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CONTINGUTS
El material didàctic daquest quadern pretén apropar lalumnat a un servei del districte: lArxiu.
El coneixement de lArxiu Municipal de SantsMontjuïc posarà a lalumnat en contacte amb la història
daquest territori i li donarà elements per valorar la utilitat i la importància de les fonts documentals,
alhora que li permetrà iniciar-se en els mètodes i les tècniques dels treballs de recerca.

Educació Primària
Cicle Superior
• Realització, utilització i interpretació de
plànols i mapes.
• Utilització de diferents unitats de mesura històriques.
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Procediments

• Selecció de fons dinformació i utilització deines apropiades de processament de dades obtingudes, per facilitar
la representació i lelaboració de conclusions
• Expressió de conclusions amb diferents
tipus de suport per a la presentació

Fets, conceptes
i sistemes
conceptuals

Valors, actituds
i normes

• La vida i el treball en altres temps

Educació Secundària Obigatòria
Primer Cicle
• Ús de fonts, documents i testimonis històrics de caràcter primari i secundari
• Obtenció i anàlisi de la informació:
pràctica de lobservació directa i indirecta i elaboració i interpretació dentrevistes i fonts orals dinformació.
• Interpretació de documents escrits
• Elaboració de síntesis a partir de diferents tipus dinformació

• Els arxius, dipositaris de la memòria històrica

• El patrimoni historic-artístic

• Font primària, font secundària en la informació històrica

• Respecte dels béns materials de les persones, institucions o serveis.

• Actitud participativa, responsable i de
col·laboració

• Interès per conèixer manifestacions i
fets històrics, socials i culturals.

• Actitud favorable per lordre, el rigor i
la sistematització del treball

• Acceptació de normes de treball col·lectiu.

• Actitud de participació en les institucions cíviques i democràtiques

• Respecte vers el patrimoni del present i
del passat

• Respecte vers el patrimoni del present
i del passat

Recursos didàctics
DOLTRA, X ; CARTAÑÁ, A (1992) Guia-Inventari de lAr xiu Municipal del Districte de Sants Montjuïc. Quaderns de lArxiu 2. Districte Sants-Montjuïc
ARGILÉS, A I ; RETUERTA M L (1999) Els Arxius dipositaris de la memòria . Consell Comarcal del
Baix Llobregat
SANTACANA, J ; SERRAT, N (2001) Maleta pedagògica de lArxiu de Sant Martí . Arxiu Municipal
del Districte de Sant Martí
Memòries de lArxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc. Ajuntament de Barcelona
Normes i reglaments de lArxiu Municipal de Barcelona (1994). Ajuntament de Barcelona
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Educació Primària  Cicle Superior
• Objectius didàctics:
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- Conèixer les característiques bàsiques dels arxius en general i de lArxiu Municipal del Districte Sants Montjuïc en particular, les seves funcions i la seva organització.
- Copsar la diversitat de tipologies documentals i de la informació històrica que contenen.
- Adquirir sensibilitat pel coneixement del passat com a vehicle per a la comprensió i anàlisi del present.
- Adquirir sensibilitat per al coneixement i la conservació de qualsevol tipus de document tot apreciant la
seva singularitat i el seu valor de testimoni del passat.
- Copsar la importància de la participació directa de persones i institucions en la formació i el manteniment
dels arxius.
- Reconèixer la importància de les fonts primàries en la construcció de la història.
- Distingir entre fonts primàries i fonts secundàries
- Aprendre a extraure informació històrica de documents de diversa tipologia

• Avaluació inicial:
Requisits previs

Activitats davaluació

Saber interpretar un plànol.

Sobre un plànol de Barcelona assenyalar els
límits del districte de Sants-Montjuïc. Sobre
un plànol del districte ubicar lescola.

Interpretar imatges fixes.

Identificar el màxim dinformació a partir de
lobservació de fotografies.

Ser capaç dextreure la informació rellevant
de textos de diferent tipologia.

Llegir articles de premsa, actes de reunions,
anuncis publicitaris i saber-ne comunicar les
idees principals.

