
MANTENIMENT DE L’ENTORNARXIU

El racó de l’Arxiu
Recuperació del llibre de comptes  
de la Universitat de Lloret

L’any passat l’Ajuntament de Lloret de Mar va 

recuperar el llibre de comptes de la Universitat de la 

vila de Lloret (el nom que tenia aleshores el que avui 

seria el nostre Ajuntament). Les anotacions anuals de 

despeses i ingressos de la corporació municipal que 

hi figuren van des de l’any 1572 fins al 1788. El llibre, 

que actualment es custodia a les instal·lacions del 

Servei d’Arxiu Municipal (SAMLM), estava en mans 

privades.

Les mides del llibre són de 40 x 26 cm i el mal estat de 

conservació que tenia ha requerit la seva restauració 

i l’inici d’un procés de digitalització que permeti de 

posar-lo a la disposició de tothom a través d’internet.

La importància d’aquest llibre rau en el fet que hi ha 

anotats tots els ingressos i les despeses efectuades per 

la Universitat. Aquestes anotacions eren realitzades 

pel clavari i els jurats de la Universitat i revisades pels 

oïdors de comptes, que signaven el que s’anomenava 

definició de comptes. El clavari, fins al segle XIX, fou 

l’encarregat d’administrar els fons municipals a viles 

i ciutats del Principat de Catalunya, mentre que els 

jurats equivalen al que avui serien els regidors en 

l’àmbit municipal.

A més, el llibre recull tots els noms dels jurats, clavaris 

i oïdors de Lloret entre 1572 i 1788, així com alguns 

fets destacats que es van esdevenir a la nostra vila i 

que varen generar despeses, com la necessitat de 640 

lliures per armar 20 soldats que havien de socórrer 

la ciutat de Lleida l’any 1647, durant la guerra dels 

Segadors, o bé la relació de tots els contribuents que 

apareix l’any 1731, que inclou el seu nom i cognoms, 

quantitat abonada i ofici que exercien.
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