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Transparència i accés a la informació pública:
oportunitats de negoci al back-office
Es calcula que la informació pública que es mostra
en els portals de la transparència i open data, sense
negar que es tracta d’informació molt significativa
als efectes d’accountability, de reconeixement de
la feina de govern i d’intercanvi de coneixement
entre els àmbits públic i privat, és només un 15%
del total d’informació pública de què disposen les
organitzacions en dades estructurades i sobretot
no estructurades. Per tal de promoure un intercanvi
profitós d’informació significativa entre agents públics i privats que permeti una evolució positiva i
generi oportunitats de negoci, reconèixer la totalitat
de la informació pública de què disposa una organització serà vital. Aquest 85% restant aportarà un
gruix d’informació en brut de moltíssima vàlua. La
clau es troba en l’organització d’aquesta informació,
en el fet que estigui disponible en tot moment i que
sigui difosa mitjançant els canals més adequats. Organitzar la informació del back-office, per tant, és
una necessitat fonamental.
El desenvolupament legislatiu al voltant de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon
govern ha d’acabar desvetllant la necessitat de
disposar d’un back-office ben organitzat i competitiu. Gestionar i reutilitzar la informació, difondre
la més rellevant, de qualitat i més completa... tot
plegat requereix un treball de primer ordre a dins
de les administracions públiques. No és possible
creure que la informació que es presenta als portals de transparència o de dades obertes és de
qualitat si no es pot demostrar d’on prové o que
no ha estat sotmesa a processos de reelaboració
o maquillatge. Aquests portals, plens de bones
intencions, semblen el primer pas cap a un canvi
cultural en la relació entre l’Administració devers la

ciutadania i la ciutadania devers l’Administració. Hi
ha l’escepticisme que aquesta nova percepció no
acabi essent un mite més dels que han acabat estigmatitzant l’Administració en l’àmbit de la gestió
de documents. En coneixem uns quants: el de “finestreta única”, el de l’“oficina sense papers”, el de
la “carpeta ciutadana”, i ara el d’una presumpta accessibilitat universal a la informació pública. No cal
dir que és encomiable pensar en el ciutadà, de fet
no es tracta de bona voluntat sinó d’una exigència
democràtica, però també cal informar que la majoria
de bones iniciatives acaben no desplegant-se com
caldria per la manca de suport a una veritable reestructuració interna i per l’absència d’una avaluació
continuada dels processos de gestió que generen
documents, que gestionen informació i que produeixen dades.
I és que la “cuina” de les administracions, on es
produeix el document autèntic i fiable que servirà
de base jurídica i legal per a la defensa de drets i
l’exigència de deures ciutadans, ha d’estar “neta”,
operativa i a punt sempre que sigui necessària. En
aquesta cuina tots els estris han d’estar ordenats i
s’han de poder retrobar sempre i, evidentment, en
www.arxivers.com
bones condicions per a poder ser reutilitzats com
cal. Si tenim clar que la “cuina” pot rebre els noms
d’oficines de gestió, arxius centrals, arxius administratius o arxius històrics, aleshores entendrem ràpidament què és el que ha fet fracassar la majoria de
vegades el desplegament real d’aquests grans mites reformadors. Promoure un enfortiment democràtic a partir de la comunicació franca d’informació
pública només es pot fer demostrant que la gestió interna d’aquesta informació no és només una
suma de bones pràctiques sinó que realment pot
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rebre el denominatiu de sistema. En aquest marc,
els arxius i la gestió de documents han de tenir un
rol bàsic.
La nova legislació i el seu desenvolupament reglamentari a cada administració, hauran de comprendre i fer comprendre que sense aquesta revisió dels
processos de gestió de la informació i sense aquesta avaluació continuada dels processos d’elaboració
documental, difícilment podran complir allò que es
proposen. No hi ha informació pública de qualitat
sense una elaboració documental de qualitat. No
hi haurà transparència si no demostrem que les
dades transmeses als portals tenen l’origen en documentació autèntica i fiable elaborada a l’interior
de l’Administració. Sempre quedarà el dubte de si
les dades són de confiança o no ho són. Un bon
portal de la transparència o d’open data serà aquell
que connecti les dades i la informació que transmet
amb el seves referències autèntiques internes, que
en modifiqui les dades i la informació en terminis
coherents i que demostri l’excel·lència i la qualitat
d’aquestes dades.
Com podem fer-ho? Fent transparent també
l’estratègia de gestió de documents que permet
bastir el sistema d’informació i de coneixement
que opera dins l’organització i associant sense demora aquests processos a sistemes de qualitat i
d’excel·lència certificables. En aquest sentit, potser
disposar de la ISO 9001 ja no serà suficient, atès
que revisa a l’engròs els processos organitzatius,
però no detalla els processos d’elaboració i gestió
documental, sinó que caldrà continuar avançant
cap a normativa més especialitzada, com ara la ISO
15489, teòrica i de caire més orientatiu i metodològic en la definició de polítiques de gestió documental i en la seva implantació real, i sobretot la
família de les ISO 30300, amb la ISO 303001 al capdavant, clarament orientades a l’auditoria d’aquests
sistemes ja implantats per tal de certificar-los com
a sistemes d’excel·lència i qualitat. Aquesta normativa internacional ja fa temps que arxivers i gestors
de documents la posen en pràctica, però mai amb
el suport que ha estat del tot necessari. Sempre
queda coixa. Hi ha massa distància entre la bona
pràctica i la disposició de recursos financers i humans per a implantacions integrals. I és que es tracta de processos de millora continuada i a llarg termini, que han de ser sostenibles i necessiten una
presa de consciència a favor de la qualitat per part
de les organitzacions, que no sempre s’està disposat a assumir. L’Administració pública ha de vetllar
per l’excel·lència en els seus serveis. Cal repetir-ho
novament, la successió de mites incomplerts a les
administracions s’explica per no haver afrontat mai
de manera integral una reforma organitzativa i una
revisió completa dels processos d’elaboració documental.
La necessitat de renovació i reforma no es només
una qüestió de sentit comú, sinó que queda ben
palesa, per exemple, en el recentíssim document
elaborat en el marc del Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració i presentat a la Generalitat
de Catalunya. Aquest document destil·la gran part
de les demanades que el col·lectiu professional arxiver i gestor documental ha reclamat des de sempre. De fet, ens hi adherim completament. Reclama
i exigeix que aquesta reforma es concreti realment

