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   1. Procés de restitució dels documents 
 
 
  
 Després de dècades de reclamació de la documentació per part de la 
societat i les institucions catalanes, el 17 de novembre de 2005 es va aprovar la llei 
de devolució dels documents apropiats pels organismes repressius durant la 
Guerra Civil als hereus de les persones i entitats que van patir la seva confiscació. 
Com a conseqüència d’aquesta llei, el 31 de gener de 2006 el Ministeri de Cultura 
va lliurar al Govern de la Generalitat l’arxiu de la Generalitat de Catalunya del 
període republicà. La devolució dels fons dels particulars que també van ser 
víctimes de l’actuació confiscadora va restar pendent aleshores de la realització 
dels necessaris treballs tècnics.  
 
En paral·lel als treballs arxivístics, el Departament de Cultura va aprovar el 9 de 
setembre de 2008 el decret regulador del procediment administratiu per a la 
restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents 
confiscats amb motiu de la Guerra Civil.  
 
En aplicació del Decret de restitució i dels acords de la Comissió Mixta, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya va fer públic l’acte d’identificació dels fons i documents a 
través d’un Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en altres 
mitjans de comunicació nacionals i de l’exterior. L’acta d’identificació es va publicar 
mitjançant l’Edicte de 22 de desembre de 2011 (DOGC Núm. 6040 de 9 de gener 
de 2012).  
 
Els propietaris dels documents tenen l’opció de conservar els documents a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, per tal d’assegurar les millors condicions arxivístiques i la 
consulta lliure per tractar-se de documentació d’alt valor històric. En qualsevol cas, 
el centre conserva una reproducció en suport digital de tots els documents. 
 
Els titulars reconeguts que recuperen físicament la seva documentació s’han de 
comprometre explícitament a complir la legislació vigent en matèria de conservació 
i accés del patrimoni documental.  
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2. Fons documentals que es retornen als propietaris  
 
 
 
El passat 4 de desembre, el Ministeri de Cultura va restituir finalment a la 
Generalitat una remesa més de documentació d’entitats i institucions privades. Dos 
mesos i mig després, el Departament de Cultura retorna part d’aquesta 
documentació als onze titulars que ja van veure reconeguda la titularitat jurídica de 
diversos fons arran de edicte de 22 de desembre de 2011.  
 
Els fons que es restitueixen són: 
 

 
Fons 

Persona  
que  

rep el fons 

 
Conservació 

Centro Asturiano de Barcelona Enrique Delgado, 
president 

 
 
 
 
 
 

Restaran a l’ANC a títol 
de comodat 

Federació Nacional d’Estudiants de 
Catalunya (FNEC) 
 

 
Xavier Matas 

Centre Autonomista de Dependents 
del Comerç i de la Indústria, Entitat 
Obrera (CADCI) 

Josep Maria 
Andreu i Torres, 

president 
Confederació Nacional del Treball 
(CNT) de Catalunya 

Ignacio Lamata 
Molero 

 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC): 

Joan Herrera 
co‐coordinador 
general d’ICV 

 
Unió General de Treballadors 
(UGT) de Catalunya 

Camil Ros, 
secretari de 

Política Sindical 
 
Fons Antoni Xirau i Palau 

Ramon Xirau i 
Lloret 

Escuela de Enseñanza Naturista 
“Pentalfa”– Nicolás Capo 

Odina Capo i 
Perera 

 
 
 
 

Conservació a càrrec 
dels titulars 

 
Pau Romeva i Ferrer 

Clara Riba i 
Romeva 

 
Antoni Rovira i Virgili 

Maria Calvet i 
Anglada 

 
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) 

Eduard López, vic. 
gral d’ERC i Josep 

Vall, dir. de la 
Fund. Josep Irla 
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Després de més de tres anys d’aturada dels lliuraments acordats i pendents de 
rebre, el passat 4 de desembre el Ministeri de Cultura va fer entrega d’una nova 
remesa que va incloure: 
 
 
 
++++ 235 capses de documentació textual 
++++ 359 llibres 
++++ 10 cartells 
++++ 3 mapes 
++++ 4 banderes   

 
 

 
 
Una part molt destacada d’aquesta nova documentació recuperada pertany a fons 
la titularitat dels quals va ser reconeguda al llarg de 2012, mitjançant les 
preceptives resolucions del conseller de Cultura que el marc legal havia disposat. 
Es tracta doncs, d’increments d’11 fons amb titulars plenament reconeguts.  
 
