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Arxiu Comarcal
Igualada, una ciutat industrial ara i des de sempre.
Una proposta des de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia.
No cal un estudi massa profund de la història

XIX. En aquests anys, el tèxtil igualadí era una

d'Igualada per adonar-se de la gran

de les agrupacions del sector més importants

històric d'una empresa té endemés d'un

importància que la indústria i les activitats

de Catalunya1. Durant el segle XIX les nostres

vessant civil, tributari i empresarial, uns

empresarials han tingut en el desenvolupament

adoberies exportaven els seus productes

aspectes tècnics, laborals, polítics a nivell

de la ciutat des dels primers segles de la seva

arreu, fins i tot a Amèrica del Nord, motiu pel

intern i extern en relació amb el sistema

configuració urbana. Ja al segle XIII i XIV les

qual va arribar a ser-ne el primer productor de

imperant així com també aspectes socials. Per

draperies i les adoberies ocupaven un lloc

Catalunya amb diferència2.

això, l'estudi global obligarà a fixar-se en els

destacat en les activitats econòmiques de la
vila. Més tard, el sorgiment dels gremis i les

salaris, les hores treballades, els productes
Els documents que ens permeten estudiar

fabricats, la seva promoció comercial i

confraries per a la protecció i defensa dels

l'activitat econòmica de la ciutat es troben

característiques del mercat, la facturació, el

interessos dels seus socis, davant dels

agrupats en diversos tipus de fonts; la

caire i estructura de les despeses, el

competidors i dels abusos de reis i senyors,

documentació del municipi dóna raó de les

finançament i els beneficis.

van augmentar encara més el pes específic de

contribucions, mentre que els protocols

les activitats fabrils en l'economia local.

notarials donen fe de les constitucions de

Arran d'aquesta complexitat de la realitat

societats, testaments, compres i vendes,

industrial i empresarial sorgeix darrerament

Durant el segle XVIII juntament amb la forta

inventaris i altres transaccions relacionades

una preocupació pels arxius propis de

explosió demogràfica i urbanística que la vila

amb els llocs i persones que duen a terme

l'empresa. Ha estat un fet habitual que molts

d'Igualada va experimentar, la mà d'obra

l'activitat.

dedicada a la indústria va agafar una empenta
Publicitat

aquestes empreses. Pensem que l'estudi

arxius d'activitats es perdessin, i és per això
que des dels arxius històrics es vol

que només es veurà frenada pels

Això, però, no és suficient per entendre la

conscienciar els empresaris en general, de la

revolucionaris canvis tecnològics del segle

història quotidiana on es desenvolupen

necessitat de conservar els fons com a
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patrimoni documental del país, i poder apropar

més memòria industrial i empresarial i per això

aquests fons als investigadors per tal de poder

volem animar les empreses que ens facin

200.000 fotografies3.

elaborar estudis econòmics font de

arribar aquella documentació històrica

Amb la conservació d'aquesta documentació

coneixement, experiència, riquesa cultural i

rellevant que ja no té valor econòmic ni fiscal i

podrem perpetuar la memòria de moltes

base per a futures generacions d'historiadors i

que en canvi pot ser font de riquesa

persones que, amb el seu esforç i

d'emprenedors com a camp de referència.

documental en els àmbits que hem comentat.

perseverança, van aconseguir en el seu

A l'Arxiu Comarcal de l'Anoia es conserven

Els objectius que pretenem i que es poden

mantenir Igualada al capdavant d'uns sectors

arxius de diverses empreses igualadines que,

esperar són els següents:

moment i les que encara avui dia, lluiten per

conscients del valor intrínsec de la seva

industrials cada cop més diversos. És per això
que volem animar els empresaris de la nostra

aportació documental significativa, han ajudat

•Centralitzar l'accés dels usuaris

ciutat a valorar els seus arxius, mantenir-los i

a fer petits estudis de la història econòmica

investigadors per estalviar el màxim de

conservar-los, sabent que en qualsevol

d'Igualada.

recursos.

moment poden disposar del suport de l'Arxiu

•Esdevenir el centre d'informació temàtic
Cal Font, Cal Boyer, Ca l'Ortinez, tots aqueszts
del sector del teixit, en són un bon exemple.
Malgrat això, i pel que fa al gènere de punt,

per a les empreses i els estudiosos.
•Conservació del documents i, per tant,
de la memòria històrica empresarial.

l'Arxiu només disposa dels documents d'una

per al seu dipòsit o assessorament en el
sistema de gestió documental i de conservació
Les portes de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia estan
obertes per poder-lo visitar i per a qualsevol
consulta, aclariment o qüestió que pugui

empresa (Montaraz), però, això sí, amb una

Per una altra banda, un arxiu actiu en el qual

interessar a qualsevol persona de la nostra

sèrie de documentació molt completa. També

s'apliqui un sistema de gestió documental

ciutat o comarca.

el sector de les adoberies hi és poc representat

adequat i fet per especialistes pot aportar:

i aquest dèficit de documentació fa molt difícil
l'estudi econòmic del sector industrial amb

•Reducció de costos de conservació

garanties de visió àmplia.

mitjançant la gestió racional de la

Seria molt interessant tenir constància de totes

documentació

i cadascuna de les empreses i fàbriques, gran

ordenats).

Marta Vives Sabaté
Directora de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia

(documents classificats i

o petites, que han fet història en la nostra ciutat.
Una història de caire econòmic però també

•Estalvi en les despeses administratives i

social i ciutadana ja que la major part de la

de gestió de fons documentals en el procés de

1-El 2006 es va reflectir en l'exposició-mostra

població treballava i treballa en aquestes

recollida i conservació (amb criteris de

de dibuix de teixits Dibuixant

empreses.
No ens mirem els arxius com a llocs bruts i

conservació i eliminació així com també,

somnis...fabricant teixits realitzada a la sala

consulta i préstec de la documentació d'una

de la Biblioteca Central d'Igualada

manera més àgil i ràpida).

plens de pols, sinó com un lloc on es guarda la
documentació de la ciutat en condicions

L'Arxiu Comarcal de l'Anoia ordena, fa inventari

Igualada.

òptimes de seguretat i conservació per a la

dels documents i els prepara per conservar-

3-Les fotografies més antigues del fons

perdurabilitat en el temps.

los (actualment més de 3.000 metres lineals

d'imatges daten del 1860.

amb documentació a partir de l'any 1290).

4- L'Arxiu Comarcal de l'Anoia, forma part de la

A més dels fons empresarials dels que us hem

per tant sota les directrius de la Llei d'arxius

D'altra banda, cada vegada més, el
funcionament de les empreses genera grans
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2- Com posen de manifest els diferents estudis
que s'han fet de la indústria adobera i del Rec a

Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya i

quantitats de dades, moltes en paper i també

parlat, s'hi dipositen fons de les

10/2001, i també la Llei de protecció de dades i

en suports digitals.

administracions (ajuntaments, comptadories

la Llei del patrimoni documental.

d'hipoteques...) d'institucions (hospital,

5-Horari de l'Arxiu Comarcal, de dilluns a

Ens cal una adaptació per a tractar i conservar

cambres agràries), associacions i fundacions,

divendres de 9h a 14 h i de 16h a 18h, telèfon:

qualsevol tipus de format i ho estem duent a

arxius patrimonials o familiars, personals i un

93 804 44 56, correu;

terme. El nostre objectiu és que no es perdi

fons molt important d'imatges amb més de

acanoia.cultura@gencat.net
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