
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Carrer Antoni Gaudi, 23 
43740 Mora d’Ebre 
Telèfon 977414372 
Fax 977414090 
acriberaebre.cultura@gencat.cat 
http://cultura.gencat.cat/arxius/acre 
 

1 

Guia didàctica  
de la visita a l’Arxiu 

Comarcal de la Ribera     
d’Ebre (ACRE)  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Guia elaborada per                             Nom de l’alumne/@: 
Gerard Mercadé i Pié                          Escol a: 
Director de l’Arxiu                               D ata de la visita: 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Carrer Antoni Gaudi, 23 
43740 Mora d’Ebre 
Telèfon 977414372 
Fax 977414090 
acriberaebre.cultura@gencat.cat 
http://cultura.gencat.cat/arxius/acre 
 

2 

 
 
ÍNDEX DE CONTINGUTS 
 
 
 
1. Activitats a desenvolupar durant la visita a l’A rxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre (ACRE) 
 
1.1 Visita a les dependències de l’ACRE 
 
1.2 Explicació de les funcions de l’Arxiu 
 
1.3 Visualització de documents singulars del centre 
 
2. Conceptes i definicions 
 
2.1 Què és un arxiu? 
 
2.2 Funcions d’un arxiu 
 
2.3 Dependències de l’ACRE  
 
2.4 Els documents d’arxiu 
 
2.5 Tipus de documents 
 
3. L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
 
3.1 Definició i dependència orgànica de l’ACRE 
 
3.2 Tipologia de fons documentals conservats a l’ACRE 
 
4. Preparació d’una activitat didàctica per als alu mnes que porten a terme la 
visita (Qüestionari de la visita a l’ACRE) 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Carrer Antoni Gaudi, 23 
43740 Mora d’Ebre 
Telèfon 977414372 
Fax 977414090 
acriberaebre.cultura@gencat.cat 
http://cultura.gencat.cat/arxius/acre 
 

3 

2. Conceptes i definicions 
 
2.1 Què és un arxiu? 
 
Existeixen tres definicions del terme arxiu: 
 
� Institució responsable de la captació, del tractament, de l’inventari, de la conservació 
i de la comunicació dels arxius, dit també servei d’arxius. 
 
� Edifici o part de l’edifici on són conservats i comunicats els arxius, dit també dipòsit 
d’arxiu. 
 
� Conjunt de documents, de qualsevol data, forma o suport material, produïts o rebuts 
per una o diverses persones, o per un servei o organisme públic o privat, en l’exercici 
de la seva activitat, conservats pel seu productor o els seus successors per les seves 
necessitats, o bé transmesos a la institució arxivística competent, per raó del seu 
valor arxivístic. 
 
2.2 Funcions d’un arxiu 
 
Un de les principals funcions d’un arxiu és conservar, gestionar i servir la 
documentació que custodia. Cal que tingueu ben present que la documentació dels 
arxius es indispensable per entendre el nostre passat i forma part de la nostra 
memòria històrica. La documentació dels arxius és també essencial perquè els 
ciutadans puguin fer valer els seus deures respecte les administracions públiques.   
 
La documentació a l’Arxiu ha d’estar organitzada de forma adequada i guardada amb 
la màxima cura perquè es pugui trobar quan necessitem consultar-la. 
 
Una altra tasca molt important dels arxius és donar a conèixer els documents que s’hi 
custodien, doncs són una font d’informació bàsica per informar sobre diversos 
aspectes del nostre passat, però també del present més immediat 
 
A continuació us expliquem amb detall les funcions que desenvolupen els arxius. Són 
les següents: 
 
� Ingrés de la documentació: L’ingrés de la documentació comprèn 2 dues operacions 
essencials. 
 

a) La preparació de la documentació abans de que arribi al centre d’arxiu i, fins i 
tot, la intervenció en el procés de creació de la documentació. 
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b) La recepció de la documentació, independentment de que sigui d’origen públic 
o privat. 

