
 

 

 

 

Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) 
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acub.mbc@gmail.com 

 

QUADRE DE FONS DE L’AMSPP 

 

 

100 FONS INSTITUCIONALS 

Fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, 945 (obert) 

Fons monacal produït per la comunitat de monges benedictines de Sant Pere de les Puel•les de 

Barcelona en el transcurs de la seva existència des dels seus orígens el segle X (945) fins a avui dia. Es 

tracta doncs d’un fons que resta obert, però amb una part de fons històric que és consultable i que 

conformen uns cinquanta-vuit metres lineals de documentació en paper i 2262 pergamins. 

 

Subfons de la comunitat de Santa Maria de Puiggraciós, 1975 (obert) 

Subfons produït, agrupat i conservat per la comunitat de monges benedictines del Santuari de Santa 

Maria de Puiggraciós (l’Ametlla del Vallès), depenent del Monestir de Sant Pere de les Puel•les de 

Barcelona, des del seu assentament al santuari al 1975 fins avui dia. 

 

Federació Catalana de Monges Benedictines, 1960-2020 (tancat) 

Fons generat per l’activitat de la Federació Catalana de Monges Benedictines des de 1960 fins a la seva 

extinció el 31 de desembre de 2020. Durant la seva vigència, el fons era itinerant; es conservava al 

monestir on residia la presidenta de la Federació (càrrec electriu de sis anys de vigència que requeia en 

una de les abadesses dels monestirs integrants de la Federació). Actualment es conserva a l’AMSPP per 

acord del Consell d’Arxius del SAF, ja que la primera i última presidenta de la Federació foren abadesses 

d’aquesta comunitat.  

Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, 2012-2020 (tancat) 

El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines fou un projecte creat per la 

Federació el 2012 amb la voluntat de donar servei a les comunitats integrant en matèria d’arxiu i gestió 

documental, especialment en la gestió dels fons històrics i en l’atenció de les consultes per part dels 

investigadors. Malgrat la itinerància del servei entre els diferents centres d’arxiu dels monestirs de la 

Federació, la producció documental relativa a la seva actuació i als seus òrgans de govern (Consell 

d’Arxius i Comissió Executiva) es conserva com un subfons de la FCMB a l’AMSPP.  

 

200 FONS PERSONALS 

Fons personal de mossèn Manuel Bonet i Muixí 

Fons personal de mossèn Francesc Vergés i Vives 

 

300 COL·LECCIONS 

Col·lecció de Goigs del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 

Col·lecció de goigs, de temàtica i origen divers, reunits per la comunitat de Sant Pere de les Puel·les de 

Barcelona. 

Col·lecció d’Ex-libris del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 



Agrupació d’aproximadament cent ex-libris, majoritàriament del segle XX i de diferents orígens, reunits 

per la comunitat de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona. 

Col·lecció de Goigs de la germana Maria Cos 

En procés de revisió i inventari. 

 