amb la disposició de professionals de vàlua contrastable, tot recorrent –si s’escau– a fórmules de
col·laboració publicoprivades. En bona mesura,
doncs, aquest document convida les administracions a no repetir errors del passat. En el cas de la
gestió de documents, un parell d’errors habituals:
adquirir productes que semblava que havien de reorganitzar els processos d’elaboració documental
per si sols o confiar en personal sense formació especialitzada en matèria de gestió de documents per
creure que per a fer aquestes tasques només cal
ser una persona mínimament “ordenada”.
La implantació de l’Administració electrònica ja va
permetre la mobilització d’amplis sectors empresarials lligats a les TIC i a la gestió de documents
cap a la configuració de seus electròniques, la implantació de la signatura electrònica o el desenvolupament de solucions en matèria de facturació electrònica o portals de contractació, per posar alguns
exemples. Tot i admetre esforços considerables
per a implantar programaris de gestió documental, gestió d’actius digitals en imatge o audiovisual,
entre d’altres, continua essent exigua la convicció
real de la necessitat d’un sistema integral que controli amb visió transversal i capacitat operativa els
entorns de producció documental. Com tot, la dimensió de l’organització marcarà les possibilitats
i la capacitat real, però no ens podem cansar de
repetir que els professionals que afrontin aquesta tasca han de tenir una visió transversal que els
permeti afrontar aquests reptes. I així també ho
hauran d’exigir als sectors empresarials que donin
suport operatiu i tecnològic a aquest objectiu. No
s’ha de treballar per porcions, sinó amb visió integral. La revisió dels processos de gestió de la informació i de producció documental per tal d’oferir
dades i continguts de qualitat reutilitzables obre
un ventall important d’oportunitats de negoci. La
contenció pressupostària actual ha de servir, precisament, per a elevar el llistó de l’excel·lència de
les solucions en gestió documental contractades
i del personal extern que, en coordinació amb els
tècnics dels arxius de l’Administració, s’encarregui
del seu desenvolupament.
Per a reconèixer què hi ha al back-office, cal disposar
d’instruments de descripció adequats, aplicar calendaris de conservació segons la legislació vigent,
aplicar un règim d’accés ràpid i solvent, sistemes
d’audit trail potents, estar al dia en l’ordenament i la
identificació de la documentació produïda i disposar
de repositoris analògics i digitals amb sistemes de
seguretat i de continuïtat de negoci molt solvents.
Tot això requereix una estratègia continuada i sobretot molta mesura. Mesura vol dir gestió eficient
del pressupost, entendre que la visió transversal de
l’organització necessita experiència i trobar un just
equilibri entre recursos interns i necessitats externes. La inversió ha de recaure en tecnologia, però
sobretot en el bon coneixement del funcionament
intern de l’Administració, en la visió transversal, en
el coneixement de la natura documental i en la capacitat de gestió de grans volums tant de dades,
com d’informació i de documents.
A més, cal advertir que la tecnologia aplicada a una
bona gestió de grans volums de dades en ambient
digital oblida que al “rebost” continuem disposant
de grans volums de dades en brut en suports ana-

lògics. Les administracions, malgrat l’empenta digital, continuen essent híbrides, en el sentit que
continuen gestionant paper i digital a la vegada.
Veure només els bits és reductiu. Deixa enrere
gran quantitat de dades en brut, digitalitzables totes
elles, que sembla que no tinguin valor pel suport en
què estan. Tota la informació té valor, i cada vegada
més, amb independència del suport. Cal anar en
compte amb models massa disruptius de cara a la
galeria, quan la realitat tangible és una altra.
L’actitud proactiva per tenir uns sistemes de gestió de documents de qualitat a les organitzacions
hauria de ser avaluable com a criteri de bon govern.
En aquest sentit, l’informe Tools to support transparency in local governance de l’any 2004, editat per
Transparency International i l’United Nations Human
Settlements Programme, ja advertia que l’accés a
la informació es veia sovint excessivament limitat
per la pobra organització en matèria de gestió de
documents de les organitzacions. Entenia com un
factor afavoridor de la transparència la publicació de
les sèries documentals produïdes i gestionades a

