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Editorial

La feblesa del Sistema d’Arxius de Catalunya
Aquest mes de febrer ha sortit el volum 36 de la revista Lligall.
Si no l’heu pogut veure, feu-hi una ullada. És necessari. I ho és
perquè fa una reflexió a 2014 de l’estat del Sistema d’Arxius de
Catalunya (SAC) de primer nivell. Ens mancava la perspectiva
dels anys per a avaluar el desenvolupament i la incidència real
de la Llei 10/2001 d’arxius i documents. Ara, des de l’Associació,
fem un primer pas per a fer-ne l’avaluació, però sobretot per
a detectar-ne els elements que serà necessari revitalitzar els
anys vinents. El treball que ha fet el consell de redacció de la
revista Lligall en aquest número és excel·lent i la direcció que
ha assumit la nostra companya Àngels Bernal, encomiable.
Gràcies a la visió mostrada en aquest Lligall ens trobem davant
del primer pas d’una suma d’accions que, al llarg de l’any vinent
i amb la perspectiva final del proper Congrés d’Arxivística del
2015, iniciarem des de l’Associació per fer front a la revisió i la
proposta d’una estratègia potent per a revitalitzar el SAC i tots
els seus agents. Perquè, a més, no hi ha més camí que aquest. I
ara us n’explicarem els motius.
La situació del SAC va ser motiu de reflexió a la reunió que
l’AAC-GD va poder mantenir el 13 de febrer passat amb el Sr.
Ferran Mascarell, conseller de Cultura. Es van detectar, dit a
l’engròs, dues problemàtiques de base. D’una banda, la manca
de lideratge clar en matèria de gestió documental i arxius a la
direcció del SAC. D’una altra, la manca d’estructura executiva
prou sòlida que permetés poder expandir les necessitats de
la Llei 10/2001, disposar d’una estratègia clara en matèria de

