"CURRICULUM VITAE" DE MARIA CINTA MAÑÉ I MAS

1. DADES PERSONALS

Nom i cognoms: Maria Cinta Mañé i Mas
Data i lloc de naixement: 02. 03. 1951; Tortosa (Tarragona).

2. TÍTOLS ACADÈMICS I DE FORMACIÓ ARXIVÍSTICA

2.1. Magisteri (Pla 1950). Escola Normal de Magisteri de Barcelona, anys 1965-1968.
2.2. Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Secció d'Història Medieval), anys 1968-1973.
Universitat de Barcelona.
2.3. Premi extraordinari de llicenciatura, setembre de 1975. Tesi inèdita: “Algunos aspectos
de la lugartenencia del infante don Juan en Sicília (1415-1416)”.
2.4. Cursos monogràfics de Doctorat. Curs 1976-1977. Universitat de Barcelona, Facultat de
de Geografia i Història.
2.5. Cursa les assignatures d'Arxivística i Diplomàtica. Curs 1982-1983. Universitat de
Barcelona, Facultat de Geografia i Història.
2.6. Màster en Arxivística. Anys 1989-1991. Universitat Autònoma de Barcelona.
2.7. Stage Technique International d’Archives. Direction des Archives de France
(Ministère de la Culture), Paris, abril-juny 1998. Llicència de tres mesos de
l'Ajuntament de Barcelona i ajuda per a la "Formación de Profesionales de la Cultura de
la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural (Ministerio de
Educación y Cultura)". Suposà un coneixement profund del sistema arxivístic francés,
de l'organització dels arxius municipals de Paris i els seus districtes, i ha estat un lloc
d’intercanvi i coneixement dels sistemas d’arxius d’altres 25 països d’Europa, Àsia i
Amèrica. Dóna una conferència a la resta de col·legues i professors titulada Les
archives de la Mairie de Barcelone, Paris, 24 de juny de 1998.
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3. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

3.1. Ajuntament de Barcelona.

3.1.1. Tècnic Auxiliar d'Institucions Culturals per oposició lliure. Destí: Gabinet
Numismàtic de Catalunya, març de 1985-maig de 1988. Desenvolupa tasques pròpies de
Conservador de la Secció de Moneda Medieval i Moderna. Vegeu 3.3. Museus i
centres d’investigació de l’Ajuntament de Barcelona.
3.1.2. Tècnic Superior d'Art i Història, especialitat Arxius, per oposició lliure. Destí: Arxiu
del Districte d'Horta-Guinardó com a Cap del Nucli Orgànic d'Arxiu i Biblioteca en
funcions, juny de 1988-octubre de 1990.
3.1.3. Cap del Nucli Orgànic d'Arxiu i Biblioteca del Districte d'Horta-Guinardó per
concurs de mèrits (206/1990) , octubre de 1990-febrer de 2001. Aquest lloc de treball,
arran la Pauta Organitzativa dels Districtes de 1993, passa a ser un lloc de treball
singularitzat i a denominar-se Arxiver de Districte. Vegeu ANNEX I.
3.1.4. Arxivera a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, març de 2001-actualitat. Vegeu ANNEX II.

3. 2. Consell Superior d’Investigacions Científiques. Barcelona: Investigació en/i Arxius.

3.2.1. Alumna d'investigació, CSIC, Departament d'Estudis Medievals, gener de 1972-maig
de 1973.
3.2.2. Beca, CSIC, Escuela Española de Historia y Arqueologia en Roma, setembredesembre de 1972. Treballa a l’Archivio Segreto Vaticano sota la direcció del Prof. Dr.
Emilio Sáez. Projecte: Diplomatario del Cardenal Albornoz (1350-1367).
3.2.3. Contracte Administratiu del CSIC, Departamento d’Estudios Medievales, maigdesembre de 1973. Projecte: Diplomatario del Cardenal Albornoz.
3.2.4. Beca, CSIC, Patronat "Marcelino Menéndez Pelayo", anys 1974-1975. Realització de
la Tesi de llicenciatura: “Algunos aspectos de la lugartenencia del infante don Juan en
Sicília (1415-1416)”.
3.2.5. Beca, Università degli Studi di Cagliari (Regió Autónoma Sarda, Italia), Istituto di
Storia Medioevale e Moderna, juny-juliol 1975. Forma part de l'Acord Cultural ItaloEspanyol, que promou l’intercanvi d’investigadors per l’agermanament existent entre les
Universitats de Barcelona i Cagliari, a causa dels nexes històrics d’ambdues
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ciutats.Treballa a l'Archivio di Stato en la recerca de documents per a la Tesi de
llicenciatura. Així mateix, investiga a l'Archivio Comunale de Palerm.
3.2.6. Beca, CSIC, Pla de Formació de Personal Investigador, anys 1976-1978. Elaboració
de la Tesi doctoral: “Fernando I de Aragón: la cuestión siciliana (1412-1416)”.
3.2.7. Segueix cooperant en les tasques col.lectives del CSIC, Departament d'Estudis
Medievals, anys 1979-1981, particularment en el Repertorio de Medievalismo
Hispánico.
3.2.8. Gaudeix de tres contractes administratius (1 per any) per a la realització de treballs
específics, concrets i de caràcter extraordinari o d'urgència del CSIC,
Departament d'Estudis Medievals, anys 1982-1984. Projectes d'investigació: 1)
Diplomatario del Cardenal Albornoz; 2) Espanya i l'Islam a l'Edat Mitjana.

3.3. Museus i centres d’investigació de l’Ajuntament de Barcelona.

3.3.1. Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, anys 1969-1972. Col·laboració en les
tasques de classificació i ordenació de materials arqueològics d'època romana i
medieval.
3.3.2. Gabinet Numismàtic de Catalunya, anys 1986-1997.
3.3.2.1. Conferències i classes pràctiques, anys1986-1988:
-La moneda a la Catalunya Medieval, per l’assignatura Història Medieval d’Espanya, donada
per el Dr. Antonio Riera i Melis de la Universitat de Barcelona, Departament d’Història
Medieval.
-La circulació monetària a la Mediterrània occidental, per l’assignatura Comerç i producció a
la Barcelona del segle XIII i inici del XIV, donada per la Dra. Carme Batlle i Gallart de la
Universitat de Barcelona, Departament d’Història Medieval.
3.3.2.2. Conferències, anys 1990-1997:
-Del diner de tern al florí i Les encunyacions monetàries del Regne de Mallorca (1276-1343), I
Seminari: La moneda catalana medieval, 13 i 18 de desembre de 1990.
-La moneda catalana, II Seminari: Moneda i diner en els segles XIV i XV, 9 de desembre de
1991.
-L'ús de la moneda a la vida quotidiana, III Seminari: Ús i funció de la moneda a la
Catalunya medieval, 18 de març de1993.
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-Una sèrie documental per a la història de la moneda: els processos, IV Seminari: La moneda
catalana: documents dels segles XIII al XVI, 22 de març de1994.
-La falsificació de la moneda a la ciutat baix medieval, V Seminari: La moneda a la ciutat
medieval, 21 de març de 1995.
-Les emissions de Jaume I, VI Seminari: La moneda en temps de Jaume I, 5 de març
de1996.
-La moneda d’or: de Pere el Cerimoniós a Alfons el Magnànim, VII Seminari: La moneda
d’or de la Corona d’Aragó, 13 de març de1997.
3.4. Activitats docents d’Arxivística a l’Ajuntament de Barcelona i d’altres institucions
oficials.

