPRODUCCIONS
És resultat també de l’elaboració del llibre Ses
Corioses. La Congregació de les Serventes de la
Santa Família l’increment de més del doble del
nombre total de reproduccions d’unitats
documentals dels fons gestionats pel SAF.
ARXIU

UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES

AMSPP

105

AMSDG

92

AMSBM

224

AMSFM

1.102

TOTAL

1.523

4. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA
Durant el 2019 s’han realitzat els següents treballs de recerca i investigació gràcies a la
consulta dels fons custodiats pel SAF:
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
- La situació cultural a Barcelona en els segles IX i X
- Els Lirana de Montmeló
- Els Picalqués d'Esplugues de Llobregat a l'Edat Mitjana i Moderna
- L’església de Sant Pere de les Puel·les en temps de l’abadessa Violant d’Espés (1585-1586)
- Les deodicates de Banyols de l’Hospitalet
- Els Cuscó de Palaudàries
- Exemples sobre cal·ligrafia de lletra gòtica
- Francesc Vilar, organista de Sant Pere de les Puel·les, 1726-1742
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-

Polinyà a l’època medieval
Inventari i estudi de manuscrits hagiogràfics medievals catalans
Diagramació del procediment d’expedient d’activitats culturals del fons del SAF
De Serventes a Benedictines. Una transformació en una Església en renovació

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona
- El sepulcre de Sant Daniel del mestre Aloi de Montbrai
- Receptari monàstic del segle XX
- El monestir cistercenc de Valldemaria
- El mas Homs de la vall de Sant Daniel
- Art i música al monestir de Sant Daniel en època moderna
- El monestir de Sant Benet de Mataró
- Música i cerimònia a Girona, 1500-1650
- Blanes a l’època medieval
- La restauració del capbreu de Camareria 11 del monestir de Sant Daniel de Girona
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
- La vida de la monja Plàcida Genescà i Caballé de Santa Clara de Barcelona
- Els Cuscó de la Granda del Penedès
- L’heràldica de la família Corbera a Catalunya
- Revisió de la història franciscana
- Estudi comparatiu de les vocacions religioses femenines a França i Espanya (1830- 1910)
- Objectes, espai i ús cerimonial. Els inventaris del monestir de Santa Clara de Barcelona
- Les cartes reials del fons del monestir de Santa Clara de Barcelona
- De Serventes a Benedictines. Una transformació en una Església en renovació
Dipòsit d’arxiu de la comunitat de Santa Família de Manacor (AMSBM)
- La música al servei del culte i la cultura. El fons musical de la Congregació de les Serventes
de la Santa Família
- La memòria viva d’una congregació. Entrevista a la mare Margalida-Antònia Lliteras
- La Sagrada Família de Manacor. Una iniciativa de Antoni MariaAlcover, un proyecto de Joan
Rubió i Bellver
- Antoni M. Alcover i les Serventes de la Santa Família: el paper de la dona i la religiositat
popular al començament del segle XX
- De Serventes a Benedictines. Una transformació en una Església en renovació
- Bartomeu Domenge i Antònia Domenge, fundadors de la Congregació de les Serventes de la
Santa Família de Manacor
- La Congregació de Serventes de la Sagrada Família
- L’aportació de les Serventes a la religiositat popular i al patrimoni artístico-religiós de
Manacor
La mitjana anual de treballs duts a terme amb els fons del SAF es troba a l’entorn dels 20
estudis anuals;aquest 2019 el nombre total s’ha elevat a 35, gràcies sobretot a l’obra Ses
Corioses. La Congregació de les Serventes de la Santa Família.
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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 des de 2014, el SAF ha seguit desenvolupat la línia de
projectes culturals commemoratius amb el projecte La Santa Família de Manacor, de
congregació a monestir benedictí (1969-2019).