gestió de documents, operar amb esperit renovador i permetre
al sector professional competir en el dur període actual. L’AACGD va proposar la reestructuració de la direcció del SAC amb la
creació d’una estructura orgànica de direcció general. Aquesta
proposta, d’entrada, va tenir una primera resposta negativa a
curt termini, però no pas una negativa taxativa a mitjà termini.
La reunió també va servir per a coincidir en el fet que calia una
planificació més clara, amb una projecció a cinc anys vista, que
no descuidés el curt i mitjà terminis emparant-nos en una visió
serena de la problemàtica i prou. En aquest sentit, hi va haver
acord que abans del mes de maig el Departament de Cultura,
per mitjà de la Comissió Permanent del Consell Nacional i del
mateix Consell Nacional, a continuació, presentaria un estat de
la qüestió de la situació dels arxius de Catalunya. Per fer-ho es
presentarien els primers resultats extrets del Registre d’Arxius
de Catalunya, instrument definit pel Decret 190/2009, però no
activat fins fa ben poc per manca de comprensió de les seves
funcions. Aquest instrument és cabdal si es vol dirigir, coordinar
i controlar realment i efectiva el SAC. Sense ell simplement no
sabrem mai l’abast real de la situació i l’estat d’aquest sistema.
És senzill d’entendre, però malgrat això ha calgut esperar el
pressupost del Departament de Cultura de la Generalitat del
2014 per destinar recursos a la seva elaboració. Aquesta decisió
perllonga el compromís manifestat al Consell Nacional d’Arxius
del mes d’octubre passat i n’esperem els resultats amb molt
d’interès. Cal incidir, a més, en la necessitat que les dades que
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apareguin en el Registre d’Arxius siguin obertes i que tothom
qui ho desitgi les pugui explotar adequadament. En un món de
dades obertes no s’entendria d’una altra manera. La direcció
del SAC té una molt bona oportunitat per presentar un producte
a l’avantguarda de les millors administracions públiques.
Saber què hi ha al Sistema i saber com està és prioritari per a
qualsevol òrgan executiu que vulgui coordinar realment alguna
cosa i, sobretot, vulgui implantar polítiques consistents.
I és que la feblesa del SAC es demostra dia rere dia. Començant
per la feblesa demostrada pel Departament de Cultura en
el desplegament continuat de la Llei. Cal recordar quants
municipis de més de 10.000 habitants no disposen de servei
d’arxiu amb la dotació de personal que pertoca? Cal recordar
amb quina sabata i quina espardenya treballen
els arxius comarcals? Cal
recordar
persistentment
les nostres misèries perquè
deixem de marejar la perdiu i
fem passos endavant? És això
el que el col·lectiu professional
demana a la direcció del
sistema. I és que des de la
promulgació de la Llei d’arxius no
hi ha hagut un acompanyament
solvent i regular de la seva
situació. No s’ha desenvolupat
la capacitat inspectora, ni en
matèria d’acompliment de la
Llei ni en matèria d’aplicació
de les taules d’avaluació
documental, a fi d’evitar
pèrdues de documentació
o eliminacions fora de
comunicació. Una de les
seves fortaleses era,
sens dubte, el capítol
IV, que parlava d’accés a
la informació,
i malgrat tot la CNAATD ha fet les
primeres
taules
d’accés el 2009! Ara, en ple disseny de la Llei de transparència
i accés a la informació a Catalunya, l’escassa visibilitat que
la direcció del Sistema ha promogut dels preceptes de la Llei
d’arxius en amplis sectors professionals i socials es nota.
Es nota, i ens passa factura a tots, fins al punt de reiterar la
cara de sorpresa de molts dels agents implicats en l’actual
preparació de la Llei de transparència i accés a la informació
quan hem mencionat aquest apartat legislatiu. En aquest
sentit, la reunió amb el conseller no va ser del tot satisfactòria
i no ens va semblar que es destil·lés un interès contundent
per a explicar i defensar les funcions que la Llei d’arxius
atribueix al Departament de Cultura en matèria d’accés.
Voldríem creure que és un error de percepció nostre, però
creiem que cal més consistència en la defensa de la feina feta
i de les capacitats en matèria d’accés. Cal insistir i no s’hi val
a badar.
El futur de la CNAATD tal com l’entenem està en joc. La part
d’accés vol ser extreta i repartida en altres àrees. Creiem
fermament que desvincular l’accés de la tria i l’avaluació
provocarà una fractura en la comprensió de la gestió de
documents i una gestió diversa i descontrolada de la producció
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i la retenció documental. Es perdrà una visió de conjunt de la
dimensió autèntica, fiable i creïble dels documents. Provocarem
una situació on la qualitat de les dades no serà verificable.
Donarem peu que diferents agents regulin i facin doctrina d’una
mateixa cosa. I quan parlem d’altres agents parlem clarament
de l’Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges i de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades. Confusió, més que claredat.
Diversitat de portes per a atendre necessitats comunes. La
ponència de la Llei de transparència i accés a la informació
hauria de ser molt més amatent en aquests riscos i no tancar
els ulls quan mirem cap endins de les organitzacions. Mirar amb
bons ulls la transparència cap enfora i descuidar, una
vegada més, d’endreçar la casa és a
totes llums erroni. En aquest
sentit, cal reivindicar, tot i les
mancances, la tasca que la
CNAATD ha anat fent aquests
darrers anys. Se n’ha fet molta,
de feina, però continua essent
insuficient.
La solució passa per reforçar
intensament amb recursos
humans i jurídics la capacitat
executiva i inspectora de
la CNAATD.

Com s’ha de fer? Se’ns acuden dues
vies. Una amb una aposta decidida
del Departament de Cultura per a
incentivar-ne el paper i per a explicar-ne la funció. La proposta
que se’ns va transmetre a la reunió amb el conseller va ser la
conversió de la CNAATD en una Comissió d’Avaluació, Accés, Tria
i Transparència Documental. Tanmateix, si això no succeeix, si
això no es defensa amb la convicció (i vehemència) necessària,
la via que defensarà l’Associació serà posicionar la CNAATD
en una conselleria més transversal, més visible, amb més
capacitat executiva i amb la disposició d’interactuar en igualtat
de forces amb altres entitats que fins ara han resolt també
qüestions en matèria d’accés. I això es farà perquè no podem
esperar cinc anys només per veure com farem les coses, sinó
que hem de dedicar els temps vinents a revitalitzar de manera
sòlida el que cal que sigui considerada la veritable estructura
d’estat arxivística del nostre país, i això és, el Sistema d’Arxius
de Catalunya.
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Ja està disponible la formació continuada de l’AAC-GD per a
l’any 2014
Carles Quevedo

