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1.- Què és l'Arxiu Històric Municipal?
L'Arxiu Històric Municipal conserva la documentació generada per l'Ajuntament de
Sueca en l'exercici de les seues funcions amb altres administracions i amb els ciutadans.
En un primer moment els expedients es guarden en les oficines del propi
Ajuntament (mentre s'estan tramitant o es consulten sovint), però a mesura que va
passant el temps, els expedients més antics van passant ordenadament a l'Arxiu Històric
Municipal (este procediment es denomina TRANSFERÈNCIA).

Ajuntament

Transferència de documentació

Antic convent

La documentació que es conserva a l'Arxiu pot estar en qualsevol suport: pergamí,
paper, disquets d'ordinador, cintes de casset...
La principal tasca del personal de l'Arxiu és conservar i organitzar esta
documentació, realitzant els processos tècnics necessaris, per tornar-la a localitzar
ràpidament i posar-la a disposició, quan la necessiten, tant del personal de l'Ajuntament
com dels investigadors i del públic en general.
Per a la qual cosa els arxius creen:
Guies: Instruments de referència que descriuen globalment fons documentals d'un o
diversos arxius on s'indiquen les característiques fonamentals: organismes que els
originen, sèries que els formen, dates extremes que comprenen i volum de la
documentació. A més, recullen la informació sobre l'arxiu, la seua història i formació,
horaris i serveis als usuaris.
Inventaris: Instruments de referència que descriuen les sèries documentals d'un fons
seguint l'organització i que, per motius de localització, es troben fraccionades en unitats
d'instal·lació. L'inventari ha de recollir, imprescindiblement, una introducció històrica
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explicativa de l'evolució de l'organisme productor, dels documents i el quadre de
classificació del fons descrit. Els assentaments de l'inventari recullen la signatura de la
unitat d'instal·lació, el nom de la sèrie i les dates que comprén. S'ha de completar amb els
índexs corresponents.
Índex: Instrument de referència format per encapçalaments onomàstics, toponímics,
cronològics i de conceptes continguts tant en els propis documents com en els
instruments de referència i descripció.
Catàleg: Instrument de referència amb el qual, amb la finalitat d'informar sobre una
matèria o objecte específic, es descriuen unitats documentals relacionades per l'autor en
raó d'una afinitat temàtica, cronològica, paleogràfica o formal, o per altre criteri subjectiu
prèviament establert.
[Definicions del Diccionari de Terminologia Arxivística del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport: http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html]
2.- L'edifici de l'Arxiu Històric Municipal
L'Arxiu està en el segon pis de l'antic Convent de Franciscans, edifici que al llarg de
la història ha sigut Jutjat de Primera Instància, presó, centre maternal, hospital de caritat...
Per conèixer més coses sobre l'arxiu, l'edifici i la documentació que hi custodia podeu
visitar la pàgina web: http://arxiu.sueca.es/
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Activitat 1: Saps reconèixer estos edificis de Sueca? Escriu davall de cada plànol de
façana el nom de l'edifici corresponent. Per comprovar les teues respostes i veure més
plànols d'edificis, pots consultar l'apartat Urbanisme Històric de Sueca a la pàgina web
de l'Arxiu.
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Activitat 2: En l'Arxiu Històric es conserven llibres de padrons d'habitants, registre civil,
quintes..., tots molt consultats pels suecans que estan fent-se l'arbre genealògic, però:
- Saps quina és la diferència entre llibres de padró d'habitants, registre civil i quintes?
- De quin any és el llibre més antic de padró d'habitants?
- Quants tipus de llibres de registre civil hi ha?
- Quina cronologia abarquen els llibres de registre civil de l'Arxiu Històric Municipal?
- Què és la Societat Genealògica de Utah i quina relació té amb aquest tipus de
documentació?
-Has fet el teu arbre genealògic? Fins a quin any t'has remuntat?

Activitat 4: Matrícula Industrial
Els llibres de Matrícula Industrial contenen l'impost que havia de pagar qualsevol indústria,
comerç, professió, art o ofici, que per llei no estiguera exempt, i són una font de gran valor
per conéixer el teixit industrial suecà en diverses èpoques. Al llibre més antic que es
conserva a l'Arxiu 1868-1869 podem trobar les següents categories professionals, entre
parèntesi apareix el nombre total d'indústries i professions que hi ha sota eixe epígraf:
Hornos (14); Panaderías (26); Abacerías (18); Especierías (9); Cortantes (7); Puestos de
tocino (11); Puestos de pescado salado (3); Puestos de bacalao (2); Chocolateríastiendas de chocolate (2); Confiterías (2); Horchaterías (7); Tabernas (28); Licoristas (14);
Tejidos, cintas, modas (9); Sastres (13); Sombrereros (2); Tintoreros (1); Zapateros (16);
Alpargateros (4); Barberos (14); Sangradores (3); Albéitares (3); Carpinteros (26);
Cordeleros, sogueros, sarrieros (5); Albarderos (4); Cerrajeros (7); Herreros (11); Armeros
(3); Caldereros (1); Hojalaterías (3); Ferreterías (1); Platerías (1); Cacharrerías (1);
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Mesones (6); Diligencia de 5 leguas Sueca Valencia, tiro de 10 caballos (1); Paradores de
carruajes (4); Farmacias (4); Médicos (7); Cirujanos (4); Comadres (3); Barca de paso a
Fortaleny (1); Notarios (4); Abogados (18); Procuradores de juzgado (4); Maestros de
instrucción pública (9); Maestros de obras (3); Agrimensores (2); Cajas de préstamos (3);
Estancos (4); Almacén de judías (1); Especuladores de granos (7); Agentes de acopio de
granos (5); Abastecedores de carnes (3); Corredores de fincas (5); Arrendatarios de
fincas del Estado (8); Arrendatarios de la fiel romana (2); Tratantes en guano (2); Carros
de transporte (11); Carretas de bueyes (11); Vendedores de licores por calles (3);
Mercader de quincalla (1); Mercader de baratijas del Reino (1); Portador con una
caballería (1); Arriero con una caballería recorriendo los pueblos (1); Mercaderes
ambulantes de tejidos de seda y lana (5); Mercaderes ambulantes de cordeles (5);
Mercaderes de sombreros (2); Tartanas de alquiler (11); Fábricas de tejas (4); Fábrica de
jabón blando (1); Juego de pelota o trinquete (1); Prensas de aceite o almazaras de
palanca (11); Otras almazaras (21).
- Què opines de la indústria a Sueca en 1868-1869? Tenint en compte que segons el
padró de veïns de 1868 a Sueca hi havia 11.853 habitants, et sembla que hi havia molta o
poca indústria?
- Coneixes totes estes professions?
- Quines han desaparegut i quines es conserven?
- Saps si algun dels teus avantpassats exercia alguna d'aquestes professions a la Sueca
de finals del segle XIX?
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