3.4.1. Ajuntament de Barcelona.
-Nocions bàsiques d’ Arxivística (10 hores lectives), 17-19 de novembre de 1992, Centre de
Selecció i Formació de Personal.

3.4.2. Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació "Jordi Rubió i Balaguer".
Universitat de Barcelona. Anys 1995-1996. Professora Associada.
Des de l’any 1989 nombrosos alumnes en pràctiques d’aquesta Escola, procedents de les
profesores Teresa Maria Vinyoles i Maria Elvira.
3.4.3. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Anys 1993-1996.
-El registre general i la formació d’expedients, en 7 diferents Curs d’Arxivística local,
Generalitat de Catalunya, Escola d’Administració Pública. Les classes dels diferents cursos
tenen una durada d’entre 4,5 et 8 hores i estan adreçats al personal de l’administració municipal
catalana. S’han realitzat a la mateixa Escola (Barcelona) i a diferents Ajuntaments catalans
(L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Tortosa).

3.4.4. Associació Catalana de Municipis.
-Arxivística, a Curs bàsic d’Administració local, Associació Catalana de Municipis, 1995.
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3.4.5. Diputació de Barcelona, Centre d’Estudis i Recursos Culturals.
-Conceptes principals d’Arxivística: tipologies documentals, al Curs per a Auxiliars d’Arxius,
Diputació de Barcelona, Centre d’Estudis i Recursos Culturals, octubre de 1996.
-Conceptes principals d’Arxivística: l’expedient com a document de l’administració local (3
hores lectives) al Curs per a Auxiliars d’Arxius, 6 de novembre de 1997.

