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PRESENTACIÓ 

 

El dia 5 de desembre de 2019 s’aprovava l’erecció canònica de la Congregació Santa 
Hildegarda, integrada pels monestirs de benedictines de tres de les quatre federacions 
espanyoles i pel de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. Era la culminació del procés de 
renovació que Roma va iniciar el 2014 amb una enquesta adreçada als monestirs d’arreu del 
món. Aquest sondeig va donar com a resultat la publicació per part del Papa Francesc d’una 
Constitució Apostòlica Vultum Dei quaerere  (Buscar el rostre de Déu), de 22 de juliol de 2016, 
sobre l’estil de vida de les monges i un document més jurídic, la instrucció aplicativa Cor orans, 
publicada el 15 de maig de 2018, en la qual s’obliga als monestirs a pertànyer a noves 
estructures de comunió. Aquest fet, ha suposat la creació de congregacions, com també de 
federacions. De resultes de la creació de la Congregació Santa Hildegarda i de la sortida del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les de la Federació Catalana de Monges Benedictines (FCMB) 
per entrar a aquesta congregació, la Federació, amb només dos monestirs, no podia continuar. 
Però per la necessitat de tancar tots els tràmits civils oberts (subvencions, contractes, 
projectes…), la Federació va demanar a la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les 
Societats de Vida Apostòlica de Roma, allargar el seu funcionament fins a finals de l’any 2020. 
Amb data de 27 de juliol de 2020, es va concedir aquesta pròrroga fins a 31 de desembre de 
2020. 

Si la Federació tancava, el SAF —que en depenia jurídicament— havia de tancar. I, per tant, 
aquest 2020 ha estat un any d’adéus, de comiats, de final d’etapa. S’han viscut dos adéus: el 
primer, a principis d’any, quan l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona deixava de formar 
part del SAF —per iniciar el seu camí amb un projecte propi de gestió integral del patrimoni 
per part de la Fundació del monestir de Sant Daniel—; i el segon, a finals d’any, amb la 
dissolució de la Federació Catalana de Monges Benedictines i del SAF. També ha estat un any 
atípic, estrany, a causa  de la pandèmia de Covid19, per l’emergència sanitària, pels 
confinaments, restriccions, la distància social… que ha portat a reprogramar i anul·lar moltes 
activitats programades.  

Però malgrat tots els entrebancs, el 2020 ha estat un any on hem vist publicat el primer 
projecte d’edició del SAF, el Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa 
Clara de Barcelona (1039-1241), que iniciàvem a finals de 2012, vam entregar a la Fundació 
Noguera a mitjans de 2016 i que, finalment, ha sortit publicat a inicis d’aquest 2020; i també 
l’últim, la monografia coral Ses Corioses. La vida d’una congregació femenina al Manacor del 
segle XX. Dues publicacions ben distants en l’espai i el temps que resumeixen perfectament la 
tasca del SAF en aquests més de nou anys de servei: creació i difusió de coneixement a l’entorn 
del monaquisme benedictí femení català, des dels arxius, per la comunitat científica i, 
sobretot, per la societat en general; conservar i gestionar el patrimoni documental de les 
benedictines de Catalunya per apropar la seva memòria i el seu testimoni de vida. 

Així doncs, la memòria que teniu entre mans és, ara sí, la darrera del SAF. Després de gairebé 
deu anys d’intensa activitat, el SAF posa fi a una etapa per transformar-se en una nova entitat 
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de nom ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. Acomiadem el 2020 i tots aquests anys de 
treball silent entre els arxius, d’activitat cultural i divulgativa i d’interessants projectes 
col·laboratius. Però no us volem dir adéu. No ens acomiadem de tots vosaltres,  col·laboradors, 
usuaris, estudiants en pràctiques, investigadors, seguidors, amics i amigues que ens heu 
acompanyat en aquesta bonica i enriquidora experiència. Sinó que us diem: No marxeu! 
Continueu seguint-nos. Junts continuarem treballant des d’ACUB Àmbit Cultural de 
Benedictines en aquest camí que va obrir el SAF, del qual ara emprenem tots junts el relleu i 
esperem fer-lo créixer i madurar encara molt més. Som-hi? 

 

 

Esperança Atarés i Solans 
Presidenta de la Federació Catalana de Monges Benedictines 
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TRACTAMENT DELS FONS 

 
1. ACTUACIONS ARXIVÍSTIQUES 

Enguany les actuacions arxivístiques en matèria de classificació i organització han estat força 
minses. Principalment per causa de la manca de continuïtat i presència de l’arxivera als centres 
d’arxius gestionats pel SAF per la pandèmica mundial de Covid19; també perquè s’ha deixat de 
gestionar l’Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona, pel tancament de tots els treballs del 
SAF i per la preparació i gestions per la creació del nova entitat ACUB Àmbit Cultural de 
Benedictines.  

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

A principis d’any, i gràcies a la col·laboració i el 
treball de la Biblioteca de Catalunya, s’ha 
penjat el catàleg de la biblioteca antiga del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les (104 
títols, majoritàriament de literatura espiritual, 
compresos entre els anys 1594-1992) en el 
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de 
Catalunya (CCPBC). 

Aquest centre és el que ha patit d’una forma 
més important la impossibilitat d’una presència 
continuada de l’arxivera en cap. Malgrat tot, 
durant els mesos de confinament s’ha revisat la 
col·lecció de pergamins del fons monàstic i 

quant la presencialitat ha estat possible, s’ha tancat alguns serrells finals pendents del projecte 
de classificació i descripció d’Els llibres d’abadesses del monestir de Sant Pere de les Puel·les, 
que després de tres anys successius de treballs amb l’ajut de la Diputació de Barcelona, es va 
cloure la primera fase el 2019. 