Mitjançant l’Edicte de 22 de desembre de 2011, (publicat al DOGC. núm. 6.040, de 
9 de gener de 2012), l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar l’Acta d’identificació 
dels fons documentals i altres  efectes, procedents del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (Salamanca) que havien estat lliurats a l’Arxiu entre els anys 
2008 i 2011. Es tractava de les primeres remeses de la documentació que havia 
estat recuperada en aplicació de la Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució 
a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra 
Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del 
Centre Documental de la Memòria Històrica (BOE núm. 276,  de 18 de novembre 
de 2005). L’Edicte de 22 de desembre de 2011 va incloure la identificació de 85 
fons documentals, amb un volum de 114, 5 metres. 
 
Com a resultat del procediment legal previst, ara fa tres anys, el 20 de febrer  de 
2012, es va dur a terme el lliurament de la documentació restituïda a 14 titulars de 
fons documentals que havien estat objecte de confiscació el 1939. Encara, amb 
posterioritat, es van lliurar als seus propietaris altres tres fons, completant així la 
devolució de més del 80% de la documentació recuperada, d’origen privat. La 
major part d’aquesta documentació restituïda als seus propietaris ha restat 
físicament dipositada a l’Arxiu Nacional de Catalunya per voluntat dels mateixos 
titulars.  
 



  
  

  

Rambla de Santa Mònica, 8. 08002 Barcelona. Tel: 93 316 27 32 - Fax: 93 316 27 26  A/e: premsa.cultura@gencat.cat 6 

 

 
 3. Contingut dels fons retornats el 19 de febrer d e 2015 
 
 
 

• El fons de l’Escuela de Enseñanza Naturista “Pental fa”– Nicolás Capo : 
Conté 2 nous documents: documentació bibliogràfica de temàtica científica 
alternativa (1926-1931). Completa la documentació que li fou lliurada en 
2012:  correspondència, qüestionaris de pacients, relació d'aliments 
adaptats per a la nutrició humana, circulars de la Federación Naturista de 
Catalunya sobre la celebració del IV Congrés Naturista Espanyol, i articles 
enviats per publicar a la revista “Pentalfa”  (1924 – 1929). 
 

• El fons Pau Romeva i Ferrer : Afegeix 1 document, la còpia digital dels qual 
ocupa 1 imatge. Es tracta d’una carta rebuda de Ramón Pérez Villar el 19 
d’agost de 1933.  Completa la documentació que li fou lliurada en 2012 
consistent en 9 volums de monografies (1929-1938).  
 

• El fons Antoni Rovira i Virgili : Conté 16 nous documents, la còpia digital 
dels quals ocupa 1.154 imatges. Es tracta de documentació bibliogràfica de 
temàtica literària, històrica i política. Complementa la documentació lliurada 
el 2012: cartes de diverses organitzacions sol·licitant articles per publicar i 
col·laborar en actes i documentació bibliogràfica. Incloïa també 
documentació que va ser confiscada a la seva filla Teresa Rovira i Comes. 
 

• El fons Antoni Xirau : Conté 6 documents, la còpia digital dels quals suma 
482 imatges: es tracta de monografies monografies de caràcter literari i 
pedagògic (1900-1933). Enriqueix la documentació que fou lliurada el 2012: 
una autorització de circulació, correspondència amb partits polítics, 
associacions i particulars sobre diversos assumptes i altra documentació 
bibliogràfica (1864 – 1937). 
 

• El fons del CADCI : Conté 334 documents, la còpia digital dels quals abasta 
43.917 imatges. Inclou actes de reunions de comitès; expedients de 
correspondència amb diverses entitats; sol·licituds d’ingrés; expedients, 
carnets i relacions d’afiliats; certificats d’adhesió i laborals; pamflets i 
targetes postals. Completa la documentació lliurada el 2012: llibres d’actes 
de reunions del Consell Directiu, de la Secció Permanent de Propaganda i 
de la Secció Permanent d’Educació i Instrucció, actes de constitució i 
nomenament de comitès de control i consells d’empreses i cases 
comercials, qüestionaris de mobilització d’afiliats i relacions de personal 
militar; sol·licituds de llicència d’armes, justificants de pagament de subsidis 
per atur forçós, avals, fulls de contribució obligatòria per a les víctimes del 
feixisme de cases i empreses comercials, el llibre d’actes de sessions del 
Gremi de Viatjants i Corredors, nòmines setmanals de treballadors 
d'empreses controlades, autoritzacions de lliure circulació, i notes de premsa 
per ser radiades o publicades ( 1904-1939).   
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• El fons del Centro Austuriano de Cataluña : Conté 137 documents, la 

