Fons documental de l'arxiu Històric
Municipal d'Olesa
Olesa de Montserrat
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Casa de Cultura. Carrer Salvador Casas, núm. 26
111

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

41.54438
1.89228
407609
4599784

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Pedra d'Olesa
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08147-63
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval Modern Contemporani
XIV-XXI
Bo
Legal
Llei 10/2001 d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Pl. Fèlix Figueras Aragay,
s/n
Ajuntament (antic Hotel Gori)

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Jordi Piñero Subirana
dv., 07/10/2011 - 02:00

Descripció
L'Arxiu històric d'Olesa està emplaçat en dependències de la Casa de Cultura, en un local
equipat amb unes modernes instal·lacions arxivístiques. Aglutina l'arxiu històric de la vila i
l'arxiu administratiu de l'Ajuntament, sota la custòdia de l'arxiver encarregat. El gruix de
l'arxiu és format per la documentació municipal, des del final del segle XIV fins a l'actualitat.
Entre el material conservat cal destacar un important fons notarial format per 107 volums;
concretament dels notaris olesans Josep Singla i Bonaventura Serra entre d'altres, el Llibre
de la Cúria (iniciat el 1386 amb les actes del Comú de la Vila), el Llibre de l'Alcalde (amb 18
volums que van del segle XIV fins el 1832), el Llibre del Gremi de Paraires, el Llibre de
l'Hospital, els llibres d'actes del Comú de la Vila (des de 1588 fins al 1834), el Llibre dels
Privilegis Olesans, el Llibre del pleit amb l'Abat de Montserrat (segles XVII i XVIII) i altres.
L'Arxiu també compta amb una col·lecció de 96 pergamins adquirits per l'Ajuntament a un
particular i referits a temes olesans; una col·lecció d'impresos des de l'any 1790 al 1830; les
col·leccions completes de les publicacions locals (Llobregat, Olesa, Tribuna Olesana,
Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà i d'altres); un fons recopilatori de
programes i cartells, amb una notable col·lecció anterior a 1936. Finalment, hi ha altres
seccions, com un recull d'articles de premsa referits a Olesa, diverses cintes
magnetofòniques o una pel·lícula de principi de segle XX. D'altra banda, l'Arxiu compta amb
un important fons bibliogràfic, especialment dedicat als temes locals, així com un arxiu
fotogràfic, iniciat l'any 1954.
Observacions:
A l'Arxiu també es conserven alguns objectes d'interès patrimonial, com l'anomenada Pedra
d'Olesa.

Història
L'origen de l'arxiu és la documentació procedent del Comú de la Vila, guardada a l'antic
Ajuntament, que actualment és la Rectoria. L'any 1932 tota la documentació fou traspassada a
l'antic Hotel Gori, edifici que des d'aleshores acull les dependències de l'Ajuntament. Els anys
1934 i 1935 l'arxiu fou ordenat per mossèn Lluís Feliu i Bargalló, llavors vicari de la Parròquia.
Durant molts anys l'Arxiu va romandre al segon pis de l'Ajuntament. Els anys 1980 encara se
n'encarregava de la seva custòdia un equip de voluntaris. Fruit d'una remodelació de l'edifici,
l'any 1997 l'arxiu va passar a la planta baixa i, finalment, el 2009 es traslladà a l'emplaçament
actual, a la Casa del Cultura, on disposa d'unes modernes instal·lacions i d'un arxiver que n'està
al càrrec.
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