• Suggeriments didàctics:
- Totes les propostes dactivitats estan relacionades amb una visita a la seu de lArxiu.
- Les fitxes 1 i 2 estan pensades per ser realitzades abans de la visita. De les fitxes 3 a la 6 es treballa
amb documents reproduïts del fons de lArxiu. Les fitxes 7 i 8 pretenen sintetitzar i aplicar els coneixements i les actituds apresos en la visita i el treball amb documentació de lArxiu.
- La proposta sadequa a una organització basada en el treball cooperatiu. No obstant, permet alternar el
treball individual amb el de grup (els enunciats ho indiquen amb claredat) si aquesta és lorganització
preferida.
- Fóra bo que el centre educatiu fes donació a lArxiu dalguns documents, generats pel centre, pels
alumnes o per les famílies. Es tracta de sensibilitzar lalumnat de la importància de la participació
directa de persones i institucions en el manteniment dels arxius (en la fitxa 8 es fan alguns suggeriments sobre aquesta qüestió).
ÍNDEX
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Educació Secundària Obligatòria  Primer Cicle
• Objectius didàctics:
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- Conèixer les característiques bàsiques dels arxius en general i de lArxiu Municipal del Districte en
particular, les seves funcions i el seu sistema de classificació.
- Copsar la diversitat de tipologies documentals i de la informació històrica que contenen.
- Aprendre a extraure la informació rellevant de documents de diversa tipologia
- Adquirir sensibilitat cap al coneixement i la conservació de qualsevol tipus de document tot apreciant
la seva singularitat i el seu valor de testimoni del passat.
- Reconèixer la importància de les fonts primàries en la construcció de la història i distingir-les de les
fonts secundàries
- Comprendre que la recerca històrica es basa en la formulació dhipòtesis
- Adquirir sensibilitat vers el coneixement del passat com a vehicle per a la comprensió i lanàlisi del present.
- Copsar la importància de la participació directa de persones i institucions en la formació i manteniment
dels arxius

• Avaluació inicial:
Requisits previs

Activitats davaluació

Interpretar imatges fixes

Identificar el màxim dinformació a partir de
lobservació de fotografies.

Ser capaç dextreure la informació rellevant de
textos de diferent tipologia

Llegir articles de premsa, actes de reunions,
anuncis publicitaris i saber-ne comunicar les
idees principals.

Saber calcular un tant per cent

Calcular el percentatge que representa el nombre de nens i nenes sobre el total dalumnes
de laula.

Reconèixer les diferències bàsiques entre entrevista i qüestionari.

Formular i respondre preguntes obertes i tancades (en funció de la informació que vulguem
obtenir) sobre un tema dactualitat.

• Suggeriments didàctics:
- Totes les propostes dactivitats estan relacionades amb una visita a la seu de lArxiu.
- Les fitxes 1 i 2 estan pensades per ser realitzades abans de la visita. De la fitxa 3 a la 6 es treballa amb
documents reproduïts del fons de lArxiu. Les fitxes 7 i 8 pretenen sintetitzar i aplicar els coneixements i les actituds apresos en la visita i el treball amb documentació de lArxiu.
- La proposta sadequa a una organització basada en el treball cooperatiu, no obstant, permet alternar el
treball individual amb el de grup (els enunciats ho indiquen amb claredat) si aquesta és lorganització
preferida.
- Fóra bo que el centre educatiu fes donació a lArxiu dalguns documents, generats pel centre, pels
alumnes o per les famílies. Es tracta de sensibilitzar lalumnat de la importància de la participació
directa de persones i institucions en el manteniment dels arxius (en la fitxa 8 es fan alguns suggeriments sobre aquesta qüestió).
ÍNDEX
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On és larxiu?

E.P. Cicle Superior
A C T I V I TAT S

1.- Amb lajut del plànol del districte situa la seu de lArxiu a la plaça de Bonet i Muixí.
2.- Quins edificis rellevants hi ha al costat? ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.- En una còpia del plànol marca el camí des de la teva escola a lArxiu.
4.- Com es diu la masia on està ubicat lArxiu? Per què creus que té aquest nom?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX

5.- A la pàgina 1 del material de consulta trobaràs una fotografia de la Casa del Rellotge. Fes un dibuix esquemàtic i completal amb els detalls que hagis observat durant
la visita.

