Memòria de l’Arxiu Municipal de l’any 2007
Onze anys després que l’Ajuntament de Castellar del Vallès creés un
Servei d’Arxiu Municipal a la vila, l’Arxiu Municipal de Castellar del
Vallès (AMC), s’encarrega de les funcions d’organització, tutela,
gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons
documentals tant d’àmbit municipal com supramunicipal, i també
d’aquells altres que els ciutadans o les entitats ens volen fer arribar.
La nostra finalitat és garantir, de forma permanent, la conservació, la
integritat i l’autencitat dels documents d’arxiu i facilitar la
preservació, l’accés, la racionalització i la consulta.
Avui en dia, els arxius són uns equipaments absolutament necessaris
per a l’organització que els ha generat i han de vetllar pel patrimoni
documental de tot un poble. No hem d’oblidar que a l’arxiu es donen
cita un conjunt de documents que tenen com a denominador comú el
ser reflex de les vivències, les il·lusions i les transformacions d’una
col·lectivitat, que en el nostre cas és la vila de Castellar del Vallès.
Durant aquest any 2007 l’Arxiu Municipal ha treballat en la tasca de
divulgació i d’apropament a la ciutadania del servei públic que ofereix
a la vila i en els anys propers seguirem treballant en aquesta línia per
tal d’optimitzar l’Arxiu, per aconseguir que aquesta dependència
municipal sigui un servei obert i, alhora, una eina administrativa
eficaç per a la gestió de les competències municipals.
En l’actualitat, l’AMC s’ha convertit en un punt de referència
documental important i un servei cultural per a la recerca i la difusió
històriques per a tots aquells ciutadans, entitats, estudiosos,
investigadors i públic en general, interessats en conèixer la seva
història . La millora del procés de reorganització de la documentació
que conservem en les nostres dependències ha fet augmentar el
moviment diari de consultors, tant interns com externs, tot
consolidant un servei del tot necessari per a la nostra vila.
Durant aquest any hem adequat al quadre de classificació i catalogat
les sèries de l’Hemeroteca i de Medi Ambient i subsèries de les
Llicències d’Obres Municipals Majors i Menors.
Com que l’arxiu ja és un servei consolidat i eficaç com a eina de
traball, tant des de la vessant administrativa com històrica, les
diferents oficines municipals ens han fet arribar un nombre important

de transferències documentals que es concreten en un total d’onze,
sis del departament d’Urbanisme i Planejament i les altres
corresponents als departaments de Medi Ambient, Administració
General, Alcaldia i Secretaria i Hisenda. També de manera periòdica
la Biblioteca Municipal Antoni Tort ens fa transferència de tots aquells
cartells que ells recullen i també de tots aquells que guardaven en la
seva seu i que ara formen un únic bloc documental amb els de l’AMC,
així com de diferents publicacions periòdiques que passen al fons de
l’arxiu (Sàpiens, L’Avenç, Tribuna de Arqueologia, Revista de
Catalunya i Història 16).
Com venim realitzant des de l’inici del servei d’arxiu, hem recopilat
tots els tríptics i fulls volants editats per les diferents regidories de
l’Ajuntament i per les entitats de Castellar del Vallès. També hem
seguit recollint els cartells editats a la vila i que anuncien totes
aquelles activitats i esdeveniments que marquen la vida cultural,
social i recreativa de la vila de Castellar del Vallès. Durant aquest any
també hem seguit reunint totes les esqueles dels castellarencs que
han estat traspassats per tal de mantenir una relació de defuncions i
la seva esquela corresponent.
INGRESSOS DOCUMENTALS
L’Arxiu Municipal ingressa la documentació que forma part dels seus
fons per dues vies diferents: una a través de les transferències
documentals que fan les diferents oficines municipals i l’altra, a
través de donacions o cessions de particulars, entitats o empreses.
Tot aquest conjunt documental ens amplia l’oferta d’informació i
documentació de la que en gaudeixen els usuaris d’aquest servei. Al
mateix temps, aquests nous ingressos documentals contribueixen a
conservar i fer més riques les fonts de la història de Castellar del
Vallès, donant-nos eines per resseguir la crònica dels fets que dia a
dia esdevenen a la vila.
