
 
 
L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS RECUPERA 
DOCUMENTACIÓ DE LA GUERRA CIVIL 
 
 
Nativitat Castejón Domènech, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
 
 
El 29 de juliol, a la seu de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona, va tenir 
lloc un acte de gran importància per a la recuperació de la memòria històrica col·lectiva: 
el retorn de la documentació de deu municipis catalans que des de feia setanta-un anys 
estava dipositada a l’Arxiu General de la Delegació del Govern de Catalunya a 
Barcelona i que va localitzar de manera casual l’historiador Carles Querol. La 
documentació, objecte del retorn, està formada principalment per llibres d’actes i llibres 
de caixa del període de la guerra civil dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès), Capellades i Vallbona d’Anoia (Anoia), Sarral (Conca de Barberà), Falset i 
Marsà (El Priorat), La Floresta (Les Garrigues), Guissona (La Segarra), Preixens (La 
Noguera) i Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès). El Delegat del Govern a 
Catalunya, senyor Joan Rangel, va fer entrega d’aquesta documentació a un representant 
de cadascun dels municipis afectats, en compliment de la resolució del Subsecretari del 
Ministeri de la Presidència de data 16 de juliol de 2010. 
En representació de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys van assistir, els regidors 
Martí Ventura i Joan Basseda, acompanyats per Nativitat Castejón, directora de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès. La documentació retornada de Sant Jaume dels Domenys la 
formen: dos llibres d’actes municipals (1936-1938), dos llibres de caixa (1935/1937), 
dos llibres d’actes d’arqueig (1937-1938) i una carpeta amb documents diversos (1936-
1939). Aquesta documentació s’integrarà al fons documental de l’ajuntament, que està 
dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, i podrà ésser consultada per tothom qui 
ho desitgi.   
Des que es va conèixer la notícia de l’existència d’aquesta documentació, que ja es creia 
desapareguda, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va sol·licitar el seu retorn. La 
directora de l’Arxiu Comarcal fou l’encarregada de consultar aquesta documentació a la 
seu de l’Arxiu General de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona. Com es 
preveia un procés lent de restitució, l’Ajuntament es va fer càrrec de la seva 
digitalització i va contractar els serveis d’una empresa especialitzada l’abril de 2010, 
sota la supervisió de l’Arxiu Comarcal.  Properament, aquesta documentació serà 
consultable en el cercador Arxius en línia del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta recuperació omple un buit documental molt important. Conscients de la seva 
rellevància, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i l’Arxiu Comarcal, s’han 
marcat l’objectiu de promoure l’estudi d’aquesta documentació que de ben segur 
aportarà noves dades sobre aquest període.   