4. CURSOS REALITZATS DE FORMACIÓ I ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS

4.1. Cursos de Formació a l’Ajuntament de Barcelona o incentivats per aquesta institució:
4.1.1. Curs de formació destinat a la primera promoció d’Arxivers de l'Ajuntament de
Barcelona (quasi dos mesos en horari laboral), juny-juliol de 1988. Vegeu 2. TÍTOLS
ACADÈMICS I DE FORMACIÓ ARXIVÍSTICA.
4.1.2. 1er. Curs del Màster en Arxivística (160 hores lectives), Universitat Autònoma de
Barcelona, gener-abril de 1989.
4.1.3. Burogest i Serveis de Comunicacions (15 hores lectives), Barcelona, Tècnics en
Automatització d'Oficines, S.A., febrer de 1989.
4.1.4. Tratamiento de textos, funciones utilitarias y glosarios (30 hores lectives), Barcelona,
WANG ESPAÑA, S.A., del 6-10 de febrer de 1989.
4.1.5. II Jornades d'Arxivística de Catalunya Sistemas de Classificació i Tria i Eliminació
de documents, Andorra la Vella, Associació d'Arxivers de Catalunya, 28 abril-1 maig
de 1989.
4.1.6. Tècniques d'Organització i Mètodes Administratius (21 hores lectives), Formació de
Personal de l'Ajuntament, 12-14 de juny de 1989.
4.1.7. 2on. Curs del Màster en Arxivística (170 hores lectives), Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, gener-maig de 1990. Vegeu 2. TÍTOLS ACADÈMICS I DE
FORMACIÓ ARXIVÍSTICA.
4.1.8. III Jornades d'Arxivística de Catalunya. Accés a la documentació, Girona,
Associació d'Arxivers de Catalunya., 25-28 d’abril 1991.
4.1.9. Coneixement i difusió del Patrimoni Cultural (20 hores lectives), Formació de
Personal de l'Ajuntament, 13-16 de maig de 1991.
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4.1.10. Assisteix a la fira INFORMAT a una demostració de l'empresa GESAR sobre el
programa de gestió de documents administratius DOCUMENTIK, Barcelona, 27 de
maig de 1991.
4.1.11. Symposium Internacional Archives et l’Europe sans frontières (International
Symposium Archives and Europe without boundaries), Maastricht (Pays-Bas), CIAICA, 2-5 d’octubre de 1991.
4.1.12. Curset d'usuari del banc de dades BIMA (21 hores lectives; 4 hores lectives),
Institut Municipal d'Informàtica, 19-21 de juny de 1991 i 5 de maig de 1992.
4.1.13. Jornada d'estudi i debat sobre els estudis en Arxivística a l'Europa comunitària,
Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, Direcció General del Patrimoni
Cultural, Direcció General d’Universitats i Escola d’Administració Pública de
Catalunya, 4 de juny del 1992.
4.1.14. Curs de Dret Administratiu per a Arxivers (12 hores lectives), Formació de Personal
de l'Ajuntament, 10-22 de juny de 1992.
4.1.15. XII Congrès International des Archives, Montréal (Canadà), CIA-ICA, 6-11 de
setembre de 1992.
4.1.16. Curs de Wordstar 5 (8 hores lectives), Formació de Personal de l’Ajuntament,21-23
d’octubre de 1992.
4.1.17. Programa de autoformació de DBase III Plus (autoformació), Formació de Personal
de l’Ajuntament, març de 1993.
4.1.18. IV Jornades d'Arxivística de Catalunya. Informàtica i arxius, Sabadell, 13-15 maig
de 1993.
4.1.19. III Congrés d’Història de Barcelona, Institut Municipal d’Història, 20-22 d’octubre de
1993.
4.1.20. Curs de Windows/Word (14 hores lectives), Formació de Personal de l’Ajuntament,
21 de febrer-4 de març 1994.
4.1.21. Jornada sobre l’ètica de l’arxiver, Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, 16
de juny de1994.
4.1.22. Jornada de formació i reciclatge sobre la funció de l’arxiu municipal avui,
Barcelona, 26 d’octubre de 1995.
4.1.23. IV Congrés d’Història de Barcelona, Barcelona, Institut Municipal d’Història, 12-15
desembre de 1995.
4.1.24. Jornada sobre la condició professional de l’arxiver a l’administració pública,
Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, 14 de maig de 1996.
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4.1.25. Seminari d’Història de Barcelona Teoria i pràctica del règim municipal al Pla de
Barcelona (10 hores lectives), 1812-1897, Institut Municipal d’Història, maig-juny de
1996.
4.1.26. Valoració de les fonts històriques, jurídiques i literàries hispanes davant del segle
XXI (26 hores lectives), Barcelona, Universitat de Barcelona, 12-15 juny de 1996.
4.1.27. Introducció al sistema AIDA (20 hores lectives), Centre de Selecció i Formació de
Personal de l’Ajuntament, 27 de novembre i 2-18 de desembre 1996.
4.1.28. Seminari sobre Les normes internacionals de descripció: la Norma ISAD(G) i la
Norma ISAAR(CPF) (3 hores lectives), Barcelona, 11 de desembre de1996.
4.1.29. Sessió sobre el Decret 263/1996 que regula la utilització de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques per a l’Administració general de l’estat (3 hores),
Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, 16 d’abril de 1997.
4.1.30. V Conferència Europea d’Arxius, Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, 2730 maig de 1997.
4.1.31. Gestió de documents fotogràfics, Oficina de l’Arxiver en Cap de l’Ajuntament, 1 de
juliol de 1997.
4.1.32. Excel 5.0 (12 hores lectives), Formació de Personal de l’Ajuntament, 13-17 d’octubre
de1997.
4.1.33. Acces 2.0 (12 hores lectives), Centre de Selecció i Formació de Personal, 27-31
d’octubre de 1997.
4.1.34. V Congrés d’Història de Barcelona. Centenari de les agregacions municipals, Institut
Municipal d’Història, 15-19 de desembre de 1997.
4.1.35. Jornada d’Arxivers Municipals Difondre l’arxiu, divulgar el patrimoni documental
(8 hores lectives), Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 8
d’octubre de 1998.
4.1.36. Qualitat en la gestió del Servei (6 hores lectives), Centre de Selecció i Formació de
Personal, 15 de desembre de 1998.
4.1.37. VII Jornades d’Arxivística de Catalunya Arxivant bytes, Vic, Associació d’Arxivers
de Catalunya, 13-15 de maig de 1999.
4.1.38. El mètode de descripció de documents de l’aplicatiu AIDA (5 hores lectives), Institut
Municipal d’Informàtica, 21 de setembre de 1999.
4.1.39. VI Congrés d’Història de Barcelona. El temps del Consell de Cent, Arxiu Històric de
la Ciutat, 24-26 de novembre de 1999.
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4.1.40. Sessió extraordinaria sobre El dret d’accés als arxius i registres públics. La protecció
de dades en l’àmbit local (5 hores lectives), Federació de Municipis de Catalunya i
Col·legi de Secretaris, Interventors i Dipositaris d’Administració Local de Barcelona, 17
de desembre de 1999.
4.1.41. 1r. Laboratori d’Arxius Municipals: L’arxiu municipal i les relacions amb el
ciutadà (8 hores lectives), Arxiu Municipal de Barcelona, Associació d’Arxivers de
Catalunya i Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 17 de febrer de
2000.
4.1.42. Seminari d’Història de Barcelona Barcelona i el segle XX (15 hores lectives), Seminari
d’Història de Barcelona, 16 de març-25 de maig de 2000.
4.1.43. Seminari sobre el Treball de Recerca al Batxillerat (c. 10 h. lectives. No consta),
Institut d’Educació de l’Ajuntament, 24 i 31 de maig de 2000.
4.1.44. XIV Congreso Internacional de Archivos, Los Archivos del Nuevo Milenio en la
Sociedad de la Información, Sevilla, 21-26 de setembre de 2000.
4.1.45. Accés a la documentació (15 hores lectives), Centre de Selecció i Formació de
Personal, 11-20 de desembre de 2000.
4.1.46. VI European Conference on Archives, Archives between past and future,
International Council on Archives-Associazione Archivistica Italiana, Florència, 30 de
maig-2 de juny de 2001.
4.1.47. Acces 97 bàsic (18 hores lectives), Direcció de Recursos Humans, Departament de
Desenvolupament i Comunicació Interna, 19-30 de novembre 2001.
4.1.48. El món del crèdit a la barcelona baixmedieval, 14 d'octubre del 2003 al 2 de febrer
del 2004.
4.1.49. VIII Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat i les revolucions, 1808-1868 (24
hores lectives), Arxiu Històric de la Ciutat-Seminari d'Història de Barcelona, 11-13 de
novembre 2003.
4.1.50. Curs de formació en Prevenció de Riscos Laborals: Treballs en oficines, Direcció de
Recursos Humans, Departament de Desenvolupament i Comunicació Interna, octubre de
2004.
4.1.51. Curs Els jueus a la Barcelona medieval (15 hores lectives), Arxiu Històric de la
Ciutat, 13 d’octubre-22 de desembre de 2004.
4.1.52. Curs Básico de usuario del sistema integrado de gestión de centros archivísticos
Albalá V.4.0, Baratz-IMI, 2-3 de març de 2005.
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4.1.53. X Jornades d’Arxivística de Catalunya Els arxivers com (ens) comuniquem,
Terrassa, Associació d’Arxivers de Catalunya, 19-21 de maig de 2005.
4.1.54. IXè Congrés d’Història de Barcelona El tombant de 1868-1874 (20 hores lectives),
Arxiu Històric de la Ciutat-Seminari d'Història de Barcelona, 29-30 de novembre i 1 de
desembre de 2005.
4.1.55. Curs Seminari sobre classificació en documentació municipal, Barcelona, Associació
d’Arxivers de Catalunya, 7 de maig de 2007.
4.1.56. XI Congrés d'Arxivística de Catalunya. Innovació i desenvolupament professional,
La Seu d'Urgell, 10-12 de maig de 2007.
4.1.57. X Congrés d'Història de Barcelona. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, Barcelona,
27-30 de novembre de 2007.
4.1.58. 5è Laboratori d'Arxius Municipals. L'Arxiu municipal en el marc de
l'Administració electrònica (7,30 hores lectives), 27 de febrer de 2008.
4.1.59. L’alimentació a la Barcelona medieval. Museu d’Història de Barcelona.

4.2. Altres Cursos i Congresos.

4.2.1. Assisteix al IX Convegno degli Archivisti Ecclesiastici. Roma, 6-8 de novembre de
1972.
4.2.2. Assisteix al I Congreso Internacional de Historia Mediterránea. Palma de Mallorca,
desembre de 1973.
4.2.3. Concorre al Curs d'Introducció a la Història de Catalunya, impartit per l'Institut
Municipal d'Història. Barcelona, març-juny de 1974.
4.2.4. Assisteix al I Simposio Internacional de Historia de Cuenca. Cuenca, setembre de
1977.
4.2.5. Participa a la XXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. La Seu d'Urgell, octubre del
1977.
4.2.6. Forma part de la Comissió Organitzadora de les I Jornades del Cisma d'Occident a
Catalunya, les Illes i el País Valencià. Barcelona-Peníscola, abril de 1979.
4.2.7. Concorre a la XXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Berga, juny de 1979.
4.2.8. Assisteix a la 2ª Jornada d'Estudiosos del Judaisme Català. Tàrrega, abril de 1985.
Participa a l'Assemblea constituent de l'Associació d'Estudiosos del Judaisme Català, de
la qual és membre fundador.
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4.2.9. Assisteix anualment a l'Assemblea preceptiva de l'Associació d'Estudiosos del
Judaisme Català, la qual s'ha anat celebrant a diversos indrets de Catalunya des del
1986 al 1991 (Tortosa, Girona, Montblanc, Tàrrega (dues vegades), Barcelona, Castellò
d'Empúries i Banyoles). Ha estat membre fundador, vocal de la Junta de Govern de
l'esmentada Associació (1986-1988) i secretària de la mateixa Junta (1988-1992).
4.2.10. Membre fundador de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans.