1. VISITES GUIADES
EL 2019 s’han dut a terme 22 visites guiades als centres d’arxiu del SAF amb 322 usuaris. Això
suposa un increment del 19% de visites i del 21% d’assistents respecte l’any anterior, motivat
en gran mesura per la consolidació de les visites guiades al monestir de Sant Pere de les
Puel·les de la mà de la pròpia comunitat. Només dues de les vint-i-dues visites han estat
programades directament pel SAF.
DATA

VISITA A…

ASSISTENTS

19/01/2019

l'AMSPP del Grup d’amigues i amics del MSPP

12

24/01/2019

l’AMSBM de la directora General de Patrimoni de la
Generalitat i el Servei de Coordinació d’Arxius

3

09/02/2019

l'AMSPP dels alumnes del curs de Cal·ligrafia del MSPP

12

22/02/2019

l'AMSPP un grup de l’Associació de guies de turisme de
Catalunya

20

18/03/2019

l'AMSPP un grup de l’Associació de guies de turisme de
Catalunya

16

31/03/2019

l'AMSPP alumnes del curs sobre monacat de GaudirUB

9

07/04/2019

l'AMSPP el Grup d’amigues i amics del monestir de SPP

20

23/04/2019

l'AMSBM dels monjos de Solius

5

04/05/2019

l'AMSPP alumnes del curs de Cal·ligrafia del monestir de SPP

8

18/05/2019

l'AMSPP Centre-Teatre de Sarrià

20

27/05/2019

l'AMSPP grup Guillem

6

28/05/2019

l'AMSPP un grup de la Universitat Blanquerna

15

05/06/2019

l'AMSBM del grup Cantoría

5

08/06/2019

l'AMSPP la Coral Heura de l’Hospitalet

25

08/06/2019

l'AMSPP visites de la Setmana Internacional dels Arxius

20

17

17/06/2019

l'AMSBM de Congrés Interconfesional de Religiosos

47

28/09/2019

l'AMSPP alumnes del curs de Cal·ligrafia del monestir de SPP

9

05/10/2019

l'AMSPP dels alumnes del curs Descobreix la teva vida
espiritual del monestir de SPP

12

20/10/2019

l'AMSPP Grup d’amigues i amics del monestir de SPP

16

10/11/2019

l'AMSPP visita del president Torra i família

10

16/11/2019

l'AMSPP el Centre-Teatre de Sarrià

10

23/11/2019

l'AMSPP Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet
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TOTAL

322

2. ACTIVITATS CULTURALS
Enguany el SAF ha dut a terme quatre activitats culturals al marge de les activitats organitzades
o programades en relació als dos projectes anuals: La Santa Família de Manacor, de
congregació a monestir benedictí (1969-2019) i Apadrina un tros d’història. Ara bé, tres de les
quatre activitats són resultat de projectes d’anys anteriors.
 Audició Spiritus Domini. Missa de Pentecosta del segle XVII
(Monestir de Sant Pere de les Puel·les, 13 gener 2019)
Enguany, per manca de finançament del projecte Cants des del claustre, només s’ha dut a
terme una audició, que va tenir lloc el 13 de gener a l’església del monestir de Sant Pere
de les Puel·les davant de cinquanta-un assistents per part dels cors Schola Gregoriana de
Catalunya i Dones de Cor.

 Conferència Dones al poder! Les monges de
Sant Joan en la societat comtal dels segles IX-XI
(Sant Joan de les Abadesses, 7 març 2019)
Aquesta conferència, impartida pel SAF en el
marc d’una sortida cultural de l’Aula d’Extensió
Universitaria d’Argentona, s’emmarca encara en
les activitats derivades del projecte Sant Joan de
les Abadesses, mil anys d’absència.

18

 Conferència Plàcida Genescà i Caballé. Una arxivera amb arrels manresanes
(Manresa, 28 març 2019)
La conferència, programada pel Centre d’Estudis
del Bages i organitzada pel SAF amb la
col·laboració de Núria Jornet-Benito, professora
de la Universitat de Barcelona, va comptar amb
una quarantena d’assistents que van descobrir la
figura històrica de Plàcida Genescà, manresana i
monja arxivera del monestir de Santa Clara de
Barcelona. Una conferència fruit de la tasca de
recerca prèvia de la germana arxivera Coloma
Boada de Sant Benet de Montserrat.

