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Fons de la Hermandad Sindical de Labradores de
Matadepera
Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 05

Volum i
suport

0,1 ml

Fons
Fons de la Hermandad Sindical de Labradores de Matadepera
Dates de creació: 1939 - 1946

Àrea de context
Nom del(s)
Hermandad Sindical de Labradores de Matadepera
productor(s)
Història del(s) L’1 de març de 1939 l’alcalde feia arribar al que havia estat president del sindicat agrícola
productor(s)
una carta en la qual s’exigia l’entrega en 24 hores de la documentació de dit sindicat. El
sindicat, sota el nom de Sindicato Agropecuario de Matadepera, continuaria la seva
activitat ara sota el control dels nacionals.
A partir de 1942, es coneix com Hermandad Sindical de Labradores.
Història
arxivística

Aquest fons ens ha pervingut incomplet. Parlem d’una producció documental que molt
probablement es va dispersar arran de la Guerra Civil, molt especialment tota aquella
documentació d’abans del 1939 que no es conserva. Ens consta que els vencedors, des
de l’Ajuntament, van demanar aquesta documentació, bé per destruir o desar en mans per
nosaltres desconegudes. Els llibres de comptabilitat, o la correspondència i factures a partir
de 1943, no s’han localitzat. La documentació que forma part d’aquest fons incomplet és
aquella que restà a l’Ajuntament per un motiu o un altre.

Dades sobre
l’ingrés

El fons es conservat per l’Ajuntament de Matadepera, cal pensar, des de 1939. S’identificà
a l’arxiu administratiu el 1989.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

Es tracta, majoritàriament, de factures a partir de l’any 1940 i fins 1942. Destaquen les
factures del Servicio Sindical de Abastecimientos, situat a Barcelona, les factures de
comerços de Terrassa, les factures d’Àngel Riba, que feia de transportista per aquest
sindicat, o les de la Sociedad Anónima Cros (1942). També es troba un bon nombre de
llistats de repartiment als afiliats i alguns anuncis que feia el sindicat per aquests.
Finalment, hi ha un llibre registre d’entrada de documents i comunicacions datat del 28 de
gener de 1943 al 22 de març de 1946.

Sistema
La documentació s’ha organitzat segons les dues tipologies documentals trobades:
d’organització factures i llibre registre. No hi ha cap sistema 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
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anteriors a l’1 de gener de 1940 són de conservació permanent.
Increments

No es preveuen nous ingressos més enllà del que pugui ingressar per via extraordinària.

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

Lliure accés.
Predomina el castellà.

Quadre de fons i aquesta mateixa fitxa.

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

Jaume Munuera Bermejo, 11 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 i part de la informació s’han concretat mitjançant la consulta del
contingut de les pròpies unitats documentals compostes.

