Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
TÍTOL: VISITA GUIADA A L’ARXIU COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
En la visita coneixem com és i què fa l’Arxiu Comarcal. Es fa una demostració del procés de
treball a l'hora de tractar els documents que ingressen a l'arxiu, o sigui, la neteja, desinfecció,
restauració i organització dels documents. En relació a això es mostren documents molt
antics (dels segles XIII i XIV), gràcies als quals podrem apreciar la cal·ligrafia antiga, la
llengua que s'utilitzava (el llatí), i el material que s'usava (el pergamí).
Així mateix es mostren documents que poden ser d’interès per a la ciutadania en general,
com per exemple les actes dels governs en ple dels ajuntaments, els padrons municipals
d’habitants, la documentació del cadastre o les fotografies escolars.
Finalment, també s’ofereix la possibilitat d'entrar a un espai tancat al públic, la Biblioteca de la
Casa Missió, on donem a conèixer la literatura que utilitzaven els missioners per tal combatre
la laïcització, o descristianització, que ja al segle XIX hi havia a les comarques gironines.
La visita pretén que l’alumnat aprengui que els arxius són un servei al ciutadà que custodia,
organitza i dóna accés, amb transparència, tan a la documentació pública com a la privada,
així com a la documentació històrica i a l’actual. Tambè s’aprèn quina és la diferència entre
els documents d’arxiu i els llibres de la biblioteca; els documents, per sí sols ens expliquen
com eren, com pensaven i com actuaven les persones que els van crear, són un
incomparable testimoni de l’evolució de la nostra societat i dels seus valors.
OBJECTIUS:
• Conèixer l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany i la tasca que s’hi duu a terme.
•

Descobrir els serveis que poden oferir els arxius a la ciutadania

•

Apendre a valorar i respectar el patrimoni documental.

•

Destacar el paper dels arxius com a servei públic

•

Incentivar la curiositat per la recerca a través dels documents escrits.

A QUI S’ADREÇA: Cicle Mitjà, Cicle Superior, ESO, Batxillerat, Formació Professional,
Educació per a Adults
REQUISITS: Nombre de persones per grup: un grup classe o grups de 20 a 25 persones
DURADA DE L’ACTIVITAT: 30 min
LLOC DE REALITZACIÓ: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
PREU: Gratuït
ORGANITZA: Arxiu Comarcal Pla de l’Estany
EQUIP EDUCATIU: Arxiu Comarcal Pla de l’Estany
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INFORMACIÓ: Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Tel: 972 58 40 70.
acplaestany.cultura@gencat.cat
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