 Participació al curs
Espais, objectes i pràctiques en
l’espiritualitat medieval. Espais i
paisatges d’espiritualitat a la
Catalunya medieval
(novembre 2019)
L’arxivera en cap del SAF va
participar al curs de GaudirUB,
coordinat per Xavier Costa com a
membre del projecte de recerca I+D
Paisatges monàstics, amb una secció
sobre els espais interiors dels
monestirs medievals.

3. PROJECTES
Enguany, el SAF ha elaborat i dut a terme dos projectes nous: La Santa Família de Manacor, de
congregació a monestir benedictí (1969-2019) i Apadrina un tros d’història.
PROJECTE LA SANTA FAMÍLIA DE MANACOR, DE CONGREGACIÓ A MONESTIR BENEDICTÍ (1969-2019)
Per tal de commemorar els cinquanta anys del pas a benedictines de la Congregació de les
Serventes de la Santa Família i la fundació del primer monestir benedictí femení de les Illes
Balears, el monestir de La Santa Família de Manacor, el monestir de Sant Benet de Montserrat
a través del SAF va desenvolupar aquest projecte conformat per 3 activitats:
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 Conferència Església i societat a Mallorca en un context de canvi: 1969, una data plena
d’esperances + concert de Polissonia
(Manacor, 11 maig 2019)
El dissabte 11 de maig a la tarda,
l’historiador i professor de la Universitat de
les Illes Balears, Pere Fullana Puigsever, va
impartir una conferència sobre el context
social i religiós de la Mallorca de mitjans
segle XX que va viure el canvi de serventes a
benedictines de les monges de Manacor. Va
cloure l’acte el grup Polissonia que va oferir
un bell concert i per acabar es va compartir
una copa de cava i unes ensaïmades casolanes al pòrtic del monestir.

20

 Missa presidida pel bisbe de Mallorca + acte de germanor amb ball de bot
(Manacor, 12 maig 2019)
El diumenge 12 a l’església del monestir de La Santa Família de Manacor es celebrà, amb
un acte litúrgic presidit pel bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull i acompanyat per
membres representats de les comunitats de Sant Benet de Montserrat, Sant Pere de les
Puel·les i Sant Daniel de Girona, els 50 anys del pas a benedictines de la Congregació de
les Serventes de La Santa Família. La diada es va cloure amb un acte de germanor amb la
comunitat cristiana i amics del monestir, on es ballà el ball de bot.
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 Publicació Ses Corioses. La Congregació de les Serventes de la Santa Família
(Manacor, finals 2020)
Aprofitant aquesta celebració, la
comunitat de Sant Benet de
Montserrat i la Federació Catalana
de Monges Benedictines han
volgut dur a terme una monografia
sobre la Congregació de les
Serventes de la Santa Família i el
pas a benedictines el 1969, per tal
que romangui com a testimoni de
la vida d’aquelles dones que
deixaren petjada al poble de
Manacor i a la seva gent a través de la seva obra i acollida.
acol
Participen en aquesta monografia commemorativa i col·lectiva:
col·lectiva: Maria Magdalena
Gelabert, Francesc Vicens, Pere Fullana, Soledad Liaño, Pere Terrassa, Bàrbara Duran,
Antònia Matamalas,
s, Coloma Boada, Irene Brugués i Bernat Nadal.