I, és que aquest 2020 les tasques arxivístiques del SAF, que requereixen d’una presencialitat 
sostinguda en el temps, s’han vist molt ressentides per la situació sanitària global. No s’ha 
pogut iniciar el tractament de l’arxiu intermedi tal i com estava previst; ni els col·laboradors de 
l’arxiu han pogut avançar en les seves múltiples tasques (l’Imma Mir amb el tractament de la 
Col·lecció de goigs del monestir, en Jordi-Xavier Romero amb la descripció dels documents 
continguts en els volums de la sèrie “manuals notarials”, o en Jaume Castelló recollint i 
identificant documentació esparsa del monestir). 
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Arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) 

El 13 de febrer de 2020 el SAF atura la seva activitat a l’AMSDG per petició de la comunitat, ja 
que la Fundació del monestir de Sant Daniel assumeix la custodia plena de l’arxiu. En 
conseqüència, les tasques que ha desenvolupat aquest any el SAF a l’arxiu del monestir de 
Sant Daniel s’han circumscrit a la primera meitat de l’any i amb la finalitat de tancar la gestió 
del SAF i fer el u traspàs a la nova responsable. Concretament s’ha: 

- revisat i tancat el catàleg de la col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant 
Daniel de Girona per la seva darrera entrega a la Biblioteca de la Universitat de Girona 

- revisat i tancat el Quadre de classificació del fons de Sant Daniel de Girona i les seves 
descripcions a nivell de sèrie; l’abaciologi del monestir i l’inventari del fons monàstic 

- retornat a l’arxiu els documents restaurats a l’ESCRBMC i al Taller de Restauració de 
Document Gràfic de Sant Pere de les Puel·les  

- tancat, ordenat i entregat els registres i la documentació de gestió de l’arxiu (registres 
de moviments de documentació, ingressos de fons i d’usuaris; memòries, expedients 
de restauració...) 

Finalment, el 27 de juny de 2020, l’arxivera en cap 
del SAF ha fet el traspàs definitiu de la gestió de 
l’AMSDG a la seva nova responsable, Sílvia 
Mancebo; a qui se li ha entregat:  

- tota la documentació de gestió de l’arxiu 
durant l’etapa del SAF (2012-2019) 

- els instruments de descripció elaborats pel 
SAF durant aquests 9 anys 

- i els 4 documents del fons monàstics 
restaurats, juntament amb els seus informes i tota la documentació de gestió de les 
restauracions dutes a terme durant aquests 9 anys. 

 
Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) 

Com a l’AMSPP, a principis d’any, gràcies a la 
col·laboració i el treball de la Biblioteca de 
Catalunya, s’ha penjar el catàleg de la biblioteca 
antiga del monestir de Santa Clara de Barcelona 
(202 títols compresos entre els anys 1552-1945) 
en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic 
de Catalunya (CCPBC).  

Però a diferència de Sant Pere de les Puel·les, els 
treballs arxivístics de l’AMSBM no s’han vist tant 
afectats per la pandèmia gràcies al fet que aquest 
arxiu disposa d’una arxivera a la comunitat, la 
germana Coloma Boada, que ha pogut seguir 
treballant durant els mesos de confinament.  
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L’activitat principal desenvolupada en aquest arxiu ha 
estat el projecte de Digitalització i elaboració del 
catàleg de la col·lecció de pergamins del fons del 
monestir de Santa Clara de Barcelona. Fase II, duta a 
terme gràcies a la subvenció de la Diputació de 
Barcelona. En el marc d’aquest projecte, durant el 
2020 s’ha procedit a: 

- prendre les mides de tots els 2.678 pergamins 
de la col·lecció 

- aplanar els 382 pergamins que ho requerien  
- digitalitzar la meitat de la col·lecció (1.339 

pergamins) per part de l’empresa Artyplan 
- incorporar la descripció de 209 nous registres 

en el catàleg de la col·lecció de pergamins 
(corresponents als pergamins compresos 
entre els anys 1241 i 1256) 

També s’ha iniciat la correcció, homogeneïtzació i actualització del catàleg de la col·lecció de 
goigs del monestir de Sant Benet de Montserrat.  

Si bé l’arxiu només va poder comptar de forma puntual amb l’ajut de les col·laboradores 
habituals (Eva Ramon, Mercè Manzano i Isabel Casas), durant el confinament Coloma Boada ha 
rebut l’ajuda interna d’Assumpta Arasa, en les tasques derivades del projecte de digitalització 
de la col·lecció de pergamins del fons de Santa Clara de Barcelona (medició, aplanament i 
digitalització) com amb la instal·lació en sobres de conservació dels positius de la col·lecció 
fotogràfica del fons del monestir de Sant Benet de Montserrat. 

 
Dipòsit de la comunitat de La Santa Família de Manacor (AMSBM) 

A causa de les restriccions de mobilitat de 2020, la germana arxivera de Sant Benet de 
Montserrat només s’ha pogut desplaçar dos cops al dipòsit de la Santa Família de Manacor. 
Durant les seves dues estades ha continuat treballant en la localització, agrupació i 
identificació de la documentació del fons de la comunitat benedictina de La Santa Família.  

Però l’esforç s’ha centrat sobretot en dur a termes les gestions per trobar la col·laboració 
necessària per publicar el llibre Ses Corioses. Una congregació femenina al Manacor del segle 
XX; així com en la revisió de les referències arxivístiques dels documents d’aquest centre 
emprades pels autors de l’obra.  

 
Dipòsit de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós (AMSPP) 

Aquest any el SAF no ha pogut desplaçar-se al Santuari de Puiggraciós per tancar els treballs en 
el seu fons documental. 
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2. INGRÉS DE FONS I TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS 

Des de 2017 s’han potenciar les transferències documentals internes als dipòsits d’arxiu dels 
monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat. Enguany les transferències 
internes han estat el doble respecte l’any anterior, mentre que les donacions s’han mantingut 
estables. 

ARXIU 
 DADES INGRÉS / TRANSFERÈNCIA  

Data Emissor Contingut 

AMSPP 14/01/2020 Gna Conxa Adell 
Cardellach 

Transferència interna del manuscrit Versió 
catalana de l'himnari monastic elaborat per la 
comunitat de Santa Cecília de Montserrat el 
1947 per obsequiar a la mare Maria Assumpció 
Carmona Martínez de Sant Pere de les Puel·les 

02/07/2020 Gna Teresa Furest 
Ribas 

Transferència interna de la documentació 
personal que guardava la difunta germana 
Assumpta Maymó Perxes a la seva cel·la del 
monestir 

09/07/2020 Gna Catalina Terrats Transferència interna de documentació personal 
de la germana Catalina Terrats referent a la seva 
activitat musical com a pianista i organista  

16/09/2020 Gna Catalina Terrats  Transferència interna de la documentació 
personal que guardava la difunta germana Pilar 
Berengué Fabregat a la seva cel·la del monestir 

30/09/2020 Jaume Castelló i 
Maria Barjau, 
col·laboradors del 
monestir 

Transferència interna de recordatoris de primera 
comunió, professió monàstica, de 50 anys de 
professió i de defunció de diverses germanes de 
la comunitat trobats entre llibres de la biblioteca 
de la infermeria del monestir 

05/10/2020 Montse Palau, 
hoste del monestir 

Donació particular de la publicació 25 anys de 
cartells de la universitat Pompeu Fabra, 1990-
2015 

