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La informació és immesurable i sense adonar-nos, n'intercanviem i n'originem de nova. Els 

fluxos són tant continus que gairebé som incapaços d'organitzar-nos i ens deixem arrossegar per un 
volum documental que amb el temps esdevé incontrolable. Els organismes públics i privats són 
susceptibles d’emmagatzemar molta documentació als seus arxius amb la finalitat de servir al ciutadà 
i facilitar-ne la tasca administrativa interna. L'Ajuntament d'Ondara n'és un exemple, doncs any rere 
any genera tot tipus de documentació que cal conservar per l’interés local que suposa. Però no tot 
acaba en la conservació i l'emmagatzemament. Per localitzar un document concret, cal que 
prèviament s'haja realitzat un determinat treball.  

 
El Servei d'Arxius de fa Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (MACMA1) és qui s'encarrega 

de la gestió, classificació i informatització de la documentació de l'Arxiu Municipal d'Ondara i d'altres 
més de la comarca. Es tracta d'una tasca laboriosa de la què s’obtenen resultats satisfactoris en 
quant a la recuperació de la informació. A banda de la gestió de la documentació administrativa, una 
de les principals activitats que està desenvolupant el Servei Mancomunat d'Arxius de la Marina Alta 
és la tasca de recopilació de documentació gràfica dels diversos municipis com a material històric. 
L’objectiu d'aquesta iniciativa és elaborar una base de dades capaç d'emmagatzemar imatges 
antigues que reflexen la vida quotidiana, les variacions geogràfiques, els vestits, oficis, esdeveniments 
importants... de manera que es faça constància del passat d'un municipi i la seua comarca.  

 
El fet de comptar amb un Arxiu de Ia Memòria Gràfica del municipi d’Ondara garanteix la 

pervivència de la història del nostre poble. L'Arxiu Històric d'Ondara compta amb un fons incorporat 
molt ric en material gràfic. Aquest és el Fons de la Família Sendra. Gràcies a ell, hem pogut retrobar-
nos amb el passat, coneixent aspectes del municipi que queden ben lluny en el temps. A través de la 
recuperació de la memòria gràfica perduda i la compilació d'imatges digitalitzades, pretenem 
l’ampliació del fons gràfic municipal. Per això, necessitem de la col·laboració de la ciutadania. 
Cerquem imatges d'interès històric per revifar Ia memòria del municipi. Anima’t a participar amb el 
creixement del fons de l'Arxiu de la Memòria Gràfica de Municipi d'Ondara. A continuació et resolem 
possibles dubtes que pugues plantejar-te sobre aquesta iniciativa: 

 
Com puc col·laborar amb aquesta iniciativa? 

• Has de -fer-nos arribar les teues fotografies, diapositives... acompanyades d'una fitxa amb els 
teus records, les teues històries i reflexions al voltant de la imatge que ens faces aplegar... Cada 
fotografia ha de tenir una antiguitat major als 30 anys, és a dir, ha d'estar feta en una data anterior a 
l'any 1977. Al final de l'article veuràs alguns exemples de fotografies que ja formen part de l'Arxiu 
Gràfic. 

 
Per què he de cooperar en aquesta campanya? 

• Perquè amb la teua contribució el material gràfic que aportes formarà part de l'Arxiu de la 
Memòria Gràfica del Municipi d'Ondara i podrà perviure en el temps i ser estudiat pels investigadors 
futurs. 

• Perquè hauràs contribuït amb la conservació del patrimoni del teu poble. 
 
Si hi participe, perdré les meues fotografies per s empre? 

• No. La teua cooperació no et compromet que dones les fotografies sinó fa que aquestes 
puguen ser consultades a l'Arxiu de la Memòria Gràfica. L'equip tècnic s'encarrega de digitalitzar les 
imatges i si s'escau, imprimir una còpia per tenir-la físicament. Es respectaran els drets d’autoria i per 

1. www.macma.org  



descomptat, els de propietat. Només heu de fer constar si voleu fer donació o no. En cas que no 
doneu les, imatges us les tornarem el més aviat possible després d'haver-les digitalitzades. 

 
On he de fer arribar les meues fotografies? 

• Personalment a la Biblioteca Pública d'Ondara. 
• Per correu certificat escrivint-nos a: 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ENRIC VALOR 
Arxiu de la Memòria Gràfica 

Pl. Major, 10 – 2 03760  Ondara 
 
Per correu electrònic: macmaarxius@gmail.com  

 
Quines dades he de posar en cada fotografia? 

• En cada fotografia s'ha d'especificar : 
o Dades de la persona (física o jurídica) propietària dels documents gràfics. 

