DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL D’UNIÓ DEMOCRÀTICA DE
CATALUNYA. INTERCOMARCAL DE TARRAGONA (1977-2016) SEGONS
LA NORMA DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04. 25
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Unió Democràtica de Catalunya. Intercomarcal de Tarragona
1.4. Data (es): 1977-2016
1.5. Volum i suport: 8,7 metres lineals (87 capses)
191 fotografies
92 negatius
80 imatges petites
1 CD
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Unió Democràtica de Catalunya. Intercomarcal de
Tarragona
2.2. Història del productor:
Unió Democràtica de Catalunya fou un partit polític català del 1931 al 2017.
El 1978, es funda Convergència i Unió, el qual era una federació de partits
entre Convergència i Unió. Aquesta unió es dissolgué el juny de 2015.
El novembre de 1931 apareix un manifest al diari El Matí signat per Josep
O. Anguera, Pere Arderiu, Josep Maria Farré, Jaume Morera i Millaret, Pau
Romeva i Ferrer, Ramon Sunyer, Lluís Vila i d’Abadal, entre d’altres, per
notificar la fundació d’Unió Democràtica de Catalunya com a partit
nacionalista català i democristià o socialcritià, però no confessional. Al 1932
s’hi adheriren Manuel Carrasco i Formiguera, Miquel Coll i Alentorn, Josep
M. Trias i Peitx, etc.
En el govern de la República sempre defensaren els drets de Catalunya, de
la democràcia i del progrés social. Per tant, votaren a favor de la Llei de
Contractes de Conreus, però desaprovaren l’actuació de la Generalitat en
els fets del sis d’octubre de 1934.
Durant la Guerra Civil foren fidels a les institucions catalanes de la
Generalitat però s’oposaren clarament a les polítiques dutes a terme. Això
provocà que alguns dirigents fossin assassinats pels dos bàndols, és a dir,
pel bàndol del règim de Franco i pels anarquistes. En aquest període, es
centraren activament per salvar vides de les persones que estaven
perseguides, especialment als sacerdots per no ser afusellats.
A la fi de la Guerra Civil, molts polítics s’exiliaren. I els que es quedaren, a
partir del 1941 intentaren reconstruir el partit en la clandestinitat defensant
la cultura catalana, organitzant cursos de llengua i història.

1

En les eleccions generals espanyoles de 1977 es van presentar amb
coalició Unió del Centre i la Democràcia Cristina de Catalunya i van obtenir
dos diputats.
El 1979 es produeix la unió entre Convergència Democràtica i Unió, i es
presentaren a les eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat, al
Parlament de Catalunya, a les municipals i a les Europees.
Durant aquest quaranta anys d’era democràtica, CiU han guanyat vuit de les
deu eleccions al Parlament de Catalunya. Val a dir, que en l’àmbit estatal,
sempre han pactat amb els diferents partits polítics de govern,
independentment de la ideologia política.
Durant les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, Unió no volia
incloure al seu full de ruta la independència, volia construir un Estat
confederal amb l’Estat espanyol format per entitats sobiranes, les quals es
pugessin independitzar. Aquest fet, feu que es trenquessin les relacions
amb Convergència. En aquestes eleccions, Unió, no tingué representació
parlamentària i per tant, amb els problemes econòmics que això suposà, per
ordre judicial, el 24 de març de 2017 s’hagué de dissoldre el partit.
Va arribar a tindre uns 3.500 afiliats i simpatitzats. Josep Antoni Duran i
Lleida fou l’últim president.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions d’Unió
Democràtica de Tarragona. Intercomarcal de Tarragona, a la plaça Jacint
Verdaguer núm. 6, 1er de Tarragona.
Un cop dissolt el partit polític al 2017, els afiliats a l’organització van creure
oportú cedir la documentació al Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona el fons per a poder ser consultada i estudiada pel
públic en general.
Un cop transferida la documentació a les dependències de L’Arxiu es va fer
una relació de la documentació on consten: la descripció, dates i signatura
topogràfica. Després de ser estudiada aquestes transferència s’elabora un
quadre de classificació propi per aquest fons.
2.4. Dades sobre l’ingrés:
L’ingrés del fons fou el mes de setembre de 2017. En aquest moment, la
documentació es va ubicar al dipòsit que té el Servei d’Arxiu i Documentació
de l’Ajuntament de Tarragona a l’avinguda Vidal i Barraquer, s/n, Magatzem
2 – Espai Tabacalera.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
En el fons documental es pot trobar la documentació que fa referència als
òrgans de govern amb la inscripció al registre d’associacions polítiques de
UDC al 1977, el reglament intern, les actes del 1994 al 2015, el registre dels
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afiliats, dels militants i les quotes del 1977 al 2010 i finalment, els
comunicats de premsa del 2005 al 2010.
A més a més, la gestió del patrimoni del 1997 al 1998 i la comptabilitat del
1998.
També, en l’apartat de la gestió de l’activitat hi ha l’organització dels
congressos extraordinaris, els congressos XXI, XXIII i XXIV nacionals, la
conferència nacional de CIU a Tarragona i el 70è aniversari d’UDC a
Cornellà del 2001. Les eleccions al Parlament de Catalunya, a l’europeu, les
eleccions municipals i a les Corts Generals i els referèndums del tractat
Europeu del 2005 i de l’Estatut de Catalunya del 2006. I la gestió de
l’activitat política a la intercomarcal durant el 1992 al 2011.
Finalment, hi ha un recull fotogràfic.
3.2. Sistema d’organització:
S’ha elaborat un quadre de classificació específic per aquest fons.
El sistema d’organització s’ha estructurat en quatre nivells, els quals, al
mateix temps, s’han subdividit en altres apartats. El primer, fa referència als
Òrgans de Govern, amb la constitució del partit, les actes, els afiliats i els
mitjans de comunicació. El següent apartat és l’Administració, la gestió del
patrimoni i la comptabilitat. Seguidament hi ha la Gestió de l’activitat, la
preparació, organització i assistència a congressos. Les eleccions
municipals, les dels parlaments europeus i de Catalunya i a les Corts
Generals. I també, la gestió de l’activitat política a la intercomarcal.
Finalment, hi ha el quart apartat, que és l’arxiu fotogràfic.
El quadre de classificació és:
1.- ÒRGANS DE GOVERN
1.1.- Constitució
Inscripció UDC al registre d’associacions polítiques
Reglament intern intercomarcal
1.2.- Actes
Actes consells executius locals, comarcals, intercomarcals i
federació CiU
1.3.- Afiliats
Registre d’afiliats
Militants
Quotes
1.4.- Mitjans de comunicació
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Comunicats de premsa
2.- ADMINISTRACIÓ
2.1.- Gestió patrimoni
Dades Registre de la Propietat
Còpia escriptura compravenda
2.2.- Comptabilitat
Documentació comptable
3.- GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
3.1.- Congressos UDC
XXIè Congrés Nacional UDC
Congrés Nacional Extraordinari UDC
Sopar 70è aniversari UDC a Cornellà
XXIIIè Congrés Nacional UDC
Conferència Nacional CiU a Tarragona
Congrés Nacional extraordinari reforma Estatut
XXIVè Congrés Nacional UDC
3.2.- Eleccions
Eleccions Parlament de Catalunya
Eleccions Municipals
Ajuntaments l’Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix
Penedès, Baix Camp, Tarragonès
Llistes municipals independents
Eleccions a Corts Generals
Eleccions Parlament Europeu
Referèndum Estatut de Catalunya
3.3.- Gestió de l’activitat política a la intercomarcal
Activitats intercomarcal
Recull de premsa UDC
Argumentaris
Tema del dia
Pla d’implantació
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4.- ARXIU FOTOGRÀFIC

