Arxiu Parroquial de Santa
Eulàlia de Berga
Berga
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Berguedà
Nucli urbà
Rectoria de la parròquia; al carrer Castellar del Riu, 1

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.10461
1.84618
404599
4662035

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08022-27
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval Contemporani
XIII-XX
Bo
Física
Restringit
Religiós
Privada accessible
Parròquia de Santa Eulàlia de Berga, carrer Castellar del Riu 1
Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.
dj., 26/07/2001 - 02:00

Es tracta del conjunt de documentació que la parròquia de Santa Eulàlia ha anat aglutinant al llarg dels
segles. Cal distingir, per una banda, la documentació estrictament parroquial, d'entre la qual destaquen els
registres sacramentals, conservats gairebé en la seva integritat. Per altra banda conté altres subfons: són els
pertanyents a l'antiga comunitat de preveres de la parròquia, a la notaria parroquial adjunta, a les
desaparegudes cofraries i a parròquies a hores d'ara inexistents (Santa Maria de la Baells). El conjunt de
pergamins de la notaria ocupa un important lloc en aquest arxiu, tant per la quantitat com per la riquesa
informativa. El conjunt de la documentació es conserva en prestatgeries metàl·liques, en arxivadors tipus
caixa i també en mitja dotzena d'armaris metàl·lics amb portes. Es fa difícil de precisar el nombre de metres
lineals de documentació que hi ha en aquest arxiu.

Observacions:
Si bé la documentació es conserva en bon estat, caldria una actuació arxivística profunda i rigorosa,
que permetés deixar la documentació totalment ordenada i inventariada.

Història
Com tot arxiu religiós ha sofert moltes vicissituds al llarg dels temps, especialment en èpoques de conflictes
bèl·lics, però en general no sembla que hagi perdut massa documentació. A començament dels anys 1990,
M. Dolors Santandreu, Xavier Pedrals i Florenci Besora, entre altres, van fer una primera tria, endreça i
neteja de la documentació (pergamins), que fins aleshores estava molt dispersa a la rectoria.
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