Aquesta és la relació de les donacions que al llarg de l’any 2007 han
arribat a l’Arxiu Municipal:
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- 25 postals-fotografies en blanc i negre sobre Castellar del Vallès i
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-6 llibres de les Actes dels Seminaris sobre la Guerra Civil i el
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d’Ernest Gallart).
-Paper de carta i sobres de l’empresa Vda. J. Tolrà. (Donació Josep
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-DVD. Terrassa Solidària. La cooperació terrassenca amb el sud,
1995-2006. (Donació Enric Jussà).
-Crónica histórica 1911-1970 de la Unión Deportiva Castellar. Julio de
1970; Castellar del Vallès Hoy, 1967. Revista Cuadernos para el
Diálogo 22 números entre els anys 1968-1975; I Consejo Económico
Sindical del Vallés Occidental. Comarcas de Sabadell y Tarrasa.
Estructura económica y posibilidades de desarrollo de la comarca.
Tomo I y II. Barcelona. 1970; LXXV Aniversari Societat de Caçadors
Castellarenca (1901-1976). Memòria Històrica. Castellar del Vallès.
1976; Forja núm. 485. 21 de gener de 1956; Forja, 50 anys. 19461996. (Donació de Pepita Bosch).
-31 fotografies en color de diferents actuacions del grup d’havaneres
Nostra Terra (1989-1995); repertori de cançons del grup. (Donació
de Joaquim Sánchez-Grup Nostra Terra).

-DVD-Mapa arqueològic de Sabadell. Museu d’Història de Sabadell i
Ajuntament de Sabadell; DVD-La col·lecció 1875-1936. Museu d’Art
de Sabadell. Ajuntament de Sabadell.
-Revista L’Avenç. De l’any 1987 a l’any 2006. (Donació Biblioteca
Municipal Antoni Tort).
-Revista Historia 16. (Donació Biblioteca Municipal Antoni Tort).
-4 documents comercials d’empreses de Castellar del Vallès datats el
1914 i 1927. (Compra).
-Informatiu Museus, número 52, tardor 2001-número 61, hivern
2004 i número 67, estiu 2005-número 71, estiu 2006. Tribuna
d’Arqueologia: 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995; 1995-1996.
(Donació Biblioteca Municipal Antoni Tort).
ACTIVITATS
Activitats de difusió cultural endegades des de l’Arxiu
El 10 de març de 2007 es va celebrar al Castell de Clasquerí, el 3r
Congrés d’Història Local de Castellar del Vallès, un congrés que té els
seus orígens el 2003 quan, per primera vegada a la nostra vila es
celebrava un congrés d’història que tenia com a centre d’interès,
debat i anàlisi la història locas de la nostra vila, Castellar del Vallès.
L’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès va organitzar aquest espai de
trobada on tots els especialistes en la història de la vila, en el sentit
més ampli del terme, van poder presentar les seves darreres
investigacions. L’Arxiu Municipal, seguint el seu compromís de
difondre la recerca i els resultats dels projectes endegats, basteix
aquest espai de relació i d’intercanvi entre els investigadors que es
materialitza, cada dos anys, en un congrés que s’emmarca dins la
voluntat de servei a la ciutadania i que desenvolupa la vessant més
cultural i divulgativa d’aquest servei públic que treballa per a la
preservació documental de la nostra història alhora que per a l’anàlisi
i la interpretació, per a tothom, d’aquells aspectes més desconeguts
del nostre passat col·lectiu.
En aquest marc tan ampli de voluntat de servei, entès com un servei
global a la ciutadania, l’Arxiu Municipal va presentar, aprofitant la
celebració del Congrés, el cinquè número de Recerca, revista
d’història i ciències socials i humanes de Castellar del Vallès. Butlletí
de l’Arxiu Municipal. Voldríem recordar les paraules que ens va
adreçar el doctor Francesc Vilanova el maig de 2002, quan es va
inaugurar la nova seu de l’Arxiu Municipal i quan Recerca acabava
d’editar el seu primer número; el doctor Vilanova recordava que
l’important d’una revista no és el seu inici sinó la seva durada i
continuïtat en el temps.

