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trimoni Cultural (OPC) de la Di-
putació de Barcelona porta a ter-
me un programa de suport al 
patrimoni documental munici-
pal, que consisteix a adequar els 
$134"15"#1#'#678'(159'7-#0%'""1/0'7#1#
inventariar la documentació 
d’aquells municipis que ho sol-
liciten. Entre el mes de març de 
1996 i el mes de setembre de 1997, 
i dins d’aquest mateix programa, 
es va actuar en el fons municipal 
d’Avià.
El juny de 2004, l’Arxiu Municipal 
d’Avià va entrar a formar part de 
la Xarxa d’Arxius Municipals 
(XAM) de la Diputació de Barce-
lona. A través del Programa de 
Manteniment, la XAM, coordina-
da per l’OPC, es proposa consoli-
dar una estratègia de suport di-
recte i establir els mecanismes 
per garantir el manteniment dels 
arxius municipals de la província 
$!#:'70!%6('#!(#;<(10131"#$!#/("#
a 10.000 habitants. Entre molts al-
tres serveis, la XAM ofereix per-
sonal als municipis que no tenen 
personal tècnic propi al capda-
vant del Servei d’Arxiu Municipal 
(SAM). L’objectiu d’aquest progra-

ma és la implantació d’un sistema 
de gestió documental i d’arxiu 
que sigui sostenible, assimilat pel 
personal dels ajuntaments i su-
pervisat pels arxivers de l’OPC.

Digitalització de les actes

Val a dir que, d’ençà de l’entrada 
de l’Arxiu Municipal d’Avià a la 
XAM, a banda de les tasques ordi-
nàries a què fem esment, s’han 
dut a terme dues actuacions im-
portants. En primer lloc, dins del 
programa de digitalització de do-
cuments, la digitalització de totes 
les actes municipals (1863-2007). 
Aquesta actuació es va realitzar 
l’any 2007 i ha permès disposar de 
totes les actes del Ple de l’Ajunta-

ment en suport informàtic, amb 
tot el que això suposa per a la con-
servació de la documentació i pel 
fet de facilitar-ne la consulta. 
D’aquesta actuació ja en vàrem 
parlar a El Ressò núm. 60, de se-
tembre de 2008. En segon lloc, 
dins del programa de restauració 
documental, en el moment d’es-
criure aquest article s’està a punt 
$!#/('%159'7#%'#7!"5'<7'01=#$!%#2'-
dró Municipal d’Habitants de 
l’any 1886, la qual cosa ens perme-
trà evitar la seva progressiva de-
gradació i poder conservar i con-
sultar aquest document històric 
interessant.
A principis del 2010, el fons muni-
cipal d’Avià consta de 148 metres 

Tot el que està fent 
l’Arxiu Municipal d’Avià
EL PADRÓ DEL 1886 i ALTRES COSES. Text: Albert Rumbo. Arxiver municipal

DOCUMENTS L’Arxiu d’Avià gestiona conserva i restaura documents

Cultura “S’han digitalitzat totes les actes des del 
1863, amb tot el que això suposa per a la 
conservació i la consulta dels documents”
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“S’ha restaurat el Padró Municipal 
d’Habitants del 1886, cosa que 
permetrà evitar-ne la degradació”

“El fons municipal consta de 148 
metres lineals, però l’Arxiu també 
està integrat per altres fons”

lineals (ml.) de documentació. A 
banda del fons municipal, però, 
l’arxiu també està integrat per al-
tres fons, que si bé estan instal-
lats als dipòsits municipals, tècni-
cament formen fons separats, ja 
que són produïts per administra-
cions, entitats i associacions dife-
rents. Els fons que integren l’Ar-
xiu Municipal d’Avià, la seva 
cronologia i els metres lineals que 
ocupen es troben relacionats a la 
taula que hi ha sobre aquestes lí-
nies.

Documentació municipal

El gruix de la intervenció portada 
a terme per l’OPC s’ha centrat en 
el que és estrictament la docu-
mentació produïda per l’Ajunta-
ment d’Avià, tot i que la resta de 
fons s’han instal·lat correctament 
!(#0'1>!"#$&'7>1<# 1#"&?'(#1$!(51/-
cat. Tota aquesta documentació 
està a disposició de la ciutadania 
per ser consultada. Abans, però, 

cal tenir en compte alguns ele-
ments.
En primer lloc, la documentació 
que es custodia a l’arxiu munici-
pal és de consulta pública excepte 
en aquells supòsits que la llei pre-
veu que la documentació no és ac-
cessible; bàsicament, les limitaci-
ons vénen per qüestions de 
protecció de dades personals o 
per no haver transcorregut el 
temps legal necessari perquè els 
documents puguin ser consultats 
de manera pública i lliure. En se-
gon lloc, per consultar la docu-
mentació que es guarda a l’arxiu, 
cal seguir les normes que l’admi-
nistració estableix: omplir els for-
mularis demanant la documenta-
ció que es vol consultar, seguir la 
normativa pel que fa a còpies i re-
produccions, respectar la docu-
mentació i l’ordre dels expedi-
ents... Finalment, la documentació 
custodiada als dipòsits no pot ni 
ha de sortir de l’arxiu, és a dir, el 

préstec està totalment exclòs i la 
consulta s’ha de realitzar dins de 
les dependències municipals i en 
els horaris establerts. Aquestes 
observacions, que a priori poden 
"!;@%'7#7!"571051A!"#1#/("#1#565#06-
ercitives a l’hora de consultar una 
documentació a la qual es té dret 
a accedir, són de vital importància 
per conservar i garantir la integri-
tat del fons, els drets de les perso-
nes, i les condicions objectives 
d’accés, de manera que no es cai-
gui en personalismes i que tot-
hom tingui els mateixos drets, i 
deures, a l’hora de consultar el 
fons municipal. Per la seva banda, 
l’Ajuntament garanteix la conser-
vació i l’accés a la documentació, i 
disposa dels instruments elabo-
rats per l’OPC perquè els usuaris 
coneguin què conté el fons muni-
cipal i puguin trobar allò que cer-
quen, sempre i quan formi part de 
l’Arxiu Municipal i la normativa 
vigent ho permeti.

