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D O C U M E N T A 
Any I  Nº1     Gener – Març, 2009 

 

Editorial 
 
Des de la Regidoria de Cultura ens plau presentar aquest incipient butlletí de 
caràcter cultural. La tradició a Monistrol de Montserrat en l’edició de revistes de 
petit format té una llarga trajectòria que no repassarem. Malauradament, excepte 
el butlletí general de l’Ajuntament tots aquells projectes han anat desapareixent 
pels motius més diversos. 
Som conscients de l’esforç que suposa engegar qualsevol projecte. Igualment, 
tenint en compte l’experiència que ens fa d’aval no pretenem iniciar un butlletí 
d’un format més gran que les nostres possibilitats.  
Emperò, davant la riquesa cultural i social de Monistrol de Montserrat no ens 
podíem mantenir de braços creuats per més temps. Per aquests i altres motius 
neix DOCUMENTA. Com ens indica pel seu nom centra el seu pes en els 
“documents”, però no solsament amb un tipus de documentació, sinó en tota 
aquella que generem. No només l’administració genera documentació sinó, 
també, tots els ciutadans en cada una de les nostres activitats quotidianes (ja sigui 
des de les postals i cartes, com els escrits en els estudis, les nostres acreditacions 
particulars, els papers del cotxe, etc). 
No s’espanti el lector, aquí, a DOCUMENTA no entrarem en segons quins 
detalls. Però si, al llarg d’unes poques pàgines de caràcter trimestral donarem 
notícia d’aquelles dades que ens facin arribar, aquells esdeveniments culturals 
dels quals  en tinguem notícia, de l’estat de l’arxiu, de les novetats 
bibliogràfiques del terme de Monistrol de Montserrat i així, a mesura que ens 
sigui possible, afegirem petites notes històriques i, fent gala del nostre títol o 
lema: les seves fonts documentals.  
Finalment, ens resta per agrair l’atenció de vosaltres com a lectors i, ja 
d’avançada les possibles col·laboracions o informacions que ens feu arribar. 
Joan Miró 
Regidoria de Cultura 

 

Notícies 
 
Cessió del primer bust de Julià Fuchs 
L’Alcaldia i la Regidoria de Cultura Monistrol de Montserrat han arribat a un 
primer acord per tal de cedir temporalment la custòdia del motlle en guix del bust 
a Julià Fuchs. D’ençà la recuperació d’aquest element escultòric, l’Ajuntament de 
Monistrol ha establert converses amb els Amics del Cremallera de Montserrat per 
tal que d’exposar al públic aquesta peça de la història del municipi.  
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Es tracta del motlle en guix que varen realitzar per tal de poder esculpir l’estàtua 
actual. El motiu era realitzar un homenatge a aquell enginyer que va canalitzar 
l’aigua potable al poble en els primers anys del passat segle XX. En aquests 
últims anys se l’hi havia perdut la pista a aquest bust únic, fins que  recentment 
s’ha pogut rescatar. A partir d’ara també es podrà apreciar als locals de l’entitat 
receptora. 
 
Estat de l’Arxiu 
El Servei d’Arxiu Municipal continua obert al públic. Aquestes darreres 
setmanes s’ha finalitzat el trasllat provisional a Can Gibert des d’on s’han atès 
diferents consultes. Aquest trasllat ha estat possible gràcies a la bona feina de la 
brigada municipal. L’horari d’obertura és els dijous de les 9:00 a les 14:00. 
 
Apart de la classificació i manteniment de la Gestió Documental de l’Ajuntament 
de Monistrol, L’Arxiu també ha respost en aquelles peticions de caire històric, 
documental i assessorament. Hem rebut peticions no sols de diferents 
monistrolencs i monistrolenques sinó també d’estudiants, estudiosos i curiosos de 
fora del municipi. A més, també s’han interessat per altres administracions com 
la Generalitat, l’Arxiu de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Arxiu de 
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) i l’Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà.  Igualment, s’han posat en contacte amb l’Arxiu Municipal 
personal docent de la Universitat de Barcelona (Dep. Sociologia) i de la 
Universitat de Girona (Secció Geografia i Història). Apart d’empreses culturals 
com Arquimetria o Arqueociència. Aprofitem per comunicar a tots aquells 
estudiants de col·legi, d’institut o universitat podem accedir i realitzar qualsevol 
consulta a l’arxiu. 
 
Però l’Arxiu Municipal està treballant en diferents projectes per tal de millorar la 
seva oferta i atenció. No sols ens centrarem en millorar la Gestió Documental de 
l’Ajuntament, sinó que també en difondre el patrimoni cultural que tenim. En 
propers números anirem detallant noves dades a mesura que cada un d’aquests 
estigui més enllestit.  

 
Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu 
L’Arxiu Municipal ha adquirit nous fons bibliogràfics per tal de complementar 
l’assessorament en aquells assumptes del municipi i el seu entorn. En propers 
números especificarem d’aquestes eines de treball que els usuaris de l’arxiu 
tindran al seu abast de manera lliure.  
 
Engegar aquesta biblioteca auxiliar especialitzada en la història de Monistrol i les 
seves immediacions més pròximes ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
engegada des de l’Arxiu Municipal amb el suport de la Regidoria de Cultura amb 
altres ajuntaments propers.  
 
