
 

 
 
 

Arxiu Municipal 
 

Funcionalitat de l’Arxiu 

L’Arxiu Municipal dels Hostalets de Pierola és el servei que s’encarrega de la gestió, el 
tractament, l’organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera 
l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i competències, així com de la documentació 
històrica rebuda. 
 
L'Arxiu Municipal dels Hostalets de Pierola conserva una sèrie de documentació molt rica i 
abundant per a la reconstrucció de la història del municipi, sobretot durant el segle XX. 
Destaquen la col·lecció de llibres d'actes del plenari municipal, el repertori de padrons 
d'habitants el primer del 1886, els registres fiscals i les transcripcions dels judicis de faltes, 
essent aquests els documents més antics dels que tenim registre. 
 
Es conserva també el  fons de la Germandat de Sant Sebastià que va funcionar des de 1884 fins 
als anys  seixanta del segle XX, un fons postal i documental familiar molt complet   que abraça 
des de finals del segle XIX fins al començament de la guerra civil  el 1936.  
També preservem la petita biblioteca de l’Escola Renaixença i tots els documents que s’han 
pogut anar recuperant. 

  
Destaquem també una notable col·lecció de còpies fotogràfiques que donen testimoni gràfic 
dels esdeveniments de la història local del darrer segle i reproduccions de totes les postals que 
va anant fent el fotògraf professional Lucien Roisin  durant  la primera meitat del segle  
passat.  
 
Actualment, estem registrant la biblioteca de psicologia del Santiago Mora Soteras 

Què s’ofereix? 

- Consulta de fons 

- Reprografia 

- Assessorament a arxius d’entitats i associacions 

- Suport a la investigació 

A qui s’adreça? 

Persones vinculades amb l'àmbit de la investigació, professionals, estudiants, empreses, 
entitats i ciutadania en general. Resta fora de consulta durant els terminis prescrits la 
documentació amb informació protegida per la legislació, excepte en els casos previstos per la 
normativa vigent. 

La reproducció, amb independència de la seva finalitat, i la cessió de documentació per a 
exposicions està regulada per la normativa del servei subjecta a les taxes i preus públics 
corresponents. 

 



 

El compromís de l’Arxiu 

- Conservar tota la documentació ingressada en els dipòsits en un estat òptim. 

- Tractar amb cura i mantenir la integritat de la documentació consultada. 

- Donar sempre una resposta ràpida i eficaç a qualsevol sol·licitud d'una persona usuària. 

- Ampliar el fons local animant les cessions i donacions particulars. 
  
Contacte: 

Passatge Anselm Clavé 

08781 Els Hostalets de Pierola 

 Telèfon: 93 7712112 (extensió 205) 

Horaris: dilluns, dimecres i divendres del 9 a 13;  
    dimarts i dijous de 16 a 20 i a hores convingudes els caps de setmana 

Compliment de compromisos 

-Actualització del fons documental de l’Ajuntament. 

-Rebuda i classificació dels documents procedents de les donacions de la ciutadania. 


