Fons documental de l'arxiu municipal de
Casserres
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Berguedà
Carrer Escodines, 14
613

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

42.01445
1.84125
404056
4652030

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

Descripció
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08049-42
Patrimoni documental
Fons documental
Modern Contemporani
XVIII-XXI
Bo
Legal i física
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Casserres. c/ Escodines, 14. 08693 Casserres
Jordi Montlló Bolart
dg., 27/05/2012 - 02:00

El fons municipal està totalment inventariat i descrit, per sèries o subsèries documentals i,
en algunes sèries, per unitats documentals utilitzant el programa proporcionat per l'Oficina
de Patrimoni Cultural. La documentació ha quedat ubicada a la única sala destinada a
dipòsit de l'arxiu municipal. La majoria de les sèries documentals comencen a primers del
segle XX, només tres documents són anteriors:el cens de Patiño (1766), l'Amillarament de
1863 i els comptes municipals que s'inicien el 1888.
El fons municipal és el més extens amb 160 metres lineals i 1350 unitats d'instal·lació. A
part del fons municipal, també s'ha tractat altres fons: Jutjat de pau 0'12 m/l; Cambra agrària
i Mutualitat amb 2,3 m/l; escriptures Comercial Viladomiu amb 1,04 m/l; Falange amb 0'12
m/l i Altres municipis (Viver i Serrateix) amb 1'96 m/l. En total són 173,54 m/l i 1398 unitats
d'instal·lació.
Observacions:
S'ha aplicat el quadre de classificació elaborat per l'Oficina de Patrimoni Cultural basat en el
quadre de les Normes per a la classificació de la documentació municipal (1989) efectuanthi les modificacions que han estat necessàries per tal d'adaptar-lo als fons existents en
aquest arxiu en concret.

Història
Gràcies al programa de suport al patrimoni documental municipal portat a terme per l'Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, s'ha realitzat el projecte de classificació,
ordenació i inventari de la documentació existent a l'arxiu municipal de Casserres. Per fer-ho, la
Diputació de Barcelona va contractar a un tècnic superior, David Molet i Guitart, que sota la
supervisió i intervenció del personal del Programa de suport als arxius municipals de l'OPC va
executar la primera fase d'implantació del servei que es va desenvolupar entre el 25 d'octubre de
2010 i el 29 d'abril del 2011.
Abans la documentació es trobava repartida en diversos espais. L'inici de les obres a l'edifici
consistorial, va comportar que tota la documentació de l'arxiu fos traslladada a diferents dipòsits
externs. Just abans de començar aquesta intervenció, la documentació fou recollida i
concentrada en un únic espai, un garatge situat just a sota de l'actual arxiu municipal. D'aquesta
documentació es va fer una tria ja que es van incloure documents que no havien de ser tractats.
Aproximadament, un 90 % de la documentació es trobava en lligalls o caixes d'arxiu definitiu.
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