16/10/2020 Gna Griselda Cos  Transferència interna de l’expedient elaborat per 
la germana Griselda Cos en referència a la carta 
al director que ella va escriure al diari El Punt 
Avui dirigida al Molt Honorable President Quim 
Torra de la Generalitat de Catalunya i la seva 
repercussió  

AMSBM 20/01/2020 Gna Coloma Boada 
Catasús 

Transferència interna de diversos documents de 
l'expedient personal de la mare M. Cecília Boqué 
i Dalmau 

 07/02/2020 Gna Maria Tecla 
Carricondo Vega 

Transferència interna de Placa obsequi familiars 
pels 60 anys de dedicació a la comunitat de Sant 
Benet  
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 18/02/2020 Montserrat Lanau 
Fanlo 

Donació d’estampes de la primera comunió, 
vestició i professió solemne de la germana Agnès 
Brunet Cot 

 18/03/2020 Gna Coloma Boada 
Catasús, secretària i 
arxivera 

Transferència interna de la documentació de 
secretaria del monestir (436 UD) 

 15/08/2020 Maria Mercè Coll 
Vendrell 

Donació de la seva col·lecció particular de goigs 
(2.921 UD) 

 16/08/2020 Núria Vidal Baig Donació de la col·lecció particular de goigs (c. 
300 UD) del seu difunt espòs Josep Maria 
Fauquer Farré de Vilanova i la Geltrú 

 31/08/2020 Gna Coloma Boada 
Catasús, com a 
arxivera del 
DAMSFM 

Transferència interna de 34 llibres del segle XIX 
propietat de mossèn Bartomeu Domenge o 
d’altres capellans propers al convent de les 
Serventes de la Santa Família de Manacor  

 02/09/2020 Gna Coloma Boada 
Catasús, com a 
arxivera del 
DAMSFM 

Transferència interna de 4 medalles de plata de 
les Serventes de la Santa Família, 2 de 
l’associació de la Visita Domiciliària i de les sèries 
de comptabilitat del fons del monestir de La 
Santa Família de Manacor 2008-2016 

 19/09/2020 Mn. Carles Riera i 
Fonts 

Donació particular d’alguns goigs 

 04/12/2020 Gna Conxita Gómez 
Subirà 

Transferència interna de dos treballs de recerca 
elaborats per la germana Conxita Gómez Subirà 
sobre el monestir de Sant Benet de Mataró 

 04/12/2020 Gna Coloma Boada 
Catasús, com a 
cerimoniera 

Transferència interna de la documentació antiga 
de la cerimoniera conservada al calaix de la 
cerimoniera del monestir. Inclou: lectures 
patrístiques per a l'Ofici Diví, rituals, cerimonial, 
costumari, horaris, rètols… de 1970-1996; i, la 
documentació relativa al curs de francès per 
correspondència de l’Academia Fotográfica 
Hispano Americana fet per la germana Mercè 
(Assumpta) Bardolet Pujol 

 04/12/2020 Gna Roser Torra 
Miró 

Donació de: metrònom de la senyora Teresa 
Miró Camps (c. 1880-1935) de principis de segle 
XX, de la tieta materna de la germana Roser 
Torra; caixa amb quatre martells per donar els 
tons, sobretot pel recitat de matines, de la 
dècada de 1940 obsequi de la família a la 
germana Anna Maria Trabal Nicolau; i una caixa 
amb partitura i una rèplica en petit d'un violi 
Stradivarius, obsequi del prevere italià Don 
Luisito Bianchi, amic de la mare Maria Cecília 
Boqué Dalmau  

TOTAL: 6 donacions i 13 transferències internes 
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Enguany l’AMSBM ha fet una última entrega de postals a l’Arxiu Gavin al monestir de les 
Avellanes. Després del tractament de l’antiga col·lecció 
particular de postals que durant anys havia recollit una de les 
monges de la comunitat; de la identificació i extracció de les 
postals corresponents a la sèrie correspondència del fons del 
monestir de Sant Benet de Montserrat, s’ha procedit a fer 
donació de 2.135 postals sense escriure. Amb aquesta darrera 
entrega es dona per tancat el tractament de la documentació 
que formava l’antiga col·lecció de postals de la comunitat.    

En el marc dels treballs de tractament arxivístic del fons del monestir de La Santa Família de 
Manacor, s’ha procedit a l’avaluació i eliminació de documentació: fotocòpies diverses, 
versions d’unitats documentals, lectures genèriques, circulars informatives de la comunitat 
cristiana de Sant Pere de les Puel·les… En total s’han eliminat dues caixes d’instal·lació.  

 

Durant el 2020 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. 43. Barcelona, 2020. 

MUNDÓ, Anscari M. Oliba i la seva Bíblia. Barcelona: Universitat Abat Oliva CEU, 2008. 
(obsequi de Jordi-Xavier Romero) 

VIGUÉ, Jordi. El monestir romànic de Sant Pau del Camp. Barcelona: Artestudi, 1974. (obsequi 
de Jordi-Xavier Romero)  
 
Arxiu del monestir de Sant Benet de Montserrat 

ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, núm. 36. Barcelona, 2013. (obsequi Irene Brugués) 

ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, núm. 37. Barcelona, 2014. (obsequi Irene Brugués) 

ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, núm. 39. Barcelona, 2016. (obsequi Irene Brugués) 

ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, núm. 41. Barcelona, 2018. (obsequi Irene Brugués) 

ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DOCUMENTALS DE CATALUNYA. Lligall. Revista Catalana 
d’Arxivística, núm. 42. Barcelona, 2019. (obsequi Irene Brugués) 

FORCANO, Manuel; HURTADO, Víctor. Atlas d'Història dels Jueus de Catalunya. Barcelona: 
Rafael Dalmau editor, 2019. (obsequi de l’autor Manuel Forcano)  
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3.CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

A causa de les afectacions en la docència universitària de la situació derivada de la pandèmia 
de Covid19, enguany l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya (ESCRBCC) no ha pogut finalitzar la restauració de la documentació entregada per al 
seu tractament durant el curs 2019-2020.  

La mateixa causa ha portat al Consell d’Arxius del SAF a prendre la decisió de no convocar una 
nova campanya del 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 que es va iniciar el 
2019 amb una molt bona resposta per 
part dels padrins i que va permetre 
restaurar 17 documents dels arxius de 
Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet 
de Montserrat. 

Així doncs, aquests 2020 el SAF ha vist 
molt limitades les possibilitats de dur 
a terme actuacions de restauració de documentació, però també de conservació preventiva a 
causa de la reducció de la presencialitat als arxius.  