fi de facilitar l’accessibilitat ordenada i pautada a la
informació governamental i de promocionar la rendició de comptes, la rigorositat i la professionalitat
dels sistemes de gestió. Aquestes tools, encara
vigents el 2013, es troben dins els anomenats Corruption Fighters’ Toolkits de Transparency International. Sembla prou eloqüent, doncs, la importància
que cal donar-hi. No és suficient, per tant, només
organitzar el back-office. També cal ser transparents
i explicar quina feina es fa, mostrar al ciutadà que
la informació i els documents que li donen credibilitat i força probatòria no són fruït d’una actuació espontània, sinó d’unes polítiques i una metodologia
contrastada.
La legislació sobre transparència i accés a la informació pública i el bon govern hauria de ser l’estímul
definitiu per a una reorganització realment productiva, eficaç i eficient dels processos d’elaboració
documental de les nostres administracions. Un estímul que també ha de permetre obrir de nou el portal de les oportunitats de negoci en aquesta millora
continuada i en aquesta recerca de l’excel·lència.
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L’any 2000, en un article al primer volum de la revista Archival Science, Terry Cook es plantejava, davant el conglomerat de canvis socials i tecnològics
que s’esdevenien amb rapidesa i que denominava
postmodernitat, si el corpus de coneixement de la
disciplina arxivística només havia de fer els canvis
imprescindibles per tal d’adaptar els seus principis
al nou escenari, o bé si s’estava generant realment
un nou paradigma professional que posava en perill la supervivència a mitjà termini del conjunt de
la disciplina. Una dècada i mitja després, es constata l’enorme esforç que arreu s’ha fet per tal de
construir aquest nou paradigma professional, però
al mateix temps es dubta que s’hagi fet exactament
dins el marc de la disciplina arxivística. Aspectes
cabdals de l’evolució social, tecnològica i econòmica dels darrers temps (com pot ser l’eclosió de les
xarxes socials com a entorns de treball, les noves
tècniques de computació tipus Big Data, o la reconfiguració en la prestació dels serveis de gestió
documental en un entorn privatitzat) han estat notablement absents de les línies de recerca i desenvolupament de la disciplina arxivística.
Probablement hi ha aspectes que han penalitzat
la capacitat de la professió d’avançar en la creació
del nou coneixement que l’entorn estava demanant. La manca de titulacions oficials que oferissin
l’estructura administrativa necessària per a impulsar projectes de recerca universitària, la manca de
connexió i treball conjunt amb els ens del sector
privat amb capacitat per a desenvolupar tecnologia,
i el pes excessiu del sector públic en el desenvolupament i la regulació de la professió poden haver
estat causes d’aquesta desconnexió. El fet és que,
a dia d’avui, la professió arxivística s’enfronta a reptes d’una magnitud i complexitat creixents (transparència i qualitat democràtica, preservació digital,
federació de serveis d’informació, etc.) sense les

armes conceptuals, metodològiques i tecnològiques suficients.
Per al període 2013-2017 des de l’AAC-GD ens plantegem donar un impuls a l’actualització d’aquest arsenal. Continuant l’excel·lent tasca realitzada per la
vocalia anterior, des de la Vocalia de Recerca volem
continuar impulsant la reflexió sobre la pràctica professional i el desenvolupament d’eines i solucions
tot treballant en tres línies estratègiques.
La primera d’aquestes línies cerca potenciar la creació de coneixement nou, de solucions noves i de
serveis nous. Això passa per recolzar els projectes
de recerca que estan en curs (bàsicament a les universitats catalanes i vinculats a estudis oficials de
postgrau) i fomentar que es posin en marxa nous
projectes de recerca. Des de l’AAC-GD es vol intermediar per tal que la recerca no es faci estrictament
en l’àmbit universitari, sinó que s’hi incorpori, tant
com sigui possible, el sector privat i les empreses,
especialment les que tenen capacitat per a realitzar desenvolupaments tecnològics. Es vol vetllar
també perquè aquesta recerca es transversalitzi i
ultrapassi, mitjançant la col·laboració, les barreres
geogràfiques i de disciplina professional.
Un element bàsic per a la recerca, i especialment
per al desenvolupament i la transferència, és el finançament. L’AAC-GD cercarà aliances que permetin definir estratègies conjuntes amb altres àmbits
professionals, i que ampliïn les vies de possible
finançament per a aquestes activitats de recerca.
En col·laboració amb les vocalies de Comunicació i
Formació, s’impulsarà també la difusió d’informació
sobre activitats de recerca i sobre l’oferta formativa,
universitària i no universitària, per tal de fomentar
la participació dels nostres associats i associades
en grups i activitats de recerca i desenvolupament.
La segona línia de treball té per objectiu fer arribar
una idea clara dels beneficis que pot oferir la pro-

Pla de Comunicació
de l’AAC-GD
__

Olga Tàpias

fessió als clients i usuaris potencials dels serveis
de gestió documental i arxiu, amb l’objectiu de fer
útil i rendible la recerca realitzada i de transferirla al món de l’empresa i l’Administració en forma
de productes i serveis. Amb aquesta voluntat es
crearà el Banc de Projectes de Recerca que permeti donar visibilitat a la recerca, tant bàsica com
aplicada, que s’estigui portant a terme actualment
a Catalunya en matèria d’arxius i gestió de documents. El Banc de Projectes de Recerca prendrà
la forma d’una base de dades de consulta pública
on es podran inscriure tots aquells projectes que,
de manera directa o derivada, es consideri que han
fet aportacions de valor per a l’àmbit professional,
ja sigui en forma de productes, metodologies, programari o bones pràctiques, amb especial èmfasi
en la possibilitat de compartir i reutilitzar aquestes
aportacions.