Cicle de Cinema a Monistrol de Montserrat 
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La Regidoria de Cultura, atenent a les peticions rebudes, ha posat en marxa un 
cicle de projeccions de pel·lícules al Casal Cultural Can Gibert. Les pel·lícules 
seleccionades seran peces indispensables de la història del cinema. Diferents 
clàssics de la comèdia, el drama, etc.  passaran per Monistrol. A mesura que 
s’acostin els dies s’anunciarà prèviament el títol de la pel·lícula i l’hora de 
projecció. Totes les sessions seran completament gratuïtes.  
 
Biblioaccés 
Aquest 5 de febrer passat ha quedat inaugurat el Biblioaccés de Monistrol de 
Montserrat. Després de diferents vicissituds pel què fa a la Biblioteca Municipal 
la Regidoria de Cultura ha adreçat els seus esforços en la creació d’aquest nou 
servei que es troba al primer pis del Casal Cultural Can Gibert.  

 
Entès com un punt de trobada per a la lectura, l’estudi i la consulta a Internet, el 
Biblioaccés es perfila com un servei d’atenció a l’usuari. No sols serà possible la 
sol·licitud i devolució dels llibres en préstec, sinó que també serà indret de 
recomanació en la cerca d’informació i formació d’usuaris.  
 
L’horari serà de dilluns a divendres de les 17:00 hores a les 20:30 hores, i els 
dissabtes de 10:30 hores a 13:00 hores. 
 

Ressenyes 
 
Aquest serà un apartat irregular en el nou butlletí atès que s’hi publicaran 
aquelles novetats que es publiquin sobre Monistrol de Montserrat, el Monestir de 
Montserrat i el seu terme municipal. Com que no podem tenir controlades totes 
les publicacions, aquells autors que publiquin algun article, llibre, capítol de 
llibre, etc. i ens en donin notícia els hi en farem un ressenya en aquestes pàgines.  
 
Llibres 
Mansuet, el guerriller de Montserrat 

Per Genís Frontera i Joan Valls a Editorial Farell, 2008 
El Bicentenari de la Guerra del Francès és una ocasió excel·lent per recordar i 
rememorar aquells successos que varen marcar la història posterior. La biografia 
que ens ofereixen Frontera i Valls és una ocasió excel·lent per tornar a viure la 
vida del mític guerriller Mansuet, tant característic de Montserrat i el seu entorn.   
 
 
Articles  
 
L’empremta andalusina al tram montserratí del Llobregat 

Per Àngel M. Hernàndez i Eleuteri Navarro a Dovella 93 
Un article on el autors repassen la presència andalusina a partir de la toponímia 
dels voltants de Montserrat i especialment de Monistrol de Montserrat. Una 
influència musulmana als peus de Montserrat?  Una resposta la podrem copsar 
després de la seva apassionant lectura. 
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Aproximació a la història fotogràfica de Monistrol de Montserrat  

Per David Blasco a Revista Dovella núm. 94 
 El col·leccionisme local dóna tot sovint autèntiques sorpreses i innumerables 
joies de la memòria dels municipis. L’autor detalla els orígens de la fotografia a 
Monistrol de Montserrat tot reproduint alguns exemples com la primera 
fotografia que es coneix del municipi, a més ens ofereix una primera biografia 
dels fotògrafs i el seu  context.  
 

Botiga 
 
Per ajudar a la difusió dels treballs sobre Monistrol de Montserrat, i per extensió 
amb els pobles del voltant de Montserrat obrim la possibilitat d’adquirir els títols 
que els seus autors o entitats difusores ens han fet arribar per aquesta finalitat. 
Per poder adquirir-los es pot fer a través d’un missatge privat a la pàgina web de 
l’Ajuntament adreçat a l’Arxiu Municipal o, visitant els dijous al matí el centre 
d’arxiu al Casal de Can Gibert. 
 
El títols són: 
 
Llibre 
 

- REDÓ, Salvador; Les pestes, Sant Sebastià i la tradició del Bo-Bo; 
Monografies Monistrolenques 2; L’Aixernador, 1988 (preu 10 euros)  

- FRONTERA, Genís: VALLS, Joan; Mansuet, el guerriller de Montserrat; 
Farell, 2008 (preu euros) 

- ESTRADA, Gemma; La guerra civil al Bruc; Edcions Abadia de 
Montserrat; 1995 (preu 1 euro) 

- ESTRADA, Gemma; El Bruc, el medi, l’història, l’art; Edicions Abadia 
de Montserrat; 1991 (preu 3 euros) 

- ESTRADA, Gemma: VILADIU, Merce; El timbaler del Bruc (infantil); 
Editorial Mediterrània; 1998 (preu 1 euro) 

- Visions del Bruc; Col·lecció imatges i records; Editorial Viena-Columba; 
1996 (preu 2 euros) 

- TORRES RIBÉ, Josep Maria; Sometent, poble i exèrcit... (opuscle), 
Ajuntament del Bruc; 2008 (preu 2 euros) 

- Itineraris de la Guerra del Francès (guia); Ajuntament del Bruc i Institut 
Ramon Muntaner; 2008 (preu 5 euros) 

- RIUS, Teresa; Batalles del Bruc, 200 anys d’imatges; Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat; 2008 (preu 10 euros) 

 
CD 

- Llibre dels administradors de Sant Sebastià de Monistrol (preu 8 euros) 
 