Aquesta tercera convocatòria del Congrés d’Història Local, congrés
que ja s’havia consolidat en altres edicions, es va celebrar el 10 de
març de 2007 al Castell de Clasquerí. L’estructura que van seguir en
aquesta trobada és la mateixa que s’ha seguit en altres jornades, tot
presentant comunicacions amb temàtiques àmplies i representatives
de la història de Castellar i dels castellarencs per tal de reviure,
aprofundir o descobrir les nostres arrels i els esdeveniments que han
configurat la història de la nostra vila.
El 3r Congrés es va articulà al voltant d’una ponència marc sobre
història local, ponència que va desenvolupar l’historiador Michel
Leiberich i que portava per títol Història Local i Memòria Històrica. El
Congrés es va centrar en dos gran àmbits temàtics, amb una
ponència cadascun: el primer, centrat en la història de Castellar del
Vallès, va comptar amb la ponència d’Ernest Gallart que duia per títol
Projecte Castellar del Vallès 1936-1945. Una proposta de recuperació
de la memòria històrica de la Guerra Civil i l’exili des de l’oralitat, i un
segon àmbit adreçat a la arqueologia i al patrimoni de Castellar del
Vallès que va comptar amb la ponència dels arqueólegs Jordi Roig i
Joan Manuel Coll sobre La plaça Major i els horts de can Torras: el
precedent d’època romana del nucli de Castellar del Vallès.
A l’acabament de cadascuna de les ponències de cada àmbit temàtic,
els comunicants van poder donar a conèixer les recerques
presentades i, finalment, l’acte es va cloure amb una valoració dels
resultats del Congrés que es van concretar en un seguit de
conclusions.
A aquest 3r Congrés s’hi van presentar un total d’onze
comunicacions, vuit de les quals feien referència al primer apartat i
tres al segon.
Primer àmbit. Història de Castellar
1. Josep Abad. Delinqüència i justícia al Castellar del Àustries
2. Carla de Fontcuberta. Resumen de las actuaciones llevadas a cabo
para conseguir la rehabilitación del castillo de Clasquerí o de San
Esteban de Castellar
3. Ernest Gallart. Demografia de Guerra Civil (1936-1939) a Castellar
del Vallès. Les baixes del front
4. Salomó Marquès. Carme Julià, mestra republicana a Castellar del
Vallès i exiliada
5. Ramon Rusiñol. El meu pare, Ramon Rusiñol i Permanyer (19361942)

6. Sílvia Sáiz. Els aiguats de setembre de 1962 en primera persona:
el testimoniatge d’en Joan Giralt
7. Sílvia Sáiz. Castellar a començaments dels anys 30: el dia a dia de
la II República a través del setmanari La Farga
8. Xavier Tous. L’evolució del ciclisme al llarg del segle XX a Espanya.
Treballs preliminars sobre la bicicleta a Castellar del Vallès
Segon àmbit. Arqueologia i patrimoni de Castellar
1. M. Mar Hernández; Esteve Prat. Sobre escultura. La figura d’Adolf
Salanguera
2. Jordi Roig; Joan-Manuel Coll. El jaciment altmedieval de Castellar
Vell (Castellar del Vallès), segles IX-X-XI: darreres aportacions
3. Joan Santamaria. Els forns de calç
Un cop tancat el torn d’exposició de les onze comunicacions que es
van presentar a aquest 3r congrés d’història local de Castellar del
Vallès, les conclusions a què es van arribar foren les següents:
1.- Des de la seva creació, ara fa onze anys, l’Arxiu Municipal ha
estat impulsor de recerques que posen a la nostra vila a l’alçada
d’altres municipis de Catalunya on l’estudi del passat és una bandera
en la vessant cultural.