5. PUBLICACIONS

5.1. Clases sociales en la Lex Saxonum i la Lex Thuringorum a Textos comentados de época
medieval (siglos V al XIII), Barcelona, Teide, 1975, pàg. 53-59. Treball realitzat durant
el curs 1971-1972 per a l'assignatura d'Alta Edat Mitjana Universal, impartida pel Dr.
Manuel Riu. El seu contingut fou aprofitat en gran part pel Dr. Manuel Sánchez en el
capítol dedicat al regnes germànics.
5.2. Contribució en l'elaboració del Repertorio de Medievalismo Hispánico, Barcelona, El
Albir, 1976-1985, 4 vols.
5.3. Col·labora en el Diplomatario del Cardenal Albornoz, I, Barcelona, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1977.
5.4. Diversos articles per a la Grande Encyclopedie Larousse, Barcelona, Plaza y Janés.
5.5. Realització de l'Index de noms del llibre d'Arcadi Garcia i Sanz i Maria Teresa Ferrer i
Mallol, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, Institut
d'Estudis Catalans, 1983, 2 vols., pàg. 691-773.
5.6. Col·laboració en la recerca de documents del segle XIII a l'Arxiu de la Corona d'Aragó pel
llibre de Robert I. Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia,
Princenton, Princenton University Press, 1984.
5.7. (En col·lab. amb Marta Campo) Hallazgos monetarios medievales i modernos en
Empúries, "Gaceta Numismática", 81 (1986), pàg. 67-83.
5.8. Cooperació en la compilació de documents del llibre de Maria Teresa Ferrer i Mallol, Els
sarraïns de la Corona Catalano-aragonesa en el segle XIV. Segregació i
discriminació, Barcelona, Consell Superior d'Investigacions Científiques, 1987.
5.9. (En col·lab amb Yom Tov Assis) The Jews in Barcelona 1213-1291. Regesta of
Documents from the Archivo Capitular, Jerusalem, The Central Archives for the
History of the Jewish People, 1988, 219 pàg. (Hispania Judaica. The Hebrew University
of Jerusalem. The Henk Schussheim Memorial Series).
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5.10. Col·laboració en la compilació de documents del llibre de Maria Teresa Ferrer i Mallol,
La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià,
Barcelona, Consell Superior d'Investigacions Científiques, 1988.
5.11. Falsificació de moneda a Girona (1314-1315), "Hom. Dr. Emilio Sáez", Barcelona,
1989, pàg. 111-126.
5.12. Guia de l’Arxiu Municipal del Districte d´Horta-Guinardó, a Guía de l’ Arxiu Municipal
de Barcelona, Barcelona : Ajuntament, 1992, pàg. 44-49.
5.13. Col·laboració en la recerca de documentació per la monografia de Josefa Mutgé i Vives,
L’Aljama sarraïna de Lleida a l’Edat Mitjana. Aproximació a la seva història,
Barcelona, Consell Superior d’Investigacions Científiques, 1992.
5.14. “La serie de cartas reales de la sección de cancillería del Archivo de la Corona de
Aragón”. Introducció a The Jews in the Crown of Aragon. Regesta of the Cartas
Reales in the Archivo de la Corona de Aragón. Part I : 1066-1327, Jerusalem : The
Hebrew University of Jerusalem, The Central Archives for the History of the Jewish
People, 1993, pàg. XVII-LXIII. (The Henk Schussheim Memorial Series. Sources for
the History of the Jews in Spain; 4).
5.15. (En col·lab. amb Gemma Escribà), The Jews in the Crown of Aragon. Regesta of the
"Cartas Reales" in the Archivo de la Corona de Aragón. Part I: 1066-1327,
Jerusalem : The Hebrew University of Jerusalem, The Central Archives for the History
of the Jewish People, 1993, 227 pàg. (The Henk Schussheim Memorial Series. Sources
for the History of the Jews in Spain; 4).
5.16. (En col·lab. amb Montserrat Beltrán, Glòria Mora, Amèlia Poves, Jordi Serchs i Lina
Ubero), Quadre de classificació dels fons documentals dels pobles agregats [a la ciutat
de Barcelona], Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1997, 30 pàg. (Normes i
Reglaments de l’Arxiu Municipal de Barcelona, 4).
5.17. (En col·lab. amb Montserrat Beltrán, Núria Bosom, Xavier Doltra, Imma Moratalla, Núria
Postico, Amèlia Poves, Jordi Serchs) Fons municipal d'Horta, a Repertori de fonts
documentals dels Arxius Municipals de Districte de Barcelona per l'estudi de les
segregacions i agregacions de termes, dins Ramon Grau i Margarida Nadal, La
unificació municipal del Pla de Barcelona, 1874-1897, Barcelona, Institut de CulturaProa, 1997, pàg. 452-461 (Centenari de les agregacions municipals 1897-1997). Pel que
fa al fons d'Horta, hi col·labora Montserrat Montferrer.
5.18. Els inicis d’un ambiciós projecte: el buidatge sistemàtic de dades referents a jueus en
sèries documentals de l’Arxiu Capitular de Barcelona, “Analecta Sacra
Tarraconensia”, 71 (1998), pàg. 403-432 (Miscel·lania Àngel Fàbrega i Grau).
5.19. (En col·lab.) Barcelona. Imatges i Records, Barcelona, Ed. Viena-Columna, 1998, pàg.
61-67, corresponents a Horta.
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5.20. “El archivo notarial”, en El archivo, los archivos, Lima, Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, 2001, pàg. 95-114.
5.21. “Segells” a Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg. Segles XVI-XX, Solsona,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2004, pàg. 169-183.
5.22. Arxiu Municipal d'Horta-Guinardó, a Repertori de fonts d'arxiu per a l'estudi de la
ciutat de Barcelona (1714-1808), Barcelona, Institut de Cultura-Arxiu Històric de la
Ciutat, 2004, pàg.171-173 (Quaderns del Seminari d'Història de Barcelona).
5.23. Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 885-1334 (Volum I), Barcelona,
Institut de Cultura-Arxiu Històric de la Ciutat, 2005, 291 pàg.; Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona. Anys 1336-1396 (Volum II), Barcelona, Institut de CulturaArxiu Històric de la Ciutat, 2007, 390 pàg.; Catàleg dels pergamins municipals de
Barcelona. Anys 1531-1559 (Volum VI), Barcelona, Institut de Cultura-Arxiu Històric
de la Ciutat, 2012, 405 pàg.
5.24. (En colab. amb Manuel Rovira i Solà) Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona.
Anys 1501-1530 (Volum V), Barcelona, Institut de Cultura-Arxiu Històric de la Ciutat,
2010, 419 pàg.; Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1560-1908
(Volum VII). Apèndix /1149-1553), Barcelona, Institut de Cultura-Arxiu Històric de la
Ciutat, 2013, 395 pàg.
5. 25. (En colab. amb Carme Batlle i Gallart, Maria Teresa Ferrer i Mallol, Josefina Mutgé i
Vives, Sebastià Riera i Viader i Manuel Rovira i Solà) El Llibre del Consell de la
ciutat de Barcelona. Segle XIV: Les eleccions municipals, Barcelona, Consell
Superior de Investigacions Científiques-Institut de Cultura de Barcelona: Arxiu
Històric de la Ciutat, 2007, 912 pàg. (Anuario de Estudios Medievales. Annex, 62). És
el resultat del Projecte d'investigació del "Plan Nacional de I+D+I (2002-2005).
Comisión Interministerial de Ciencia i Tecnologia. (Ministerio de Educación y
Ciencia)" en col·laboració amb la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior de
Investigacions Científiques i dirigit per la Dra. Josefina Mutgé i Vives.
5.26. Els pergamins municipals del regnat de Ferran II, 1479-1516, a Vicens Vives i Barcelona.
Imatges històriques, Barcelona, Ajuntament.Institut de Cultura, 2011, pàg. 29-41.

