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SERVEI DE PREMSA  
 
Durant el 2019 es digitalitzaran els següents documents: 

- Llibres Determinacions del Consell (Universitat). 21 llibres, 1456-1597 
- Llibres de Juraria de la Universitat d’Eivissa. 78 llibres, 1600-1723 

- Llibres de Regidoria. 62 llibres, 1725-1856 

- Expedients de la Reial Cúria de Governació. 17 lligalls, 1626-1689 

- Expedients de la Reial Cúria de Governació. 209 lligalls, 1700-1799 

- Expedients de la Reial Cúria de Governació. 66 lligalls, 1800-1839 

Durant els últims anys, la digitalització dels documents de l’Arxiu Històric 
d’Eivissa (AHE), ha estat una prioritat i una constant. Actualment, són 
consultables en línia 213.961 pàgines de diaris i publicacions antigues 
(Hemeroteca), la sèrie documental de Llibres de Registre Civil d’Eivissa i 
Formentera que abasten del segle XIX a mitjans del XX, així com els 
Llibres de les Actes de Ple des de 1812 fins a 1978.  

La documentació digitalitzada durant aquests anys ha estat: 
- Padrons i censos de la ciutat d’Eivissa, dels pobles de l’illa d’Eivissa i dels 
pobles de Formentera dels segles XIX i XX. 

- De la secció de Demografia els expedients d’allistaments d’Eivissa i 
Formentera (primera meitat del segle XX). 

- Llibre de la Cadena, el còdex que conté les còpies dels documents més 
importants pels jurats de la Universitat d’Eivissa, anomenat Llibre dels 
privilegis, franqueses i llibertats de la Universitat d’Eivissa, amb documents 
que van des dels Usatges de Barcelona fins al Decret de Noval Planta. 

- Diario Balear de l’any 1918 (tot l’any). 

- Cartes de l’escriptora de Llucmajor Maria Antònia Salvà datades durant 
els anys 1940/1950. Foren donades a l’AHE per Florencio Arnán. 

- Cartes i postals del pintor alemany Herman Bruck, donades a l’AHE per 
Alfons Garcia Ninet. Aquest pintor, després d’una estada Eivissa durant els 
anys 20, va marxar a Mallorca on va viure una temporada a Deià i a Palma. 

- Col·lecció de fotografies del Fons del Conjunt Històric-Artístic d’Eivissa 
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SERVEI DE PREMSA (1972-1973). 

La consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, també 
ha destacat el fet de que l’Arxiu Històric d’Eivissa “és una demostració més 
de la capitalitat justa d’Eivissa perquè hi ha una sèrie d’equipaments i 
serveis que manté el pressupost municipal i que donen servei, fins i tot, 
suprainsular. Parlem de l’Arxiu Històric d’Eivissa, de la Hemeroteca (la 
primera Hemeroteca pública que es va posar en xarxa perquè es pugues 
consultar),  del Museu d’Art Contemporani que des del 2017 té una partida 
als pressuposts del Govern Balear i que enguany comptarà amb una 
subvenció de 30 mil euros, o de Can Ventosa, teatre que té present obres i 
companyies d’altres illes”.  

 

Eivissa, 21 de febrer de 2019 

 

 

 