FONS INTEGRANTS DE L’ARXIU MUNICIPAL

Fons

Arxiu Municipal d’Avià

Jutjat de Pau

Falange Española Tradicionalista y de las JONS

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

Mutualitat Social Agrària

Cambra Agrària

Societat Agrària de Transformació Molí del Castell

Grup Sindical de Colonització

Germandat dels Malats

Germandat de Sant Antoni

Germandat de Sant Josep i Sant Antoni

Ateneu Obrer

Documentació particular

TOTAL

M. linials

148,00

6,00

0,12

0,25

0,50

0,50

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,12

156,09

Cronologia

1767-2009

1866/2008

1942/1976

1950/1979

1953/1987

1977/1991

1984-1985

1972/1975

1872-1873

1918-1920

1934-1955

1918

1902/1994
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Cultura ARXIU MUNICIPAL D’AVIÀ

Però, què és i per a què serveix 
l’Arxiu Municipal d’Avià? L’Arxiu 
Municipal, a grans trets, és el lloc 
on es custodia la documentació 
produïda per l’Ajuntament i altres 
organismes en l’exercici de les se-
ves activitats i és també i especial-
ment la documentació produïda 
per l’Ajuntament des de l’entrada 
en funcionament de les corporaci-
ons municipals com les entenem 
actualment a partir de 1835. La 
utilitat de l’arxiu, entès com a pro-
ducció documental, rau en la con-
"!7A'01=-# 0%'""1/0'01=# 1# 7!0<3!7'-
ció de la documentació de manera 
!/01!(5#1#!/0'B-#C'#"18<1#3!7#'#/('-
litats administratives que han de 
permetre el desenvolupament del 
municipi i el desplegament dels 
projectes municipals, ja sigui per 
a necessitats externes, d’àmbit 
d’investigació històrica (història 
del municipi, familiar, de Catalu-
nya...), social, tècnica, etc., o per 
garantir i satisfer les consultes a 
què tot ciutadà té dret.

Base de dades

Dins del programa de suport al 
patrimoni documental municipal 
que porta a terme l’OPC, s’han 
desenvolupat les eines necessàries 
3!7#36$!7#678'(159'7# 1#0%'""1/0'7#
la documentació municipal. Entre 
aquestes, s’ha desenvolupat una 
base de dades i un quadre de clas-
"1/0'01=#D<!#7!E!05!1>#%&!"57<05<-
ra i les funcions dels ens munici-
pals. El quadre està dividit en 
tretze grans seccions on s’ubica la 
documentació en funció de la se-

va naturalesa. Per tal que els usu-
aris de l’arxiu es facin càrrec de 
què poden trobar i quina utilitat 
pot tenir la informació fem una 
relació d’aquestes seccions espe-
01/0'(5#%'#"!A'#076(6%681'F#'$;1-
nistració general (1853-2008), hi-
senda (1767-2008), proveïments 
G*+*HI,JJKL-# @!(!/0M(01'# 1# '""1"-
tència social (1916-2007), sanitat 
(1882-2005), obres i urbanisme 
(1909-2009), seguretat pública 
(1901-1986), serveis militars (1833-
2001), població (1857-2005), elec-
cions (1914-2009), ensenyament 
(1887-2008), cultura (1927-2008) i 
serveis agropecuaris i medi ambi-
ent (1919-2009).
Finalment, per acabar, dues con-
sideracions. En primer lloc, l’Ar-
xiu Municipal d’Avià és un arxiu 
ric que proporciona notícies sobre 
el municipi i la seva evolució, so-
bre els habitants, l’ensenyament, 
els costums, el medi ambient, la 
cultura, i sobre aspectes que so-

vint obviem en no ser conscients 
de les possibilitats que ofereix un 
arxiu que va creixent i que és el 
testimoni i la memòria més direc-
ta de l’activitat dels habitants 
d’Avià.
I, en segon lloc, a banda de donar, 
l’Arxiu Municipal també està 
obert a rebre. És a dir, a les possi-
bles donacions que els avianesos i 
les avianeses puguin fer a l’Arxiu 
Municipal i, per extensió, a tot el 
municipi. Moltes vegades no valo-
7!;#$!#N67;'#"</01!(5#!%#N!5#D<!#
determinats documents que con-
servem a casa poden tenir un 
gran valor per aprofundir en el 
coneixement històric, econòmic, 
social i cultural del municipi. 
Aquestes possibles cessions, do-
nacions o simples reproduccions 
$!# N65687'/!"-#$60<;!(5"# 5!>5<-
als, programes, cartells... no faran 
res més que enriquir el nostre pa-
trimoni cultural. I, sens dubte, 
tots plegats hi sortirem guanyant.

“L’Arxiu Municipal, a 
grans trets, és el lloc on 
es custodia la docu-
mentació produïda per 
l’Ajuntament i altres orga-
nismes” 

“La utilitat de l’arxiu, com 
a producció documental, 
rau en la conservació, 
classi(cació i recupera-
ció de la documentació 
de manera e(cient” 

“A banda de donar, 
l’Arxiu Municipal també 
està obert a rebre dona-
cions que els avianesos i 
les avianeses vulguin fer 
a tot el municipi” 

ACTES L’Arxiu Municipal d’Avià ha digitalitzat les actes des del 1863