 
� Conservació de la documentació: Per conservar la documentació dels arxius s’han 
d’establir mesures preventives, com ara unes condicions estables de temperatura i 
humitat, a més d’instal·lar la documentació correctament. Quan la documentació està 
en molt mal estat podem optar per restaurar-la, tot i que és recomanable no arribar a 
aquesta situació, ja que suposa una despesa econòmica molt important.  
 
� Organització i descripció de la documentació: L’organització de la documentació ha 
de reproduir el procés històric de creació dels documents i descriure’ls per permetre la 
seva localització, ja que els usuaris de l’Arxiu (administracions públiques, 
investigadors, estudiants o ciutadans)  han de poder consultar els documents que 
desitgin amb rapidesa. 
 
� Comunicació i difusió de la documentació:  Els arxius organitzen la documentació 
que custodien per tal que els usuaris obtinguin una ràpida resposta a les seves 
necessitats d’informació. A més els arxius desenvolupen activitats, com ara 
exposicions, per tal d’apropar al públic la documentació que gestionen. 
 
2.3 Dependències de l’arxiu  
 
Quan un document o conjunt de documents arriba a l’Arxiu ha de passar per diferents 
localitzacions, que corresponen amb les diverses fases del tractament de la 
documentació que hem citat al punt 2.2. Així doncs, anem a citar per quines 
dependències circulen els documents que ingressen a un arxiu. Són les següents: 
 
� Sala de recepció de documentació: És la sala per on entren els documents i fons 
documentals que ingressen a l’Arxiu. La sala de recepció de la documentació de 
l’Arxiu correspon amb la funció d’ingrés de la documentació de l’anterior punt (2.2). 
Si durant la recepció de documents detectem problemes relacionats amb la 
conservació hem de portar els documents a la 
 
� Sala de desinfecció i neteja de documentació: És la estança en què es fan els 
tractaments de neteja i desinfecció dels documents per tal d’assegurar que es pugui 
conservar adequadament. Amb aquesta actuació assegurem que els usuaris de 
l’Arxiu puguin consultar la documentació amb les màximes condicions de seguretat. 
La sala de desinfecció i neteja correspon amb la funció de conservació  de la 
documentació de l’anterior apartat (2.2). En cas de que els documents estiguin en 
bones condicions de conservació, o bé un cop netejats i desinfectats, passen a la 
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� Sala d’organització i descripció de la documentació: És la sala en què els 
documents s’agrupen, organitzen, descriuen i instal·len adequadament perquè 
puguem recuperar-los i servir-los als nostres usuaris. Un cop portades a terme les 
anteriors accions els documents s’instal·len als dipòsits. Per tal de recuperar els 
documents els arxius elaboren diversos instruments de descripció, com ara guies, 
inventaris i catàlegs que pretenen que els usuaris del centre puguin disposar d’eines 
per conèixer i recuperar la documentació que l’Arxiu custodia. La sala d’organització i 
descripció de la documentació es correspon amb la funció d’organització i 
descripció de la documentació de l’anterior apartat (2.2) 
  
� Sala de consulta de documentació: És la sala de l’Arxiu en què els usuaris consulten 
la documentació que el personal del centre ha organitzat prèviament. Es tracta d’un 
espai molt semblant a la sala de lectura d’una biblioteca, tot i que, a diferència de les 
biblioteques, en què es presten llibres als seus usuaris, als arxius només es poden 
consultar els documents al propi centre, ja que es tracta de testimonis originals i únics 
i, en conseqüència, hem d’establir mesures per tal d’assegurar la seva conservació i 
ús futur. L’espai dedicat a la sala de consulta correspon amb la funció de 
comunicació i difusió de la documentació de l’anterior apartat (2.2), tot i que per 
desenvolupar aquesta funció l’Arxiu pot utilitzar altres espais, com ara la sala 
polivalent de l’Arxiu, que pot acollir jornades, presentacions de llibres o exposicions 
per difondre la documentació, les activitats o els projectes de l’Arxiu.   
 
