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Els arxius dels casals
catalans, digitalitzats
MEMÒRIA HISTÒRICA Arxivers sense Fronteres recupera un valuós fons documental

E

ls arxius dels casals catalans a l’exterior contenen una valuós fons
documental referent
a la migració i l’exili des del segle XIX. L’any 2004, l’associació
Arxivers sense Fronteres va decidir emprendre un projecte per
poder classificar i organitzar els
seus arxius i digitalitzar-los. Així
va néixer el Projecte casals catalans, que, amb el suport de la Generalitat, engloba diferents accions d’identificació, recuperació,
preservació, accés i difusió dels
fons documentals dels casals catalans a l’exterior.
Després d’una primera fase de
prospecció de 5 casals catalans,
es van elaborar propostes de tractament dels arxius de l’Orfeó Català de Mèxic (1906), de la Societat de Beneficència de Naturals
de Catalunya a l’Havana (1840) i
del Casal Català de Montevideo
(1926). De fet, el casal uruguaià
ha presentat els resultats d’aquesta primera fase i està a punt de
lliurar a l’Arxiu Nacional de Catalunya una primera remesa de documents recuperats perquè quedin a l’abast dels investigadors.
Actualment es treballa amb l’arxiu del Casal Català de Buenos
Aires, i s’han començat a fer els
primers passos per fer-ho també amb els de Rosario, San José
de Costa Rica, Marsella, Tolosa
o Perpinyà. S REDACCIÓ
PER SABER-NE MÉS

:: Trobareu més informació sobre tots
aquests projectes al web d’Arxivers
Sense Fronteres: www.arxivers.org
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PRIMERS RESULTATS

Les fitxes de la Societat de Beneficiència de Naturals de Catalunya que es conserven al casal català de l’Havana.

L’OPINIÓ DE L’EXPERT

Un projecte
que també
crea vincles
Els casals han esdevingut
veritables referents en
la difusió de la cultura i la
llengua catalana i són centres
essencials de memòria. Així,
no és estrany que l’any 2004,
l’associació Arxivers sense
Fronteres, associació de

ENRIC COBO*

solidaritat arxivística, detectés un
veritable tresor documental en els
seus arxius i decidís emprendre
un projecte per recuperar-los
i fer-los accessibles en línia a
través del Dipòsit Digital d’Arxius
de Catalunya.
Un altre aspecte important
del projecte és crear una xarxa
local de treball i de relacions
professionals que potencia
que les intervencions no es

desenvolupin exclusivament
amb els cooperants de
l’associació, sinó que es
prioritza la implicació de
personal local, generant
lligams i afavorint una millora
continua dels tractaments, les
accions de difusió i la correcta
gestió dels documents que
produeix el casal.
* CAP DEL SERVEI GENERAL D’ARXIUS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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