2.- Podem afirmar que el congrés d’història local que celebrem
bianualment, és una plataforma que fomenta la recerca a la nostra
vila, i que avui està plenament consolidat. A més, és un punt de
partida per tal de conèixer els àmbits de treball que s’estan duent a
terme actualment per part dels investigadors que tenen com a tema
d’interès Castellar del Vallès.
3.- Amb les ponències i les comunicacions presentades en aquest
congrés i també en els anteriors, estem bastint una proposta
historiogràfica científica per a la història de Castellar del Vallès.
D’aquesta manera, la nostra historiografia s’insereix en els corrents
d’investigació més actuals que es porten a terme al conjunt del
Principat, i a la comarca en concret, i que permeten contextualitzar el
món local en un entorn més genèric i global.
4.- Dins el març de recuperació de la Memòria Històrica que
actualment està portant a terme el govern de la Generalitat,

l’Ajuntament de Castellar del Vallès també considera que és un deure
de l’Administració el compromís de recuperar i donar visibilitat a la
nostra història, en totes les seves vessants, per tal de preservar,
estudiar i divulgar la història, el patrimoni i la cultura de Castellar.
5.- Les temàtiques de les diferents comunicacions que s’han
presentat al congrés són prou àmplies i variades fet que dóna una
idea de la vitalitat que té la recerca en el nostre municipi.
6.- Quan al nombre de participants si analitzem des de la primera
convocatòria, el 2003, fins a l’actual, el 2007, el nombre oscil·la entre
10 i 11 comunicacions. Quant a les temàtiques, sempre han
predominat les referides a l’àmbit d’història de Castellar, amb una
mitjana del 71% de les comunicacions, mentre que el referit a
arqueologia i patrimoni, presenta una mitjana del 29%.
7.- En referència a les temàtiques, a l’edició d’enguany, seguim
observant un predomini del període 1931-1945, tot i que en regressió
respecte a l’edició anterior. Observem un manteniment en el nombre
d’aportacions vinculades a l’àmbit d’arqueologia i patrimoni i l’aparició
de noves temàtiques com les que es refereixen a la delinqüència i
justícia a l’Edat Moderna, els aiguats de setembre de 1962 o la
rehabilitació de l’edifici que avui ens acull. I, finalment, un estudi
singular sobre el món del ciclisme a Castellar del Vallès.
8.- Com a cloenda, volem valorar positivament la continuïtat
d’aquesta trobada en el temps i la relació quantitat-qualitat que
possibilita la creació d’una historiografia científica per a Castellar del
Vallès alhora que insereix la història de la nostra vila en el conjunt de
la història de Catalunya.
Per altra part, durant l’any 2007 vam publicar el primer número de la
publicació Plecs de Recerca dedicada als refugis antiaeris del Pla de la
Bruguera i que portava per títol “El cau de la Gloriosa. Una proposta
educativa per al refugi antiaeri i l’aeròdrom de la FARE al Pla de la
Bruguera, Castellar del Vallès”. En el darrer número de Recerca
publicat l’any 2008 ja vam explicar extensament com s’havia gestat
aquesta nova publicació de l’arxiu per la qual cosa ens remetem a la
memòria de l’AMC de l’any 2006.
L’Arxiu Municipal va ser convidat al congrés “Memoria y exilios.
Reflexiones sobre los procesos de la memoria en la problemática
exílica” que celebrava el Centro Español de los Pirineos Orientales, a
Perpignan del 9 a l’ll de febrer de 2007. El dissabte dia 10 l’arxiu va
intervindre en el congrés amb una proposta de participació del grup
de recerca que s’articula al voltant de l’AMC i que s’adreçava a la
recuperació de la memòria històrica amb un projecte d’història oral
sobre la Guerra Civil i l’exili a Castellar del Vallès entre 1936 i 1945.