APADRINA UN TROS D’HISTÒRIA
Amb motiu de l’inici
’inici de la nova etapa del Taller de Restauració de Document Gràfic del
monestir de Sant Pere de les Puel·les, es va elaborar el projecte de micromecenatge Apadrina
un tros d’història per aconseguir el finançament per apadrinar documentació
documentació patrimonial dels
monestirs de les benedictines que requereixen d’intervencions urgents per la seva conservació
i que no es poden dur a terme per manca de finançament propi i públic.
La primera campanya, la de 2019, es van posar
a apadrinament 23 documents
ocuments:
• 7 pergamins reials del fons del monestir de
Santa Clara de Barcelona
• el llibre de procura menor del monestir de
Sant Pere de les Puel·les de 1565-1567
• els primers 15 documents de la sèrie
correspondència del fons del monestir de
Sant Pere de les Puel·les
Dels 23 documents, 17 han pogut ser
restaurats durant el 2019 gràcies a 13
padrins/padrines. Un èxit inesperat!
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 Visita conjunta a l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les i al Taller de
Restauració de Document Gràfic del mateix monestir
(Sant Pere de les Puel·les, 8 juny 2019)
En motiu del Dia Internacional dels Arxius (9 de juny) i en relació al projecte Apadrina un
tros d’història, es va programar una visita conjunta a l’arxiu monàstic de Sant Pere de les
Puel·les i al seu Taller de Restauració. Els 20 assistents van poder conèixer els dos serveis i
els documents de la primera campanya d’apadrinament.

Al marge d’aquest dos gran projectes, a finals d’any, el SAF ha començat a treballar en
l’organització dels dos principals projectes pera l’any 2020:
• la creació i posada en marxa d’una associació d’interès cultural i d’utilitat pública
• el projecte de commemoració dels 1075 anys de la consagració de l’església
fundacional del monestir de Sant Pere de les Puel·les i els 75 anys de l’actual
En relació al primer projecte, l’arxivera en cap del SAF ha realitzat la formació específica a
Torre Jussana, centre de serveis per a les associacions de l’Ajuntament de Barcelona, per tal
d’ampliar els seus coneixements sobre captació de fons per a projectes associatius i disseny i
avaluació de projectes associatius.
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4. PUBLICACIONS
El 2019 ha estat un any molt prolífic en publicacions, s’han elaborat dos articles, ha sortit una
monografia i s’ha treballat en l’elaboració de dues
d
altres publicacions.
 Article Santa
ta Margarida de Roses.
Roses Un cenobi
femení enmig de la plana de l’Empordà
(Roses, juliol 2019)
Per petició de l’Ajuntament de Roses, el SAF va
participar en la revista de festa major amb un article
divulgatiu sobre el monestir femení de Santa
Sa
Margarida de Roses (1225-1461),
(1225
ja que per la seva
annexió el 1461 al monestir de Sant Daniel de
Girona, l’arxiu d’aquest darrer monestir conserva la
seva documentació.

 Monografia El monestir de Sant Joan.
Joan
Primer
rimer cenobi femení dels comtats catalans
(c. 887-1017)
(novembre 2019)
A finals d’any ha vist la llum aquesta monografia,
la primera exclusivament sobre el monestir
femení de Sant Joan, que és fruit del projecte de
2017 Sant Joan de les Abadesses, mil anys
d’absència i de la jornada d’estudi i divulgació
que es va dur a terme l’octubre d’aquell any.
Editada per la parròquia de Sant Joan de les
le
Abadesses sota la direcció d’Irene
d’
Brugués,
Coloma Boada i Xavier Costa ha estat publicada
per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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 Article Les cartes de les reines al monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona:
una tipologia documental a l’arxiu monàstic i els vincles amb les dones de la corona
Catalanoaragonesa
(juliol 2019)
També durant aquest any s’ha
elaborat aquest article, que s’ha
presentat a la nova etapa de la
revista Arxiu de Textos Catalans
Antics, i que edita i analitza les cartes
de les reines d’Aragó que es
conserven al fons del monestir de Santa Clara de Barcelona (Arxiu del Monestir de Sant
Benet de Montserrat) des de dues perspectives connectades: d’una banda, per situar-les
en el context d’un fons monàstic, el seu tractament i visibilitat; de l’altra, com a vehicle de
la relació que va establir-se entre diferents sobiranes i també infantes amb aquest
monestir de clarisses de la ciutat de Barcelona.
 Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona
(1039-1241)
Després d’entregar el maig de 2016 a la Fundació
Noguera el diplomatari dels primers tres-cents vinti-dos documents de la col·lecció de pergamins de
Santa Clara de Barcelona, conservada a l’Arxiu del
monestir de Sant Benet de Montserrat, el setembre
de 2019 es van rebre les primeres galerades. Així,
durant els darrers mesos de 2019 s’ha treballat en
la seva correcció i s’espera continuar aquesta tasca
durant la primera meitat de 2020 perquè el
diplomatari pugui ser editat ben aviat.
 Monografia Ses Corioses. La Congregació de les
Serventes de la Santa Família
Finalment, aquest any s’ha treballant en la programació, coordinació i elaboració de la
monografia commemorativa dels 50 anys del pas de les Serventes de Manacor a
Benedictines. L’obra, coordinada per Pere Fullana, Coloma Boada i Irene Brugués, ha
suposat l’estudi i digitalització de bona part de la documentació dels fons de mossèn
Bartomeu Domenge i de la Congregació de les Serventes de la Santa Família, així com de
les sèries de correspondència i cròniques dels fons de Sant Benet de Montserrat, Sant
Pere de les Puel·les i de la Federació Catalana de Monges Benedictines.
Es preveu que l’obra surti a la tardor de 2020.
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RESUM ACTIVITATS SAF 2019
Núm.
activitats