Inèdits:

-Algunos aspectos de la lugartenencia del infante don Juan en Sicilia (1415-1416),
Barcelona, 1975, 219 pàg. mecanografiades. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona.
-Montserrat Beltrán, Maria Cinta Mañé, Núria Postico i Lina Ubero, Organització dels fons
documentals dels Consells Municipals de Districte de l'Ajuntament de Barcelona, 4 vols.
Treball final del Màster en Arxivística, Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, 2 de maig del
1991, 627 pàg.
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-Regesta de documents sobre els jueus de la Corona d’Aragó (segles XI-XV) de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, Arxiu Capitular i Arxiu Històric de Protocols Notarials, tots de Barcelona,
tasca encomanada per "The Central Archives for the History of the Jewish People", de la
Universitat de Jerusalem, anys 1980-1988.

6. ALTRES MÈRITS

6.1. Activitats Docents:

6.1. Mestra d'Ensenyament Primari i Professora de Batxillerat a l'Escola Miryam d'Esplugues de
Llobregat. 1968-1970.Vegeu 2. TÍTOLS ACADÈMICS I DE FORMACIÓ
ARXIVÍSTICA.
6.2. Professor Contractat de Geografia i Història a l'Institut de Batxillerat núm. 2 de l'Hospitalet
de Llobregat (avui "Santa Eulàlia"), i al núm. 3 (Bellvitge) de la mateixa ciutat. 19751977.
6.3. Professor Substitut d'Història de l'Institut núm. 2 de l'Hospitalet de Llobregat. Maig-juny
del 1979.
6.4. Professor Substitut d'Història a l'Institut de Batxillerat núm. 2 de l'Hospitalet de LLobregat.
Gener-abril del 1980.

7. IDIOMES

-Llengües vives:

7.1. Tres cursos de català, Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, anys 1978-1981. Control
de nivell per part de Centre de Normalització Lingüística del Districte d’Horta-Guinardó
(Nivell D).
7.2. Dos cursos d'alemany, Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, curs 1978-1980.
7.3. Coneixença de l'italià, setembre-desembre de 1972. Estudiat a Itàlia sense caràcter
oficial.El parla a nivell coloquial i l'escriu amb força correcció.
7.4. Coneixement del francés, sense titulació oficial però amb la suficient base com per haverlo ensenyat en un Institut de Batxillerat i ser el seu coneixement condició indispensable
per a la participació en el “Stage International d’Archives”.
13

7.5. Nocions d'anglès. Classes particulars.

-Llengües mortes:

7.6. Llatí (lectura, transcripció i traducció).

8. TRANSCRIPCIO I CORRECCIÓ DE DOCUMENTS D'HISTORIA DE LA
CORONA D'ARAGO

8.1. Participació en l'estudi de Robert I. Burns, Diplomatarium Regni Valentiae Regnante
Iacobo I. Així mateix, en la transcripció de documents pertanyents als regnats de Pere II
(1276-1285) i Alfons II (1285-1291), Universitat de California-Los Ángeles (UCLA).
8.2. Correcció del Llibre de les cambres de la reina Elionor (1371), manuscrit de 156 fols. que
es troba a l'Arxiu Capitular de Barcelona, per al Prof. Rafael Olivar-Bertrand, The City
College, New York.
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ANNEX I
Tasques principals portades a terme com a Arxivera del Districte d’Horta Guinardó
(1988-març 2001):
Competències: Vegeu certificació del Sr. Jordi Baulies, Secretari General de l’Ajuntament de
Barcelona, on consten totes les competències dels arxivers de districte. Per al desenvolupament
d’aquestes competències vegeu la Guia de l’Arxiu Municipal, i per tot allò relatiu als arxius de
districte vegeu Arxius Municipals de Districte. Memòria any X, (anys 1990-1995). Després,
vegeu Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona (1996-2005).
Quan m’incorporo al Districte d’Horta-Guinardó mai no hi ha hagut ningú que desenvolupés
aquests càrrec en el citat Districte, com havia succeït, almenys en la seva vessant històrica, als
Arxius de Sants, Les Corts, Sant Andreu i Sant Martí. Es parteix pràcticament de zero. A finals
de 1998 la seu del Districte es trasllada des del pis superior del Centre Cívic del Guinardó a la
Casa de les Altures. Els trasllat de la documentació d’arxiu, que fins ara romania a les oficines,
és encarregada a l’arxivera. La inauguració oficial de l’arxiu, ubicat a la nova seu del districte,
es produeix l’octubre 1989 amb l’esponsorització d’una entitat bancària, la qual es gestionada
per l’arxivera. Així mateix, ingressa oficialment el Fons Felip Capdevila i Rovira, que conté un
recull de notícies i un fons gràfic important per a la història del districte.
Intervinc en indicacions referents a l’infrastructura de l’espai destinat a Arxiu. Per exemple,
inclusió d’un nou armari compacte i indico la necessitat de climatització, la qual s’efectuarà
posteriorment. Al mateix temps, es van demanant a diferents institucions de la ciutat
publicacions pertinents per al Districte i la ciutat de Barcelona (Biblioteca General, Generalitat
de Catalunya, Arxiu dela Corona d’Aragó).
Gestió del Fons de l’antic poble d’Horta: Integrat per la documentació generada pel municipi
d’Horta abans de la seva agregació a Barcelona l’1 de gener de 1904, el qual ens arriba
completament desordenat, amb la major part dels expedients desfets perquè en un moment
determinat “s’ordenà” tot el fons de manera cronològica. Degut al volum d’aquest fons (unes 90
caixes, on a cada caixa hi havia barrejada documentació sobre totes les competències
municipals, a més d'un cert nombre de volums), i amb la finalitat de conservació i perquè la
documentació no sigui manipulada sense necessitat, decideixo reconstruir el fons, sobre tot de
les sèries més importants, d’acord amb la pauta que ens donen els mateixos documents i alguns
formularis sobre documentació municipal del segle XIX. L’estat d’aquest fons puposa la
realització de tasques pròpies de l’arxiver en arxius tancats, això és classificació, ordenació i
inventariació, a menys que la importancia de determinades sèries no aconselli la seva
catalogació. Aprofitem també el fet de que comencem a treballar el quadre de classificació dels
pobles agregats i cal realitzar un estudi aprofundit i acurat de les tipologies documentals per a
construir aquest quadre, que és una part del treball final del Màster en arxivística. Pel que fa als
municipis agregats, ara ja amb el concurs d’altres arxivers de districte, es publica amb el títol
Quadre de Classificació dels pobles agregats. Així mateix, observades algunes mancances en
aquesta documentació i assabentada de l’existència de duplicats de documentació de tipus
econòmic a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, es procedeix a la seva microfilmació.
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Gestió del Fons de la Junta de Districte i de les àrees centrals de l’Ajuntament: Fons
generats a partit de la Carta Municipal de 1960 i la sèrie d’Antecedents de les llicències
d’activitats industrials. Aquesta sèrie que existia en els serveis centrals es descentralitza i
distribueix entre els deus districtes. En total es tracta d’uns 120000 dossiers. La fitxa
informatitzada que actualment es pot consultar a les bases de dades dels districtes va ser
elaborada pels arxivers dels ditrictes de Les Corts, Sants, Horta, Sant Andreu i Sant Martí
(Montserrat Beltrán, Joseph Obis, Maria Cinta Mañé, Núria Postico i Lina Ubero) amb
col·laboració amb l’IMI, i después des de cada districte es va contractar personal extern per a la
introducció de les dades pertinents en aquesta fitxa. Aquesta base de dades es gestionada
directament pels arxivers de districte.
Gestió del Fons del Consell Municipal de Districte. No descriuren aquí les sèries una per una,
sinò solament dir que a mesura que han anat passant els anys i s’ha dotat de majors
competències al districtes han anat augmentant de manera molt important. Destaquen, per ser
les més consultades pel ciutadà, les sèries de la Divisió Serveis Tècnics que han afegit
principalment la sèrie d’obres majors.a les primitives sèries de llicències d’activitats industrials,
de les inspeccions d’activitats industrials, d’obres menors i inspecció d’obres menors, de
planejament, pavimentació i obres públiques, permisos d’ocupació de la via pública, guals i
agrupació de serveis industrials, El districte d’Horta-Guinardó va ser centre pilot per a la
implementació i el desenvolupament dels aplicatius informàtics(IMI) que permetrien la
realització del expedients directament a l’ordinador i l’obtenció de llistats informàtics per
diferents conceptes importants per al control i recuperació de la documentació a les oficines i
també útils per al seu control un cop ingressats a l’arxiu en el termini preceptiu de cinc anys. La
tasca de l’arxiver bàsicament consisteix en el condicionament pertinent en unitats d’instal·lació
definitives i en assignar-los el lloc d’ubicació (signatura o cota). Això suposà, a més de les
reunions que es portaven a terme amb els altres arxivers de districte, una relació directa amb els
tècnics de l’IMI que realitzaven aquestes tasques i un intercanvi freqüent i continuat amb el
temps (uns dos anys) sobre les necessitats pròpies de l’arxiu que havien de contenir les fitxes
descriptives.
Vaig efectuar nombrosos informes de noms de carrers, bé de persones assenyales o de tipus
toponímic, deguts, en gran part, a la gran transformació urbanística del barri de la Vall
d’Hebron, amb ocasió de les obres de la zona olímpica.
Gestió dels Fons patrimonials i d’institucions. La història del municipi d’Horta està lligada
estretament amb l’antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron (segle XIV-1835), ja
que en depenien les dues parròquies d’Horta: Sant Genís dels Agudells i Sant Joan d’Horta. Cal
dir que això no afectava únicament a la seva vessant eclesiàstica, sinó també a la municipal,
perquè les divisions administratives a l’àntic règim tenien com a base una divisió parroquial. Per
això, el districte, per indicació de l’arxiu, establí un conveni (primers anys 90) amb l’Arxiu
Diocesà de Barcelona que conserva el fons original d’aquest monestir, de manera que es pugués
microfilmar completament i posar-lo a l’abast d’historiadors i estudiosos del districte. Això,
suposà la compra d’un aparell lector-reproductor de microfilms, essent el primer arxiu de
districte que es dotà d’aquest maquinari. Aquesta documentació està en la seva major part
escrita en llatí, i per tant es de desitjar que l’arxiver d’aquest districte tingui coneixements
d’aquesta llengua per a fer l’assistència necessària als investigadors, ja que, sinó és així, la
consulta d'aquest fons resta inoperant. El fons Felip Capdevila i Rovira, que ja hem esmentat, i
el fons Desideri Díez i Quijano, ingressat darrerament, però el qual havia vist i sempre havia
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conegut la seva existència, de característiques similars a l’anterior, integren també aquest
apartat. Altres fons interessants per a un futur pròxim, són els dels Srs. Jaume Caminal i Serret i
Joan Corbera.
A més a mes, es gestionen fons audiovisuals (fotografies, diapositives, cassettes i videos), així
com fons gràfics i cartogràfics (cartells i fullets), que requereixen mitjans de conservació i
tractaments i específics. Ingressen a l’arxiu procedents de les activitats desenvolupades sobretot
per la Divisió de Serveis Personals i l’Oficina de Comunicació i Imatge i residualment per la
Divisió de Serveis Tècnics. Igualment, augmenten aquestes col·leccions les donacions de
persones individuals o d'algunes entitats.
Gestió de la biblioteca auxiliar de l’arxiu, que compta amb obres de referència, estudis
dedicats a l’història del districte, Barcelona i Catalunya (com a marc) i de textes relacionats amb
ciències de l’administració adreçats als diferents tècnics del Consell Municipal. L’Hemeroteca
aplega substancialment premsa de barri , retalls de premsa i publicacions periòdiques relatives o
relacionades amb el districte
Consell Assesor de l'arxiu del Districte. L'arxivera efectua les funcions de secretaria en aquest
Consell de Participació Ciutadana, que té com a marc referencial les "Normes de funcionament
dels Consells Assessors dels Arxius Municipals de Districte", aprovades per decret d'alcaldia de
6 d'octubre de 1993.