S’impulsaran també, juntament amb la Vocalia de
Treball, sessions de contacte amb les empreses, i
s’avaluaran i difondran les diferents vies de certificació professional que puguin ser d’interès per al
col·lectiu d’arxivers i gestors de documents, tant
nacionals com internacionals, per tal de millorar-ne
el posicionament professional.
La tercera i darrera línia de treball vol fomentar, més
enllà de la creació directa de coneixement, la reflexió sobre el coneixement que ja existeix, i també
sobre la situació de la professió i com evoluciona
en el context en què es desenvolupa. L’AAC-GD oferirà fòrums específics a les xarxes socials per tal de
canalitzar el debat, sovint molt ric, que a dia d’avui
es desenvolupa a redós d’ARXIFORUM o de nombroses aportacions particulars, i a més continuarà
promovent els fòrums presencials habituals o monogràfics.

La comunicació és una de les polítiques inherents
a qualsevol activitat que vulgui fer un organisme o
institució. És l’intercanvi d’informació per a qualsevol que vol donar-se a conèixer i gestionar les activitats, formacions, actes institucionals o publicacions, entre d’altres, i que, a més, vol projectar les
seves opinions, reivindicacions, necessitats o fites
associades a la seva missió. Actualment, la comunicació va molt més enllà dels mitjans tradicionals
de televisió, ràdio i premsa. Les xarxes socials i les
eines 2.0 representen una oportunitat cabdal per la
immediatesa i la projecció del missatge a un públic
molt ampli i divers. Però aquesta necessitat de comunicar, de transmetre un missatge a l’exterior, o
fins i tot a l’interior, d’una institució s’ha de reflectir
de manera metòdica i sistemàtica, a través d’una
planificació correcta i amb una anàlisi prèvia de les
circumstàncies de l’entorn que poden influenciar en
el procés.
L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de
Catalunya (AAC-GD) presenta la seva finestra al
món amb la pàgina web on informa dels cursos,
publicacions, serveis, temes relacionats amb la feina, etc. als arxivers i professionals que hi estiguin
interessats. Però, a més, té altres canals que cal
destacar, com ara l’Arxifòrum, un canal de debat
molt consolidat al llarg dels anys i que engloba un
gran nombre de professionals d’arreu del món; una
pàgina de Facebook, que des de fa un any i mig permet compartir les notícies que arxius, institucions i
professionals del gremi pengen a les seves pàgines
o perfils respectius de la xarxa social, i un perfil de
Twitter creat el 2013, si fa no fa, amb la mateixa
idea que la pàgina de Facebook, compartir informació que donen els altres.
A banda de les eines i mitjans de caire virtual, l’AACGD compta, també, amb la ja coneguda revista Lligall i amb el Butlletí, els quals, amb suport paper,
fan arribar al col·lectiu articles sobre la teoria i la
pràctica de la gestió documental i, en el cas del Butlletí, ens manté informats de les darreres novetats.
Malgrat la introducció de nous canals de comunicació, no s’havia establert, encara, un pla de comunicació en què es definís com s’han d’utilitzar aquestes eines, a quin públic està destinada la informació
i com s’ha de transmetre el missatge. Per això, els

membres de la nova junta de l’AAC-GD vàrem decidir redactar un pla de comunicació que establís uns
objectius i un pla estratègic per a actuar davant dels
diferents receptors, amb les diferents eines de què
disposàvem i amb la finalitat de millorar-ne l’ús.
L’objectiu principal per a elaborar el pla de comunicació ha estat centrar-se a fer una anàlisi exhaustiva
de l’estat de la qüestió, és a dir, “quin és el punt de
partida?”:
- Canals de comunicació que s’utilitzen i missatges
que es donen.
- Xarxes socials i eines 2.0 de què es disposa i amb
què es fa la difusió.
- Públic objectiu i tipus de missatge que se li vol fer
arribar.
- Contactes que es mantenen amb els mitjans tradicionals i relació directa que es té amb periodistes i
professionals d’opinió.
- Mancances que es detecten i formes d’esmenarles de manera directa i amb el mínim cost possible.
Aquesta anàlisi ha permès elaborar el Pla de comunicació de l’AAC-GD i definir uns canvis i un
nou sistema de treball que es diferencia del model
generat per la junta anterior.
Els punts en què ens centrarem per a treballar i reforçar la nostra tasca com a associació els podem
resumir en els següents:
- Crear una xarxa de contactes estables amb diferents mitjans de comunicació tradicionals (premsa,
televisió i ràdio) perquè ens sigui fàcil publicar notes
de premsa, articles d’opinió i reportatges. Aquests
canals ens permetran donar-nos a conèixer a un públic que no està directament lligat a la nostra professió, però que pot estar interessat en temes que
dominem i sabem com s’han d’explicar: l’accés a la
informació, la transparència de les dades, etc.
- Potenciar la pàgina web com a portal que ens fa
visibles a la resta del món. Millorar-ne les oportunitats ampliant la informació per als socis, establint
una secció d’avantatges i dotant de contingut l’àrea
d’associat/ada.
- Utilitzar les eines 2.0 per a fer-nos accessibles i fer
una selecció més gran de les notícies que es comparteixen, amb l’objectiu de no col·lapsar els canals
amb repeticions múltiples d’una mateixa notícia.
- Convertir els canals interactius en la finestra per

