Fons de l'Arxiu Municipal
L'Espunyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Berguedà
A l'Ajuntament.

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

42.0535
1.76796
398050
4656451

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:

08078-127
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de l'Espunyola.
Sara Simon Vilardaga
ds., 07/08/2010 - 02:00

Descripció
L'arxiu municipal de l'Espunyola està repartit en dues sales de l'edifici de l'Ajuntament: una
és pròpiament espai destinat a arxiu i l'altra és el despatx del secretari. En conjunt ocupa
més de 41,80 metres lineals de prestatges, a més 2,20 metres lineals de documentació
d'altres fonts. El fons es va ordenar, classificar i inventariar l'any 1997; així actualment està
classificat en arxivadors tipus caixa i en prestatgeries metàl·liques, seguint la normativa
proposada pel Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya. El gran gruix de
documentació que composa l'Arxiu és la que genera el propi Ajuntament, i que està
organitzada segons la normativa indicada, i amb les seccions típiques: Administració
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General, Hisenda, Proveïments, Beneficència i assistència social, Sanitat, Obres i
urbanisme, Seguretat pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament, Cultura,
Serveis agropecuaris i medi ambient, Col·leccions factícies; i dins de cada secció els
subgrups corresponents. A més , com s'ha indicat també consta d'altres fonts que no
pertanyen a l'Ajuntament i que són de procedència diversa. L'Arxiu conté la documentació
habitual d'un consistori, tot i que la documentació que data fins passada la guerra civil és
conservada fraccionada. De fet, pràcticament tota la documentació és del segle XX, tot i
que compta amb alguns documents de finals del segle XIX, el més antic és del 1879, es
tracta d' uns llibres de Consums municipals que va tornar d'Avià. Una de les principals
causes de la discontinuïtat del fons és degut a que durant molts anys el secretari de
l'ajuntament era compartit amb altres poblacions, fet que ha comportat que documentació
conservada a l'Arxiu hagi hagut de retornar als seus respectius municipis, com Borredà,
Capolat, Castellar del Riu, Montmajor i Viver i Serrateix; i a la vegada ha arribat a l'Arxiu
documentació provinent d'Avià, Capolat, Castellar del Riu i Montclar.

Història
La primera actuació realitzada al fons de l'Arxiu Municipal de l'Espunyola es va dur a terme l'any
1997 per part d'Albert Rumbo i Xavier Pedrals a petició de l'Ajuntament a la Diputació, el fons es
va organitzar, classificar i inventariar. Des del 2005 l'Ajuntament està adherit al conveni de
manteniment de l'Arxiu que realitza anualment la Diputació de Barcelona. Actualment el fons de
l'Arxiu està ben conservat, cal assenyalar però que l'Arxiu va patir una plaga de termites que es
va eliminar en el seu moment.

Pàgina 2

Pàgina 3