__
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Què trobarem a lArxiu?

E.P. Cicle Superior
A C T I V I TAT S

1.- A la pàgina 2 del material de consulta trobaràs informació sobre la varietat de documentació que es pot trobar a lArxiu. Després de llegir-la fes una llista dalmenys tres documents que creus que es poden trobar a lArxiu.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.- Don creus que prové la documentació que es conserva a lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.- Com creus que lArxiu amplia el fons documental?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.- Fes una relació dobjectes o documents que tinguis a casa i que, pel seu interès
històric, podrien conservar-se a lArxiu. Justifica la tria en cada cas fent servir la
taula següent:

OBJECTE O DOCUMENT

ÍNDEX

RAÓ PER LA QUAL ES PODRIA CONSERVAR A LARXIU
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Mirem el passat

E.P. Cicle Superior
A C T I V I TAT S

1.- Observa les fitxes fotogràfiques de lArxiu de les pàgines 7 i 8, trian una i completa
aquesta taula:
Foto triada:
Autoria
Any de la realització
Estació de lany
Què ens mostra
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Fes una descripció de persones,
vehicles o altres elements
Pots imaginar el motiu
pel qual va ser feta
Quins elements surten
en aquesta fotografia
que avui no hi són
Si féssim la foto avui
quins elements hi sortirien que
en aquesta foto no hi són
Altra informació rellevant
que aporta

2. Explica com creus que va anar a parar aquesta fotografia a lArxiu
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Des de quan està dipositada la foto a lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. A quina secció de lArxiu està guardada i com està classificada?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
A C T I V I TAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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Busquem documents

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

1.- Observeu el document de les pàgines 10 i 11 i responeu a aquest qüestionari:
Com és ?

(paper, tipus descriptura,
llengua utilitzada, )

Quin contingut té ?
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Quan es va fer ?

Quin objectiu tenia ?

Altra informació rellevant

2.- Hi ha informació del passat de la vostra escola a lArxiu? Quina?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.- Citeu alguns objectes o documents de lescola que puguin ser prou interessants per
ser guardats a lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.- Quina informació del passat de la vostra escola us agradaria trobar a lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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__
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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La documentació administrativa

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

LArxiu és dipositari de la documentació administrativa que genera el Districte. També
guarda la documentació que produïa lAjuntament de lantic poble de Sants.
1.- Observeu un fragment de lacta de la reunió de lAjuntament del poble de Sants de
1868 de les pàgines 13 a la 16 i un altre de lactual Consell Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc de les pàgines 18 i 19.
• Ompliu les fitxes següents de cada un daquests fragments:
Acta de lany 1868
Institució a la qual pertany:
Data:
Lloc de la reunió:
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Qui signa lacta? Nom i càrrec:

Assistents i càrrec que tenen:

Ordre del dia:

Acords

Observeu i descriviu els apartats següents:
- Com està escrit (a mà, a màquina, imprès, etc.) ?: .......................................................................................................................................
- En quina llengua (català o castellà, antic) ?: ...........................................................................................................................................................
- Com són la llengua i lortografia ?: ....................................................................................................................................................................................
- Quin suport té el document (tipus de paper, cartolina, etc.) ?: ......................................................................................................
- Descriviu altres aspectes que us hagin cridat latenció
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

D . Ramon Milá
“ Baudilio Compte
“ Ramon Espinach (?)
“ Federico Buatell
“ Francisco Barnades
“ Manuel Carreras
“ Jaime Balañá
“ Antonio Roca
“ Antonia Prous
“ Antoni Fusté
“ Emilio Oliveras

ÍNDEX

En el pueblo de Sans a los siete de diciembre de mil
ochocientos sesenta y ocho reunido el magnífico Ayuntº del
mismo en la casa Consistorial cuyos nombres al margen en
sesion ordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Ramon
Milá

__

13

__
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

Diose cuenta del expediente para edificar una casa en la carretera de primer orden de
Madrid a la Junquera. Vistos el informe del arquitecto municipal y lo expuesto por el Sr.
Ingeniero Jefe de esta provincia de conformidad con las condiciones propuestas por ambos
facultativos, este Ayuntamiento acuerda conceder el permiso al Sr. Fidel Serra solicita con
sugeción a las condiciones propuestas por los citados dos facultativos.