a donar a conèixer les activitats i notícies pròpies
de l’AAC-GD de manera immediata, per a publicar
l’opinió que ens generen diferents temes que afecten la professió i els ciutadans, i per a permetre
als seguidors d’aquestes xarxes deixar els seus
comentaris o posar-se en contacte directament
amb nosaltres per a qualsevol assumpte. A més,
redissenyarem l’Arxifòrum com a espai únicament
de debat, amb la qual cosa s’evitarà, per exemple,
que hi hagi entrades amb informació publicitària,
que provoquen molt de soroll i fan difícil de tenir un
espai àgil i amable per a treballar.
- Els arxivers i gestors de documents, els restauradors i els empresaris, entre d’altres, siguin socis o
no, són el nostre públic objectiu. És imprescindible
fer-nos propers i demostrar-los amb una comunicació
directa i fidel que l’AAC-GD està a disposició seva per
a qualsevol tema relacionat amb la professió.
Consegüentment, estem treballant en un pla estratègic per a definir com hem d’actuar i per a
emmarcar quines són les fites a què volem arribar.

Com a associació hem de millorar el procés de comunicació i atenció per tal d’establir un feedback
que permeti fomentar la participació dels associats
i associades, i de qualsevol persona interessada.
També hem d’establir una xarxa de contactes amb
els mitjans tradicionals, per tal de demostrar-los
que poden confiar en nosaltres i en la nostra opinió,
de manera que ens ajudin a arribar a un nou públic
objectiu, com són els ciutadans.
L’AAC-GD ha de donar opinió per a transmetre
el seu valor de confiança i qualitat, per això ha
d’utilitzar tots els canals que té a disposició seva
per a opinar, criticar o denunciar el que consideri per tal de defensar una professió i uns professionals que esmercen tots els seus esforços en
la cura del patrimoni documental d’aquest país.
Per a poder arribar a tothom ens cal generar una
comunitat que ens permeti ser visibles, i ens cal
fidelitzar les persones interessades i captar-ne de
noves. Tenim moltes coses a dir, un públic molt
ampli i un missatge molt clar.

Notícies

Projecte
d’organització i
accés als documents
i arxius dels règims
repressius
a Iberoamèrica
__
Arxivers sense Fronteres

L’any 2005 Arxivers sense Fronteres (AsF) va iniciar un projecte que ambicionava contribuir al
coneixement dels arxius i fons documentals que
documentessin, en sentit ampli, les violacions
dels drets humans de les dictadures militars del
Con Sud, especialment a l’Argentina i a l’Uruguai.
L’objectiu, doncs, era identificar, localitzar, recuperar i fer accessibles i explotables aquests fons,
el que implicava també el concurs i la coordinació amb tècnics locals. L’èxit de la concepció del
projecte, de la seva capacitat d’aplegar voluntats
i esforços, es va comprovar ràpidament amb la
incorporació progressiva, ja a partir del 2006,
d’equips de treball de països diferents als inicialment previstos, cosa que va fer que el marc territorial del projecte s’eixamplés del Con Sud al conjunt
d’Iberoamèrica. Un efecte indirecte del desenvolupament del projecte ha estat la consolidació
i el creixement de la xarxa internacional d’AsF a
l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, l’Equador,
Mèxic, el Perú, Xile i l’Uruguai.
El producte natural del Projecte d’organització i accés als documents i arxius dels règims repressius a
Iberoamèrica és un cens d’arxius. El suport és una
base de dades web bastida sobre Drupal, gestor de
continguts de codi obert. La versatilitat d’aquest
motor ha permès, per exemple, la descripció multinivell, la navegació entre els diferents nivells de
descripció vinculats i la seva relació amb les descripcions d’autoritats i de les institucions que les
gestionen.
Actualment el web allotja:
- 700 descripcions que segueixen la ISAD(G), realitzades per arxivers de l’Argentina, Bolívia, Colòmbia,
el Perú i l’Uruguai, 44 de les quals són descripcions
de fons.
- Descripcions complementàries d’autoritats segons la norma ISAAR(CPF) i d’institucions de custòdia de documentació d’arxiu segons la norma
ISDIAH.

Presentació del Projecte d’organització i accés als
documents i arxius dels règims repressius a Iberoamèrica.
D’esquerra a dreta, Imma Moratalla, Ricard Ibarra, Joan
Pluma, Ramon Alberch i Antoni Traveria, director general
de Casa Amèrica Catalunya

- Recursos arxivístics, una hemeroteca automatitzada i una àmplia bibliografia.
Entre els fons destaquen els conjunts documentals
d’organitzacions de víctimes i de recuperació de la
memòria històrica, en bona part compostos pels
dossiers de les seves recerques, però també hi ha
fons municipals, universitaris, sindicals, eclesiàstics i hospitalaris, entre d’altres. La recuperació de
la informació es pot fer per cerca general, per país
de descripció i per punts d’accés indexats per nom,
lloc i tema. Per a la indexació temàtica s’ha pres
com a referència el Tesaurus de Drets Humans de
Mireya Yépez Cruz.
Aquest web, que es va presentar oficialment el passat 27 de juny a la Casa Amèrica Catalunya, s’obrirà
properament al públic.
Finalment, cal assenyalar que el Projecte ha estat
finançat gràcies al suport del Departament de Cultura, del Memorial Democràtic i del Ministeri de
Cultura.

