
 
 

L’Arxiu Comarcal i el Museu Comarcal han 
recuperat objectes i documentació d’una dotzena 

de finques on FORUM ha intervingut 
 

La recuperació de documentació i d’elements patrimonials respon als 
convenis signats amb l’Arxiu i el Museu amb l’objectiu de salvaguardar 

patrimoni que pugui haver-hi en finques afectades per processos de 
renovació urbana 

 
L’Ajuntament de Manresa, a través de la societat municipal FORUM, té signats 
dos convenis de col·laboració, un amb l’Arxiu Comarcal del Bages i un altre 
amb el Museu Comarcal de Manresa, que tenen per objectiu que el patrimoni 
documental o elements d’interès de finques afectades per processos de 
renovació urbana quedin salvaguardats i dipositats a les dependències 
d’aquests equipaments.  
 
En el marc dels convenis,  durant el període de 2007 a 2009, es van visitar 
una dotzena de finques del nucli antic de Manresa que havien de ser objecte 
d’intervenció o enderroc per part de FORUM i que, per la seva antiguitat, 
podien contenir elements d’interès patrimonial o documental. En tots els casos, 
com estableixen els convenis, s’ha realitzat una inspecció visual per part de 
representants de FORUM o la institució implicada (Museu o Arxiu) i s’han 
recuperat elements mobles, constructius, decoratius o documentals que s’han 
considerat interessants. En tots els casos, els elements s’han traslladat als 
magatzems del Museu i de l’Arxiu, i el seu ingrés als fons documentals o 
patrimonials s’ha formalitzat amb un document. 
 
Pel que fa a objectes concrets recuperats, en el cas del Museu Comarcal, es 
tracta dels següents: elements de fusta amb decoració de vidre, baranes, 
suports de ferro de cortines, plaques a la façana o bé rajoles, entre d’altres.  
 
Per la seva banda, l’Arxiu Comarcal del Bages ha recuperat documentació molt 
diversa: correspondència personal, àlbums fotogràfics, recordatoris i altres 
documents familiars, llibres, agendes, revistes i publicacions, etc. 
 
 
El conveni de FORUM amb l’Arxiu Comarcal 
 
El conveni signat entre FORUM i l’Arxiu Comarcal del Bages inclou un protocol 
d’actuació que estableix uns mecanismes per garantir que s’actuï correctament 
en tots els casos. Segons aquest protocol, FORUM comunica a l’Arxiu 
qualsevol incidència que faci referència a patrimoni documental. Per exemple, 
la localització de documents en algun immoble, en el marc de les obres 
d’enderroc o rehabilitació. Posteriorment, l’Arxiu té accés a aquesta 



 
 
 

 

documentació per conservar-la a les seves dependències, a títol de dipòsit. 
FORUM també en conserva una còpia. Tots els documents que arriben a 
l’Arxiu provinents de FORUM formen part d’una relació específica i 
diferenciada, a banda de la catalogació que vulgui fer-ne l’Arxiu.  
 
Al llarg de l’any es fa una reunió per supervisar el procés de col·laboració i 
establir els mecanismes que es creguin oportuns. 
 
L’acord de col·laboració té un caire innovador perquè, si bé l’Arxiu ja havia dut 
a terme abans actuacions de salvament de documentació en edificis públics, 
ara té a l’abast patrimoni documental privat, al qual fins ara no podia accedir. 
L’acord és, doncs, important per ell mateix, perquè regularitza una via per a 
l’ingrés de documents a l’Arxiu, però també pel fet que l’Ajuntament de 
Manresa, mitjançant FORUM, assumeix la importància de col·laborar en un 
àmbit com la preservació documental. 
 
 
El conveni de FORUM amb el Museu Comarcal 
 
El conveni signat amb el Museu Comarcal de Manresa preveu que FORUM 
comuniqui la seva intervenció en edificis històrics de la ciutat. Aleshores, una 
persona del museu es desplaça a l’immoble objecte d’intervenció per realitzar 
una avaluació dels elements mobles, constructius o decoratius d’interès 
patrimonial susceptibles de ser conservats.  
 
Els béns que es consideren d’especial interès són traslladats al magatzem del 
Museu Comarcal. La cessió de béns es fa en concepte de donació. A aquest 
efecte, la formalitza el corresponent contracte.  
 
La conservació d’aquests béns mobles segueix els processos i tècniques 
habituals per part del museu i es facilita la seva difusió amb finalitats culturals. 
 
Igualment hi ha una comissió de seguiment del conveni, que es reuneix 
anualment. 
 
Manresa, 7 de gener de 2010 
 
 
Per a més informació: 
 
Pauta Estratègies de Comunicació 
Departament de Premsa de FORUM  
premsa@pauta-ec.com  
T. 93 875 20 00  
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