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

Que se pague a Francisca Cabrús cinco escudos nuevecientas treinta milesimas valor de
treinta y seis bonos de gallina suministrada a pobres enfermos.

Que se pague a D. Benito Ventura la cantidad de escudo seiscientas milésimas por haber
llevado al Hospital de Barcelona al enfermo José Marín.
Que se permita a D. Juan Pons edificar la fachada en la calle de Padilla lo que podrá
verificar con sugeción a las condiciones propuestas por el facultativo.
ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

Ensenguida por la Comision encargada de examinar las cuentas de la Admon. Anterior se
presentó el expediente instruido por la misma al efecto con el correspondiente dictamen. El
Ayun. En atencion a ser hora muy avanzada acordó ocuparse de este asunto en sesion
extraordinaria que celebrara el dia 10 del actual en punto de las dos de la tarde.
El Sr. Presidente dando por terminado el acto levantó la Sesion.
ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S
Acta de lany 2000
Institució a la qual pertany:
Data:
Lloc de la reunió:
Qui signa lacta ?. Nom i càrrec:

Assistents i càrrec que tenen:
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Ordre del dia:

Acords

Observeu i descriviu els apartats següents:
- Com està escrit (a mà, a màquina, imprès, etc.) ?: .......................................................................................................................................
- En quina llengua (català o castellà, antic) ?: ...........................................................................................................................................................
- Com són la llengua i lortografia ?: ....................................................................................................................................................................................
- Quin suport té el document (tipus de paper, cartolina, etc.) ?: ......................................................................................................
- Descriviu altres aspectes que us hagin cridat latenció
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observeu i comenteu les diferències més significatives entre les dues actes.
(pàg . 18 i 19 són dues pàgines duna acta actual del Consell de Dte.)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

[...]

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

[...]

[...]

ÍNDEX
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Aprenem a arxivar

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

1.- Imagineu que sou larxiver o larxivera. Tenint en compte el quadre següent i les
explicacions que us hauran donat a lArxiu, situeu els vuit documents reproduïts
des de la pàgina 21 fins a la 27,mitjançant una X , a la taula:
QUADRE ORGANITZATIU DELS FONS I DE LES SECCIONS DE LARXIU
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Secció Arxiu
1. FONS OFICIALS
- Antic municipi de Sants
- Ajuntament de Barcelona

(Tinència dAlcaldia del Districte
dHostafrancs, Districte II,
Districte VII i Districte III)

-

Secció Biblioteca

Secció Hemeroteca

Diccionaris
Enciclopèdies llibres
Llibres dhistòria
Llibres temàtics

- Revistes
- Periòdics
- Retalls de premsa
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- Jutjat Municipal

2. FONS PATRIMONIALS
- Personals i familiars
- Entitats i associacions
- Empreses i comerços

Secció Arxiu
Fons
oficials

1. Carnet de ball
2. Felicitació del sereno de lany 1960
3. Convocatòria de la Comissió dEstat de 2001
4. Llibre El barri vell de Port
5. Factura de Federico Batllori
6. Carta als Srs. Güell, demanant acreditació
7. Carta de lOrfeó de Sants
8. Revista Zona Sec

ÍNDEX
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Secció
Secció
Fons
Biblioteca Hemeroteca
patrimonials
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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Què recordem de larxiu?

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

1.- Què explicaries a la teva família de ledifici on està ubicat lArxiu Municipal de
Sants-Montjuïc?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.- Imagina que ets larxiver o larxivera i et donen un programa de la festa dels Jocs
Florals de la teva escola. Com i on larxivaries? Per què?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.- Recordes quines és la documentació més antiga que es guarda a lArxiu? I la més
moderna?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S
4.- Explica què és el que més et va sorprendre de lArxiu i per què.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.- Què són els Centres de Documentació Històrica?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX

__

29

__

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S
6.- Construiu un senzill rellotge de sol.
- Materials necessaris:
- cartolina o fullola,
- plastelina, blue-tac o masilla
- una canya flexible de xuclar begudes
- llàpis
- Enganxeu la canya (gnomon) a la cartolina mitjançant la plastelina
- Poseu el rellotge que esteu fent a una paret que miri a lest i ajusteu la canya per a
que a les 12 del migdia lombra es projecti al mig de la cartolina aproximadament.
A partir daquí a les hores següents es van marcat les ratlles horàries i lendemà es
completen les hores anteriors a les 12.
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(Aquest no és un mètode científic ja que per fer-ho bé cal totes uns medicions de latitud i longitud i cal
posar el gnomon en paral·lel al eix de la terra. Daquesta manera les variacions dels equinoccis no altera
els resultats horaris)

- Una vegada marcades les ratlles horàries acabareu decorant el rellotge
MATERIAL:
LLapis, canya, cartolina i plastelina.

Bibliografia: Pavanello, G C; Trinchero, A Relojes de sol. Historia, funcionamiento, construcción. Editorial de Vecchi. Barcelona 1998
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Què aportem a lArxiu?

E.P. Cicle Superior
ACTIVITAT S

1.- Busca a casa teva algun document escrit, gràfic, etc. que creguis que podria conservar-se a lArxiu. Amb els documents dels companys i companyes de classe podeu
muntar una petita exposició.
Per a cada document omple una fitxa com la següent. Això et permetrà determinar
si el document és interessant o no, en funció de si ens informa o no dalgun fet,
costum, etc.
Els documents o objectes que consideris rellevants, shauran dexposar acompanyats de la fitxa corresponent.

FITXA TÈCNICA DOCUMENTAL
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Tipologia del document:
(foto, carta, carnet, )
Datació:

Procedència:

Descripció:

Informació que aporta:

Temàtica o matèria:

Ús que tenia:

Observacions:

ÍNDEX
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Què trobarem a lArxiu?

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

A un arxiu hi ha dipositada molta documentació de diferents tipus. Llegiu la pàgina 2
del material de consulta i resoleu aquestes qüestions.
1.- Feu una llista de 10 documents de diferents tipologies i formats que podrien formar part de cada un dels fons.
(Quan visiteu lArxiu podreu comprovar si realment hi són.)
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FONS PATRIMONIAL

FONS MUNICIPAL

(NO OFICIAL)

(OFICIAL O ADMINISTRATIU)

La llista de socis a lany 1988
del Club Esportiu Mediterrani

El pressupost per a la remodelació
de la plaça dOsca

2.- Amb la informació que faciliten els capítols La documentació més antiga i
La documentació contemporània del material de consulta, assenyaleu si a lArxiu
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc shi podria trobar o no
SÍ
Lacta de la sessió del ple del Consell Municipal del poble de Sants del 7 de
juny de 1865
Carta de lalcalde de Gràcia, mitjançant la qual convida els conciutadans a
la Festa Major daquesta vila, al setembre de 1870
Acta de fundació del gremi de Teixidors a Mà del 1437
Acta dun ple del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc de 1999
Notícies de premsa que facin referència al Sr. J. Miracle, escriptor de Sants,
mort el 1998
Una barra de torró de la pastisseria Vives
Llista de la despesa en material de construcció i maquinària de la fàbrica
tèxtil Vapor Vell
Un vitrall duna casa noucentista de la carretera de Sants

ÍNDEX

__

32

__

NO

Fonts primàries / fonts secundàries

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

La recerca històrica es pot fonamentar en fonts primàries i fonts secundàries1 . És important
però que les hipòtesis es puguin corroborar amb proves directes, per aquest motiu sovint
els historiadors recorren als arxius, principals dipositaris de les fonts primàries.
Ledifici de Cotxeres rep aquest nom perquè antigament havia estat una cotxera on es guardaven tramvies.
Actualment és un Centre Cívic, un equipament per al lleure, les activitats culturals i la vida
social del barri.
Us proposem, a partir de lobservació dels documents de les pàgines 35, 36 i 37, descobrir
les circumstàncies en què es va produir aquest canvi.
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• Primer haureu de determinar quina o quines informacions aporta cada un dels documents i si són una font primària o secundària.
FONT
FONT
PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

DOCUMENTS

QUINA INFORMACIÓ APORTEN

1. Programa imprès dels actes
dinauguració de Cotxeres

2. Enganxina:
Quan convé

3. Enganxina :
Ni museu ni pas elevat

.