El president de
l’Associació d’Arxivers
participa en la
inauguració de l’Arxiu
Comarcal de la Terra
Alta
__
Gerard Mercadé

IV Jornades Educació
i Arxius
__
Núria Batllem

Jornada Educació i Arxius.
D’esquerra a dreta, Enric
Cobo i Barri, cap del Servei
de Coordinació d’Arxius
de la Generalitat, i Agustí
Colomines

El passat 29 de juny es va inaugurar l’Arxiu Comarcal
de la Terra Alta (ACTA). Per tant, transcorreguts dos
anys des de la conclusió de l’obra, a les darreries de
juny, l’Arxiu obria finalment les portes i la comarca
de la Terra Alta passava a disposar d’un equipament
arxivístic de primer nivell, el qual gestionarà el patrimoni documental terraltí i farà possible l’aplicació
dels principis de provinença i territorialitat en el tractament i l’accés als documents de la comarca, tal
com determina la Llei d’arxius i documents (LAD).
Segons la LAD, l’ACTA rebrà la documentació generada pels òrgans i entitats dependents de la Generalitat a la comarca, de l’Ajuntament de Gandesa, del
Consell Comarcal de la Terra Alta i, si s’escau, de la
resta d’ajuntaments de la comarca i d’aquelles associacions, famílies o persones que hagin generat fons
documentals rellevants per al territori.
Com no pot ser d’una altra manera, l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
(AAC-GD) es congratula d’aquesta inauguració, ja
que és evident que els centres d’arxius són un element clau per a assegurar l’ús social del patrimoni
documental i la reutilització de la informació que contenen els documents que s’hi custodien.
La inauguració va comptar, entre altres autoritats,
amb la presència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell; del president del Consell Comarcal de la Terra Alta i alcalde de
Gandesa, Carles Luz, i del president de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya,
Joan Soler, qui, durant els parlaments que van cloure
l’acte, es va felicitar per l’entrada en funcionament
de l’Arxiu i va destacar “l’impacte que genera en la
societat un arxiu d’aquestes característiques”, a més
de reivindicar la figura de l’arxiver, atès el “rol vital
que els arxivers i gestors de documents ofereixen a
organitzacions privades, administracions públiques i
ciutadans en general”.

Enguany, les Jornades Educació i Arxius, de caire
bianual, van tractar sobre “El món educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca”. Es van dur a terme
els dies 27 i 28 de juny a Sant Cugat del Vallès, i
van estar organitzades per l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Barcelona i per l’Arxiu
Nacional de Catalunya que, alhora, les va acollir.
Al llarg d’aquests dos dies es va poder gaudir de
vint-i-una comunicacions, tres tallers (duts a terme simultàniament), dues taules rodones i una
conferència. D’entre les comunicacions us en volem destacar les següents. El cas de l’experiència
impulsada des de l’assignatura de Belles Arts de
l’Institut Martí i Franquès de Tarragona, en què amb

Inauguració de l’ACTA. D’esquerra a dreta veiem a Francesc
Ferrer, delegat territorial de Cultura a les Terres de
l’Ebre; Francesc Pallarés, delagat del Govern a les Terres
de l’Ebre; Ferran Mascarell, conseller de Cultura; Carles
Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta i
alcalde de Gandesa; Joan Pluma, director general d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni, i Joan Soler, president
de l’AAC-GD

L’ACTA està ubicat a Gandesa i és titularitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tot i que també participaran en la seva gestió
l’Ajuntament de Gandesa i el Consell Comarcal de la
Terra Alta. L’Arxiu té una superfície total de 1.100 metres quadrats útils. Els dipòsits de l’ACTA tenen una
capacitat de 7.000 metres lineals de documentació.
L’Arxiu disposa d’una sala de suports especials per a
fotografies i material informàtic i també té un dipòsit de grans formats amb planeres per a documents
com ara cartells, pergamins o plànols, i una sala polivalent per a desenvolupar activitats de difusió.
Com a Associació d’Arxivers ens complau que
s’activi un connector d’aquestes característiques, a
fi de poder continuar configurant, amb els nostres
professionals, una administració més eficient i una
societat més democràtica i justa.

l’estudi del desenvolupament de les tècniques fotogràfiques s’ha acabat implicant tota la comunitat
educativa del centre en la cerca de la fotografia
més antiga dels àlbums familiars dels alumnes. O
el treball d’aprenentatge del castellà per part dels
alumnes de secundària francesos, gràcies als documents produïts pels immigrants republicans espanyols i difosos pels serveis educatius dels Arxius
Nacionals de França. L’experiència duta a terme
conjuntament per l’Arxiu Municipal i el Museu de
Sant Cugat del Vallès, en una activitat destinada
al públic infantil i familiar, en què un entra-nyable
ratolí arxiver fa conscienciar de la importància que
tenen els documents. I l’experiència impulsada per
l’empresa Arqueologia del Punt de Vista, a través de
l’activitat de fer “refotografies” dels escenaris barcelonins de la Guerra Civil que immortalitzà Agustí
Centelles, en què els participants han de tornar a
fotografiar els mateixos indrets, en el mateix angle i
a la mateixa hora en què ho féu Centelles.
Pel que fa als tallers us parlarem del taller a què vam
assistir, l’únic dels tres que no va ser impartit per arxivers i que, per tant, va oferir una visió del tema diferent a la del nostre ofici, la visió de la doctora Gemma Tribó, especialista en didàctica de la història. La
doctora Tribó va explicar i detallar la metodologia de
la recerca i l’ús dels arxius, en què va recalcar que

