
 L'arxiu de l'ajuntament de Bell-lloc 

Acabo de llegir al seu diari del dimecres 14 de setembre de 2016 l'article «L'estat de 

deteriorament de l'arxiu de Bell-lloc obliga a prendre mesures urgents» 

Em sembla molt positiu, i a la vegada necessari, que l'ajuntament vulgui prendre mesures 

per posar en ordre i restaurar part de la documentació més antiga de l'arxiu local que pel 

que diuen, alguns documents del 1800  ja tenen fongs que acabaran fent-los malbé si no hi 

posen remei. 

En canvi és molt negatiu que vulguin adquirir armaris condicionats per a guardar-los i 

ordenar-los de forma adequada. Perquè? Doncs el motiu és clar, segur que les condicions 

de temperatura i d'humitat no es tindran en compte i els fongs seguiran fen feina, quines 

hores posaran de consulta?, qui s'encarregarà de portar l'arxiu?, despeses que es poden 

evitar al municipi recurrent als bons arxius que te la Generalitat pel nostre país. 

Com poden arribar a aquesta conclusió, tenint l'Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell situat a 

Mollerussa on els documents estan guardats amb unes condicions òptimes i els pot 

consultar tothom a unes hores establertes i en una sala de consulta que als ajuntaments no 

he vist que tinguin, amen d'un arxiver/a que atent i assessore professionalment? 

Diu que aquesta situació o negativa en portar els llibres a l'Arxiu Comarcal de Mollerussa 

es done per la negativa dels grups de CIU i PP, i a més el senyor Cónsola portaveu de CIU 

diu que els documents son del poble i no han de sortir de l'ajuntament per facilitar la consulta 

i la propietat. Ja hem arribat aquí a la prepotència que veiem tan sovint. 

Segur que els components d'aquests dos grups no han tingut l'ocasió de visitar cap arxiu 

dels que te distribuïts la Generalitat per tota Catalunya i veure les condicions en que està la 

documentació que els hi han confiat i l'atenció i assessorament que tenim pel personal 

professional de l'arxiu. 

No més cal que entrin a la pàgina «arxius de la generalitat» on line i veuran quants 

ajuntaments han confiat en aquests arxius i tenen dipositada allí la seva documentació. 

Aquest dissabte dia 17 Bell-lloc te ocasió de tenir les jornades europees del patrimoni i el 

proper dia 22 d'octubre les «Setenes Jornades d'Estudis sobre el Pla d'Urgell» organitzades 

pel Centre de Recerques Mascançà . Si Vostè te temps Sr. Cònsola, els diu a la gent del 

seu grup i a la del PP que donin un volt pels llocs establerts i parlin amb els historiadors/es 

que hi assistirem i els hi consultin el que d'aquesta situació. 

Els nostres estudis històrics els preparem consultant documents que no tenen fongs, o be 

hi han fet un tractament adequat, que estan en òptimes condicions climatològiques, a unes 

hores estipulades, també els dissabtes, i per un personal competent i preparat amb estudis 

de la seva especialitat. 
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