
SAF 
SERVEI D’ARXIUS DE LA FEDERACIÓ 

CATALANA DE MONGES BENEDICTINES 

 

CENTRES D’ARXIU 
 

 

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les  

C/Anglí, 55 

08017 Barcelona  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona 

Monestir de Sant Daniel  

C/ de les Monges, 2 

17007 Girona 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Monestir de Sant Benet  

08199 Montserrat 

 

SAF. Servei d’Arxius de la Federació  

Catalana de Monges Benedictines 
 

Monestir de Sant Benet  

08199 Montserrat 

93 835 00 78  ext. 26 

 

correu-e.: saf.mbc@gmail.com 

web: www.federaciobenedictines.cat 

twitter: @SAFmbc 

facebook: saf.mbc  

 

 

 

 

 

Horari d’atenció: 

De dilluns a divendres 

matí: 10:00 a 13:00 

tarda: 16:00 a 18:00 
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El SAF, Servei d’Arxius de la Federació   

Catalana de Monges Benedictines, VETLLA 

per la preservació, conservació, gestió i 

difusió del patrimoni documental dels  

monestirs que l’integren:  

- Sant Pere de les Puel·les de Barcelona  

- Sant Daniel de Girona  

- Sant Benet de Montserrat  

- La Santa Família de Manacor  

- Santa Maria de Puiggraciós  
 

Tres de les cinc comunitats conserven els 

FONS DOCUMENTALS que han generat i    

aplegat durant més de deu segles         

d’història de la Catalunya Vella.  Amb un 

volum d’uns 100 ml i més de 7.000         

pergamins. 
  

El SAF TREBALLA perquè se segueixi        

avançant en la investigació de la història 

de les comunitats federades, així com en 

el coneixement del monacat femení      

benedictí a casa nostra.  

SERVEI DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ  

Per la recerca i la investigació.  
 

SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ  

Per a la recerca i la publicació, però també 

per a comunicació pública o ús publicitari. 
 

VISITES GUIADES ALS CENTRES D’ARXIU  

Destinades a estudiants de batxillerat o        

d’universitat, entitats i centres culturals 

que  vulguin conèixer la història i el         

patrimoni documental conservat als     

centres d’arxiu històric del SAF.  

Per a grups, màxim 20 persones.  

Durada: hora i mitja aproximadament.  
 

SESSIONS DE DOCÈNCIA A L’ARXIU 

Servei destinat a professors que desitgin 

usar l’espai i el patrimoni documental   

conservat en els centres d’arxiu històric 

del SAF per impartir classes pràctiques als 

seus alumnes. 

Per a grups de 15 a 20 persones. 

Durada: a convenir amb el professor. 

JORNADES I CURSOS  

Cada any programa i organitza diverses 

jornades, cursos o tallers orientats a la    

formació complementària en l’àmbit de                 

l’arxivística, la història i les diverses        

ciències afins (diplomàtica, paleografia, 

musicologia, etc.). 
 

ITINERARIS HISTÒRICS  

Itineraris, excursions i vistes guiades a   

l’entorn dels monestirs femenins              

benedictins catalans i dels seus espais   

històrics. 

Cada any programa dos itineraris històrics. 

Tots els itineraris també s’ofereixen per a 

grups (de 10 a 20 persones) amb            

concertació prèvia. 
 

CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, PUBLICACIONS  

I tot tipus d’activitat formativa o cultural 

relacionada amb el patrimoni documental 

i cultural històric del monacat benedictí 

femení. Activitats que pot organitzar en 

col·laboració amb altres entitats. 

OFEREIX PROGRAMA EL SAF 