Organització i gestió d'Activitats difusió cultural i publicacions:
-Organització i gestió de Conferències:
1989: Dues conferències ocasió inauguració Arxiu del Districte.
1989: Cicle de conferències en el marc de les “Festes de Tardor”: “4000 anys d’Història de
Barcelona”, donades per prestigiosos historiadors.
1990: Cicle de conferències “De Barcino a Barcelona: la moneda de Barcelona”, i exposició
fotogràfica sobre aquest assumpte. En colab. amb el Gabinet Numismàtic de Catalunya i el
Museu d’Història de la Ciutat.
-Organització i gestió de visites col·lectives comentades:
a) A la seu del Districte, tant per a entitats com per a escoles.
b) A altres indrets de Barcelona, a requeriment d’entitats del Districte o a petició d'altres centres
culturals de la ciutat.
-Col·laboració en els itineraris organitzats per la Guàrdia Urbana per als alumnes de les escoles
del Districte (educació vial), que suposaven també la visita d'aquestes escoles a l'arxiu.
-Cooperació amb el Centre de Recursos Pedagògics, tant a nivell d'aportar informacions als
mestres com als alumnes de les escoles, que fan recerques sobre el districte.
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-Atenció a Escoles de Primària, Formació Professional i Instituts del Districte. Aquestes
relacions són molt variades, des de simples visites a l’arxiu fins a la recepció de grups per a la
realització de treballs o pràctiques individuals. Igualment, implicació en els Treballs de Recerca.
-Pràctiques, classes teòriques d’Arxivística i visites:
a) Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació. Visites i pràctiques:
Aquestes s'han portat a terme des del mateix moment de la inauguració de l'Arxiu Municipal del
Districte d'Horta-Guinardó (octubre, 1989), i són un complement de les classes teòriques
desenvolupades per les Professores d'aquesta Escola, Sres. Maria Elvira i Teresa Maria
Vinyoles, respectivament. D' altra banda, alguns alumnes de l'Escola han treballat sota la
supervisió de la cap de l'arxiu, sèries concretes de documentació històrica o administrativa (anys
1989 i 1992).
Així mateix, durant la "SETMANA VERDA" s'han realitzat visites de grups d'alumnes
d'aquesta Escola, per tal de conéixer la ubicació física, instal.lacions i funcionament de l'Arxiu
Municipal del Districte d'Horta-Guinardó, com la portada a terme pels alumnes de la Professora
Teresa Maria Vinyoles el 6-II-1990.
b) Universitat Autòma de Barcelona
Pràctiques d’Archivistica, pels alumnes del Curs de postgrau d’Arxivística, Universitat
Autònoma de Barcelona, Departament de Pedagogia i Didàctica, 1994.
c) Universitat de Barcelona
Visites del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica.
d) Centre de Documentació de Casp
Pràctiques d’Archivistica, per al Curs de postgrau en informació i documentació,
Ajuntament de Barcelona, Centre de Selecció i Formació de Personal-Escola de Documentació
Casp, 1994. Tutoria del treball final de l’alumna Neus Carreres.
-Col·laboració en la recerca i selecció d'imatges i/o coordinació i correcció de publicacions:

Rosa M. Moreno, Jardins del Laberint d'Horta, Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Districte
d'Horta-Guinardó, 1996, 147 pàg. (Quaderns de l'Arxiu, 1).
Maria Cinta Mañé (en col·lab.), Barcelona. Imatges i Records, Barcelona, Ed. Viena-Columna,
1998, pàg. 61-67, corresponents a Horta.
Ramon Alberdi, Rafael Casasnovas, Joan González i Torres, Els jardins de Martí-Codolar: la
Granja Vella, Barcelona, 2ª ed., Ajuntament de Barcelona-Districte d'Horta Guinardó, 1999,
162 pàg. (Quaderns de l’Arxiu, 2).
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Ricard Fernández i Valentí, De Casas a Authosa: història d'uns autobusos d'Horta,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Districte d'Horta Guinardó, 2001, 78 pàg. (Quaderns de
l’Arxiu, 3).
Ramon Alberdi, Rafael Casasnovas, Martí-Codolar: una obra social de la burgesia,
Barcelona, Obra Salesiana Martí-Codolar, 2001, 495 pàg.
Aquests dos darrers llibres es presentaren el 26 d'abril del 2001 a la Seu del Districte amb la
assistència de la Il·lma Sra. Immaculada Moraleda, regidora del Districte, el Sr. Jordi Sisquella i
Cusó, gerent del Districte, i el Sr. Ramon Alberch, aleshores arxiver en cap de l'Ajuntament, i
d'altres alts càrrecs municipals.
La correcció d'estil és féu sempre amb la intervenció del Centre de Normalització Lingüística
del Districte. Així mateix, s'intervengué per exemple, en la correcció de dades d'Ignasi Mª
Forcada, Guia de Collserola, 1994; en la recerca d'il·lustracions, correcció de proves i
comprovació de dades dels textos de la de la Història del municipi d'Horta a Els Barris de
Barcelona, vol. III, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 130-150.
L'edició d'un llibre suposa la petició prèvia de pressupostos d'edició i/o de maquetació, la
recerca del fotògraf per a les il·lustracions pertinents, etc. per a la contracció per part del
districte i des del Departament d'Administració d'aquella proposta més convenient.
-Participació en d'altres tasques:
Forma part del Grup de Treball d’Accés a la documentació de l’Ajuntament, juntament amb els
Srs. Ramon Alberch, Manel Rovira i Xavier Tarraubella des de l’11 de desembre de 1998 fins a
la seva dissolució amb aquest nom.
Cal assenyalar la relació continua amb tots els serveis degut a l'ingrés abans dels cinc anys
preceptius. Així mateix, aspectes com la dotació d'infrastructura o la climatització de l'arxiu i
l'organització d'activitats, suposen la recerca de pressuposts, la indicació a la gestió econòmica
del Districte de la proposta més indicada després de recabar la informació necessària a tècnics
d'arxiu de dintre i fora de l'Ajuntament o el contacte directe amb la persona contractada per a
portar a terme una determinada activitat, respecte a temes com presentació de factures, elements
que han de contenir, etc. Igualment, es fan tasques de coordinació. La labor de l'arxiu és una
feina implicada en els tràmits de molts expedients administratius del districte, que van des del
prèstec i la recerca de dades en determinats expedients a la intervenció directa en informes de
tipus toponímic o de patrimoni històric i/o artístic de determinats edificis per a la seva
adequació, que se li demanen per part de regidoria, gerència o serveis tècnics del districte, per la
qual cosa intervé activament en expedients d'obres o de nomenclàtor.
El repte de futur és la gestió de la documentació electrònica. Vegeu Ordenança
l'Administració Electrònica pertinent.