còpia digital dels quals ocupa 597 imatges. Inclou correspondència amb 
refugiats asturians a Catalunya i diverses institucions públiques; expedients 
d’evacuació i de localització de familiars, de participació en colònies infantils, 
d’ajuda econòmica, de capta de donatius, de submnistrament de medicines i 
targetes de racionament per a refugiats; i altes de socis. Complementa la 
documentació lliurada el 2012: un llibre d'actes, expedients de 
correspondència i fitxes de refugiats, expedients personals i d’assumptes, 
carnets d’afiliats, i ordres de pagament (1930 – 1939). 
 

• El fons CNT de Catalunya : Conté 5.046 documents, la còpia digital dels 
quals ocupa 53.710 imatges. Inclou estatuts i actes de constitució i de 
reunions de seccions locals; actes de confiscació i de col·lectivització; 
circulars i correspondència amb d’altres entitats; sol·licituds d’ingrés i 
carnets d’afiliats; fitxes d’agents i expedients de milicians i brigadistes 
internacionals; informes d’organització; oficis i fitxes d’alumne d’escoles 
preparatòries de guerra; publicacions del sindicat i documentació 
bibliogràfica; i 1 cartell. La documentació correspon a molts àmbits 
d’actuació o seccions de la pròpia confederació com, per exemple: Industria 
láctea socializada, CNT. Comité regional de Cataluña, Solidaridad Obrera, 
Sindicato Único de la Edificación, Madera y Decoración de Barcelona, 
Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza y Profesiones Liberales 
de Cataluña, Juventudes Libertarias de Artes Gráficas (Barcelona), FAI. 
Sección Rusa de Anarquistas (Barcelona), CNT. Federación Regional de 
Campesinos de Cataluña, CNT-FAI. Casa Internacional de Voluntarios de 
Barcelona, CNT. Sindicato Único Mercantil de Barcelona, CNT. Sindicato de 
la Industria Fabril, Textil y Vestir de Barcelona, etc. 
 

• El fons d’ERC : Conté 12 documents, la còpia digital dels quals suma 36 
imatges. Es tracta d’una còpia de la sol·licitud de permís tramesa al Govern 
Civil per a la celebració de la Conferència d’Esquerres (març de 1931); 
Declaració de Principis d’ERC; informe del Consell Permanent; projecte 
d’estatuts de la federació de Tarragona; correspondència amb altres partits; 
certificats d’afiliació; 2 cartells i 1 bandera. La documentació correspon a 
diferents òrgans de govern o seccions del partit, tals com: Secretaria 
general, Comitè executiu central, Centre català republicà del Districte IV, etc. 
 

• El fons de la FNEC : Inclou 16 documents: es tracta de monografies de 
temàtica literària, política i pedagògica (1901-1936). Amplia la documentació 
lliurada el 2012: actes de reunions i una memòria, fitxes de cotització, 
credencials dels membres del Comitè, fitxes de la Secció Estudiantil de 
Lleida de la Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyança, 
certificats, fitxes i sol·licituds d’ingrés, llibres registre d’afiliats, fitxes i 
relacions d’afiliats, rebuts (1935–1938). Incloïa també documentació 
procedent de l’Associació d’Estudiants de Lleida i de la Unió d’Estudiants 
Antifeixistes de Lleida. 
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• El fons del PSUC : Conté 216 documents, la còpia digital dels quals suma 
2.804 imatges. Inclou actes de constitució i de reunions i correspondència 
amb comitès locals; informes d’activitats; sol·licituds d’ingrés al partit, 
credencials i relacions d’afiliats; organització de les publicacions del partit; 
certificats; 2 cartells; 1 pancarta; i documentació bibliogràfica. La 
documentació correspon a diferents òrgans o seccions del partit tals com: 
PSUC. Comitè central, PSUC. Comitè local de Barcelona, PSUC. Comitè 
comarcal del Montsià, PSUC. Comitè local d’Amposta, J.S.U. Casal de la 
Joventut Jaume Graells (Avgda. Meridiana), Juventudes Socialistas 
Unificadas (Lleida), PSUC. Comitè de Barcelona. Secretaria Femenina, etc. 
 