Núm.
assistents

Visites guiades als centres d’arxiu

22

322

Activitats de formació

4

132

Audicions

2

81

Publicacions

5

0

27

534

Tipus d’activitat

TOTAL

En resum, en el 2019 el nombre de visites guiades en relació a l’any anterior s’ha incrementat,
així com el nombre d’assistents, ja que s’ha vist consolidada i a l’alça l’oferta de visites per
grups als monestirs que inclouen la visita a l’arxiu; especialment al monestir de Sant Pere de
les Puel·les. Per la seva banda, enguany, les activitats culturals al marge dels projectes anuals
han estat fruit, en la seva majoria, d’activitats derivades de projectes antics. Així, s’han fet el
doble d’activitat formatives que el 2018, però amb un nombre d’assistents molt similars, i dues
audicions com l’any anterior, però que han comportat molt menys públic. Les publicacions
treballades han estat més, però no han comportat públic ja que no s’han organitzat actes de
presentació o no han pogut ser editades en el 2019.
En conseqüència, s’observa com el 2019 ha estat un any on les activitats plantejades pel SAF
han tingut poc impacte; s’han fet més activitats que el 2018 (33 al 2019 respecte les 27 del
2018), però s’han comptabilitzant molts menys usuaris (534 el 2019 respecta els 807 del 2018).
Una dinàmica inversa a la de l’any passat.

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 2019 del SAF és:
Núm.
consultes/activitats

Núm.
usuaris/assistents

ARXIUS

116

3871

ACCIÓ CULTURAL

33

534

149

921

RESUM FINAL SAF 2019

TOTAL

1

Només 61 dels 387 usuaris únics dels arxius del SAF corresponen a consultes arxivístiques, la resta
responen a usuaris que han fet visites als centres.
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Si analitzem els resultats de la taula anterior podem observar com els serveis arxivístics oferts
pel SAF s’han incrementat en nombre de consultes i d’usuaris únics d’arxiu. I si comptabilitzem
tots els usuaris de les visites ofertes també per les comunitats es superen en una setantena els
usuaris totals del 2018.
En canvi, els resultats de l’acció cultural no han estat tant bons com el 2018 —que ja s’havien
vist reduïts respecte el 2017—, doncs amb més activitats s’han atret menys assistents. Fet que
pot deures, en bona part, al plantejament en clau més interna dels dos projectes culturals de
2019, també als esforços esmerçats en la recerca, estudi, redacció, coordinació i correcció de
les diverses publicacions en què s’ha treballat i es continua treballant.
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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 2019 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 anys anteriors; cal destacar l’augment constant dels seguidors a
Twitter.
RESUM dels CANALS DE COMUNICACIÓ del SAF
www.federaciobenedictines.cat