Des de començaments de febrer ja teniu
disponible el programa de formació continuada de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AACGD) i l’ESAGED per a aquest any 2014.
El pla formatiu d’enguany està orientat,
com sempre, a promoure el reciclatge
professional i incideix, especialment, en
quatre punts: normativa, desenvolupament professional, documentació electrònica i e-Administració i difusió.
El programa 2014 consta de deu cursos

dissenyats amb la finalitat de donar suport a les necessitats formatives i professionals dels arxivers-gestors de documents. Podeu consultar el programa
complet en aquest enllaç. (http://www.
arxivers.com/formacio.html)
Com a novetat cal destacar l’inici de la
formació no presencial amb l’obertura
de l’aula virtual de l’AAC-GD. Durant la primavera acabarem d’implantar l’aula i de
testejar-ne els requisits i les funcions, i
l’obrirem amb el primer curs a partir del

25 de juny. Enguany hem programat dos
cursos que l’any passat ja es van oferir
en modalitat presencial i que ara creiem
del tot convenient que puguin arribar de
manera fàcil a tots els associats i al sector en general. Per aquest motiu ens hem
decidit a oferir-los en format virtual.
Esperem que aquesta nova modalitat de
formació ens permeti assolir d’una manera més eficient els objectius formatius
de l’Associació.

Un arxiu, dos clics, tres imatges compartides
Mònica Sesma

Des de fa un temps, el web de l’Associació està immers en un profund procés
de canvi i de modernització, tant del
contingut com de la imatge, amb l’objectiu principal de convertir-lo en el portal
de referència de l’arxivística i la gestió
documental a Catalunya.
El web actual ja té uns quants anys,
està una mica desactualitzat i hi manca
dinamisme. Els temps canvien ràpidament i cal anar cap a una eina més visual i dinàmica, que ofereixi una comunicació àgil i fluïda, que reforci la imatge
de marca, en el nostre cas Arxivers de
Catalunya, i que incrementi la nostra visibilitat i l’exposició en línia. Tot plegat,
s’aconseguirà en col·laboració amb la
tasca de difusió feta a través de les xarxes socials. L’AAC-GD en l’actualitat està
present a Facebook, Twitter i s’integra
cada com més en les eines 2.0.
És obvi que cal una representació més
gran del col·lectiu, amb més presèn-

cia gràfica dels arxius i les institucions
associades que comportarà una implicació i identificació també més grans
dels arxius i els arxivers en el projecte
de l’AAC-GD.
Amb aquesta idea ha sorgit el projecte
Un arxiu, dos clics, tres imatges compartides, que sol·licita imatges de documents, espais, edificis, instal·lacions,
estris, béns i elements que representin
la professió. No tingueu por, sigueu imaginatius.

Amb totes les fotografies enviades
l’AAC-GD crearà un banc d’imatges, d’ús
intern, que utilitzarà en tasques de difusió de la professió, les quals inclouen
el disseny de material per a les plataformes web, xarxes socials, publicacions i
publicitat de les activitats organitzades
per l’AAC-GD.
Cal tenir present que les imatges cedides han d’estar elaborades amb la
intenció de permetre’n lliurement la
difusió, reproducció i transformació, si

4 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

Febrer 2014

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-dArxivers-de-Catalunya/222312877835373
Twitter: https://twitter.com/AAC_GD
Web: http://www.arxivers.com/
Projecte imatges: http://www.arxivers.com/un-arxiu-dos-clicks-tres-imatges-compartides
escau. Per aquest motiu el seu ús es
considerarà lliure i sense límits.
Si voleu participar en el projecte Un arxiu, dos clics, tres imatges compartides
tan sols cal que cliqueu el bàner que
trobareu a la portada del web, accedireu

a un senzill formulari en què s’explica
com s’han de penjar les imatges.
Les fotografies han d’estar en format
jpg i han de tenir una resolució mitjana
de 800x600 o superior.
Les imatges s’han d’enviar a través

d’aquest formulari abans del 15 de març
de 2014.
Encara sou a temps de fer-nos arribar
les vostres imatges, animeu-vos!