Només s’ha pogut actuar en 382 unitats 
documentals de la col·lecció de pergamins del fons 
del monestir de Santa Clara de Barcelona que 
requerien ser aplanats per el projecte de 
Digitalització i elaboració del catàleg de la 
col·lecció de pergamins del fons del monestir de 
Santa Clara de Barcelona. Fase II. Un tractament 
que ha estat dut a terme pel Taller de Restauració 
de Document Gràfic del monestir de Sant Pere de 
les Puel·les i en el propi arxiu.  
 

Aquesta actuació també ha suposat l’adquisició de paper secant per aplanar pergamins i 
cartrons de conservació per elaborar carpetes de gran format per a la instal·lació provisional 
d’aquells pergamins que, un cop aplanats, no s’han pogut retornar a les seves carpetes 
d’origen ni a les planeres del dipòsit de l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat. Això 
ha suposat la necessitat de incorporar dues prestatgeries provisionals al dipòsit de l’AMSBM, i 
incrementar així els metres lineals de prestatgeria d’aquest arxiu, per poder instal·lar-hi 
provisionalment les carpetes de pergamins de gran format. 
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ARXIU UNITATS DOCUMENTALS 
RESTAURADES 

UNITATS DOCUMENTALS     
NETEJADES 

AMSPP 0 0 

AMSDG 0 0 

AMSBM 382 0 

TOTAL 382 0 
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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. Aquest 2020, però, 
ha estat un dels serveis més afectats per la pandèmia juntament amb les activitats d’acció 
cultural de tipus presencial. 
 

1. USUARIS 

A partir de 2019 el SAF va passar a comptabilitzar els assistents a les visites d’arxiu entre el 
nombre total d’usuaris únics. Això feu que la xifra d’usuaris únics dels arxius del SAF de 2019 
s’incrementés extraordinàriament i es passés des 41 usuaris únics el 2018 als 360 de 2019. 
Enguany, la impossibilitat de dur a terme les visites i consultes presencials als arxius i la sortida 
del SAF, a inicis d’any, de l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona ha comportat una gran 
disminució del nombre total d’usuaris únics anuals del SAF, retornant a xifres pròpies dels anys 
anteriors a 2019.  

USUARI ÚNIC ARXIUS SAF 

ARXIU 
Tipus d’usuari SUBTOTAL 

usuari únic  
per arxiu Intern Extern Presencial no presencial 

AMSPP 13 32 12 33 45 

AMSBM 15 12 13 14 27 

AMSFM 0 2 2 0 2 

SUBTOTAL 
tipus d’usuari 

28 46 27 47 

TOTAL  
usuaris únics 

74 

 

Malgrat la reducció del nombre total d’usuaris únics, els usuaris del SAF, que són aquells que 
accedeixen a l’arxiu per consultar els seus fons, s’han incrementat (de 61 usuaris el 2019 als 74 
de 2020); i això que des de mitjans de març fins el juny i d’octubre a desembre no hi ha hagut 
servei de consulta presencial. Podem concloure per tant, que la pandèmia no ha afectat al 
servei de consulta ofert pel SAF en quant a nombre d’usuaris d’arxiu atesos, que s’han doblat a 
l’AMSBM, però sí que ha suposat grans canvis en la modalitat de la consulta. Per exemple, les 
consultes presencials a l’AMSPP han suposat només un terç de les de 2019, però les ateses per 
correu electrònic s’han doblat i les telefòniques són cinc vegades majors respecte l’any 
anterior. Una tendència, la de la virtualitat de les consultes, que feia anys que cada cop es feia 
més present en les estadístiques del SAF i que enguany s’ha desbordat.    
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 CONSULTES SAF  

ARXIU 
Tipus de consulta SUBTOTAL 

consultes  
per arxiu Presencial per correu electrònic Telefònica visita 

AMSPP 7 38 14 9 68 

AMSBM 1 23 3 12 39 

AMSFM 3 0 0 0 3 

SUBTOTAL  
tipus de 
consulta 

11 61 17 21 
CONSULTES

TOTAL 
110 

 

 

2. DOCUMENTS CONSULTATS 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS CONSULTADES 

AMSPP 179 

AMSBM 68 

AMSFM 30 

TOTAL 277 

 

Encara que s’ha mantingut el nombre d’usuaris d’arxiu, les consultes el 2020 han baixat i el 
nombre d’unitats documentals consultades també. Segurament, conseqüència de les 
dificultats que tenen els nostres usuaris d’arxiu alhora de consultar la documentació a 
distància. Així doncs, es manté l’interès pels fons d’arxiu dels monestirs gestionats pel SAF, 
però la manca d’oferta d’instruments de descripció en línia per part del SAF fa que els nostres 
usuaris a distància no obtinguin bons resultats en la primera consulta i les seves recerques no 
tinguin continuïtat en els nostres arxius. Un problema que caldrà treballar en els propers anys 
per intentar superar-lo.  
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3. REPRODUCCIONS 

La disminució de les consultes en termes generals als 
arxius del SAF ha portat a una menor demanda  de 
reproduccions d’unitats documentals dels fons 
gestionats.  

Però l’activitat duta a terme en el marc del projecte de 
Digitalització i elaboració del catàleg de la col·lecció 
de pergamins del fons del monestir de Santa Clara de 
Barcelona. Fase II, dut a terme gràcies a la subvenció 
de la Diputació de Barcelona, ha fet incrementar el 
nombre total d’unitats documentals digitalitzades. 
 

 

 

 

 

 

 

ARXIU UNITATS DOCUMENTALS REPRODUÏDES 

AMSPP 88 

AMSBM 55 // 1.339 

AMSFM 48 

TOTAL 191 // 1.530 

 

4. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I RECERCA 

Durant el 2020 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 
- Producció i consum de dolços a l’època moderna 
- Estudi genealògic de la família Pahissa 
- Paulina Buixó, religiosa, fotògrafa, pianista, compositora i poetessa del segle XIX 
- SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines. Estudi d’un projecte 

innovador 
- Els mosaics del monestir de Sant Pere de les Puel·les (finals del segle XIX - inicis del XX)  
- L’obra de l'arquitecte barceloní Enric Sagnier 
- El monestir de Sant Pere de les Puel·les en la configuració del barri en època medieval 
- El cerimonial d’exèquies i benedicció de les abadesses de Sant Pere de les Puel·les d’inicis 

del segle XVIII 
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- Esclaus i esclaves monàstiques 
- Elaboració d’un pla d’emergència i conservació preventiva per l’Arxiu del Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les 
- Les batllies de Sant Andreu de Palomar i de Corbins del monestir de Sant Pere de les 