• El fons de la UGT de Catalunya : Conté fins a 693 documents, la còpia 
digital dels quals ocupa 14.339 imatges. Inclou expedients d’ingrés a la 
UGT, estatuts, actes de constitució i de reunions de seccions locals del 
sindicat; circulars i correspondència organitzativa; sol·licituds d’ingrés, 
carnets, credencials i registres d’afiliats; certificats d’adhesió i de bona 
conducta; 1 cartell, i documentació bibliogràfica. La documentació correspon 
a diferents àmbits d’actuació o a seccions organitzatives del sindicat com: 
Associación de Trabajadores del Estado. Sección de Barcelona, Federació 
Regional Catalana de Treballadors de la Terra, Sindicato Nacional 
Ferroviario. Consejo Obrero. Norte (Tarragona), Sociedad de obreros 
panaderos La Espiga de Barcelona, Sindicato de Obreros Metalúrgicos. 
Barcelona, UGT. Comité comarcal de Igualada, UGT. Comité local de 
Igualada, UGT. Comité comarcal del Baix Camp,  UGT. Comité local de 
Reus, UGT. Federación  Provincial de Tarragona, Casa del Pueblo de 
Barcelona, etc.   
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  4. Treballs del Departament de Cultura per identi ficar els fons 
 
 
 
 El Departament de Cultura, a través de l’Arxiu Nacional de Catalunya, ha dut 
a terme al llarg dels darrers anys la identificació i digitalització dels documents, fons 
documentals i altres efectes confiscats durant la Guerra Civil que han retornat des 
del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca. El retorn dels fons 
documentals privats als seus propietaris és possible atès que des de 2005 el 
Departament de Cultura, mitjançant l’Arxiu Nacional de Catalunya, ha realitzat la 
identificació, descripció i digitalització dels documents confiscats a Catalunya.  
 
Des del 2006 el Departament de Cultura, a través de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
ha dut a terme la identificació dels documents confiscats a persones particulars de 
Catalunya, i en aplicació dels acords de la Comissió Mixta, s’ha completat la 
descripció i s’han digitalitzat els documents.  
 
 

 
 
 
Els treballs de selecció i descripció de les unitats documentals han permès 
d’identificar fons documentals de particulars, partits polítics, sindicats i associacions 
diverses. Una bona part del contingut dels fons documentals són estatuts, carnets 
dels militants, fitxers, actes de reunions, butlletins i altres documents, tant dels 
òrgans centrals com de nombroses agrupacions i comitès estesos per tota la 
geografia del país. 
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 5. Estat actual del procés de devolució de la docu mentació del 1939  
 
 
 
 Tot i que el Departament de Cultura restitueix avui un primer conjunt de la 
documentació retornada pel Ministeri de Cultura a la Generalitat de Catalunya el 4 
de desembre de 2014, ja s’ha previst una segona entrega de documentació als 
seus propietaris, que tindrà lloc properament.  
 
En aquest sentit, en les properes setmanes es publicarà un nou Edicte que doni a 
conèixer l’acta d’identificació dels fons documentals i dels objectes per a la seva 
restitució als seus propietaris legítims. Aquest Edicte inclourà tota la documentació 
retornada a Catalunya el 4 de desembre de 2014, a excepció de la produïda per la 
mateixa Generalitat republicana i la d’aquells increments de fons ja restituïts arran 
del primer Edicte  de 22 de desembre de 2011, que són objecte de lliurament avui. 
Inclourà per tant, l’acta de identificació de 19 fons documentals nous així com tota 
la documentació solta retornada de l’any 2008 ençà que correspon a un total de 
386 productors diferents.   
 
Amb aquest Edicte es donarà compliment al Decret que regula el procés de 
reconeixement de la titularitat de la documentació procedent de la confiscació duta 
a terme per l'exèrcit d'ocupació el 1939 i conservada fins ara al Centro Documental 
de la Memoria Histórica.  
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   6. Documents en procés d’identificació dels titu lars legítims i de devolució 
 
 
Els fons que estan en procés d’identificació dels titulars legítims i devolució són:  
 
Associacions i entitats  
 

• Fons Colegio de las Hermanas de Nuestra Señora de l a Consolación de 
Ametlla del Mar  (1928 – 1936) 
 

- Contingut: Llibre d’actes. 
 

- Volum: 1 document (52 imatges digitalitzades). 
  
