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Subfons del Comitè de control obrer dels forns de calç de
Roques Blanques de Matadepera
Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 03

Volum i
suport

0,1 ml

Subfons
Comitè de control obrer del forn de calç de Roques Blanques de Matadepera
Dates de creació: 1936 - 1938

Àrea de context
Nom del(s)
Comitè de control obrer del forn de calç de Roques Blanques - Ajuntament de Matadepera
productor(s)
Història del(s) El forn de calç de Roques Blanques pertanyia a Francesc Arnau i Gorina, però l’any 1937
productor(s)
els obrers d’aquest forn ja havien creat una col·lectivitat per tal d’encarregar-se de la seva
explotació, declarant no conèixer el parador del propietari (desaparegut durant els fets de
1936). Degut a la incapacitat de portar a terme la col·lectivització legal, van cedir el forn a
l’Ajuntament de Matadepera, passant a ser treballadors d’aquest.
Cal preguntar-se si aquesta situació es resolgué al 1938, quan un document no signat ens
indica que potser els treballadors del forn demanaren tornar a fer-se càrrec d’aquest. En
qualsevol cas, la administració del forn per part de l’Ajuntament no podia ser altre cosa que
provisional.

Història
arxivística

A la seva tesi de 1989, Joan Comasòlives i Font escrivia: “Aquest comitè de
col·lectivització funcionà entre els anys 1937-1938 i posteriorment traspassà la gestió de
les seves activitats a l’Ajuntament, junt amb l’escassa documentació que havia generat (1
capsa), passant a formar part del fons municipal”.
Es desconeix la història arxivística d’aquest fons, més enllà del fet que Joan Comasòlives i
Font va aplicar el principi de procedència i, tot i que va anomenar aquest subfons com a
fons, va mantenir la documentació com a part integrant del fons de l’Ajuntament de
Matadepera.

Dades sobre
l’ingrés

La documentació es deuria ingressar al 1937 fruit de la cessió de la gestió del forn per part
dels membres de la col·lectivitat.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

La documentació que es conserva, dins el fons de l’Ajuntament de Matadepera, és aquella
que els obrers del forn van entregar a l’Ajuntament per tal que gestionés el forn al 1937. Es
tracta de documentació de gestió econòmica, a més de l’expedient de cessió del forn.
La sèrie més voluminosa seria la referent a les factures, dels anys 1936 i 1937. Datats
igualment, destaquen un llibre Major, un llibre Diari i un llibre de Caixa.

Sistema
Aquest subfons no té quadre de classificació ni una organització pròpia. La documentació
d’organització es va classificar amb la sèrie 03.01. Forns, molins, pedreres del fons municipal, es a dir, tot
i definir-se com un fons diferenciat es va classificar com una sèrie que formava part del
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i definir-se com un fons diferenciat es va classificar com una sèrie que formava part del
fons municipal. S’ha mantingut aquest fet, modificant el fet que no pot tractar-se d’un fons i
formar part d’un altre fons; per això s’ha definit com a subfons. En un futur s’haurà de crear
el seu quadre de classificació.
Informació
sobre
avaluació, tria
i eliminació

D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, els documents públics han de passar
per un procés d’avaluació: la determinació dels seus valors primaris (administratiu, jurídic i
fiscal) i secundaris (històric, informatiu) per tal de determinar la seva conservació
permanent o la eliminació, ja sigui parcial o total. Com a norma general, els documents
anteriors a l’1 de gener de 1940 són de conservació permanent.

Increments

Es desconeix si, en el cas que el 1938 la col·lectivitat del forn continués activa, es va
generar més documentació i on para.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
d’accés
Condicions de
reproducció
Llengües i
escriptures
dels
documents
Instruments
de descripció

Lliure.
Sense restriccions sempre que no perjudiqui la conservació dels suports.
Predomina el català.

El primer inventari que es realitzà des de l’Arxiu fou fruit de la intervenció arxivística feta
per Joan Comasòlives i Font des de 1989 a 1993. Es tracta d’un inventari en paper on
s’indicava títol, dates extremes, número d’expedient i unitat d’instal·lació.
Tant l’inventari com els catàlegs s’informatitzaren al 1994, a mans de l’arxiver Àngel Soler.
Fent ús del llenguatge de programació de bases de dades Filemaker, dissenyà la base de
dades HOWARD, que permetia no només la descripció, si no el seguiment del procés de
transferència, dels préstecs, d’un nomenclator i la gestió del quadre de classificació.
Aquesta base de dades es continua utilitzant en l’actualitat, i fou actualitzada com a mínim
una vegada a principis del segle XXI.

Àrea de documentació relacionada
Documentació
relacionada

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Jaume Munuera Bermejo, 10 de gener de 2011.

Regles o
convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers
de Catalunya, 2007.

L’Arxiu Municipal de Matadepera: organització i descripció dels seus fons. Tesi del II
Màster en Arxivística, Universitat Autònoma de Barcelona, a càrred de Joan Comasòlives i
Font, 1993.
Els anys extrems s’han concretat mitjançant la consulta del contingut de les pròpies unitats
documentals compostes.