expo/mongesapalau/

Entrades

Visitants

Visites

Visitants

Visites

10

5.961

52.048

2674

11.530

FACEBOOK

TWITTER

Amistats

M’agrada

Tuits

Seguidors

Agradaments

413

237

9.576

1.403

6.291

Academia.edu

MailingSAF

Articles

Seguidors

Enviaments

Inscrits

% obertures

1

80

6

190

61,6

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. El nombre de visites i visitants a la web del SAF ha disminuït en línies generals,
mentre que l’espai expositiu Monges a palau! ha tingut molt bona acollida.
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2. ACTES DE COMUNICACIÓ
Aquest any els actes de comunicació encara s’han vist més reduïts respecte al 2018, i això que
es venia d’una dinàmica de disminució respecte el 2017. Amb tot, l’impacte en els mitjans de
comunicació depèn molt del tipus de projecte que es duu a terme i de la seva relació amb un
territori determinant.
 Reportatge 50 anys de presència
benedictina a Manacor
(Manacor, 17 juny 2019)
La Secretaria de Comunicació del
Bisbat de Mallorca va entrevistar la
germana
Margalida
Antònia
Lliteras, responsable del monestir
de La Santa Família de Manacor, en
motiu de la celebració dels 50 anys
del pas a benedictines.

 Notícia 50 anys de vida benedictina a Manacor
(Manacor, 13 maig 2019)
L’Agència Baleària, servei d’informació catòlica,
va dedicar un reportatge a l’efemèride i als
actes de commemoració que es van celebrar.
 Monestir Benedictines Santa Família (50 anys)
(Manacor, 5 maig 2019)
La web de l’Església de Manacor també es feu
ressò dels actes dels 50 anys del pas a
benedictines de la Congregació de les
Serventes de la Santa Família.
 Entrevista de La veu de Sant Joan
(Sant Joan de les Abadesses, 17 desembre 2019)
L’emissora local de Sant Joan de les Abadesses, La veu de Sant Joan, ha entrevistat
l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués, i mossèn David Compte, rector de la parròquia de
Sant Joan de les Abadesses, en relació a la publicació de la monografia El monestir de Sant
Joan. Primer cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017.)
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4. COL·LABORACIONS
Durant el 2019 el SAF ha mantingut les col·laboracions amb les diverses entitats que, any rere
any, donen suport i ajut a les activitats del SAF:
Col·laboració en el marc de línies d’ajut o subvenció
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•

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 que depenen d’aquesta
institució i pels seus habitants. El 2019 ha estat el cinquè 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 III. Un projecte triennal que ha
arribat a la seva fi aquest 2019.

•

Direcció General d’Afers Religiosos
Enguany el SAF ha rebut el suport
retroactiu de la Direcció General d’Afers
Religiosos de la Generalitat al projecte de l’exposició virtual Monges a palau! El monestir
de Santa Clara de Barcelona al Palau Reial 1718-1936 desenvolupat durant el 2018.

•

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Malgrat que el 2019 el Departament
de Cultura de la Generalitat ha retirat
el seu suport econòmic al SAF, s’han
mantingut converses amb la Sra. Elsa Ibar, directora general de Patrimoni, i la Sra. Maria
Àngels Torra, directora de Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, per intentar restablir
i consolidar la seva col·laboració i ajut en la nova etapa que el SAF emprendrà el 2020
amb la seva transformació en associació cultural i patrimonial.
En aquest marc, el 24 de gener de 2019, la
Sra. Elsa Ibar va visitar el monestir i l’arxiu
de Sant Benet de Montserrat.