de
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ANNEX II

Tasques principals desenvolupades a l'Arxiu Històric de la Ciutat (març de
2001-actualitat)

Sèrie de Pergamins municipals: Ordenació cronològica, signaturació, segellació i catalogació
de la col·lecció de pergamins municipals. A més a més, control de l'ordre de restauració després
de la seva ordenació per tal de posar-los a l'abast del públic en les condicions més òptimes.
Aquesta tasca ha culminat el 2013 amb la publicació del VII i darrer volum del citat catàleg.
Vegeu 5. PUBLICACIONS.
Sèrie d’Obreria. Estudiar l’estat actual d’aquesta sèrie, molt consultada però molt barrejada
des dels seus orígens. Proposar i suggerir possibles subsèries i la seva ordenació. Introducció
dels expedients d’obres particulars de la sèrie d’Obreria a la base de dades ALBALÀ (18001831). S’han introduït uns 5000 expedients.
Tutoria de Pràctiques
1) Practicum d'Informació i Documentació de la Diplomatura en Biblioteconomia i
Documentació, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, Universitat
de Vic. Estudiant: Pere Fernández Arias (febrer-setembre del 2002). Es determina la
fitxa de descripció a utilitzar, la revisió del treball, la redacció d'un informe per a la
Universitat de Vic i la redacció de la introducció de l'inventari. Resultat: Inventari i
base de dades en Acces de la nova sèrie Dots per a Donzelles (1D.XIX.), del fons de l'
Ajuntament Borbònic. Consta de 13 unitats d'instal·lació que contenen 1294
expedients.
2) Pràctiques del Curs Grau d’Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de
Barcelona. Anys 2014-2015. Alumnes: Anna Codina i Casas; Alba Sanmartí i Abad.
Tasques desenvolupades en la sèrie de Lletres Closes, vols. 114 (704-1709) i 115
(1709-1713): lectura de textos històrics originals, competències en Paleografia,
competències en el llenguatge específic del segle XVIII i, principalment, elaboració de
regests de documents. Corresponen a la guerra de Successió.
3) Becari de l’Escola d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED). Universitat
Autònoma de Barcelona. Any 2015. Alumne: Francesc Xavier Garcia Subirats.
Treballs en la sèrie d’Obreria: familiarització amb l’escriptura, grafia i llenguatge dels
segles XVIII i XIX. Cumplimentació dels camps buits de la subsèrie de Llicències
d’obres particulars a la base de dades ALBALÀ i introducció d’alguns expedients
que mancaven dels anys 1772-1775, 1800 i 1801-1823. Introducció de la fitxa
completa de l’any 1827.
Grups de treball
Membre del Grup de treball del Quadre d’Organització de Fons de l’Arxiu Municipal de
Barcelona (novembre 2004-2009), coordinat per la Sra. Inmaculada Moratalla. Formo part
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d'aquest grup juntament amb la Sra. Maria Carme Martínez, i els Srs. Josep Obis i Francesc
Valls. Fonamentalment informo dels treballs d’anàlisi de les diferents sèries i agrupacions
documentals del Fons Municipal de l'Arxiu Medieval i Modern que està portant a terme qui
subscriu, conjuntament amb la Sra. Inmaculada Domènech i els Srs. Manuel Rovira i Sebastià
Riera, a l’Arxiu Històric de la Ciutat, per establir el Quadre d'organització de fons de
l'AHCB. Anteriorment, havia treballat activament en l’elaboració del quadre de classificació de
la documentació dels pobles agregats a Barcelona a finals del segle XIX i primers anys del segle
XX. Al principi del trasllat a l'Arxiu Històric forma encara part, durant un temps, del Grup
d'Accés a la documentació de l'Ajuntament.Vegeu 5. PUBLICACIONS.
Membre del grup de treball de la Ponència 3 Ingressos, tractament i accessibilitat per a
l'elaboració del Pla Director d'Arxius 2008-2011 (PDA). Octubre de 2007-gener de 2008.

Conferències:
1) Fons documentals [relatives als jueus de Barcelona] a Fons documentals i
arqueològiques, donada al 20 d'octubre del 2004 a l'Arxiu Històric de la Ciutat, dins el
Curs sobre els jueus a la Barcelona Medieval.
2) Els pergamins municipals del regnat de Ferran II, 1479-1516, a Jornada
commemorativa del centenari del naixement i el cinquantenari de la mort de
Jaume Vicens Vives, Barcelona, Ajuntament.Institut de Cultura, 11 de noviembre de
2010.
Revisió, ordenació i gestió de la Col·lecció de reproduccions de segells anomenada Col·lecció
Ferran de Sagarra i de Siscar. Es tracta fonamentalment de la reunió de dues col·leccions: la
pròpia de Ferran de Sagarra i la de Fèlix Domènech i Roura. A aquestes dues s’han afegit
recentment reproduccions procedents del Museu Militar de Montjuïc. Atenció a les consultes
de ciutadans relatives a aquests objectes.

Realització de Cursos. Vegeu 4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL.

Col·laboracions puntuals:
1) Visites:
-Realització de la visita individual a l'AHCB de la Sra. Ljiljana Radosevic, directora de l'Arxiu
de la República Srpska de Bòsnia, el 26 de juny de 2007.
-Realització d'una visita individual a la Sra. Christiane Huot, directora del Servei d'Arxius i de
gestió dels documents de la Universitat del Quèbec a Montréal. L'acompanya la Sra. Florence
Arès, professora d'Arxivística de l'Escola de Biblioteconomia i de Ciències de la Informació de
la Universitat de Montréal, el 5 d'octubre de 2007.
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-Diverses visites per professors, diferents grups d’estudiosos i estudiants del Departament de
Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona.

2) Col·laboració en les conferències organitzades per al Grup de la Gent Gran del Districte
d’Horta-Guinardó: “La moneda de Barcelona”, anys 2001-2003. Vàries conferències.

ANNEX III

Associació d’Arxivers de Catalunya (1990-1993; 1996-1998)
-Coordinació de l’edició del "Butlletí Informatiu de l’Associació d’Arxivers de Catalunya" des
de el núm 5 (1r. Trimestre de 1990) al núm 20 (març-abril de 1993), primer en col·laboració
amb la Sra. Montserrat Canela, i a partir del març-abril de 1991 s’hi afegiren la Sra. Montserrat
Carreras i el Sr. Joaquim Llansó.
-Encàrrec de l’Associació d’Arxivers, d’endegar les gestions davant l’Escola d’Administració
Pública per obtenir el reconeixement i l’homologació de les diferents edicions del Màster
d’Arxivística, 18 de desembre de 1996-març de 1998. En col·laboració amb el Sr. Miquel
Casademont i Donay, aleshores Arxiver del Parlament de Catalunya.
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