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Ajuda'ns a salvar el patrimoni
documental de les benedictines

Apadrina la restauració d'un document,
apadrina un tros d'història!



DOCUMENTS PER APADRINAR

Conjunt de 7 pergamins emesos pels reis Jaume I, Alfons III, Pere III, Joan I i
Ferran II entre l'any 1271 i el 1511 a favor de les monges de Santa Clara de
Barcelona, en referència a la protecció i salvaguarda del monestir i els seus
béns, de la gestió i construcció de forns a la ciutat, de la donació de cent
estarells anuals de forment de Sicília i sobre un censal de la universitat de
Subirats.

PERGAMINS REIALS DEL MONESTIR DE 
SANTA CLARA DE BARCELONA, 1271-1511

Estat de conservació i tractament de restauració
Els 7 pergamins presenten brutícia, estrips i deformacions, però la
urgència de la seva restauració recau en els segells reials de cera de grans
dimensions i extrema fragilitat, alguns ja molt deteriorats, que es troben
en perill de trencament i pèrdua. Per això, a part de netejar, aplanar i
adherir els fragments dels segells i els estrips dels pergamins, cal elaborar
fundes de protecció que permetin conservar i consultar el document amb
el seu segell. 
 

 IMPORT TOTAL
 RESTAURACIÓ:
 

 225 €
unitat

Els llibres de comptabilitat de la procura menor del monestir són una
veritable font d'informació sobre la vida quotidiana de les monges de Sant
Pere de les Puel·les i la seva relació amb la societat de l'entorn. Contenen
els ingressos del monestir a través dels censos que cobrava a Barcelona i
les despeses de la comunitat en les pagues setmanals de les monges,
domers i beneficis i les compres per les necessitats diàries del monestir.
Les cobertes de pergamí d'aquest volum són un fragment de còdex literari
medieval.

LLIBRE DE LA PROCURA MENOR DEL MONESTIR 
DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, 1565-1567

Estat de conservació i tractament de restauració
Es precisa extreure, netejar i aplanar el fragment de còdex que fa de
coberta per a la seva conservació individualitzada i substituir-lo per una
nova coberta de pergamí. Els llibrets interiors presenten tintes corrosives
que enfosqueixen i perforen el paper, que corre el perill de fragmentar-se i
perdre part del suport. Requereix neteja en sec i en humit,  tractament de
fitats per estabilitzar les tintes i laminació o reintegració de paper en
diverses pàgines. 

 IMPORT TOTAL
 RESTAURACIÓ
 

 980 €

Conjunts de 15 cartes rebudes per diverses abadesses de Sant Pere de les
Puel·les entre el 1448 i el 1660. Són dels pocs exemplars de
correspondència abacial anterior al segle XVII que s'han conservat dels
monestirs femenins de benedictines.

CORRESPONDÈNCIA ABACIAL DEL MONESTIR 
DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, 1448-1660

Estat de conservació i tractament de restauració
L'escassa correspondència que s'ha conservat d'aquest monestir es troba
en molt mal estat de conservació. Presenta brutícia, estrips, pèrdues
puntuals de suport, tintes corrosives i esvaïment de tintes; així com
taques i afebliment del suport per infecció. Requereix neteja en sec i en
humit, desinfecció i consolidació del suport, en alguns casos tan dèbil que
no permet la seva consulta. 

 IMPORT TOTAL
 RESTAURACIÓ
 

 364 €
conjunt
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Tria una de les següents opcions: *
                   30 € (aportació mínima)                                     100 €
                   50 €                                                                        Totalitat de la restauració 
                   Altra quantitat (superior a 30 €): ________€
 
No oblidis indicar amb una        el document que vols apadrinar de la pàgina
anterior. *

F O R M U L A R I  D ' A D H E S I Ó

DADES DEL PADRÍ/PADRINA:

APORTACIÓ:

G R À C I E S  P E R  A P A D R I N A R ! ! !

Nom i cognoms: *                                                                                DNI: *
Nom de l'entitat:                                                                                  CIF: 
Adreça: *                                                                      
Codi postal: *                                   Població: *
Telèfon de contacte: *
Correu electrònic:

PRIVACITAT:

Vols que la teva identitat es faci pública? *                  Sí           No
 

 

 
 

 

  

Nom i cognoms:                                                                            DNI: 
Adreça:                                                                       
Codi postal:                                 Població: 

Si vols que a l'apadrinament consti el nom d'una altra persona,
omple els següents camps:

La teva identitat o la de la persona que has indicat constarà en els agraïments de l'apartat

corresponent del web del SAF i en la informació de descripció del document en el seu

corresponent catàleg.

X

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), les

seves dades personals quedaran incorporades a la base de dades de la Federació Catalana de Monges Benedictines, per a ús propi, amb la finalitat

d'atendre la seva sol·licitud, gestionar les activitats i serveis prestats i remetre-li informació sobre les activitats i notícies del Servei d'Arxius de la

Federació Catalana de Monges Benedictines. En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació del tractament de les

seves dades mitjançant escrit dirigit al correu electrònic saf.mbc@gmail.com o bé per correu postal a l'atenció del SAF. Servei d'Arxius de la Federació

Catalana de Monges Benedictines a monestir de Sant Pere de les Puel·les, C/ Anglí 55, 08017 Barcelona.


