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Més d’un centenar de persones han estat convidades a l’acte de commemoració del 
desè aniversari de l’Arxiu Municipal per haver donat o cedit durant els darrers anys 
algun material documental que ha permès engrandir els fons d’aquest equipament 
cultural. 

Entre les incorporacions que han arribat a l’arxiu de part de veïns del poble n’hi ha de 
molt diverses. Majoritàriament són fotografies de diferents èpoques, però també hi ha 
postals, documents personals, fons d’entitats, cartells, fulletons, revistes, programes 
de festes, material fílmic, entrevistes gravades, enregistraments sonors i llibres 
d’història general que passen a ampliar la biblioteca auxiliar de l’arxiu.  

Gràcies a aquestes aportacions de particulars i gràcies a diverses adquisicions fetes 
pel mateix Ajuntament, l’Arxiu Municipal ha pogut promoure estudis i investigacions 
que han esdevingut productes de difusió cultural en el camp de la recuperació de la 
memòria i la història del poble. 
 
Les aportacions: 
 
Entre les donacions cal destacar les de dos fons documentals complets d’entitats del 
poble: el de la Mutualitat de Sant Isidre (1875-1961) lliurat per Maria Forcada el 2011 i 
el del Patronat local d’homenatge a la vellesa (1960-1972) ingressat gràcies a Pere 
Maymó l’any 2007. 
 
També s’han rebut i tractat diversos materials fílmics, una important col·lecció de 
cartells, programes de festes i un conjunt de cartes personals en temps de guerra. 
Amb tot, la major part d’ingressos han estat de material fotogràfic: més de 2.000 
imatges sumant les originals en paper i les digitalitzades. 
 
 
Reconeixement als col·laboradors 
 
Més d’un centenar de persones han donat o cedit material a l’Arxiu durant els darrers 
deu anys. En reconeixement a la seva col·laboració, sense distincions en relació a la 
quantitat ni valor del material aportat, se’ls lliurarà un obsequi com a record de l’acte i 
en agraïment a la seva generositat. L’empresa Durero ha col·laborat amb l’Ajuntament 
en l’esdeveniment.  
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