Fons d'imatges de Guardiola de Berguedà
conservat a SPAL
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Barcelona
Alçada:

Berguedà
Edifici del rellotge P.B. Carrer comte Urgell núm. 187. 08036
(Barcelona)
A l'edifici del rellotge dins del recinte de l'Escola Industrial de
725,7

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

42.2332
1.8792
407517
4676277

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08099-31
Patrimoni documental
Fons d'imatges
Contemporani
XX
1906
Bo
Ordenades en clixé i amb totes les mesures de conservació i
seguretat.
Legal i física
DOGC.3437.Llei 10/2001 de 13 de juliol
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona. Servei de Patrimoni Arquitectònic
Local
Pere Cascante i Torrella
dv., 03/03/2017 - 01:00

Descripció
Antic fons del Servei de catalogació i conservació dels monuments històrics de la Diputació
de Barcelona. De Guardiola hi ha 7 fotografies de la població de principi de segle XX, de
Sant Llorenç prop Bagà hi ha 6 plànols, 51 fotografies de l'exterior i 19 de l'interior de
l'època de Camil Pallàs. De Sant Andreu de Gréixer hi ha 4 fotografies i de Sant Martí de
Brocà unes 53 corresponents a l'interior i exterior quant encara hi havia el campanar i de la
restauració del mateix Camil Pallàs. Finalment hi ha 5 fotografies de Millarès. També hi ha
un important arxiu documental de plànols i fotografies de les restauracions que recentment
ha fet el Servei de Patrimoni a Sant Llorenç prop Bagà, Sant Martí de Brocà i també Sant
Climent de la Torre de Foix.
Observacions:
Important fons que conté fotografies del fons antic i de les restauracions portades a terme a
Guardiola des de que es va crear el Servei.

Història
Es tracta d'un arxiu amb un contingut documental únic i especialitzat en matèria de restauració
arquitectònica, on el seu abast cronològic, la varietat de suports i les tipologies documentals, fan
que es qualifiqui com un dels més importants en aquesta matèria. El Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, dins la seva tasca restauradora de
monuments, que ha dut a terme des de l'any 1915, ha anat generant una sèrie de documentació
en diferents suports i tipologies que formen part de la Unitat d'Arxiu Documental encarregada del
seu tractament, custòdia i conservació. A aquesta documentació s'hi han anat afegint, al llarg del
temps, altres documents de diferent procedència, per mitjà d'adquisicions i donatius. El contacte
directe i diari amb la documentació ens ha permès arribar a la conclusió que el que es podria
considerar en un principi un fons unitari (Fons de l'SPAL) ha esdevingut un conjunt de fons
interrelacionats. Per això, ha estat del tot imprescindible establir un Quadre de Classificació de
Fons per poder treballar amb rigor arxivístic en el conjunt de la documentació. L'especialització
temàtica suposa un dels grans valors de l'Arxiu Fotogràfic, i juntament amb el seu ampli abast
temporal, el fa únic i singular. Com hem destacat, la creació i creixement de l'Arxiu estan
estretament vinculats a l'activitat restauradora del Servei. N'és alhora testimoni i document per a
intervencions futures, resultant un instrument indispensable per al desenvolupament de les
pròpies competències del Servei, així com una referència de consulta obligada en qualsevol
aproximació al patrimoni arquitectònic o a d'altres matèries artístiques i constructives
relacionades que conformen l'Arxiu.

Bibliografia
https://www.diba.cat/web/directori/servei-de-patrimoni-arquitectonic-local
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