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FONS JUNTA GOVERNATIVA DE GIRONA      
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Arxiu Municipal de Girona (AMGi) 
1.2  Fons Junta Governativa de Girona 
1.3  1808-1809.  
1.4  Fons 
1.5 4 ml (35 unitats d’instal·lació), en suport paper 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Junta Governativa de Girona. 
2.2     La Junta Governativa de Girona neix en el marc històric de la Guerra del Francès (1808-

1809). El tractat de Fontainebleu (1807), entre Napoleó i Godoy, va establir que les 
tropes napoleòniques travessarien Espanya l’any 1808 per a envair Portugal, però, 
malgrat lo establert en el tractat, les tropes franceses començaren a ocupar les principals 
fortaleses del país (a Girona no deixaren cap guarnició al considerar irrellevants les 
seves defenses. Aquesta invasió va provocar un malestar entre la població, el qual va 
desembocar en una revolució generalitzada del país al fer-se públics els fets del 2 de 
maig a Madrid i l’aixecament de varies ciutats i regions peninsulars en contra de les 
tropes franceses.  
A Girona els aldarulls s’iniciaren el 4 de juny de 1808. L’Ajuntament, per tal de calmar els 
ànims, va acceptar formar una Junta àmplia que s'encarregués de la defensa de la ciutat, 
però no dels francesos, sinó dels revoltats. Aquesta Junta Governativa, o de Govern, 
estava controlada per l'autoritat reial (tenia com a president el governador del 
corregiment borbònic) i l'exèrcit, però també hi havia presència d’autoritats locals. Davant 
d'un nou avalot popular, es dissolgué la primera i s’instaurarà una segona Junta més 
reduïda i en la que el governador fou destituït i substituït per Julián de Bolívar, coronel i 
tinent del rei, fins a l'arribada de Álvarez de Castro, nomenat a finals de gener de 1809.  
La Junta Governativa, en els seus inicis només tenia jurisdicció a la ciutat de Girona, però 
en la mesura que el governador n'era el president i que la ciutat era cap del corregiment, 
la Junta va començar a actuar alhora com a Junta del corregiment. Aquest fet no implicà 
la desaparició de les juntes locals ni dels ajuntaments (tampoc l'ajuntament de Girona)  
del corregiment en favor de la Junta Governativa de Girona, sinó que actuà com a òrgan 
superior de tots aquestes institucions. Posteriorment, amb la presa del castell de Sant 
Ferran pels francesos, la Junta del corregiment de Figueres s'integrà a la de Girona.  
La Junta Governativa es mantingué en actiu fins la firma de la rendició de Girona, per 
part de Julián de Bolívar en nom d’aquesta, en el segon setge napoleònic el 10 de 
desembre de 1809.  

2.3 La major part de la documentació de la Junta Governativa de Girona es conservava 
agrupada dins la sèrie anomenada Correspondència de la Junta del fons Ajuntament de 
Girona. Una part de la documentació es trobava ubicada amb altres sèries dels fons 
documental de l’Ajuntament.  

2.4 Es desconeix la data exacta en què es produí la unió de la documentació al fons 
Ajuntament de Girona. El fons conté correspondència del general Blas de Fournàs 
donada per la seva vídua l’any 1864. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està format per la documentació generada per la Junta Governativa de Girona. 

Es tracta principalment de la correspondència de la Junta i en menor mesura de la Junta 
Econòmica i de la Junta Militar, la temàtica de la qual està relacionada amb la gestió 
militar i econòmica de la ciutat de Girona i dels corregiments de Girona i Figueres entre 
els anys 1808-1809. També conté expedients judicials i documentació relativa a la 
defensa marítima. 

3.2 No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals. 
3.3 De moment no es preveuen més ingressos dins el fons, tot i que és possible que altra 

documentació classificada dins del fons Ajuntament de Girona pugui pertànyer al fons de 
la Junta Governativa de Girona. 
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3.4 S’ha procedit a la reorganització i reinstal·lació del fons en funció d’un quadre de 

classificació, organitzat en les seccions i sèries documentals següents: 
 
 100 GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 110 Actes 
 120 Bans, ordres i edictes 
 130 Correspondència 
 

200 ACTIVITAT DE LA JUNTA  
210 Junta Econòmica 
220 Junta Militar 
230 Auditoria de guerra 
240 Defensa marítima 
250 Hospitals, bagatges i allotjaments 

 
 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació pública d’accés lliure. 
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona.  
4.3 La llengua utilitzada majoritàriament en la documentació és el castellà. Alguna 

correspondència es troba escrita en català, francès o anglès.  
4.4 Algunes cartes presenten un mal estat de conservació com fongs, humitats i 

trencaments.  
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari i catàleg del fons. El catàleg està 

constituït per les unitats documentals compostes, sovint carpetes que contenen diversos 
documents.  
Només part de la documentació de la sèrie 120 Bans, ordres i edictes ha estat 
catalogada a nivell d’unitat documental simple. Es tracta de bans que estaven agrupats 
per plecs i que contenien diversos duplicats de cadascun d’aquests bans.  

  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No n’existeixen còpies. 
5.3    A l’Arxiu Municipal de Girona podem trobar documentació relacionada amb aquest fons, o 

que fins i tot podria pertànyer al fons de la Junta Governativa de Girona, en algunes 
seccions i sèries del fons Ajuntament de Girona: Fortificacions, Lleves i Documentació 
militar. També hi ha documentació relacionada amb el període de la Guerra del Francès 
a les sèries Actes del Ple, Correspondència, Llibres de la Taula de la Carn i Molins del 
fons Ajuntament de Girona, així com a Successos polítics i militars, lligall 1 (que conté 
documentació sobre els setges de la ciutat donada per la família Bivern) i a documentació 
relativa a les diferents commemoracions dels Setges de Girona. 

5.4 Bibliografia: 
DE PUIG, LLUÍS MARIA: Girona, guerra i absolutisme. Resistència al francès i defensa de 
l’antic règim (1793-1833). Quaderns d’Història de Girona. Girona: Ajuntament de Girona, 
Diputació de Girona, 2007. 
BARNOSELL, GENÍS. “El govern de Girona durant la Guerra del Francès (1808-1814). Un 
estat de la qüestió”. Girona 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1  La documentació està datada entre el 6 de juny de 1808 (destitució del governador 

Mendoza i constitució de la Junta Governativa) i el 10 de desembre de 1809 (capitulació 
de la ciutat de Girona davant l’exèrit francès). 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1    Descripció a càrrec de Gerard Fugueras (Supervisió: Anna Gironella) 
7.2    Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 

Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC) 

7.3. Any: 2015-2016. 


