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1  ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1  Arxiu Municipal de Girona (AMGi) 
1.2  Fons Junta de l’Armament General 
1.3  1793-1799 
1.4  Fons documental 
1.5  29 unitats d’instal·lació 
 
2 ÀREA DE CONTEX 
2.1  Juntes de l’Armament de Girona i de Besalú i oficines del sergent major dels terços de 

Girona, de Besalú i del Primer terç de Catalunya. 
2.2  Les Juntes de l’Armament de Girona i de Besalú van ser aprovades per Carles IV el 5 de 

febrer de 1795 per fer front a l’exèrcit francès en el context de la Guerra Gran. Aquest pla 
general comportava la creació de juntes d’armament en cadascun dels corregiments i 
partits de Catalunya per mobilitzar un cos de miquelets i recaptar un impost extraordinari 
que els pogués finançar. Una vegada signat el Tractat de Basilea (1795), que posava fi a 
la guerra entre la monarquia espanyola i la república francesa, les estructures militars 
resultants van ser desmantellades. Tanmateix, l’activitat de la Junta de Girona no va 
cessar, perquè en representació del corregiment va encapçalar fins a l’any 1799 un 
procés per reclamar la condonació del deute pendent de la contribució, atès l’esforç fiscal 
i humà suportat pel corregiment. 

2.3  Un ofici del Capità general de Catalunya, Juan Miguel de Vives, amb data de 20 de 
setembre de 1795, va ordenar als comandants dels terços de Girona i de Besalú trametre 
tota la seva documentació a la Junta de Girona i aquesta, una vegada dissolta, a l’arxiu 
de la ciutat. Una vegada cessa l’activitat de la Junta de Girona, el 1799 ingressa la 
documentació a l’arxiu. Així consta en l’últim acord de la Junta de 21 de desembre de 
1799, en què es confirma que la documentació rebuda per l’Arxiu Municipal de Girona 
coincideix amb la dels 6 inventaris de lliurament. Fins a l’actualitat el fons ha mantingut, 
en gran mesura, l’ordenació original. A banda d’aquesta documentació, al fons també s’hi 
pot trobar alguns documents que per la seva cronologia fan pensar que van ser generats 
per la mateixa institució municipal en el context de la Guerra Gran. 

2.4  Transferit a l’Arxiu Municipal de Girona el 21 de desembre de 1799 per mitjà d’ofici de 20 
de setembre de 1795 del Capità general de Catalunya. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El contingut del fons de la Guerra Gran està estretament relacionat amb l’objectiu 

d’aixecar un exèrcit popular en el corregiment de Girona per fer front a les tropes 
franceses. D’una banda, trobem la documentació generada per les juntes d’armament de 
Girona i de Besalú, les quals van ser les encarregades de formar un llistat d’homes útils 
per a la guerra i recaptar una contribució per finançar posteriorment els terços de 
miquelets, amb la negociació que suposà tot aquest procés entre les juntes i les 
poblacions afectades i més tard entre la Junta de Girona i la Corona. Una tasca que va 
ser secundada en tot moment per les autoritats locals del corregiment, les quals van 
participar activament en ambdues missions. D’altra banda, disposem de la documentació 
generada per la gestió econòmica i militar dels tres terços de miquelets. Les oficines del 
sergents majors van recollir les ordres produïdes pels comandaments, la documentació 
relacionada amb les filiacions dels soldats, les revistes passades als terços i els registres 
d’altes i baixes ocasionades per la guerra. També a les oficines del sergent major hi 
podem trobar documentació de caràcter econòmic vinculada al pagament de soldades i a 
les despeses dels miquelets.  

3.3  No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals. 
3.4  S’ha procedit a la reorganització i reinstal·lació del fons en funció d’un quadre de 

classificació dividit en set sèries segons la procedència de la documentació. Dues sèries 
per a les juntes d’armament de Girona i de Besalú, tres sèries per a les oficines del 
sergent major i dues sèries més que inclouen documentació sobre les primeres 
campanyes militars i literatura de caràcter militar. 
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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 és el castellà. 
4.4   En general la documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5   La descripció a nivell d’inventari de 1983 ha estat substituïda per l’actual catàleg. 
 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2     S’ha procedit a la digitalització del fons. 
5.4   FÀBREGAS ROIG, Josep, Catalunya i la Guerra Gran. L’aportació dels corregiments 

meridionals, Tarragona: ed. Diputació de Tarragona, 2000, p. 151.  
FÀBREGAS ROIG, Josep, La Guerra Gran, 1793-1795. El protagonisme de Girona i la 
mobilització dels Miquelets, Girona: Pagès editors, 2000, p. 174. 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 En el registre 12149 trobem 6 llibres editats i 2 llibres manuscrits de temàtica militar 

anteriors i posteriors a la Guerra Gran. Se’n desconeix la seva procedència i quan van 
agregar-se al fons.  

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1    Descripció realitzada per Sebastià Villalón.  
7.2    Regles i convencions: ISAD-G. 
7.3. Setembre 2010. 


