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1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data (es):
Volum i suport:

CAT AMMM 301
Fons
Parròquia de Sant Nicolau de Malgrat
Dates de creació: 1563-1907
12.000 fulls digitalitzats

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Parròquia de Sant Nicolau de Malgrat

Història del productor:

La Parròquia de Malgrat pertany al Bisbat de Girona i es
propietària d’un fons documental fruit de la seva activitat
parroquial des del segle XVI. Dins dels documents
generats per la Parròquia destaquen els llibres
sagramentals (baptismes, matrimonis, confirmacions,
comunió i defuncions). Aquests llibres són una font
indiscutible i necessària per a conèixer la història de la
vila i els seus habitants. Fins ben entrat el segle XX són
pràcticament l’única font on trobem registrats els
habitants d’una població.

Història arxivística:

Els llibres sagramentals han estat des de la seva creació
custodiats per la parròquia. Durant la guerra civil de
1936-39 els llibres sagramentals van ser protegits.
Malauradament, però, s’han trobat a faltar dos llibres (el
llibre de defuncions núm. 03, de 1776 a 1788 i el llibre de
matrimonis núm. 05, de 1852 i 1853). Tampoc disposem
de les defuncions de 1852 i 53.
Els llibres sagramentals de la parròquia de Malgrat, de
1563 a 1909, es van digitalitzar el 2008, després de
diversos intents, i abans que es desplacessin
definitivament a Girona. Vam comptar amb la complicitat
d’Enric Tubert Pagès, rector de la parròquia en aquells
moments. Aquests llibres es van digitalitzar respectant la
forma, el contingut i les planes originals.

Dades sobre l’ingrés:

Un cop digitalitzats, els llibres sagramentals van tornar a
la parròquia i posteriorment han estat traslladats a l’Arxiu
Diocesà de Girona.

´

Vegeu notícia de la presentació de la digitalització
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

El fons conté 12.000 fulls digitalitzats, corresponents als
25 llibres sagramentals que van de 1563 fins a 1907
(batejos, comunions, matrimonis, defuncions i albats).
Bona part dels llibres contenen un índex, que també s’ha
digitalitzat.

Sistema d’organització:

Cada llibre sagramental estava prèviament numerat. S’ha
mantingut la numeració existent per a cada cadascun
d’ells
301.100 Llibres sagramentals
301.110 Baptismes
301.120 Defuncions
301.130 Albats
301.140 Matrimonis
301.150 Confirmacions
301.160 Primera Comunió

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:

Tota la documentació és de conservació permanent.

Increments:

No se’n preveuen

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés:

L’accés és lliure. Els llibres sagramentals de la parròquia
digitalitzats es poden consultar a la Sala de Consulta del
Servei d’Arxiu Municipal (AMMM).

Condicions de reproducció: No es poden realitzar còpies
Llengües i escriptures:
Característiques físiques
i requeriments tècnics:

Català i castellà

El llibre de baptismes núms 01-02 (1563-1641) es
trobava en mal estat i es va haver de restaurar prèviament
a la digitalització. No hi ha documentació en paper. Els
llibres estan digitalitzats i es troben disponibles a la
intranet del Servei d’Arxiu Municipal (AMMM).
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Instruments de descripció:

La majoria de llibres sagramentals disposen d’un índex
alfabètic. A la Sala de Consulta es troben impresos els
índexs, cosa que facilita la recerca.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització
dels originals:

Els documents originals es troben a l’Arxiu Diocesà de
Girona.

Existència i localització
de reproduccions:

No es poden fer reproduccions

Bibliografia:

No se’n coneix

6. ÀREA DE NOTES
La regulació de l’ús dels llibres sagramentals està regulat per conveni amb el Bisbat de
Girona

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i dates:

J.M.C. i D.R: (desembre 2008)

Fonts:

Els propis llibres sagramentals

Regles i convencions:

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007

Vegeu l’inventari
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