Arxiu Municipal
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Muntanyola. Buenos Aires s/n. 08505. Muntanyola.

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

41.87946
2.1786
431845
4636719

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:

08129-123
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX.XX
Bo
Inexistent
Obert
Científic
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Buenos Aires s/n. 08505.
Muntanyola.

Fitxes associades:
Buenos Aires
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Font de Sant Quirze
Anna M. Gómez Bach
dc., 25/10/2006 - 02:00

Descripció
Fons documental de formació recent on s'hi conserven els documents generats per la
mateixa administració municipal i on també es recullen altres testimonis documentals del
municipi des de mitjan segle XX. Aquest conjunt presenta dos fons documentals diferenciats
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dins la documentació pròpiament municipal, principalment formats per la documentació del
Jutjat de Pau i la del Registre Civil. El fons municipal es divideix en: l'Administració general
de comptes i manaments documentada a partir de 1900 fins a l'actualitat; Obres i
Urbanisme des de 1980; el Diari d'Intervenció d'Ingressos des del 1931; els Llibres d'Actes
des de 1902; Comptabilitat i Hisenda des de 1853. Un altre conjunt documental tracta el
tema de la Sanitat des de 1950. Un apartat de seguretat pública que comprèn des del
Servei militar i quintes fins a la instrucció pública, i que es troba documentat a partir del
1903. Un altre volum documental recull el tema de les Eleccions Municipals, sobretot a
partir de 1977, en endavant. També es tracten aspectes generals sobre la població: el
padró municipal d'habitants des de 1980, els diversos certificats emesos des de 1972. Un
altre conjunt important el forma el Jutjat de Pau, documentat des del 1884, junt a la
correspondència vària tramesa des de 1948. L'arxiu municipal també consta d'un petit fons
fotogràfic variat amb imatges sobre el municipi, els seus indrets i elements arquitectònics; i
també alguns aspectes de la vida quotidiana i rural, tot i que hi manca un fons cultural.
Observacions:
D'acord amb l'article 19 "Patrimoni documental" de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11.10.1993) els documents amb més de
quaranta anys d'antiguitat formen part del patrimoni documental de Catalunya i han de ser
produïts o rebuts, en l'exercici de llurs funcions, per persones jurídiques de caràcter privat
que desenvolupen llur activitat a Catalunya. Els documents de més de 100 anys produïts o
rebuts per una persona física també formen part del patrimoni documental català.

Història
L'arxiu municipal de Muntanyola és un fons documental força modern, amb documents que no
reculen de mitjans del segle XIX, concretament fins al 1840, moment de la definitiva creació dels
municipis moderns. Aquest fet s'ha de relacionar amb les característiques del propi municipi i la
seva història i la fragmentació que ha sofert tot aquest territori des dels seus inicis, amb una
dualitat parroquial formada per la parròquia de Sant Esteve Múnter i la parròquia de Sant Quirze
i Santa Julita de Muntanyola, la dualitat castral dels Castells de Muntanyola i de Múnter i la forta
presència del Monestir de l'Estany. En temps moderns, el municipi constava com agregat de
Santa Eulàlia de Riuprimer, depenent en gran mesura d'altres poblacions veïnes com Tona i
Malla. La gran dispersió de la població en diferents masos i parròquies va portar a la disgregació
de les fonts documentals a mans eclesiàstiques i a particulars i va dificultar la creació d'un fons
unitari.
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