Fons documental de l'Arxiu Comarcal del
Beguedà
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Berguedà
Colònia Escolar permanent, s/n 08600 - Berga
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:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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08049-132
Patrimoni documental
Fons documental
Modern Contemporani
XVIII-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Arxiu Comarcal del Beguedà. Colònia Escolar permanent, s/n
08600 - Berga
Jordi Montlló Bolart
dl., 28/05/2012 - 02:00

Dins del fons de l'Arxiu Comarcal del Berguedà hi ha poca informació de Casserres. No
obstant això, la major part d'informació es troba dipositada en el fons d'abast general.
Serien els casos de les fotografies del fons Josep Deseuras i Vilanova i les col·leccions de
postals Berga i Plana-Aspachs-Querol.
També hi ha dades soltes, però interessants en llibres més generals com per exemple
l'assenyalament d'un inventari de cases de pagès de 1856 i el fons Notarial del districte des
del 1808. També hi ha fons Registrals que van des de finals del segle XVIII i fons Judicials
del districte.
Per últim hi ha dipositat el fons de l'Oficina Comarcal del DARP o el del Consell Comarcal
del Berguedà. Tots ells contenen valuosa informació de la vida de Casserres, en algun cas
inclús particularitzada.

Història
El conveni de creació de l'Arxiu Comarcal del Berguedà (ACBR) data del 1983. L'Arxiu es va
inaugurar el 20 de febrer de 2001 ocupant part de l'edifici del Pavelló de Suècia de l'Exposició
Internacional de Barcelona del 1929, que va ser regalat per aquest país a la capital de Catalunya
i traslladat a Berga. A la nova ubicació, va ser inaugurat el 18 de juny de 1933 per Lluís
Companys, President de la Generalitat de Catalunya. Després de la Guerra Civil l'edifici passà a
formar part del complex de la caserna militar de Berga, i els anys seixanta va ser desmantellat.
L'actual reconstrucció data del 13 de gener de 2001.
A més del nucli dels fons procedents de l'Ajuntament de Berga, custodia documentació de
procedència molt diversa, perquè s'ha intentat, en la mesura possible, que no només sigui un
arxiu d'entitats públiques locals i comarcals (notaria, jutjats, etc...), sinó també de la ciutat de
Berga i de la comarca, de manera que s'hi ha acollit documentació personal, patrimonial,
d'entitats, etc., i s'han format, a més, col·leccions que completen la seva funció bàsica de
preservar la documentació. Són de remarcar l'important conjunt de fons d'entitats ciutadanes que
es custodien, així com el nombre de fotografies digitalitzades, comptabilitzades en més de
160.000, o els fons de l'hemeroteca local, 1258 capçaleres i la biblioteca comarcal, que aplega
avui 713 títols d'autors o de temàtica berguedana.
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Enllaços d'interès:
http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.
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