Puel·les 
- Estudio de la fundación del monasterio benedictino de New Norcia en Western Australia 
- Els organistes de l’església de Sant Pere de les Puel·les en època moderna 
- La figura d’Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel 
- Els quadres de classificació dels fons monàstics 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat 
- Producció i consum de dolços a l’època moderna 
- Dessoterrant la Bíblia hebrea catalana. Mostra de la troballa de Js 18–24 en un manuscrit 

del segle XV 
- Reginalitat, materialitat i memòria. Els objectes de Blanca de Sicília en el convent de Sant 

Antoni i Santa Clara de Barcelona 
- Cartografia de Barcelona 
- La làpida funerària de sor Margarida de Rajadell 
- Les voltes romàniques del Palau Reial de Barcelona 
- 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 
- Les Carmelites de la Caritat a Gandia 
- Les monges de Valldonzella durant i després de la Guerra Civil Espanyola  
- L’obra de l’escultor i pessebrista Domènec Talarn, autor de la Immaculada Concepció de la 

Confraria de les Filles de Maria de l’església de Santa Clara de Barcelona (c. 1852) 
- The Historical Setting of Clare's So-called Hunger Strike (LegCl 24) 

 
Dipòsit d’arxiu de la comunitat de Santa Família de Manacor (AMSBM) 
- Ses Corioses. Una congregació femenina al Manacor del segle XX 

 
La mitjana anual de treballs i recerques dutes a terme amb els fons del SAF es troba a l’entorn 
dels 20 estudis anuals; enguany aquestes s’han elevat a 28.   
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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. Enguany, però, les activitats culturals presencials no s’han pogut dur a terme a causa 
de la situació sanitària i les mesures decretades pel govern. Això ha suposat, en el millor dels 
casos, la modificació i adequació de les activitats en formats virtuals, però malauradament 
també ha estat necessari posposar algunes activitats pel 2021 o, fins i tot, anul·lar-les.  

 

1. VISITES GUIADES 

L’activitat més afectada per les restriccions de la Covid19 ha estat precisament la de les visites 
guiades als centres d’arxiu: s’ha passat de les 22 visites guiades amb 322 usuaris de 2019 a les 
3 visites amb 21 assistents que es van fer abans del 13 de març de 2020.  

DATA VISITA A… ASSISTENTS 

07/01/2020 l'AMSBM de familiars de la mare abadessa emèrita Maria 
Cecília Boqué 

4 

11/01/2020 l'AMSPP del Grup d’amigues i amics del MSPP 9 

11/03/2020 l'AMSBM del Patronat de la Muntanya de Montserrat 8 

 TOTAL 21 

 

2. ACTIVITATS CULTURALS 

Enguany el SAF només ha dut a terme dues activitats culturals al marge de les activitats 
organitzades o programades en relació als tres projectes anuals.  

 Presentació de la monografia El monestir de Sant Joan.  
Primer cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017) 
(Sant Joan de les Abadesses, 26 gener 2020) 
 A finals de 2019 veia 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. Una obra editada per 
la parròquia de Sant Joan de les Abadesses sota la direcció 
d’Irene Brugués, Coloma Boada i Xavier Costa i editada per 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que les seves 
directores van presentar al Palau de l’Abad d’aquesta 
publicació a inicis de 2020. 
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 Seminari virtual Arxius eclesiàstics: nous reptes per a memòries antigues 
(Assosiació d’Arxivers de Catalunya, 27 novembre 2020) 

Enguany, per primera vegada, l’Associació 
d’Arxivers i Gestors Documentals de 
Catalunya ha inclòs una activitat relacionada 
amb els arxius d’Església en la seva 
programació de formació continuada. 
Concretament, el 27 de novembre es va 
celebrar un seminari virtual conduït per 
Araceli Rossilo, tècnica de la Biblioteca i 
Arxiu dels Franciscans de Catalunya, amb la 
participació de Jordi Sacasas, arxiver i 
director del museu de la Basílica de Santa 

Maria del Pi de Barcelona, i Irene Brugués, arxivera en cap del SAF. Una activitat que va 
generar un elevat interès, amb una inscripció de més de setanta participants, i que va 
constituir un primer pas per restablir les relacions entre l’associació i el sector de 
professionals que treballen en l’àmbit dels arxius de l’Església. 

 
Però el 2020 ha estat un any ple d’anul·lacions i ajornaments d’activitats culturals… El SAF ha 
hagut d’anul·lar-ne 7: 

 El curs "Llegir i escriure al monestir" que el SAF havia d'impartir el darrer trimestre del 
curs 2019-2020 a GaudirUB i que s'ha posposat pel tercer trimestre del curs 2020-2021 

 La conferència "Dones al poder! Les monges de Sant Joan en la societat comtal dels segles 
IX-XI" a l'Aula d'Extenció Universitària de Calella prevista pel 27 de maig de 2020 i 
anul·lada 

 L'activitat anual en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius 
 La segona campanya del projecte de salvaguarda del patrimoni documental de les 

benedictines de Catalunya "Apadrina un tros d’història"  
 L'inici del projecte dels actes de commemoració dels 1075 anys de la consagració de 

l'església del monestir de Sant Pere de les Puel·les i les jornades d'estudi que s'havien de 
celebrar l'octubre de 2020 i s'han transformat en seminari virtual per l'abril de 2021 

 La participació a les jornades anul·lades de l'Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España prevista pel maig de 2020 
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3. PROJECTES 

Enguany, el SAF ha treballat en tres projectes: Sant Pere de les Puel·les 1945-[1945]-2020, que 
no s’ha pogut materialitzar per la situació d’emergència sanitària i que ha estat posposat per 
2021; Paisatges monàstics de l’UB i la posada en marxa d’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines, 
la nova entitat hereva del SAF. 

 
PROJECTE SANT PERE DE LES PUEL·LES 945-[1945]-2020 

El 2019 vam crear una comissió de treball entre el 
SAF i una representació del monestir de Sant Pere 
de les Puel·les per elaborar un projecte 
commemoratiu dels 1075 anys de la consagració de 
l’església fundacional del monestir i 75 anys de 
l’actual. Un projecte que tenia programat un seguit 
d’activitats culturals i commemoratives que havien 
d’iniciar-se el maig de 2020 i que davant la situació 
sanitària derivada de la pandèmia de Covid19 es va 
decidir adaptar i posposar pel 2021.  