3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
En l’acta de recepció es pot comprovar que tota la documentació és de
conservació permanent. Tot i així, l’Ajuntament podrà seleccionar aquells
documents que no tenen valor cultural i històric i retornar-los al titular, o bé,
procedir a la seva eliminació.
3.4. Increments:
No es preveuen increments ja que el productor no existeix. En el cas que
apareguessin més documents, s’incorporarien al Fons d’Unió Democràtica
de Catalunya. Intercomarcal de Tarragona del Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament de Tarragona.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés:
Les funcions i els objectius del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona són les de conservar el patrimoni documental,
donar visibilitat a tota la documentació que té dipositada ja sigui amb la
realització d’exposicions, publicacions, conferències, etc. Per tant, tota la
documentació del fons serà consultable i es podran reproduir els documents
i les imatges per a facilitar el treball i la consulta, així com la seva divulgació
en publicacions i exposicions.
4.2. Condicions de reproducció:
Les condicions de reproducció estan regulades en el Reglament de l’Arxiu
de l’Ajuntament de Tarragona i patrimoni documental que l’integra, en el
capítol IV, articles 54 – 56. Per l’ús de les reproduccions, a més de les
condicions regulades en l’esmentat Reglament, article 57, serà necessària
l’autorització d’Unió Democràtica de Catalunya
4.3. Llengües i escriptures dels documents:
La llengua de la documentació és la catalana, tot i així, hi ha documents
escrits en castellà. Tots els documents són impresos.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics:
El fons està en molt bones condicions, no s’observen fongs, ni oxidació, etc.
4.5. Instruments de descripció:
Està a disposició de l’usuari una relació de la documentació, on es detalla el
contingut de cada unitat d’instal·lació i les dates extremes. Aquesta
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informació es pot consultar a l’ordinador de la sala de consulta amb el
programari Excel.
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals:
Els originals es conserven a les dependències municipals del Servei d’Arxiu
i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (CAT AHCT 04. 25).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
Gairebé tota la documentació és original per tant no hi ha reproduccions.
Tot i així, per la preparació dels congressos, de les eleccions, etc., pot haver
reproduccions a la seu central del partit.
5.3. Documentació relacionada:
Aquest fons pertany a Unió Democràtica de Catalunya. Intercomarcal de
Tarragona per tant, és una sucursal i com a tal, tenia relació directa amb la
seu central de Catalunya. I també, amb altres subseus repartides per tot el
territori.
A més a més, Unió fou un dels socis de la federació de Convergència i
Unió, per la qual cosa, també hi ha documentació en les diferents seus
d’aquest últim partit.
Al ser un partit polític, també va està vinculat a l’Ajuntament de Tarragona,
per tant, en el fons de la mateixa institució on està dipositat el fons que hi ha
documentació.
Finalment, s’ha de tindre present, que a L’Arxiu hi ha dipositat el fons
d’Ernest Vallhonrat Llurba, el qual va està vinculat al partit polític de CiU.
5.4. Bibliografia:
 Pàgines web:
o https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Democr%C3%A1ti
ca_de_Catalu%C3%B1a
o https://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3
%B3
o https://ca.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Democr%C3%A0tic
a_de_Catalunya
o https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0068387.xml
6. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1. Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AMT), 2020.
6.2. Fonts:
S’ha utilitzat com a font la bibliografia citada en l’apartat de Bibliografia.
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6.3. Regles o convencions:
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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