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Els arxius municipals, en constant millora
Els arxius municipals segueixen incorporant
millores per seguir prestant un servei de qualitat
amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Recentment s'han estrenat les noves
instal·lacions de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament
de Tona i han finalitzat els treballs d'organització
de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Cabrils.

L’Arxiu Municipal de Cabrils ha realitzat els
treballs d’organització gràcies al conveni signat
entre l’Ajuntament de Cabrils i la Diputació de
Barcelona. La intervenció arxivística s’inclou dins

el programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa la Diputació de Barcelona
a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural.

Els treballs s’han desenvolupat entre els mesos de juliol de 2020 i abril de 2021 i han consistit en la
revisió i actualització d’antics instruments de descripció. L’inventari s’ha treballat amb el programa
GIAM, a través del qual es podrà centralitzar el préstec i la consulta de l’arxiu municipal.

Entre altres coses, la intervenció ha servit per poder alliberar espai al dipòsit d’arxiu, el qual es
trobava saturat. En total s’han alliberat 55.31 ml. que serviran per poder acollir noves transferències
dels diversos departaments de l’ajuntament.

Amb aquesta intervenció, l’arxiu municipal de Cabrils compta amb 3.479 unitats d’instal·lació
inventariades i 21.380 registres a la seva base de dades.

L’Arxiu Municipal de Tona estrena noves instal·lacions que s’havien d’haver inaugurat l'any passat,
però la COVID-19 ho va impedir i aquest any s’ha optat per fer portes obertes amb visites guiades
per a grups reduïts seguint les mesures anti-COVID.

Les obres, que es van realitzar durant el 2019, han permès disposar d’una àmplia sala de consulta i
sala de treball, una àrea d’ingrés, un magatzem i dos dipòsits d’arxiu, un de més capacitat per les
capses estàndard i un de menor capacitat per a grans formats i fotografies. L’Arxiu Municipal de Tona
es troba a la planta baixa de l’Ajuntament, amb un accés directe des del carrer i es pot dir que
pràcticament ha doblat la seva capacitat d’emmagatzematge respecte al dipòsit antic. Actualment hi
ha capacitat per a 8.200 capses. Amb la instal·lació d’un nou sistema d’armaris compactes, s’arriba a
930 metres lineals als quals s’hi han de sumar 56 ml de prestatgeria fixa. A dia d’avui, el nombre de
capses que es conserven a l’arxiu és de 4.625, amb la qual cosa podem dir que l’actual equipament té
capacitat d’emmagatzematge per molts anys.

El dipòsit s’ha equipat amb un deshumidificador cedit per la Diputació de Barcelona per poder
controlar la humitat i que s’hi mantinguin les condicions climàtiques adients per a la conservació dels
documents.

L'Arxiu Municipal de Tona forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de
la Diputació de Barcelona des de l'any 2005.
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🔗 Més informacions de la Comunitat Virtual de la Xarxa d'Arxius Municipals en aquest enllaç.
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