El projecte sorgeix un cop determinada la pràctica inexistència de
fonts documentals per caracteritzar i estudiar aquest període històric
des de l’àmbit local i de la necessitat d’utilitzar fonts alternatives. En
resum, aquesta comunicació tractava d’explicar els processos tècnics,
socials i culturals, i les estratègies portades a terme en la realització
de la recerca, alhora que es presentaven alguns resultats i
conclusions valoratives. Per altra part, al llarg de l’any també vam
realitzar diferents reunions amb altres centres d’estudi i recerca com
son l’Associació d’Història de Barberà del Vallès i el Centro Español de
Perpignan juntament amb la Universitat de Perpignan.
Paral·lelament, l’Arxiu va col·laborar en una exposició sobre la fàbrica
Vda. J. Tolrà a l’Espai Tolrà tot coincidint amb la 13a Mostra d’Oficis
Artesans que es va celebrar el 22 d’abril; l’exposició fou una mostra
de l’empremta de l’empresa a la vila. Es van poder veure fotografies,
llibres de comptes, mostruaris de roba... que ens explicaven la
història d’una empresa que ha estat molt lligada al desenvolupament
de Castellar al llarg del segle XIX i XX.
El 22 de maig, l’arxivera municipal va pronunciar dues conferències
als alumnes de 4t d’ESO de l’IES Castellar sota el títol Història Oral i
deportació. Els professors responsables, Lídia Tua i Antoni Carbonell
havien preparat als alumnes a l’aula i l’arxivera els va explicar la
trajectòria dels republicans espanyols fins arribar als camps de
concentració.
Al llarg del mes de novembre l’escola Emili Carles-Tolrà va celebrar
unes jornades sobre la industrialització, bàsicament les indústries,
antigues i presents, de Castellar del Vallès. L’Arxiu Municipal va
participar en diferents actes, en jornades, col·loquis, visites,
itineraris... per tal que els alumnes dels diferents cursos coneguesin
la importància de la indústria en el desenvolupament de la vila i la
relació de la família Tolrà amb Castellar.
Finalment, el mes de desembre de 2007 i després de diferents
reunions, l’Ajuntament de Castellar participava en el programa
endegat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sota el títol
Abuelo, ¿nos cuentas tu historia?. Més d’una cinquantena de
castellarencs van participar en aquest projecte on, cada un d’ells,
explicava la seva experiència en un camp concret: el treball,
l’excursionisme, l’esport, la guerra, la industrialització, el treball al
camp... tots aquests testimonis es poden veure en la pàgina web
www.archivodelaexperiencia.com on es recullen els testimonis de
totes aquelles persones que en tot l’estat hi han participat.
Cursos als que s’ha assistit per part de l’Arxiu
-Pla de preservació digital (iArxiu). Arxiu Nacional de Catalunya. Sant

Cugat del Vallès. 18 d’abril de 2007.
Publicacions
-Gallart Vivé, Ernest. “Corporacions i cultura”. Forja. Núm. 2885.
Castellar del Vallès. 5 de gener de 2007. P. 19.
-A.F. “El Castell de Clasquerí acogerá el tercer congreso de historia
local”. Diari de Sabadell. Núm. 6992. Sabadell. 16 de gener de 2007.
P. 22.
-“El Castell de Clasquerí acollirà el 3er congrés d’història local de
Castellar”. A: InfoCast, el suplement de L’Esportiu sobre l’actualitat
informativa de Castellar del Vallès. L’Esportiu. Núm. 406. 18 de gener
de 2007. P. I.
-Sáiz, Sílvia. “Mémoire et exils”. Forja. Núm. 2892. Castellar del
Vallès. 23 de febrer de 2007. P. 19.
-Sáiz, Sílvia. “Vida econòmica local: La Contribució Industrial d’ara fa
cent anys a Sant Esteve de Castellar. La matrícula de l’any 1906”.
Recerca. Núm. 5. Castellar del Vallès. Febrer de 2007. P. 143-172.
-Sáiz i Calvó, Sílvia. “La història dels Guàrdies Civils que es van
mantenir fidels a la República”. Recerca. Núm. 5. Castellar del Vallès.
Desembre 2006. P. 219-222.