 

PROJECTE PAISATGES MONÀSTICS 

El 2019 el SAF va començar a col·laborar, 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, el SAF col·labora en tres línies d’investigació: 

- Línia 2. Paisatges urbans intangibles. 
Cartografia del paisatge monàstic: Catalunya  
En aquesta línia s’ha proposat un projecte sobre 
el monestir de Sant Pere de les Puel·les. L’equip 
de membres investigadors integrat per Maria 
Soler, Rosa Lluch, Xavier Costa, Irene Brugués i 
Pol Bridgewater treballen la documentació 
d’arxiu d’aquest monestir per radiografiar la 
topografia de la parròquia i barri de Sant Pere 
en la seva configuració i evolució durant l’edat 
mitjana a mans de la comunitat monàstica 
femenina. Un projecte que té previst participar 
en diverses activitats científiques durant el 2021 
i 2022. 
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- Línia 3. El paisatge viscut.  
Topografia dels objectes 
Les investigadores Blanca Garí i 
Núria Jornet de la Universitat de 
Barcelona lideren aquesta línia de 
recerca del projecte basada 
integrament en el monestir de 
Sant Antoni i Santa Clara de 
Barcelona. S’estudia la materialitat 
dels objectes d’aquest monestir, 
ressenyats en els inventaris de 
sagristia i convent, en relació a la seva funció dins la comunitat i el seu dinamisme en 
l’espai d’ús i custòdia del monestir. 
 

- Línia 4. Materialitats efímeres. 
Performances i recreacions 
La darrera línia de recerca del projecte Paisatges monàstics té per objectiu identificar i 
estudiar les performances i rituals que tenien lloc a l’entorn dels monestirs femenins 
durant l’edat mitjana: rituals funeraris de reines, infantes i nobles; rituals d’obediència 
a l’abadessa; performances litúrgiques i paralitúrgiques, performances entorn les 
entrades i sortides del monestir de persones externes (reines, ciutadans, visitadors…) i 
rituals d’ingrés i professió monàstica i d’elecció-benedicció d’abadesses i priores.  

En aquesta línia, l’arxivera en cap 
del SAF participa en l’equip del 
projecte amb dos rituals dels 
monestirs catalans de 
benedictines: el ritual d’exèquies-
elecció-benedicció d’abadesses del 
monestir de Sant Pere de les 
Puel·les i la visita del visitador de la 
Congregació Claustral Benedictina 
Tarraconense i Cesaragustana al 
monestir de Sant Daniel de Girona.  

 

PROJECTE ACUB ÀMBIT CULTURAL DE BENEDICTINES 

Amb l’aprovació de l’erecció canònica de la 
Congregació Santa Hildegarda el desembre de 2019, 
integrada pels monestirs de benedictines de tres de 
les quatre federacions espanyoles i pel de Sant Pere 
de les Puel·les de Barcelona, la Federació Catalana 
de Monges Benedictines (FCMB), amb només dos 
monestirs, no podia continuar. Sense la Federació, 
paraigües jurídic del SAF, el projecte del Servei 
d’Arxius de la Federació s’ha vist obligat a tancar i 
transformar-se. 
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Preveient aquest final, els monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat 
van decidir entomar el relleu del projecte del SAF i el 21 de juliol de 2020 van crear ACUB 
Àmbit Cultural de Benedictines, entitat hereva del SAF que ha començat a caminar l’1 de 
gener de 2021 amb els següents objectius: 

- Crear, promoure i transmetre cultura 
- Gestionar, conservar i difondre el 

patrimoni documental, cultural i històric de 
les benedictines 

- Esdevenir un centre cultural i patrimonial 
de referència del monacat benedictí 
femení 

- Potenciar i fomentar el coneixement de la 
vida monàstica benedictina, especialment 
femenina 

Així, el 2020 ha estat un any de finals i de principis. Un any de tancament, on s’ha elaborat la 
memòria recopilativa dels 9 anys de funcionament del SAF, s’ha fet el traspàs de la gestió de 
l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona, s’ha celebrat l’últim Consell Extraordinari de la 
Federació Catalana de Monges Benedictines (19 de novembre de 2020) i s’ha donat de baixa la 
Federació al Registre d’Entitats Religioses. També s’ha dut a terme totes aquelles gestions 
necessàries per posar fi a un servei de més de 9 
anys en funcionament.  

Però el 2020 també ha estat un any d’inicis, on el 
cos tècnic del SAF ha treballat de valent per 
elaborar el projecte de l’entitat hereva i la seva 
posada en marxa. Així, més enllà de la constitució 
d’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines el mes de juliol de 2020, durant tot l’any s’ha treballat 
en la redacció dels estatuts de la nova entitat, el seu reglament intern, la definició de la seva 
missió, visió i dels seus valors, la configuració del seu logotip i de la imatge corporativa, el web 
i el traspàs de tots els béns, serveis, projectes i col·laboracions d’una entitat a l’altra. 

 

4. PUBLICACIONS 

Un any més, el 2020 ha estat un any molt prolífic en publicacions:  

 Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de 
Santa Clara de Barcelona (1039-1241) 
Sota la direcció de Irene Brugués, Núria Jornet-Benito i 
Coloma Boada, i amb la participació de Carme Muntaner, en 
l’edició de textos, i Jordi Casals, en els fragments hebreus, el 
SAF ha editat el seu primer diplomatari corresponent als 
primers 322 pergamins de la col·lecció de pergamins del 
fons del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. 
Un projecte començat als inicis del SAF (a finals de 2012) i 
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que ha vist la llum al final del seu camí, en plena pandèmia del Covid19 i de la 
transformació del SAF en un nou espai de coneixement i informació sobre monacat 
benedictí femení. 

Malgrat que som conscients que 
editar un diplomatari no és una 
tasca pròpia d’arxiu, el SAF va iniciar 
el projecte del diplomatari de Santa 
Clara de Barcelona obligat per les 
necessitats de liquiditat en el seu 
primer any de funcionament. Però 
alhora, ho va fer amb una voluntat 
clara: donar a conèixer el fons 
documental del monestir de Santa 
Clara de Barcelona oferint a la 
comunitat científica un tastet del 
seu potencial d’estudi. I vist el 
contingut dels 322 documents més 
antics del fons, estem segures que 
aquest diplomatari serà la guspira 
per un reguitzell de nous estudis i 
recerques. Al mateix temps, aquest 

diplomatari, fet per un servei d’arxius, ha estat una bona excusa per incloure en l’estudi 
introductori un apartat purament arxivístic sobre l’arxiu del monestir de Santa Clara, la 
col·lecció de pergamins en qüestió i les diferents actuacions arxivístiques que ha patit al 
llarg dels segles. 
 