4. Notícia: El Correo Catalán
27 gener 1977

5. Notícia:
Avui 12 març 1977

6. Document de l AV
Centre Social de Sants 1984

1 Comprova la diferència entre font primària i font secundària consultant el vocabulari del final del material didàctic.
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
• Per què es va produir aquest canvi en lús de les Cotxeres? Per grups, proveu de
justificar la vostra resposta.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Fixeu-vos bé en la taula que acabeu de completar, i decidiu quines de les fonts consultades us han aportat més informació sobre lorigen de Cotxeres, les primàries o les
secundàries? Justifiqueu la vostra resposta.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX
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• Creieu que la història es pot escriure a partir exclusivament de fonts primàries? I
només a partir de fonts secundàries?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

Salvem Sants dia a dia
ni pas elevat ni museu del tramvia
ÍNDEX
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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Mirem el passat

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

1.- Observa les fitxes fotogràfiques de larxiu de les pàgines 6 i 7, trian una i completa
aquesta taula:
Foto triada:
Autoria
Any de la realització
Estació de lany
Què ens mostra ?
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Fes una descripció de persones,
vehicles o altres elements
Pots imaginar el motiu
pel qual va ser feta
Quins elements surten
en aquesta fotografia
que avui no hi són
Si féssim la foto avui
quins elements hi sortirien que
en aquesta foto no hi són
Altra informació rellevant
que aporta

2. Explica com creus que va arribar aquesta fotografia a lArxiu
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Des de quan està dipositada la foto a lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. A quina secció de lArxiu està guardada i com està classificada?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÍNDEX

__

39

__

Aprenem a arxivar

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

1.- Imagineu que sou larxiver o larxivera. Tenint en compte el quadre següent i les
explicacions que us hauran donat a lArxiu, situeu els vuit documents reproduïts
des de la pàgina 21 fins a la 27, mitjançant una X , a la taula:
QUADRE ORGANITZATIU DELS FONS I DE LES SECCIONS DE LARXIU
MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Secció Arxiu
1. FONS OFICIALS
- Antic municipi de Sants
- Ajuntament de Barcelona

(Tinència dAlcaldia del Districte
dHostafrancs, Districte II,
Districte VII i Districte III)

-

Secció Biblioteca

Secció Hemeroteca

Diccionaris
Enciclopèdies llibres
Llibres dhistòria
Llibres temàtics

- Revistes
- Periòdics
- Retalls de premsa
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- Jutjat Municipal

2. FONS PATRIMONIALS
- Personals i familiars
- Entitats i associacions
- Empreses i comerços

Secció Arxiu
Fons
oficials

1. Carnet de ball
2. Felicitació del sereno de lany 1960
3. Convocatòria de la Comissió dEstat de 2001
4. Llibre El barri vell de Port
5. Factura de Federico Batllori
6. Carta als Srs. Güell, demanant acreditació
7. Carta de lOrfeó de Sants
8. Revista Zona Sec
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Secció
Secció
Fons
Biblioteca Hemeroteca
patrimonials