Seminari Ética,
Transparencia y
Democracia
__
M. Assumpció Colomer
Fina Solà

per a engegar una recerca hi ha d’haver una motivació o identificació emocional amb el tema o amb els
protagonistes, i s’han d’investigar temes de l’entorn
geogràfic proper. També ens va semblar molt interessant la constatació que actualment les escoles
han d’educar la mainada a transformar la informació
en coneixement, és a dir, a estructurar i ordenar el
coneixement, qüestió que ens sembla molt propera
a les tasques d’organització arxivística.
Pel que fa a les idees i reflexions exposades en les
taules rodones, en la conferència i per part del públic assistent –entre el qual van predominar mestres i professors de secundària, tot i que també hi
ha hagut arxivers, membres de grups de recerca en
ciències de l’educació o pedagogs, entre d’altres–
podem destacar el següent. Els arxius són grans
desconeguts per al món educatiu i per a la ciutadania
en general. Actualment hi ha poca col·laboració entre arxivers i professionals del món educatiu per a
desenvolupar activitats didàctiques en els arxius, de
manera que les activitats que es fan d’aquest tipus
les duen a terme els mateixos arxivers. Els arxius no
serveixen només per a aportar informació per a les
ciències socials, sinó que poden ser realment fructí-

fers per a recerques en temes de matemàtiques o
de ciències naturals, per posar només dos exemples.
En aquest sentit, tal com ja va expressar el president de la nostra associació, el senyor Joan Soler,
en l’acte de tancament de les jornades, la Vocalia de
Didàctica treballarà, entre altres coses, per donar a
conèixer el món dels arxius al món educatiu. En referència a les inquietuds detectades, podem dir que
l’Associació vol aconseguir que hi hagi feedback entre els arxivers i els col·lectius interessats en el patrimoni documental; crearà un banc d’experiències
didàctiques en els arxius per difondre’n els mètodes, les valoracions, els objectius i les característiques més definitòries; crearà un servei personalitzat
de referència en didàctica per als socis i sòcies que
ho sol·licitin, i redactarà unes pautes i recomanacions bàsiques per a elaborar productes didàctics.
Tenint en compte la predisposició a la col·laboració
que vam apreciar en les Jornades Educació i Arxius,
treballarem per crear una aliança amb organismes
i centres de referència que tinguin com a missió
l’aproximació dels valors socials i culturals a tots els
sectors ciutadans, amb l’objectiu de popularitzar els
valors del patrimoni documental.

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona –Centre Ernest Lluch– i l’Oficina Antifrau de
Catalunya van organitzar conjuntament el seminari
Ética, Transparencia y Democracia, que va tenir lloc
els passats dies 1 i 2 de juliol de 2013.
Els objectius d’aquest curs d’estiu giraven a l’entorn
de dos eixos bàsics, d’una banda, l’ètica com a element bàsic en el desenvolupament de les societats
i la democràcia i, de l’altra, el valor de la transparència en les institucions.
El conjunt de ponències van ser interessants i, especialment per a la nostra professió, ho van ser les
conferències impartides pel Dr. Francesc Torralba,
sobre Ètica i política democràtica, i pel Sr. Oscar
Roca, sobre Transparència i accés a la informació.
El Dr. Torralba va fer una interessant presentació de
l’evolució històrica del concepte d’ètica i política. Des
de la virtus d’Aristòtil, en el s. III aC, passant per El
Príncep de Maquiavel i per l’Ètica de la responsabilitat de Max Weber, fins a arribar a l’actualitat amb
Habermas i la necessitat d’establir uns mínims ètics.
La conferència del Sr. Oscar Roca, cap de l’Àrea de
Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau

de Catalunya, institució específicament dirigida a
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic
a Catalunya, va remarcar la importància del bon ús
dels instruments arxivístics com a elements que cal
tenir en compte en l’aplicació de polítiques de transparència a les administracions.
En referència a l’accés destaquen algunes apreciacions de la Sra. Victoria Arderica, de l’organització
Acces Info Europa, sobre la insuficiència i la poca
profunditat del Projecte de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la dificultat que comporta el fet que la Constitució espanyola
no consideri el dret d’accés com a dret fonamental.
Els arxivers assistents al debat van reflexionar sobre la importància que hi hagi els sistemes de gestió de documents, com a garants de l’accés a la informació i per l’aportació que fan com a valor afegit
en l’aplicació de la transparència.
Finalment, cal dir que del mateix debat es desprenia la percepció que diferents professionals, des
d’àmbits i organismes diversos, vetllen per l’accés a
la informació des de diferents contextos normatius.

De l’arxiu a l’arxiver
Joan Maria Quijada
Bosch,
tècnic de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà
de Tarragona
__

La sortida professional per excel·lència per a la gran majoria d’estudiants d’Història és la docència, i aquest semblava que també havia de ser el futur que m’esperava
quan vaig començar la llicenciatura d’Història a la URV;
però, com veieu, finalment no va ser així.
El darrer any ja tenia clar que no volia dedicar-me
a l’ensenyament i començava a rondar la idea, per
la meva ment, d’estudiar algun postgrau o màster
d’arxivística.
El primer contacte amb el món dels arxius va ser com
a estudiant-investigador per tal de fer els diversos
treballs que ens van encomanar al llarg de la carrera.