Col·laboració amb universitats i centres de recerca
Durant el curs acadèmic 2018-2019 el SAF no va poder acollir alumnes en pràctiques a causa
de la baixa laboral per maternitat de l’arxivera del SAF, i aquest curs 2019-2020, malgrat que
s’ha reactivat la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de
Barcelona, no hi ha hagut cap alumne interessat en fer les pràctiques a algun dels nostres
centres d’arxiu. Esperem que de cara el proper curs la situació es reactivi.
També durant el 2019 s’ha iniciat la nova col·laboració del SAF com a Entitat Promotora
Observadora al projecte d’investigació I+D Paisatges monàstics. Representacions i
virtualitzacions de la realitat espiritual i material en el Mediterrani Occidental (s. VI-XVI) de la
Universitat de Barcelona,
dirigit
per
les
investigadores
principals
Núria Jornet-Benito i Marta
Sancho.
En el marc d’aquest
projecte iniciat el 2019, es
va participar en el seu
primer workshop.

Col·laboració amb fundacions, entitats i particulars
•

Schola Gregoriana de Catalunya, Auditexaudi i Santi Figueras
Enguany 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; si bé només s’ha realitzat una audició.

•

Fundació Joan Maragall. Cristianisme i cultura
També s’ha continuat participant en el Seminari Història i Religió de la Fundació Joan
Maragall, creat el 2016 per Jaume Dantí, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat
de Barcelona.

•

Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics
Com a membre de la comissió executiva del
Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya
(SAEC) des de 2018, l’arxivera en cap del SAF ha
continuat treballant en la renovació del
funcionament permanent del SAEC.
També va participar en la taula d’experts4 sobre Conservació i preservació del patrimoni
documental del Pla d’Arxius de Catalunya en nom del SAEC i representant els arxius de
l’Església.
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Per altra banda, com cada any la trobada anual del SAEC fou el primer dimarts de juliol,
enguany a Lleida, on les companyes de l’arxiu de la catedral i diocesà d’aquesta ciutat ens
acolliren molt amablement.

Finalment, aquest 2019 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, 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 tota
l’ajuda i suport, ofert desinteressadament, al SAF
en 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 personal.
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 una representant designada per
l’abadessa, la secretària de la Federació Catalana de Monges Benedictines i responsable del
SAF, 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 secretària de la Federació Catalana de Monges Benedictines i
responsable del SAF; 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 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 i el dipòsit
del monestir de La Santa Família de Manacor
o Irene Brugués per l’Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les, i el dipòsit del fons
de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós, i per l’Arxiu del monestir de Sant Daniel
de Girona
Des d’aquest any el SAF compta amb el suport puntual en matèria de restauració i conservació
pels seus fons del Taller de Restauració de Document Gràfic del monestir de Sant Pere de les
Puel·les. Però en línies generals cal dir que el 2019 ha estat un any de disminució dels efectius
personals amb què comptava fins ara el SAF, sobretot a causa de la manca d’estudiants en
pràctiques.
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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

Col·laboradora interna

Membre de la comunitat que col·labora amb el SAF

4

Col·laboradors externs

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

7

TOTAL

13

2. INFRAESTRUCTURA
Dipòsit d’arxiu

Sala de consulta

ARXIU

34

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

51 ml

91 %

Comparteix l’espai
amb el dipòsit d’arxiu

2

AMSFM

20 m2

8 ml

76 %

-

-

ACSMP

3 m2

2,5 ml

38 %

-

-

TOTAL

153 m2

177,2 ml

75,2 %

60,2m2

8

3. 3

3. MEMÒRIA ECONÒMICA
SAF 2018
MEMÒRIA ECONÒMICA SAF 2019
CONCEPTE

IMPORT

ENTRADES
Subvenció de la Diputació de Barcelona

14.000,00 €

Recursos propis de la Federació

14.952,89 €
TOTAL ENTRADES

28.952,89€

SORTIDES
Despesa de personal

28.609,97 €

Serveis informàtics

277,92 €

Serveis comptables

65,00 €
TOTAL SORTIDES - 28.952,89 €

RESUM
TOTAL ENTRADES

28.952,89 €

TOTAL SORTIDES

- 28.952,89 €
TOTAL

00,00 €
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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
saf.mbc@gmail.com

www.federaciobenedictines.cat
@SAFmbc
www.facebook.com/saf.mbc
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