La documentació patrimonial

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

Manufactures Serra-Balet SA era una fàbrica de teixits de pana situada al carrer Begur.
Com altres vapors de Sants, podem situar-ne lorigen cap el 1900. Lany 1940, dècada
a la qual corresponen els documents que us mostren, la fàbrica es dedicava fonamentalment al tintatge i acabats de panes2
Hem reproduït parcialment dos documents que recullen linventari de la plantilla de
lempresa amb els noms, els salaris i la categoria laboral de cada treballador/a dels
anys 1940 i 1945. En el primer document hi consten els salaris setmanals, en el segon
document , els salaris diaris i en un annex, els salaris setmanals, segons les categories.
Així doncs, podrem comparar-los perfectament.
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1.- Aquests documents faciliten molta informació, per exemple lany 1940 la fàbrica tenia
214 treballadors,149 dels quals eren homes i 65 dones. El 1945 de 211, 67 eren dones.
• Observeu amb atenció el primer document i investigueu si hi havia diferència
entre els salaris de les dones i els homes
• Què tenen en comú els homes que cobraven els salaris més baixos?
2.- Ara seguirem el rastre de 2 treballadors: Loreto Cancer Martin, untador (era qui posava
greix a la maquinària) i Martín Pons Ollé, sopletista (qui feia anar el bufador)
• Quant cobrava de setmanada cada un dells el 1940? I el 1945 comptant que el
sou diari cal multiplicar-lo per set dies?
• Els havien augmentat el sou en la mateixa proporció a tots dos? Demostreu-ho
calculant laugment en percentatge.
• Assabenteu-vos de quin és, aproximadament, el percentatge anual daugment dels
salaris actualment i compareu-lo amb les dades que heu obtingut en lexercici anterior. Es pot dir que havien augmentat molt el sous del Loreto i el Martí en cinc anys?
• Quines circumstàncies històriques es vivien en aquelles dates al nostre país? Com
creieu que influïen en els salaris i els preus?
3.- A partir de lobservació del darrer full del segon document , deduiu
• Quantes hores setmanals es treballava aproximadament a Serra-Balet?
• Quantes hores al dia? Quants dies a la setmana?

2 Podeu ampliar la informació a Manufactures Serra-Balet:
breu història dun vapor santsenc . ENRECH, C. dins de Els vapors a Sants . Col. Quaderns de lArxiu.
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

ÍNDEX
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
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La documentació municipal

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

LArxiu és dipositari de la documentació administrativa que genera el Districte. També
guarda la documentació que produïa lAjuntament de lantic poble de Sants.
1.- Observeu un fragment de lacta de la reunió de lAjuntament del poble de Sants de
1868 de les pàgines 13 a la 16 i un altre de lactual Consell Municipal del Districte
de Sants-Montjuïc de les pàgines 18 i 19.
• Ompliu les fitxes següents de cada un daquests fragments:
Acta de lany 1868
Institució a la qual pertany:
Data:
Lloc de la reunió:
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Qui signa lacta. Nom i càrrec:

Assistents i càrrec que tenen:

Ordre del dia:

Acords

Observeu i descriviu els apartats següents:
- Com està escrit (a mà, a màquina, imprès, etc.) ?: .......................................................................................................................................
- En quina llengua (català o castellà, antic) ?: ...........................................................................................................................................................
- Com són la llengua i lortografia ?: ....................................................................................................................................................................................
- Quin suport té el document (tipus de paper, cartolina, etc.) ?: ......................................................................................................
- Descriviu altres aspectes que us hagin cridat latenció
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S
Acta de lany 2000
Institució a la qual pertany:
Data:
Lloc de la reunió:
Qui signa lacta. Nom i càrrec:

Assistents i càrrec que tenen:
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Ordre del dia:

Acords:

Observeu i descriviu els apartats següents:
- Com està escrit (a mà, a màquina, imprès, etc.) ?: .......................................................................................................................................
- En quina llengua (català o castellà, antic) ?: ...........................................................................................................................................................
- Com son la llengua i lortografia ?: ....................................................................................................................................................................................
- Quin suport té el document (tipus de paper, cartolina, etc.) ?: ......................................................................................................
- Descriviu altres aspectes que us hagin cridat latenció
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observeu i comenteu les diferències més significatives entre les dues actes.
(pàg 18 i 19 són dues pàgines duna acta actual del Consell de Dte.)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Què aportem a lArxiu?

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

1.- Busqueu a casa vostra algun objecte, document escrit, gràfic que cregueu que
podria conservar-se a lArxiu. Amb tots els que hagueu reunit a classe pudeu muntar una petita exposició.
Per a cada vestigi ompliu una fitxa com la següent. Això us permetrà determinar si
el document és interessant o no, en funció de si ens informa o no dalgun fet, costum,
desestimeu aquells que no siguin rellevants.
Els documents o objectes que considereu rellevants, shauran dexposar acompanyats de la seva fitxa tècnica documental.