• Nom i cognoms 
• Adreça completa 
• Telèfon i correu electrònic. 

 
o Dades relacionades amb el tipus de cessió del document: 

• Tipus de document (fotografia, diapositiva...) 
• Farà donació de l’original a l’Arxiu? Especificar mitjançant SI o NO. 
• Observacions personals. 

 
o Dades de la fotografia i del seu contingut: 

• Data de realització (encara que siga aproximada) 
• Nom de l'autor (si es coneix) 
• On? Lloc on es va realitzar 
• Què? Motiu de la fotografia 
• Qui? Si apareixen persones: nom i cognoms o malnom de les mateixes i la 

localització en la imatge (explicacions tipus: d' esquerra a dreta: ..., .." ...,i ...) 
• Què fan? Descripció de les accions. 
• Comentaris personals. (anècdotes, esdeveniments històrics que envolten la 

fotografia..) 
•  

Tot seguit, us adjuntem unes quantes imatges com a exemple, que formen part de l'Arxiu de la 
Memòria Gràfica d’Ondara: 

 
IMATGE 1: PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
ESGLÉSIA. 
 
Data: maig de 1948 
Propietari : Arxiu Històric Municipal. (Donació 
Família Sendra} 
Descripció : Pavimentació dels carrers del casc 
antic. Imatge del C/ Església. AI fons, Torre del 
Rellotge. A la imatge s'aprecien les maquinàries i 
estris de treball dels obrers. A banda dreta, la 
farmàcia de Mud. 



 
IMATGE 2: VOLTANTS D'ONDARA. 
  
Data: 1954 
Propietari : Arxiu Històric Municipal. 
(Donació Família Sendra) , 
Descripció : Vista general dels voltants 
d'Ondara als anys 50. S'aprecien els 
Carrers Sol, Roser i Sant Jaume (Carrer 
dels Arbres). AI fons, zona de secà i 
cementiri. 
 
 
 

 
IMATGE 3. GRUP D'ESCOLARS 

 
Data: març de 1950 
Propietari : Arxiu Històric Municipal. (Donació 
Família Sendra) 
Autor : Manuel Reinoso (fotògraf) 
Descripció : Imatge de grup d’escolars 
d'entre tres i nou anys amb la monja Sor 
Adelina, germana de la Doctrina Cristiana. El 
col·legi es trobava a la Placeta de les 
Escoles, on estan les oficines de l'Ajuntament 
actualment.  

 
 
 
 
 

IMATGE 4: CONSTRUCCIÓ DEL CAFÉ 
SENDRA. 

 
Data: juny de 1954 . 
Propietari : Arxiu Històric Municipal. 
(Donació Família Sendra) 
Descripció :Fotografia d'una de les fases 
de construcció de l'edifici del Café Sendra 
realitzada gairebé un any abans de la 
seua inauguració. Imatge presa al C/ 
Roser. S'aprecia l'estructura de la façana. 
D'esquerra a dreta: Marino Sendra, 
Milagros Ginestar, Andrés Pons? 
 
 



IMATGE 5: PLAÇA DE BOUS I 
VOLTANTS. 
 
Data: 1957 (Ap.) 
Propietari : Arxiu Històric Municipal 
(Donació Família Sendra). 
Descripció : Vista aèria de la plaça de 
bous. La plaça de bous fou 
reconstruïda l’any 1957. Estava en 
mal estat a conseqüència de la 
Guerra Civil (1936-1939). Darrere, 
zona de regadiu (tarongers), 
actualment C/ Carlos Arniches. 
 
 
 
IMATGE 6. INAUGURACIÓ DEL CAFÉ SENDRA . 
 

Data : juliol de 1955 
Propietari : Arxiu Històric 
Municipal. (Donació Família 
Sendra) 
Descripció: Moment en que el 
batle rep les claus del centre per  
obrir-lo simbòlicament.  
D’esquerra a dreta: Vicent 
Sempere (mestre), Marino 
Sendra (propietari del bar); 
Julián ,Ferrando (batle), ¿?, ¿?, 
¿ ?  governador d’Alacant ¿? 

 
 
Des d'aquestes pàgines, us animem a participar, sobretot a la gent jove amb familiars 

grans i membres d'associacions culturals, religioses... en la recuperació del patrimoni gràfic 
d'Ondara. Si teniu cap fotografia on es reflexen aspectes quotidians, culturals, festius, 
socials... de la història del vostre municipi, no dubteu en compartir-les, doncs amb aquest 
acte esteu arrelant la identitat pròpia i reconstruint part de l'arxiu històric del vostre poble. 

 
Esperem que gaudiu d'unes festes memorables!l 
 

- Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Servei Mancomunat 
d'Arxius de la Marina Alta a l'adreça: macmaarxius@gmail.com o bé al telèfon: 620852283. 

 
Rosa Maria Guerrero Vives  

Carmen Peretó Bayo 
Arxiveres del Servei Mancomunat d’Arxius de la Mari na Alta 

Agraïments: Comissió de Festes de la Soledat 2007 

(Article publicat al llibre de festes de la Soledat, juliol de 2007. Digitalització: www.ondara.cat) 


