ARXIU MUNICIPAL
DADES SOBRE ELS FONS DOCUMENTALS
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ:
1.2. Títol*:

RADIO ONDA

1.3. Dates:

Data inicial (DD/MM/AAAA): 01/05/1954
Data final (DD/MM/AAAA): 26/07/1965

1.4. Nivell de descripció*:
Fons
1.5. Volum de la Unitat de Descripció*:
Número: 5

Unitat de volum: caixes arxiu definitiu

2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom dels Productors*: EMISORA SINDICAL RADIO ONDA
2.2. Història institucional:

Radio Onda formava part de les emissores de la

Cadena Sindical, sent obligatori que els seus treballadors estigueren afiliats al
Movimiento, Sección femenina de FET i de les JONS o al Frente de Juventudes.
Encara que tenim documentació anterior, l'acta de constitució del seu patronat està
datada en 14 de gener de 1960 i la de clausura en 26 de juliol de 1965.
2.3.Història arxivística:

Una volta clausurada la radio en 1965 la documentació va

quedar arraconada en les dependències de l'emissora, les quals van sofrir diversos
actes vandàlics. En els anys 80 l'edifici va ser reformat i aquesta documentació va
passar primer a la Biblioteca Municipal i posteriorment a l'Arxiu Municipal.
2.4. Forma d’ingrés:
Traslladada des les oficines de l'emissora una volta dissolta aquesta.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA:
3.1. Abast i contingut:

Es conserven, per una banda, els llibres d'actes, inventaris,

comptabilitat i altra documentació relativa a la seua gestió econòmica i per una altra
banda la documentació sobre el contingunt dels programes, com esborranys per als
locutors, publicitat, informació metereològica etc.
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3.2. Valoració, selecció i eliminació:
3.3. Nous ingressos:
3.4.Organització:

No és susceptible de ser eliminada

No es preveuen per haver cessat la seua activitat
La documentació està en fase de revisió, organitzant-se seguint

el quadre de classificació que divideix el fons en 5 seccions: la 1ª aplega la
documentació comptable, la 2ª la correspondència, la 3ª quotes dels "Amics de la
Radio", la 4ª els llibres d'actes i la 5ª la documentació relacionada amb l'activitat
radiofònica
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ
4.1.Condicions d’accés:

la documentació és accessible ja que no contempla cap

causa de restricció
4.2.Condicions de reproducció:

en general no hi ha cap restricció, excepte en

algún cas concret per raons de conservació
4.3.Llengua/escriptura de la documentació:

castellà

4.4. Característiques físiques i requisits tècnics: estat de conservació : bona en
general, excepte en algun cas concret

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ:
Dígits

Títol de la unitat de
descripció

Data inicial

Data
final

Vol.

Unitat de
volum

1

Contabilidad

1959

1965 3

Caixes

2

Correspondencia

1963

1968 1

Carpeta

3

Amigos de la Radio

1965

1965 1

Carpeta

4

Patronato

1963

1965 1

Llibre

5

Actividades

1963

1965 3

Carpetes

