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Fons del Centre Republicà Català de Matadepera
Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 04

Volum i
suport

0,1 ml

Fons
Fons del Centre Català Republicà de Matadepera
Dates de creació: 1934

Àrea de context
Nom del(s)
Centre Català Republicà de Matadepera
productor(s)
Història del(s) El Centre Català Republicà era una societat constituïda per tal d’aplegar totes les
productor(s)
tendències democràtiques republicanes del poble. Es situava al carrer de Sant Isidre, núm.
39, amb fins econòmics, instructius i recreatius. Les seves funcions o característiques
bàsiques eren:
•
•
•
•
•
•
•

La difusió dels ideals republicans
Neutralitat religiosa
Publicació d’un periòdic polític
Creació d’una biblioteca
Formació d’un cor
Organització de balls
Cafè i saló al centre de reunió

Història
arxivística

Es desconeix la història arxivística d’aquest fons, més enllà del fet que va ser part de
l’actuació de Joan Comasòlives i Font per la seva tesi de 1989.

Dades sobre
l’ingrés

Es desconeix.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

A la seva tesi de 1989, Joan Comasòlives i Font escrivia: “Tot el que resta d’aquesta
agrupació política del període republicà és un Llibre d’Actes i un Llibre de Socis”. Això no
és del tot cert ja que, a més a més, es conserva l’original i un exemplar editat dels estatuts
del Centre Català Republicà de Matadepera.

Sistema
d’organització
Informació
sobre
avaluació, tria
i eliminació

No existeix cap sistema de classificació.
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.
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Increments

Es desconeix si existeix més documentació referent a aquesta agrupació política.

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. Aquest fons no constava com
inventariat, només hi havia una petita descripció.

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.