  
Particulars i Empreses  
 

• Fons Antoni Aymat Mareca  (1851 – 1939) 
 

- Contingut: certificats personals, correspondència familiar, 
documentació acadèmica, contractes de serveis,  títol de soci de 
l’Associació de Cultura Musical de Barcelona, expedients de 
clients del despatx com a advocat,  afers judicials, índexs de 
jurisprudència i de judicis civils i criminals, retalls de premsa. 
 

- Volum : 83  documents (3.342 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Llorenç Cabós Badia  (1906 – 1929) 
 

- Contingut: documentació patrimonial familiar, testament, 
certificacions, contractes de serveis, comunicació de la Policia de 
Barcelona de la condemna a desterrament, correspondència amb 
universitats, associacions de mestres i revistes pedagògiques 
sobre subscripcions, col·laboracions i nomenaments, cartes de 
recomanació i felicitacions sobre oposicions i ascensos, 
organització a Barcelona de l’Asociación Nacional de Maestros, 
materials escolars de Gramàtica catalana i Aritmètica, i exemplars 
del “Boletín de la Federación de Maestros Nacionales de 
Cataluña”. 
 

- Volum: 32 documents (184 imatges digitalitzades). Llibres i 
butlletins: 4 volums (281 imatges digitalitzades). 

  
• Fons Eusebi Carbó Carbó  (1924 – 1937) 
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- Contingut: carta relativa a l’autorització d’un viatge a Madrid, i 
documentació bibliogràfica: monografies en castellà, francès, 
portuguès i italià sobre teoria política, economia, moviment obrer i 
història. 
 

- Volum : 17 documents (1 imatge digitalitzada). Llibres: 16 volums. 
  

• Fons Albert Carsí Lacasa  (1904 – 1938) 
 

- Contingut: documentació bibliogràfica: monografies sobre política, 
història i filosofia i novel·les. 
 

- Volum: 11 llibres. 
  

• Fons  Josep Jové Surroca  (1930) 
 

- Contingut: documentació bibliogràfica: monografia titulada 
“Vivimos de milagro” 
 

- Volum: 1 llibre. 
  

• Fons  Família Bosch  (1713 – 1935) 
 

- Contingut: escriptures de compravenda i de cessió, títols de 
propietat i expedients de finques a Barcelona, Sant Gervasi de 
Cassoles, Sant Martí de Provençals, i Vilafranca del Penedès, 
correspondència patrimonial, contractes d’assegurances i serveis, 
i documentació judicial de plets familiars. 
 

- Volum: 29 documents (4.586 imatges digitalitzades). 
  

• Fons  Enrique Crehuet Roig  (1908 – 1929) 
 

- Contingut: escriptures de constitució de companyies mercantils, 
compravenda, emancipació, traspàs de d’accions, reconeixement 
de deute i préstec, correspondència personal, escriptura de 
dissolució de la companyia mercantil Barguño y Crehuet, 
Sociedad Limitada.  
 

- Volum: 13 documents (144 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Família Degiuli  (1831 – 1935) 
 

- Contingut: expedients d’herència, testaments, documentació de 
les famílies emparentades Fatta i Llorens Munsech, capitulacions 
matrimonials i inventaris de béns, certificacions, escriptures 
d’herència i compravenda de patrimoni a Montecrestese (Itàlia), 
l’Aleixar i Reus, escriptures d’atorgament de poders, expedients 
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de procediments judicials, justificants i notes de pagament, i 
correspondència familiar. 
 

- Volum: 62 documents (1.385 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Família Dencausse Cominal  (1895 – 1928) 
 

- Contingut: relacions de béns i testament de Juan Dencausse 
Rousse, cartes de pagament a favor d’Ignacia Cominal Montañés 
i els seus fills, contracte entre Pedro Dencausse Cominal i José 
Genové Puig relatiu a la participació en un negoci, conveni 
subscrit per Pedro Dencausse Cominal amb la seva mare in 
germanes, sobre l’ús d’un taller de foneria, escriptura 
d’emancipació atorgada por Ignacia Cominal Montañés, 
escriptures de debitori de Juan Dencausse i Ignacia Cominal, 
escriptures d’atorgament de poder a favor de Pedro 
Dencausse,escriptures de venda i de redempció de cens 
atorgades a favor de Juan Dencausse Rousse. 
 

- Volum: 9 documents (156 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Amadeu Hurtado i Miró  (1691 – 1936) 
 

- Contingut: correspondència personal, documentació patrimonial 
familiar, expedients de clients del despatx jurídic que contenen 
abundant documentació patrimonial.  
 