2.4 Els documents d’arxiu  
 
Entenem per document d’arxiu “La informació enregistrada, amb independència del 
suport o de les seva característiques físiques i intel·lectuals, produïda, rebuda i 
conservada per una organització o una persona en el desenvolupament de les seva 
activitats” 
 
Cal tenir ben present que no hem d’entendre els documents d’arxiu com a peces 
individuals, ja que adquireixen tot el seu sentit quan formen part d’un conjunt. A més, 
cal tenir present que els documents d’arxiu tenen un origen, es produeixen dins una 
seqüència o sèrie documental i són originals i únics. D’aquesta característica se’n 
deriva la seva importància, atès que són únics i originals. 
 
2.5 Tipus de documents d’arxiu 
 
Els arxius custodien diverses tipologies de documents. Podem classificar-los en 5 
grans grups: 
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� Documents textuals: Són els que transmeten la seva informació mitjançant un text 
escrit, ja siguin manuscrits, mecanografiats o impresos, independentment del suport 
en què estiguin fixats (pergamí, paper). Són els documents més habituals als arxius.  
 
� Documents figuratius: Es caracteritzen per tenir elements de dibuix o de figuració 
gràfica. Entre els documents figuratius podem trobar documents cartogràfics, com per 
exemple mapes o plànols, i documents iconogràfics, com per exemple dibuixos i 
cartells. 
 
� Documents fotogràfics: Són els que fixen una imatge fixa sobre un suport. Cal tenir 
que els procediments per fixar imatges fixes sobre un suport són molt variats i han 
evolucionat molt al llarg de la història. 
 
� Documents audiovisuals: Són els documents que combinen imatges i so, que poden 
estar fixats sobre múltiples suports, com per exemple vídeos o pel·lícules. 
 
� Documents sonors: Són els documents que fixen una informació sonora sobre un 
suport 
 
� Documents electrònics: Són els documents en què la informació és manipulada, 
transmesa o processada per mitjans informàtics.  
 
 
3. L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) 
 
3.1 Definició de l’ACRE 
 
L’ACRE es va inaugurar el 24 d’abril de l’any 2007. Pertany a la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de la Generalitat de Catalunya, tot i que en la seva gestió també hi 
participen el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 

L'Arxiu és un edifici de nova planta que va ser construït en un solar de més de 
1000m2. Exteriorment es planteja com un únic volum en cantonada que es segrega 
en dos cubs, als quals s'accedeix per un pati interior. Exteriorment, els pisos superiors 
de l’Arxiu tenen una aparença inexpugnable i no disposen d’obertures. Això és així 
perquè es tracta de la zona dedicada als dipòsits que cal protegir de la llum exterior. 

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre té capacitat per 13.000 metres lineals, és a dir, 
un recorregut entre Móra d’Ebre i Tivissa. 

3.2 Tipologia de fons conservats a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
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Els documents dels arxius s’agrupen en fons, doncs tant sols quan formen part d’un 
conjunt adquireixen tot el seu sentit. Entenem per fons documental el conjunt orgànic 
de documents generat o reunit de forma natural per una persona, família o organisme 
en l'exercici de les seves activitats i funcions. 
 
L’Arxiu conserva fons documentals de titularitat pública i privada de tota la Ribera 
d’Ebre, que provenen d’ajuntaments, de comunitats de regants, de famílies o de 
persones concretes 
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1 ) A l’edifici que ocupa el centre existeixen dues  grans zones diferenciades. 
Escolliu, de les 4 opcions que us mostrem a continu ació, les respostes que 
identifiquen les grans àrees que trobem a l’edifici  que ocupa l’Arxiu Comarcal 
de la Ribera d’Ebre. Marqueu la resposta correcta a mb una creu. 
 