 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 2020) 
Aquest article 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. Un any després d’entregar l’article a la revista Arxiu de Textos Catalans Antics, 
enguany s’han inclòs les observacions indicades pels revisors així com una darrera carta 
reial apareguda al fons després de l’entrega inicial de l’article el 2019. També s’ha 
comptat amb la col·laboració de Carme Muntaner en la revisió dels textos editats. 



 23 

 Article Producció i gestió documental d’un 
monestir femení  
(La DaDa, 6 octubre 2020) 
L’arxivera en cap del SAF va participar en el 
diari digital de l’Associació d’Arxivers i 
Gestors de Documents de Catalunya, la 
DaDa, amb un article sobre l’anàlisi de la 
producció i gestió documental del monestir 
de Sant Daniel de Girona, tema de la seva 
tesi doctoral defensada el 2017. 
 

 Monografia Ses Corioses. Una congregació femenina  
al Manacor del segle XX  
(desembre 2020) 
El 2019 commemoràvem, amb el projecte La Santa 
Família de Manacor, de congregació a monestir 
benedictí (1969-2019), 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. I aquest 2020 hem conclòs 
el projecte amb l’edició a finals d’any de la publicació 
de la monografia col·lectiva Ses Corioses. Una 
congregació femenina al Manacor del segle XX. La 
darrera publicació del SAF.  

 
Una edició de Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat sota la 
direcció de Coloma Boada, 
Irene Brugués i Pere Fullana i 
amb la participació de Maria 
Magdalena Gelabert, Francesc 
Vicens, Pere Fullana, Soledad 
Liaño, Pere Terrassa, Bàrbara 
Duran, Antònia Matamalas, 
Coloma Boada, Irene Brugués i 
Bernat Nadal. I que ha pogut 
ser una realitat també gràcies a 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Manacor i del Bisbat de 
Mallorca. 
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RESUM ACTIVITATS SAF 2020 

Tipus d’activitat Núm. 
activitats 

Núm. 
assistents 

Visites guiades als centres d’arxiu 3 21 

Activitats de formació 4 158 

Publicacions 4 0 

TOTAL 11 179 

 
El 2020 ha estat un any complicat pel sector de la cultura. Les mesures sanitàries adoptades 
pels governs d’arreu per fer reduir l’impacte de la Covid19 han suposat un descens en 
l’activitat econòmica humana que ha afectat de ple el món de la cultura, i el SAF no n’ha restat 
al marge. Enguany s’ha programat menys de la meitat de les activitats de 2019, i es que durant 
l’any s’han anul·lat o posposat fins a 8 activitats programades, sense comptar les que ja no han 
sorgit en el decurs de l’any… Una reducció tant important de les activitat culturals, 
especialment important respecte les visites als centres d’arxiu, ha tingut com a conseqüència 
obvia el descens del nombre d’assistents, passant dels més de cinc-cents de 2019 al menys de 
dos-cents de 2020.  

No obstant, enguany han sortit dos grans projectes editorials del SAF: el Diplomatari de la 
col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1039-1241), iniciat a finals 
de 2012 i que ha vist la llum aquest maig, i la monografia Ses Corioses. Una congregació 
femenina al Manacor del segle XX. Dues publicacions importants pel SAF, amb les quals 
s’acomiada, i de les quals no n’ha pogut fer cap acte de presentació a causa d’aquest context 
de pandèmia que ha marcat tot el 2020.   

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 2020 del SAF és:  

RESUM FINAL SAF 2020 
Núm. 

consultes/activitats 
Núm. 

usuaris/assistents 

ARXIUS 110 74 

ACCIÓ CULTURAL 11 179 

TOTAL 121 253 

En resum, l’activitat del SAF en nombre de consultes i d’acció cultural s’ha mantingut força 
respecte el 2019 i malgrat la Covid19, però el nombre d’usuaris i assistents s’han reduït a un 
terç respecte l’any anterior. I és que un any més, el 2020 ha estat un any de treball intern;  
però, resultat d’una situació externa imposada i no pas d’una decisió interna de treball. 
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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.  

 

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.  
 

Amb tot cal destacar que: 
- les visites a la web s’han multiplicat, però no 
els seus visitants 
- les visites a l’exposició temporal s’han 
mantingut amb una lleugera baixa 
- s’han perdut gairebé un centenar de 
seguidors a Facebook, on l’activitat generada 
també ha disminuït 
- mentre que s’han guanyat fins a 150 
seguidors a Twitter, una tendència a l’alça 
incrementada a finals d’any com a 
conseqüència de la campanya 
#NadalAlsArxius de l’@AAC_GD 
 

RESUM dels CANALS DE COMUNICACIÓ del SAF 

www.federaciobenedictines.cat expo/mongesapalau/ 

Entrades Visitants Visites Visitants Visites 

11 5.553 100.349 2491 8160 

FACEBOOK TWITTER 

Amistats M’agrada Tuits Seguidors 

351 282 10,3 1.545 

Academia.edu MailingSAF 

Articles Seguidors Enviaments Inscrits % obertures 

1 84 7 189 62,2 
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2. ACTES DE COMUNICACIÓ 

El 2020 els actes de comunicació s’han circumscrits tant sols en les novetats editorials del SAF.   
 

 Notícia Llibres: El Monestir de Sant 
Joan. Primer cenobi femení dels 
comtats catalans (887-1017) 
(Abadia de Montserrat, 17 gener 
2020) 
El canal de Youtube de l’Abadia de 
Montserrat es va fer ressò de la 
publicació El monestir de Sant Joan. 
Primer cenobi femení dels comtats 
catalans (c. 887-1017) editada per 
la Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Servei d’Arxius de la Federació 
Catalana de Monges Benedictines a Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  
 

 Reportatge Un llibre dedicat al 
monestir femení de Sant Joan de les 
Abadesses 
(TV Ripollès, 27 gener 2020) 
La Televisió del Ripollès va assistir a 
la presentació a Sant Joan de les 
Abadesses del llibre El monestir de 
Sant Joan. Primer cenobi femení dels 
comtats catalans (c. 887-1017).  
 

 Revetlla virtual de Sant Jordi 2020 
(Biblioteca Fages de Climent de 
Figueres, 22 abril 2020) 
En motiu de la Revetlla virtual de 
Sant Jordi 2020, que va organitzar la 
Biblioteca de Figueres per 
reconèixer la tasca dels autors i 
autores de la comarca durant l’any 
anterior, l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués, presenta el llibre El monestir de Sant 
Joan. Primer cenobi femení dels comtats catalans (c. 887-1017). 
 