- Volum:71 documents (1.871 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Família Joaniquet  (1921 – 1936) 
 

- Contingut: cartes familiars, documentació escolar i mèdica, rebuts 
de Contribució Industrial, afers jurídics, correspondència, 
reconeixements i actes públics d’Aurelio Joaniquet, participació al 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona.  
 

- Volum:  37 documents (363 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Pere Lloret i Ordeix  (1912 – 1926) 
 

- Contingut: publicacions oficials d’actes de reunions i acords de 
l’Assemblea i el Consell Permanent de la Mancomunitat de 
Catalunya, publicacions monogràfiques sobre liquidació 
pressupostària, obra de govern, actes i activitats de la 
Mancomunitat de Catalunya, Estatut de l'Autonomia de Catalunya 
aprovat per l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya (1919). 
 

- Volum: 84 llibres. 
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• Fons  José Marcer Carbonell  (1770 – 1931) 
 

- Contingut: certificats, testaments i capítols matrimonials familiars, 
inventaris de béns, correspondència, expedients i informes 
corresponents a finques a Barcelona i Mollet, plànols de 
propietats, concòrdies, causes judicials, convenis, escriptures 
d’hipoteca, relacions de propietats, contractes d’arrendament i 
compravenda,  escriptura de constitució de la societat Eugenio 
Subirana, S.A., autoritzacions d’obres i serveis, cartes i 
justificacions de pagament.  
 

- Volum: 113 documents (1.252 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Joana Marquès i Julià  (1728 – 1925) 
 

- Contingut: certificats, testament i capítols matrimonials familiar, 
expedients d’herència, correspondència, contractes i convenis, 
títols de propietat de finques a Barcelona, escriptura de 
constitució, balanços, comptes, factures i altra documentació de la 
Sociedad Comanditaria Capará Marxuach y Compañía, 
correspondència amb els advocats, quadern de títols de propietat, 
documentació relativa als negocis econòmics y jurídics entre  
 

- Joana Marqués Julià i la família Parellada, declaració de préstec, 
escriptures de cessió de béns i interessos, de dèbit, de venda i de 
propietat, escriptures de vendes judicials, factures i rebuts de 
serveis, cartes i justificants de pagament, pagament d’impostos 
locals, pòlisses d’assegurances i serveis. 
 

- Volum: 89 documents (2.308 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Famílies Pi, Gibert, Font i Cots  (1771 – 1935) 
 

- Contingut: certificacions, testaments i inventaris de béns, acta de 
requeriment, sentència judicial, correspondència, establiments, 
redempció de i liquidació de censos, i escriptures de 
compravenda de patrimoni a Sant Adrià de Besòs, plànols i 
projectes constructius, convenis i concòrdies de béns, cartes de 
pagament, expedient de la Comunitat de Regants de la Mina de 
Badalona, justificants i rebuts de pagaments. 
 

- Volum: 326 documents (3.653 imatges digitalitzades). 
  

• Fons Marià Rubió i Tudurí  (1900 – 1939) 
 

- Contingut: correspondència professional, expedients de clients del 
despatx d’advocat, cèdules de citació, expedients de causes 
judicials de divorci, desnonament, imprudència, homicidi, lesions, 
estafa, impagaments, motius laborals, registre de marca i altres, 
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declaracions, convenis, demandes d’embargament, documentació 
com a secretari de la Sociedad Schilling Sports, S.A., informes, 
memòries, fulls i notes d’empreses, rebuts i justificants de 
pagament. 
 

- Volum: 194 documents (9.821 imatges digitalitzades). 
 

 
Partits i Sindicats  
 

• Fons de Partits i sindicats diversos  (1931 – 1939) 
 

- Contingut: estatuts i actes de reunions, informes i actes 
d’empreses col·lectivitzades, correspondència, notes i rebuts, 1 
bandera, 1 cartell, i documentació bibliogràfica.  
 

- Volum: 29 documents (146 imatges digitalitzades). Llibres: 2 
volums. Banderes: 1 unitat. Cartells: 1 unitat. 

 
• Fons Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM)   (1933 – 1938)  

 
- Contingut: articles i poemes enviats per a la seva publicació, 

correspondència editorial de les publicacions “La Batalla”, “Nueva 
Era” i “L’Hora”, i una carta als ministres de Justícia i de la 
Governació denunciant un assalt de la policia al Comitè Pro 
Presos. 
 