a) L’àrea de servei 
b) L’àrea d’accés públic 

c) L’àrea de descans 
d) L’àrea d’accés restringit 

 
2 ) Ja heu identificat les dues grans àrees de l’Ar xiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. Ara cal que digueu a quina de les dues àree s que hem identificat en 

l’anterior pregunta pertanyen els espais que citem a continuació. Escriviu-ho 
sota de la fotografia. 

 
a)Vestíbul de l’Arxiu 

 

 
 

c) Sala de consulta 
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e) Sala de neteja i desinfecció 

 

 
 
 

g) Dipòsit de documents de gran format 
 

 
 
 

e) Dipòsit convencional 
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3 ) Quines són les principals diferències entre una  biblioteca i un arxiu? De les 8 
respostes que citem a continuació 4 són verdaderes i 4 són falses. Feu una creu 
a les 4 afirmacions que són correctes. 
 

a) Els arxius presten documentació a totes les persones que ho demanen.  
b) Els arxius tant sols presten documentació als propietaris de documentació que 

la cedeixen a l’Arxiu (titulars de fons).  
c) Les biblioteques presten documents als seus usuaris.  
d) Les biblioteques tan sols conserven documents originals.  
e) Els arxius no conserven documents originals, doncs reprodueixen tota la 

documentació que els hi cedeixen i després la retornen als propietaris.  
f) Les biblioteques organitzen els llibres que custodien utilitzant un quadre de 

classificació.  
g) Els arxius organitzen la documentació utilitzant un quadre de classificació, que 

ha de ser reflex dels òrgans i funcions de l’administració pública, particular o 
institució que ha creat els documents.  

h) Les biblioteques organitzen els documents a partir d’una classificació temàtica 
universal coneguda com CDU.  

 
4 ) A l’arxiu, a part de consultar documents, quine s altres activitats 
s’hi porten a terme?. Les fotografies us donaran al gunes pistes. Escriviu el nom 
de l’activitat a la part superior de la fotografia.  
 
                          a) 
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                                   b) 

 

 
 
                                 c) 
 

                                        
 
 
 

 
5 ) La consulta dels documents d’arxiu és pública?Q uè us demanaran al centre 

per poder consultar-hi documentació? 
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6 ) Un arxiu pot ser visitat per diversos tipus d’u suaris. A la següent llista hi tres 
respostes incorrectes. Identifiqueu-les i marqueu-l es amb una creu. 

 
a) Investigadors 

b) Jubilats que venen a llegir el diari i a prendre cafè 
b) Administracions públiques 

c) Excursionistes 
d) Ciutadans que volen provar drets 

e) Escolars 
f) Ciutadans que aprofiten el pati de l’Arxiu per passejar el gos 

 
7 ) Una de les funcions principals de l’Arxiu és la  conservació dels 

documents. Quins factors poden influir en la seva d egradació? 
 

 
 

8 ) En la pregunta anterior hem citat una de les pr incipals funcions dels 
arxius, la conservació. Tria de la següent llista d e respostes les que fan 

referència a tasques relacionades amb el tractament  documental que porta a 
terme un arxiu. Aneu amb compte, doncs hi ha dues r espostes que no són 

correctes. 
 

a) Consulta de la documentació 
b) Ingrés de la documentació 

c) Classificació de la documentació 
d) Buidatge dels diaris editats a la comarca 

e) Descripció de la documentació 
f) Difusió (Exposicions, jornades, conferències) 

g) Conservació 
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9 ) Els arxius poden rebre diverses classes de docu ments. Podries citar-ne 
3? Fixeu-vos en les fotografies, doncs us ajudaran en la vostra resposta. 

Escriviu la resposta al costat de la fotografia 
 

 
 

 
 

 
 

10 ) Quines són les dues principals vies per ingres sar fons documentals a 
l’Arxiu? 
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Si ja heu respost el qüestionari i els vostres comp anys encara no han finalitzat 
la visita podeu utilitzar l’últim foli per fer un d ibuix sobre algun dels documents 
que heu vist a l’Arxiu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