FITXA TÈCNICA DOCUMENTAL
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Tipologia del document:
(foto, carta, carnet, )
Datació:

Procedència:

Descripció:

Informació que aporta:

Temàtica o matèria:

Ús que tenia:

Observacions:
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E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

2.- Com creieu que samplia el fons documental de lArxiu? Don provenen els documents nous? Ara que ja hi teniu pràctica penseu en quin document relatiu al vostre centre podríeu cedir a lArxiu en la propera visita. Penseu sobretot en quina
informació aporta i per què és interessant.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.- La història oral és una font directa molt important per als historiadors que estudien el passat recent.
Ara us proposem que realitzeu una entrevista a una persona significativa del vostre
barri. El principal requisit és que lexperiència que us pugui explicar tingui relació
amb Sants-Montjuïc. Per exemple, que hagi estat o sigui membre duna entitat del
barri (cultural, esportiva, club excursionista, partit polític, associació veïnal ), o
simplement, que faci anys que visqui en aquest districte i conegui bé els seu mercat, els costums dels veïns Pot ser jove o gran, en definitiva, ens ha de poder
informar de qualsevol aspecte relatiu a aquest territori.
Abans de fer lentrevista tingueu molta cura a preparar-la i per això cal:
- triar bé la persona, que sigui un bon informant,
- determinar quina informació volem obtenir per poder fer-li preguntes molt clares
i portar-les escrites en el moment de lentrevista
- aconseguir un ambient distès amb lentrevistat
- informar-lo/la que gravarem la conversa i de lús que farem de la cinta
- i el més difícil ser prou flexibles per deixar parlar espontàniament i prou rigorosos per obtenir la informació que ens interessa.
Podríeu publicar lentrevista a la revista del centre, si nhi ha, o bé aquest podria ser
el document que lliuréssiu en la vostra propera visita a lArxiu.
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Síntesi

E.S.O. Primer Cicle
ACTIVITAT S

• Com explicaries a algú que ho sap què és lArxiu Municipal de Sants-Montjuïc?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• En quines seccions està organitzat lArxiu?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Imaginat que ets larxiver o larxivera i et donen un programa de la festa dels Jocs
Florals de la teva escola. Com i on larxivaries? Per què?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Recordes quina és la documentació més antiga que es guarda a lArxiu? I la més
moderna?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Explica què és el que més et va sorprendre de lArxiu i per què.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Pensa en tres raons per les quals es pot afirmar que els arxius, com el del Districte,
són necessaris.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Escriu un text sobre lorigen de lArxiu, com a màxim 5 línies, que reculli els aspectes més
importants: quan, com i per què va néixer. (tens informació al material de consulta)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Vocabulari arxivístic
DOCUMENT
En un arxiu els documents constitueixen un testimoni de les activitats i les funcions individuals i col.lectives. El document original d’arxiu és únic i irrepetible.
N’hi ha de diferents classes: documents textuals, documents visuals, documents fotogràfics, documents sonors, documents audiovisuals, Documents informàtics
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ARXIU
És una institució cultural on s’apleguen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven i
es difonen documents.

BIBLIOTECA
És una institució cultural on es reuneixen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven
i es difonen llibres.

HEMEROTECA
És una institució cultural on es reuneixen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven
i es difonen revistes i diaris.

MUSEU
Equipament: són instituciones culturals on es reuneixen, es classifiquen, es cataloguen, es conserven, es difonen i s’exposen uns determinats objectes (naturals o artístics)
amb finalitats d’estudi, educació i contemplació.

FONS
Conjunt de documents, llibres, revistes o diaris, en qualsevol suport i tipologia, produïts, rebuts o conservats per una persona, família, organisme o institució en l’exercici de
les activitats i funcions que li són pròpies.

COL·LABORADOR / VOLUNTARI
Són persones que aporten el seu temps i els seus coneixements a l’Arxiu sense rebre
cap remuneració econòmica. Les tasques que hi fan són: detecció, recerca i recuperació
de documents, classificació, ordenació i catalogació dels fons conservats i col.laboració i
suport a les activitats de difusió cultural. El tipus de participació pot ser individual o
mitjançant una entitat legalment constituïda.
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