- Volum de documentació textual: 54 documents (1.081 imatges 
digitalitzades). Llibres: 46 volums (190 imatges digitalitzades). 

  
 
Altre tipus de documentació  
 
Pel que fa a documentació solta hi ha, entre d’altres, productors documentals com: 
Ateneu de Barcelona, Asociación Obrera de la Edificación de Sabadell, Associació i 
Mútua professionals de vigilants nocturs Els Reglamentaris de Reus, Ateneu 
Santjustenc, Cambra de directors, majordoms i encarregats de l’art tèxtil de 
Catalunya, Casa Vilardell (empresa col·lectivitzada), Círculo Republicano de 
Igualada, Centro Popular Catalanista (Sant Andreu del Paolomar), Centre de 
Joventut Republicana de Vilaverd, Centre Federal de Tarragona, Consorci de la 
Zona Franca del port de Barcelona, José Maria España Sirat, Rafael Eulate, 
Josefina Cusí, Àngela Gabarró Sala,  Hispano-Targarina, etc.      
  
A més de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’acta 
d’identificació es difondrà a través d’anuncis a la premsa i de la comunicació a les 
delegacions i casals catalans a l’estranger. Així mateix, com a resultat de l’esforç 
de localització dels hereus d’aquests centenars de productors de fons, que es duu 
a terme des de l’Arxiu Nacional de Catalunya, es procedirà també a realitzar una 
notificació oficial directa en tots aquells casos en els quals sigui possible.  
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Amb aquest procediment es dóna resposta al principal objectiu de la societat civil, 
les forces polítiques i les institucions catalanes implicades en la recuperació de la 
documentació dipositada durant tantes dècades a Salamanca: la reparació en la 
mesura del possible avui, per raó de justícia, dels efectes de la confiscació de 
documentació a les víctimes de la Guerra Civil a Catalunya.  
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 7. Fons pendents de retorn a Catalunya 
 
 
  
 

1. Documentació generada per la Generalitat de Catalunya i els organismes o 
institucions que en depenien: 
 

a) Ordre públic - documentació en matèria d’ordre públic generada després 
de maig de 1937. 
 
b) Defensa - documentació de l’Exèrcit català, abans de la unificació amb 
l’Exèrcit de la República el març de 1937.  
 
c) Documentació de les Milícies Antifeixistes, de la Conselleria de Defensa 
i del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat.  
 
d) Eleccions - documentació de la Junta Electoral de Barcelona (només ha 
tornat una part que el CDMH adjudica a Esquerra Republicana de 
Catalunya). 
 
e) Administració de justícia, bàsicament n’hi ha del Tribunal Especial 
Popular de Barcelona. 

  

2. Documentació de la qual encara no s’han trobat els hereus que sol·licitin la 
restitució: 
 

a) Lògies maçòniques 
 
b) Ajut Infantil a la Reraguarda de Barcelona 
  
c) Associació d’Amics de la Unió Soviètica  
 
d) Socors Internacional de Catalunya  
 
e) Solidaritat Internacional Antifeixista. 
 
f) Particulars: Família Amell Pretel, Antoni Aymat Mareca, José Núñez 
Calderón, Juan Pons Olivar, Josep M. Vinardell Armegol, entre d’altres. 

  

3. Documentació municipal (no inclosa en els supòsits de la Llei 21/2005 de 
restitució). 
  

4. Documentació confiscada que es troba dins l’agrupació documental anomenada 
Causa General.  
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A més a més, tot i haver acordat el seu retorn en Comissió Mixta, tampoc ha 
retornat: 
 

5. La documentació del Centro Israelita "Agudad Ahim" de Barcelona (una capsa). 
  

6. Exemplars de biblioteca (confiscats en magatzems de llibreries, editorials, 
impremtes, enquadernadors, etc.) dels quals n’hi hagi un o més exemplars en 
alguna de les biblioteques públiques del Ministeri de Cultura. Són més de 3.000 
títols, alguns de Maçoneria. 
  
Finalment, tampoc ha retornat aquella documentació catalana de la qual és difícil 
precisar-ne la procedència. La documentació que no ha retornat s’ha digitalitzat, 
llevat dels llibres de biblioteca. Pel que fa als documents de la Causa General, el 
Ministeri de Cultura els va digitalitzar fa un temps.  
  
 
  
  