 Notícia El SAF publica la primera col·lecció de pergamins del 
monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona 
(catalunyareligio.cat, 30 maig 2020) 
El diari digital Catalunya Religió es va fer ressò de la publicació 
del primer diplomatari del SAF: el Diplomatari de la col·lecció de 
pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1039-1241) 
publicat per la Fundació Noguera. Un projecte iniciat a finals del 
primer any del SAF (2012) que ha vist la llum en el seu darrer any de funcionament.  
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 Campanya #NadalAlsArxius 
(@AAC_GD, 1-25 desembre 2020) 
El SAF va participar de la campanya que l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de 
Catalunya va convocar a Twitter per donar visibilitat als arxius catalans i els seus fons 
aprofitant la idea del calendari d’Advent. Des de l’1 de desembre fins el dia de Nadal, 
l’Associació va proposar un tema relacionat amb les festes nadalenques perquè els arxius, 
amb compte a Twitter, piuléssim amb imatges i documents relacionats dels nostres fons. 
Una campanya que va tenir gran repercussió i seguiment, i que pel SAF va suposar un 
increment notable de seguidors (27 en un mes) i un major impacte dels seus tuits.  

 

4. COL·LABORACIONS 

Durant el 2020 el SAF ha mantingut la majoria de 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 

 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 2020 
ha estat el sisè any en què la Diputació 
de Barcelona ha donat suport al SAF a 
través del projecte Digitalització i 
elaboració del catàleg de la col·lecció 
de pergamins del fons del monestir de 
Santa Clara de Barcelona. Fase II i que 
ha suposat un gran avenç en el 
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tractament arxivístic d’aquesta col·lecció i de la seva difusió. En el marc d’aquesta 
col·laboració, el 5 de març de 2020, la responsable del SAF i la seva arxivera en cap es van 
reunir amb el Sr. Joan Carles Garcia, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 

 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 
Activitats de difusió del SAF 2019 per fomentar el coneixement de la història i cultura 
benedictina, desenvolupat durant el 2019. 
 

 Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

El  3 de febrer de 2020 la responsable del 
SAF i la seva arxivera en cap es van 
reunir amb la consellera de cultura, la 
Sra. Maria Àngels Vilallonga, la directora 
general de Patrimoni, la Sra. Elsa Ibar, i la 
Sra. Maria Àngels Torra, directora de 
Serveis Territorials de Cultura a 
Barcelona, per exposar-li el nou projecte 
de conversió del SAF en un centre 
cultural i patrimonial.  
Gràcies a la convocatòria extraordinària 
que el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha convocat el 
2020 per pal·liar els efectes econòmics 
derivats de les mesures de contenció de 
l’epidèmia de Covid19 en el sector 
cultural, el SAF ha rebut una ajuda que li 
ha permès compensar en part l’anul·lació 
d’activitats programades i la pèrdua 
d’ingressos previstos.  

 

Col·laboració amb universitats i centres de recerca 

 Fundació Joan Maragall.Cristianisme i cultura  
Enguany s’ha mantingut la 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.  
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Col·laboració amb fundacions, entitats i particulars  

 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. Enguany però, les 
sessions trimestrals han estat en 
format virtual. 
 

 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. Si bé, l’activitat d’enguany s’ha vist fortament condicionada per la 
pandèmia, anul·lant-se la trobada anual del SAEC del primer dimarts de juliol. 

 

La distància social i el confinament derivats de la Covid19 no han permès que enguany els 
voluntaris i col·laboradors, que a títol particular donen suport a les tasques i activitats dels 
diferents centres d’arxiu del SAF, hagin pogut mantenir la seva col·laboració. Tant sols de 
forma puntual Inma Mir, Jaume Castelló i Jordi-Xavier Romero a l’AMSPP, i Eva Ramon, 
Francina Gabarró i Isabel Casas, Mercè Manzano a l’AMSBM han pogut ajudar en alguna tasca 
concreta. Enguany però, la germana arxivera de Sant Benet de Montserrat ha comptat amb 
l’auxiliar Assumpta Arasa a l’arxiu.    
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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. 

El juliol d’enguany, les tres membres que 
formen avui la Comissió Executiva del 
SAF s’han reunit per darrera vegada a 
Pals. Una última reunió per tancar els 
projectes del SAF i preparar el camí per 
la nova entitat: ACUB Àmbit Cultural de 
Benedictines. 

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 
 
 
 



 31 

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 2 

Col·laboradors externs Persones externes a les comunitats que col·laboren 
amb el SAF 7 

 TOTAL 11 

 

Enguany el SAF ha vist molt reduïda la 
contribució dels seus col·laboradors 
externs que, obligats per la situació 
sanitària, el confinament i la distància 
social que ha marcat aquest 2020, no han 
pogut desenvolupar la seva col·laboració 
amb normalitat. I és que els arxius i els 
monestirs del SAF han romàs tancats gran 
part de l’any com a mesura preventiva 
per la condició de població de risc de les 
comunitats monàstiques. 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

ARXIU 
Dipòsit d’arxiu Sala de consulta 

m2 ml totals % ocupació m2 núm. Punts 

AMSPP 47m2 134,2 ml 100 % 20 m2 4 

AMSBM 52,5 m2 52 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 122,5 m2 196,7 ml 76,25 % 20 m2 6 
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3. MEMÒRIA ECONÒMICA 

SAF 2018 

MEMÒRIA ECONÒMICA SAF 2020 

CONCEPTE IMPORT 

ENTRADES 

Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per a despeses 
estructurals d'entitats afectades pel cessament temporal de l'activitat cultural 
per la Covid19 4.984,14 

Subvenció de la Diputació de Barcelona 14.000,00 

Recursos propis de la Federació Catalana de Monges Benedictines 20.482,49 

TOTAL ENTRADES 39.466,63  

  

SORTIDES 

Despesa de personal  31.725,59 

Serveis informàtics 277,92 

Serveis comptables 65,00 

Serveis de digitalització d’Artyplan 3.117,99 

Serveis de restauració del Taller de Restauració de Document Gràfic del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les 

1.308,32 
2.545,92 

Materials de conservació de Arte&Memoria 278,15 
147,74 

TOTAL SORTIDES - 39.466,63  

  

RESUM  

TOTAL ENTRADES  39.466,63 

TOTAL SORTIDES - 39.466,63 

TOTAL 2020 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 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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