-Sáiz i Calvó, Sílvia. “L’estudi de la deportació al Moianès”. Recerca.
Núm. 5. Castellar del Vallès. Febrer de 2007. P. 235-237.
-AMC. “L’arxivística a l’abast de tothom. Memòria de l’any 2005".
Recerca. Núm. 5. Castellar del Vallès. Febrer de 2007. P. 239-256.
-“Biografia de l’empresari Josep Tolrà”. Casa de la Vila. Núm. 169.
Castellar del Vallès. Febrer de 2007. P. 12.
-“3r Congrés d’Història Local”. Casa de la Vila. Núm. 169. Castellar
del Vallès. Febrer de 2007. P. 37.
-Agulló, Emili. “El Castellar pretèrit”. El Punt. Núm. Sabadell. 13 de
març de 2007. P. 48.
-A.F. “El Castell de Clasquerí va acollir el III Congrés d’Història”. Diari
de Sabadell. Núm. 7033. Sabadell. 14 de març de 2007. P. 14.
-“El període entre els anys 1931-1945 centra el debat del 3er
Congrés d’Història Local”. A: InfoCast, el suplement de L’Esportiu
sobre l’actualitat informativa de Castellar del Vallès. L’Esportiu. Núm.
414. 15 de març de 2007. P. II.
-Benedicto, Benjamí. “Tercer Congrés d’Història Local de Castellar”.
Forja. Núm. 2895. Castellar del Vallès. 16 de març de 2007. P. 13.
-”L’Arxiu Municipal amplia la seva tasca de divulgació cultural”. Casa
de la Vila. Núm. 170. Castellar del Vallès. Març de 2007. P. 7.
-Benedicto, Benjamí. “Publicació d’un nou exemplar de la revista
“Recerca”. Noves aportacions a la història de Castellar”. Forja. Núm.
2897. Castellar del Vallès. 30 de març de 2007. P. 29.
-S.P. “La revista Recerca publica una biografìa de Àngel Sallent”. Diari
de Terrassa. Terrassa. 12 d’abril de 2007. P. 25.
-A. Fernández. “La Mostra d’Oficis Artesans va viure una de les seves
jornades més participatives”. Diari de Sabadell. Núm. 7061. Sabadell.

24 de març de 2007. P. 24.
-“El refugi antiaeri del Pla de la Bruguera serà lloc de visita per als
escolars el curs vinent”. A: InfoCast, el suplement de L’Esportiu sobre
l’actualitat informativa de Castellar del Vallès. L’Esportiu. Núm. 426.
7 de juny de 2007. P. II.
-“L’Arxiu Municipal publica el seu primer monogràfic “Plecs de
Recerca”, que tracta sobre el refugi antiaeri del Pla de la Bruguera”. 7
Dies Vallès. Núm. 582. Del 8 al 15 de juny de 2007. P. 42-43.
-”L’Arxiu Municipal publica el seu primer monogràfic “Plecs de
Recerca”, que tracta sobre el refugi antiaeri del Pla de la Bruguera”.
Forja. Núm. 2907. Castellar del Vallès. 8 de juny de 2007. P. 9.
-Sáiz Calvó, Sílvia; Gallart Vivé, Ernest. “El relat de vida d’Eduard
Garrigós al sistema concentracionari del KL Mauthausen”. Arraona.
Núm. 30. Sabadell. 2006. P. 128-141.
-A.F. “Un treball de recerca aclareix la desaparició d’un soldat
castellarenc”. Diari de Sabadell. Núm. 7146. Sabadell. 22 d’agost de
2007. P. 14.
-“S’aclareix la desaparició d’un castellarenc que va morir a la Guerra
Civil”. A: InfoCast, el suplement de L’Esportiu sobre l’actualitat
informativa de Castellar del Vallès. L’Esportiu. Núm. 434. 30 d’agost
de 2007. P. I.
-A.F. “Cincuenta vecinos participan en El Archivo de la Experiencia”.
Diari de Sabadell. Núm. 7230. Sabadell. 18 de desembre de 2007. P.
26.
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