Fons documental de Guardiola de Berguedà
a l'Arxiu Comarcal del Berguedà (altra
documentació)
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Suècia de Berga
Alçada:

Berguedà
Colònia Escolar núm. 2. Pavelló de Suècia 08600 (Berga)
A l'arxiu comarcal del Berguedà. Dins el recinte del pavelló de
725,7

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

42.2332
1.8792
407517
4676277

Classificació
Número de fitxa:
08099-4
Àmbit:
Patrimoni documental
Tipologia:
Fons documental
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XVIII-XX
Estat de conservació:
Bo
Notes de conservació:
Aquest registre es conserva amb un gran nombre de volums
Protecció:
Legal i física
Observacions protecció:
DOGC. 3437. Llei 10/2001 de 13 de juliol
Accés:
Restringit
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Titular:
Generalitat de Catalunya
Fitxes associades:
Fons documental a l'Arxiu Comarcal del Berguedà (pergamins)
Autor de la fitxa:
Pere Cascante i Torrella
Data de registre de la fitxa:
ds., 16/09/2017 - 02:00
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Descripció
A l'arxiu comarcal del Berguedà es conserva el Registro de Hipotecas del partido de Berga
del 1848. El tom 106 datat de 1846 fa al·lusió a Gavarrós i Guardiola a les pàgines 101-126,
el tom 107 i datat de 1845 fa al·lusió a la parròquia de Gréixer (Greixa) a les pàgines 1 a 14,
el tom 119 i datat de 1845 fa referència a la parròquia de Sant Llorenç prop Bagà a les
pàgines 1-24, el volum 124 a les pàgines 1 a 7 fa referència a la Torre de Foix, datat pels
volts del 1845; el volum 134 fa al·lusió a Brocà a les pàgines 81-84, el volum 135 sobre els
arrendaments de Guardiola i el 137 a la pàgina 61 fa referència a Guardiola. A banda
d'aquesta documentació hi ha el fons fotogràfic de Joan Ribera i Fornells de 1955 a 2004
amb unes 29000 diapositives i 14500 negatius. Es tracta d'un fons cedit per la mateixa
família on hi ha nombroses fotografies de Guardiola en els anys que ell va viure aportant
una valuosa documentació gràfica
Observacions:
El registre d'hipoteques correspon a un precedent de la documentació facilitada pel registre
de la propietat i ens aporta un gran nombre d'informació referent a la venda, adquisició de
finques, noms dels propietaris de la partida de Berga

Història
L'arxiu comarcal del Berguedà es va inaugurar el 2001. Forma part de la xarxa d'arxius
Comarcals de la Generalitat de Catalunya. El seu nucli originari era l'arxiu històric de la ciutat de
Berga on s'hi va integrar des de el primer moment. Hi ha referencies d'aquest arxiu des del segle
XIV. El primer inventari conegut data de 1725. L'arxiu va patir la violència política dels segles
XVIII i XIX de la guerra Gran i de les guerres carlines. El guerriller absolutista Tomàs Costa
"Misses" va cremar part de l'arxiu durant el Trienni Liberal el 1822. El 1893 el funcionari Josep
Santandreu i Julio en ve fer un inventari per armaris de secretaria, tasca que va continuar el seu
fill, Josep Santandreu i Escobet on en va fer uns inventaris cronològics. Durant la Guerra Civil
l'arxiu de Berga va rebre protecció de la Secció d'Arxius del Servei de Patrimoni i Artístic de la
Generalitat a càrrec del senyor Agustín Duran i Sampere. Al 1939 el funcionari Ramon i Casafont
en va ordenar el fons i al 1955 Lluís Pont i Tubau en va confeccionar un índex alfabètic, ajudat
per Santiago Santandreu. El 1883 es va inaugurar el nou estatge a "Casa Massana" on es va fer
un registre complet de tot el material traslladat. Constava de 197 metres lineals de prestatgeries.
L'any 2001 es va traslladar a la seu actual del pavelló de Suècia on reuneix tots els requisits
necessaris per a la seva consulta, conservació i preservació
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