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L’ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
  
L’Arxiu Comarcal del Berguedà (ACBR) va ser inaugurat el 2001. 
Forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de 
Catalunya. El seu nucli originari era l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Berga, que s’hi va integrar des del primer moment. 
 
Hi ha referències a aquest Arxiu des del segle XIV. El primer inventari 
conegut data del 1725 i es deu al notari Josep Altarriba. L’Arxiu va 
patir especialment la violència política dels segles XVIII i XIX: la 
Guerra Gran i molt especialment els aixecaments carlins. La pitjor 
destrucció la va dur a terme el guerriller absolutista Tomàs Costa 
“Misses”, que va cremar part de l’Arxiu el 1822, durant el Trienni 
Liberal. 
 
El 1893, el funcionari Josep Santandreu i Julio confeccionà un 
inventari per armaris de secretaria, més tard, el seu fill Josep 
Santandreu i Escobet va fer els inventaris cronològics (1915-1919), 
iniciant un índex alfabètic.  
 
Durant la Guerra Civil (1936-1939) l’Arxiu va rebre la protecció de la 
Secció d’Arxius del Servei del Patrimoni Artístic i Científic de la 
Generalitat, a càrrec del senyor Agustí Duran i Sanpere. A partir de 
1939 Ramon Casafont, funcionari municipal, ordenà el fons. El 1955 
el doctor Lluís Pont i Tubau, confeccionà un índex alfabètic, ajudat 
per Santiago Santandreu, secretari de la mateixa nissaga que els 
anteriors, aquest índex es convertí en el principal instrument de 
descripció, constantment actualitzat per sr. Casafont. Fem constar 
aquí la voluntat de servei del sr. Casafont, ja traspassat, i la seva 
atenció i orientacions, en iniciar-nos en el contingut de l’Arxiu ara fa 
més de tres dècades. El 1987 Xavier Pedrals va ser nomenat arxiver. 
El dia de Sant Jordi del 1993, es va inaugurar el nou estatge, la “Casa 
Massana”. El laboriós treball de condicionament previ va servir per a 
fer un registre complet de tot el material traslladat. En el moment 
d’instal·lar-se l’Arxiu aplegava 197 metres lineals. 
 
El “Pavelló de Suècia”  
De la “Casa Massana”, l’Arxiu passà al Pavelló de Suècia, 
reconstrucció del que hi hagué a l’Exposició Internacional de 
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Barcelona del 1929, de l’arquitecte Pedor Classon. Va ser donat pel 
govern suec a la capital de Catalunya. Es traslladà a Berga, formant 
part del conjunt de la Colònia Escolar Permanent que l’Ajuntament de 
Barcelona tenia a la nostra ciutat, la Colònia va ser inaugurada el 
1934 pel president de la Generalitat Republicana Lluís Companys. 
Desprès de la Guerra Civil l’edifici formà part del complex de la 
Caserna Militar i els anys seixanta va ser desmantellat. La Caserna 
passà a mans municipals el 1995. El Pavelló va ser reconstruït, i 
acollí la seu de l’Arxiu Comarcal, una infraestructura pendent des de 
la signatura del conveni de creació el 1983.  
 
Instal·lacions i materials d’ús 
Actualment es disposa de servei informàtic, Internet, Wifi, telèfon, fax, 
fotocopiadora, reproducció fotogràfica, lectora de microfilms, escàner 
d’alta qualitat i format, etc.. Hi ha instal·lades alarmes contra robatori i 
incendis, càmeres de vigilància, sistema de comunicació electrònica i 
climatització. I totes les dependències que calen a un arxiu complet i 
modern. 
 
ELS FONS DE L’ARXIU 
L’Arxiu conserva documents originals des del segle XIII fins 
l’actualitat. Hi ha tanmateix còpies autenticades des del 1190.  
  
Seguint l’estructura dels Arxius Comarcals, el del Berguedà és un 
“arxiu d’arxius” de diferents tipologies, que va acollint la documentació 
que la llei preveu en el seu àmbit territorial, en l’actualitat custodia 78 
fons i 26 col·leccions,  que tenen un abast de 1446,20 metres lineals.  
 
L’aspecte comarcal és força present a l’Arxiu: Jutjats de Berga, 
Districte notarial, Comptadoria d’hipoteques, Mancomunitat del 
Berguedà, Consell Comarcal, gairebé totes les entitats de caràcter 
públic i d’abast comarcal hi són representades.  
 
En la mesura del possible s’ha intentat que no fos sols un Arxiu 
d’Entitats Públiques Locals, sinó també de la ciutat de Berga i de la 
comarca, acollint documentació d’origen personal, patrimonial, 
d’entitats, etc., i formant a més col·leccions que completen la seva 
funció bàsica de preservar la documentació.  
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Per a donar una idea de la composició dels fons conservats avancem 
aquest quadre, que permet, d’una manera ràpida copsar el contingut 
de l’Arxiu, complet es pot trobar a http://cultura.gencat.cat/arxius/acbr 
 
El quadre de fons  
 
Fons de l’Administració de la Generalitat de Catalu nya 
Oficina Comarcal d’Agricultura (1966-2012). 
 
