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Fons Documentals 
 
Arxiu Parroquial de Canet: 
 
Ja jubilats, els divendres ens reuníem a l’Hostalet per parlar de temps 
passats, del present, del país, de física, d’història...,  en Ramon, sempre 
interessant d’escoltar-lo, solia obrir el tema de conversa o proposar alguna 
activitat interessant, tan aviat era preparar-nos per fer el seguiment de 
l’imminent transit de Venus per davant del Sol, com matricular-nos a un 
curs d’introducció als Jeroglífics al Museu Egipci de Barcelona... 
 
Un divendres a primers de març de 2006 va comentar que estava fent 
gestions amb el rector, mossèn Àngel, amb intenció analitzar la situació de 
l’Arxiu Parroquial i fer alguna cosa per garantir-ne la conservació i la 
divulgació dels documents. 
 
Els divendres següents tornà a parlar-ne explicant-me les possibilitats de 
digitalitzar els llibres sacramentals per  conservar-ne el contingut i 
eventualment buidar-los en una base de dades per facilitar-ne la divulgació 
i consulta. Tan discret com sempre no em demanà que hi col·labores, però 
era clara la intenció fins que.. 
 
-Bé, si vols et puc ajudar-, vaig dir sense tenir massa consciencia de on em 
ficava. 
-Ha sí?- va dir, com si no estès esperant aquesta resposta.  
 
Així va començar el projecte que avui presentem. 
 
Els primers dies serviren per fer-nos càrrec de l’estat de l’Arxiu Parroquial 
-sortosament salvat de la crema del 1936- i molt ben conservat i classificat 
en els darrers anys per l’eficaç i constant dedicació d’en Joan Robé.  
 
Ens proposarem digitalitzar tots els llibres i documents de l’arxiu i a partir 
d’aquestes digitalitzacions buidar el contingut dels Llibres Sagramentals 
(Baptismes, Esposalles, Òbits) i dels Testaments (en llibres i en papers 
solts) en una base de dades. 
 
Amb unes càmeres digitals de butxaca férem les primeres fotos, i, també 
varem planejar com fer el buidat de les dades a una base “Access”. La tasca  
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a fer aparegué enorme, ens calia ajuda. En Ramon contactà amb en 
Ventalles Balfegó i en Tomàs Jover i els convencé que s’incorporessin al 
grup. En Ventalles, expert en fotografia, s’ocuparia de rentar, planxar i 
digitalitzar els aproximadament 400 pergamins de l’Arxiu, en Tomàs 
s’encarregà de continuar el buidat dels Llibres de Baptismes en la base de 
dades que havia iniciat en Ramon i jo del buidat dels llibres d’Òbits. 
També en Vicenç Lamana ens feu ajudes puntuals.  
 
Varem comprovar que la digitalització requeria un equip professional per 
aconseguir una bona qualitat i eficiència. En Ramon i jo varem comprar-
nos cada ú, un equip format per una càmera Nikon 80, dispositiu de suport i 
il·luminació Kaiser i un programa informàtic per accionar la càmera i 
subtitular les fotos directament des de l’ordinador. La feina millorà 
sensiblement en temps i qualitat. 
 
Tot estava en marxa quan la malaltia d’en Ramon es va agreujar, el 30 de 
maig de 2007 el nostre estimat amic ens deixà, havent treballat en el seu 
projecte fins els seus últims dies. 
 
Ara, a “l’Equip d’en Ramon Rovira i Fors”, ens tocava continuar la feina. 
En Tomàs deixà enllestit el buidat dels Llibres de Baptismes, en Ventalles 
Balfegó la digitalització dels Pergamins i jo mateix el buidat dels Llibres 
d’Òbits, d’Esposalles, de Testaments i amb l’ajuda puntual de l’Oriol 
Rovira, les digitalitzacións dels llibres sagramentals i dels altres documents 
i llibres de l’Arxiu Parroquial. 
 
Avui encara queda feina per fer, però em volgut penjar a la xarxa, a 
disposició de tothom, el contingut de les bases de dades.  
 
Un cercador permet localitzar pel seu cognom qualsevol persona batejada, 
casada, morta o testada a Canet des de finals del segle XVI als primers anys 
del segle XX. Un segon “cercador avançat”, permet altres possibilitats més 
amplies de consulta sobre el total de 62.304 inscripcions. D’aquesta manera 
esperem facilitar la recerca dels avantpassats  als amants de la genealogia 
familiar i en general per als interessats en la nostra història local. 
 
Properament (propers mesos), seran consultables els buidats d’altres 1.718 
documents de l’arxiu: Àpoques, Capítols matrimonials, Censals, Circulars 
del Bisbat de Girona, Concòrdies, Establiments, Matrimonis (dispenses i 
certificats), Vendes i dels 400 Pergamins datats des del segle XIII. El 
buidat ofereix les característiques del document més un regest del seu  
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contingut. Un cercador permet localitzar, entre dues dates extremes, els 
documents que continguin els noms de persona i/o de lloc (poble, carrer, 
mas, o paratge) que es poden seleccionar en dues llistes, d’antropònims i 
topònims.  
 
 Els criteris de protecció i concentració documental del Bisbat de Girona 
han fet que l’Arxiu Parroquial de Canet estigui avui parcialment dipositat a 
l’Arxiu Diocesà de Girona.  Aquest allunyament dona més valor a la 
digitalització  realitzada pel “Equip Ramon Rovira i Fors” , tot i que, de 
moment no sembla possible penjar-los a la web, esperem que un acord amb 
el Bisbat de Girona permetrà la consulta, a Canet, dels originals 
digitalitzats en un ordinador situat a l’Arxiu Municipal, a la Biblioteca i/o a 
la seu del C.EC.  
 
El total d’unitats digitalitzades és de 22.457, cada una mostrant dos 
pàgines. 
 
Darrerament els treballs de digitalització els hem estes a altres arxius.  En 
l’apartat “Arxiu Municipal de Canet” hem  incorporat la digitalització 
dels llibres:  
 
“Deliberacions del Consell de la vila de Canet de Mar”  Llibres: 0, 1, 2, 3 
i 4. que cobreixen -amb llacunes- des de l’any 1600 al 1804.  
“Llibre de Privilegis de la Vila de Canet de Mar”. Recollint transcripcions 
de documents dels anys 1390 al 1614 
“Documents diversos”. Lligall amb 84 documents i cartes, 
majoritàriament del segle XVIII amb alguns del XVII 
 
En l’apartat de “Arxius Privats” està obert a recollir aquella documentació 
històrica conservada per famílies canetenques que permeten que el C.E.C. 
s’ocupi de la seva digitalització.  
Avui podem oferir la dels llibres de la “Confraria Sant Elm” amablement 
cedits per la família Puxan i formats per: 
 
Llibre 1, 1649-1682,  Llibre 2, 1728-1826 i 7 plecs de documents 
fundacionals i altres  
 
En ambdós casos s’inclou una guia del contingut de cada arxiu. 
 
Jordi Soler i Moradell, maig de 2.012. 