L’estiu del 2003, un cop llicenciat, la Dra. Montserrat
Sanmartí i Roset, professora d’arxivística, em va oferir la possibilitat de fer, durant el mes de setembre,
unes pràctiques a l’Arxiu Municipal de Cambrils, proposta que vaig acceptar ràpidament. Sota l’atenta i
minuciosa direcció de Montserrat Flores i Juanpere,
vaig participar en el procés de catalogació del fons
fotogràfic de l’Ajuntament.
Després d’aquesta primera experiència va venir la
que estic vivint en aquest moment. Sense gaires
esperances, un dia del mes d’octubre del 2003 vaig
presentar el currículum a l’Arxiu Històric Arxidiocesà

Joan Maria Quijada Bosch,
tècnic de l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona
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de Tarragona (AHAT), però per sorpresa i gran alegria
meva em va trucar, poc temps després, el seu director, Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó.
Recordo que a l’entrevista em va mostrar uns textos
del segle XV en català de l’abat Mengucho de Poblet
que van posar en evidència el baix nivell de paleografia que tenia, la qual cosa era d’esperar en algú
acabat de llicenciar, i més si tenim en compte que
les assignatures de paleografia eren optatives –fet
inexplicable a la carrera d’Història.
Malgrat això, i amb el compromís de millorar la paleografia, vaig començar a treballar a l’AHAT. Des
de llavors que hi sóc, exceptuant un parèntesi de
sis mesos durant el qual, per qüestions pressupostàries, vaig deixar de treballar-hi.
Primer vaig estar-hi cinc mesos en període de pràctiques i a partir del gener del 2005 em van contractar
com a tècnic de l’arxiu. Mentrestant, vaig estudiar a
la URV el màster en Gestió i Difusió de Fonts Arxivístiques i Documentals (2004-2006).
Els primers mesos el Manel em va dedicar moltes
hores, les unes per llegir tots dos plegats textos antics perquè així adquirís uns coneixements òptims de
paleografia per tal d’afrontar amb condicions la catalogació de la documentació, i les altres per explicarme els fons i la seva tipologia documental.
També va ser ell qui em va animar a anar a les fonts
primàries de la història, els documents, a treballarlos i a publicar els meus primers articles. He d’agrair
i donar les gràcies al Manel per tot el temps que
em va dedicar, ja que altres companys de professió
no creien que s’hagués de perdre temps formant la
gent jove. Al llarg d’aquests vuit anys, jo mateix he
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fet aquesta tasca de tutor amb els diversos becaris
que han passat per l’Arxiu, perquè crec que és un
deure que tenim els arxivers envers les noves generacions.
El 2006 l’Arxiu Nacional de Catalunya va encarregarme la catalogació i el control dels treballs de digitalització del fons de la família Foxà dipositat a l’AHAT.
Des del principi, el Manel em va fer partícip del projecte arxivístic que havia ideat per a l’AHAT, amb la
qual cosa s’establí una relació més de companys
de feina que no pas de director i subordinat. El
2005 l’Arxiu comptava amb dos ordinadors reciclats
d’altres departaments de l’Arquebisbat i el fitxatge
de la documentació es feia amb fitxes de paper, així
doncs, la tasca de modernització de l’Arxiu, pioner
en la dècada de 1920, quan fou fundat, però que
després de la guerra civil espanyola havia anat perdent pistonada, no semblava fàcil, i no ho va ser.
L’arribada, l’estiu del 2006, del Jordi Altés Martí,
aleshores estudiant d’Enginyeria Informàtica Superior, va ser el primer pas del procés de modernització, amb la creació, al llarg de tres estius, del
programa propi de gestió documental de l’AHAT
basat amb la NODAC. Des de llavors els esdeveniments es van anar succeint molt ràpidament. El
2007 s’inaugurà el web de l’arxiu. El 2008 s’inicià
el projecte de digitalització dels fons documentals i
el dia 10 de setembre de l’any 2009 l’AHAT esdevenia pioner dins els arxius eclesiàstics, tant catalans
com espanyols, a posar a l’abast dels seus investigadors, des del seu web, la documentació digitalitzada, i encara avui continua sent l’únic dels arxius
diocesans de l’Estat espanyol que ofereix aquest
servei. Gran part de l’èxit d’aquesta transformació
de l’arxiu és conseqüència de l’equip de treball que
s’ha anat format al llarg d’aquests anys, primer amb
el Jordi i després amb la Neus Sánchez Pié, responsable de l’Arxiu Capitular de Tarragona i de l’Arxiu
Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.
El 2012 vaig ser coautor del llibre Memòria del setge i ocupació de Tarragona, enguany de l’Església
de Tarragona (1936-1939). Testimonis de la fe, i l’any
vinent veurà la llum Rebus gestis ecclesiae. Crònica dels fets més notables de l’Església de Tarragona
(1734-1930).
En ocasions, quan sento la gent queixar-se per anar a
treballar, penso que mai no hagués pensat que diria
“doncs, a mi, m’agrada anar-hi”. M’estimo l’Arxiu i la
feina que faig i sóc feliç fent-la.

Sessió 6/2013
• Nomenament de la Sra. Pilar Núñez com a representant de l’AAC-GD a la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria
• Presentació del Pla de Comunicació de l’AAC-GD
• Projectes i activitats programats per les diverses
vocalies
Sessió 7/2013
• Explicació del posicionament de l’AAC-GD pel que

fa a la Llei de Transparència i Accés a la Informació
• Activació del Pla de Comunicació de l’AAC-GD
• Acord i estratègia per l’elaboració d’un estudi sobre el mercat laboral del sector professional dels
arxius i la gestió de documents
• Projectes i activitats programats per les diverses
vocalies
Moviments de socis
Altes: 5
Baixes: 3