Fons de l’Administració local 

 El fons més destacat és el de l’Ajuntament de Berga (1322-2004), en 
el que són de remarcar la sèrie de “Registre de notables” que recull 
els documents més antics i de major interès de la ciutat, inclosos els 
seus antics privilegis, sovint en pergamí. Conservem també el fons de 
l’antic municipi de La Valldan, agregat a Berga el 1966. Per la seva 
excepcionalitat i valor comarcal cal remarcar la Mancomunitat del 
Berguedà (1958-1981), de llarga i excepcional trajectòria, precedent 
del Consell Comarcal de Muntanya (1983 – 1988) i l’actual Consell 
Comarcal (1988-2003), entitats de les que també conservem els fons.  

 
Fons de l’Administració reial i senyorial 
Es conserven d’aquest àmbit importants fons de la Cúria Ducal de 
Cardona (segles XIII-XIX).  
   
Fons notarials 
Inclouen els de Districte notarial de Berga (1808-1979), que aplega 
protocols de les notaries de Bagà, La Pobla de Lillet, Cardona, Berga  
Prats de Lluçanès i Puig-reig. 
 
Fons judicials 
Important fons del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga 
(1870-1989). 
Fons registrals 

 Inclouen la documentació generada pel Registre de la Propietat de 
Berga (1768-1907) 
 
Fons d’institucions 
Recull quatre fons de rellevància en la vida berguedana: Centre 
d’Estudis Berguedans (1982-1989); Hospital “Sant Bernabé” de Berga 
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(1652-1981); Museu Municipal de Berga (1956-1984); Patronat 
d’Acció Catòlica (1946-1968) i Queralt (1857-1991). 
 
Fons d’associacions i fundacions  

 Important recull de Fons d’entitats cíviques de tota mena, un conjunt 
de 24, entre les que destaquen l’Agrupació Teatral “La Farsa” (1940-
2011), el Club d’Esquí Berguedà (1946-1993) o la Colla Sardanista 
“Cim d’Estela” (1947-1994); el Club Tennis Taula de Bagà (1972-
2011) 
 
Fons comercials i d’empreses 

 En aquest grup (1931-2008) destaquen el Fons de Carbons 
Pedraforca (1931-2008), amb 248 metres de documentació, o el de 
Ràdio Berga que aplega 4050 cintes de gravacions 
 
Fons patrimonials 

 Són, en conjunt, significatius, però poc nombrosos i complets, (1468 -
1946). 
 
Fons  personals  

 26 fons de personalitats berguedanes dels segles XIX i XX, 
especialment remarcables els de Josep M. Casals, Josep Deseuras 
(que inclou 152.047 negatius fotogràfics), l’arquitecte Emili Porta, o 
l’escriptor Ramon Vinyes. 
 
Col·leccions 
26 col·leccions, que apleguen documents esparsos o que no 
procedeixen de fons d’arxiu. Inclouen 441 treballs inèdits d’autors 
berguedans, 3016 postals de la comarca, programes d’actes, goigs, 
etc. 
 
BIBLIOTECA AUXILIAR  
1424  títols biblioteca  comarcal (temàtica o autors comarcals). 
3812 títols complementària (Història de Catalunya, i general i 

arxivística). 
 
Remarcable recull de bibliografia comarcal. El segon apartat inclou 
llibres seleccionats d’història de Catalunya, general, i també un 
nombre considerable de llibres de temàtica directament arxivística. 
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HEMEROTECA  
Comarcals: 447 capçaleres (1891-2014).  
Generals: 1258 capçaleres (1839-2014). 
  
ACTIVITATS I SERVEIS  
A més de les activitats principals de l’Arxiu, que han estat recollir, 
conservar i posar a disposició del públic la documentació conservada, 
la política general és eixamplar el seu camp d’activitat, per atendre, 
en la mesura del possible, la documentació de les activitats 
ciutadanes; integrant els fons de nombroses entitats i particulars i 
consolidant dia a dia la imatge de confiança que una institució ha de 
inspirar. Per altra costat ens hem fet presents a la vida ciutadana, 
organitzant i col·laborant en un bon nombre d’actes i exposicions, la 
majoria corresponents a entitats que havien dipositat els seus fons 
documentals a l’Arxiu. Els darrers exercicis hem organitzat un 
programa anual d’activitas, en xifres molt similars als anteriors, hem 
organitzat 11 exposicions, 9 conferències, hem col·laborat en l’edició 
de llibres, un d’ells excepcional: la Crònica menuda de la Ciutat de 
Berga (1948-1975), de Josep Armengou, 1042 p. en dos volums, i 
hem atès 599 consultes presencials, i 17 visites pedagògiques; 
L’Arxiu col·labora en premis literaris, de recerca i fotogràfics, (4 en 
total). Remarquem finalment la tasca de restauració i la digitalització 
de documents, que abasta més de 200.000 imatges.  
 
La nostra prioritat és l’assessorament i suport actiu als usuaris, 
facilitant al màxim l’accés a la documentació. Reproducció de 
documents. En general es tracta dels serveis característics de la 
Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya.  
 
Xavier Pedrals Costa 
Director 