intrigues, en la història, el paisatge, la
geografia, el fer d’aquest país veí que és
Andorra, que la majoria de nosaltres coneixem poc a fons.
Ara, amb aquesta darrera novel·la, l’Albert Villaró deixa el Pirineu com a escenari i s’inventa una trama més urbana, amb
un seguit d’intrigues polítiques i d’espies,
amb un toc irònic, a partir d’un esdeveniment històric verídic, el Fets d’Octubre.
Què hagués passat si la declaració de

l’Estat Català hagués tirat endavant?
I si no hagués esclatat la Guerra Civil i
hagués continuat la República Catalana
com a forma de govern? I les conseqüències de l’esclat de la Segona Guerra Mundial?
Ja tinc ganes de llegir-lo!
L’Albert ens parla poc de si està escrivint
una nova novel·la. Ens diu: “Marxo uns
dies a Irlanda, que m’he de concentrar”.
Això vol dir que en porta una entre mans.

Destaquem

Albert Villaró, Premi Josep Pla
Patricia Lloveras

Ha estat una bona notícia, no una sorpresa. Ja n’ha guanyat d’altres, de premis, l’Albert.
Quan llegiu aquest article ja haurà sortit
al mercat (6 de febrer) el llibre guanyador, Els ambaixadors, una història de ficció, una història alternativa.
Altres novel·les seves, protagonitzades
pel comissari Boix, com Blau de Prússia,
Premi Carlemany 2006, i L’escala de
dolor, ens van endinsar, amb les seves

Albert Villaró.
Autora: Patricia Lloveras
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A Irlanda escriu, envoltat d’un altre paisatge. Després vénen les presses de les
dates d’entrega, a corre-cuita corregir,
les galerades, les visites a l’editorial...
una feinada!
És un company polifacètic, sempre actiu:
els arxius, les novel·les, la família, l’arqueologia, les reunions amb els amics,
sobretot “les botifarres”, les excursions
pel riu acompanyat de la seva gossa, la
música amb la tiorba i un llarg etcètera. I

si voleu passar una bona estona, us recomano la lectura dels articles al seu bloc
del Diari d’Andorra. Són molt i molt bons!
Quan va ser lo secretari de la Junta, el
seu bon humor i el toc d’ironia ens feien
passar bé els temes per tractar sobre
l’arxivística i la gestió documental en el
món associatiu. Sempre he pensat que
es podria fer un recull dels missatges
amb què ens convocava als membres de
la Junta.
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El Premi Josep Pla, instaurat l’any 1968
per l’Editorial Destino, fa saber el guanyador la nit del dia Reis. Aquest any un
company nostre ha obtingut aquest reconeixement literari tan prestigiós.
Des d’aquest apartat del Butlletí de
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, el felicitem i l’animem a continuar escrivint i publicant
altres novel·les.
Enhorabona, Albert!

Jornada: El dret a l’oblit a Europa
Jordi Serra

Es diu que les dades són el petroli del segle XXI. Un petroli que creem tots nosaltres, moltes vegades de forma gratuïta,
però que adquireix cada cop més valor a
mesura que aquestes dades es multipliquen, es relacionen i es publiquen. Tots
coneixem algú que ha intentat eliminar
una fotografia de Facebook i no ha pogut,
o que ha vist aparèixer les seves dades
en una cerca a Google fins i tot després
d’haver-les despublicat d’Internet, o que
ha descobert que el cotxe de Google
Maps va passar per davant de casa seva
l’11 de setembre. Diàriament rebem trucades i correus basats en informació que
desconeixíem que estigués en mans de
determinades empreses, naveguem per
Internet i descobrim que les pàgines ens

D’esquerra a dreta, Pere Simón, professor de
Dret Constitucional a la Universitat
de Girona, i Maria Àngels Barbarà, directora
de l’APDCat.
Autor: Jordi Serra

identifiquen, o veiem reutilitzats sense
el nostre consentiment continguts que
hi hem publicat. Tots, en definitiva, sentim cada cop més la necessitat de poder
decidir quina informació nostra, generada per nosaltres o que parli de nosaltres,
ha de ser pública, i quina ens agradaria
ocultar o eliminar.
Aquesta necessitat ha portat a parlar,
des del punt de vista jurídic, d’un possible nou dret anomenat dret a l’oblit. Quan
el gener del 2012 la comissària europea
de Justícia, Viviane Reding, va presentar
la proposta de Reglament europeu de
protecció de Dades relatiu a la protecció
de les persones físiques, pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, un dels punts que

va causar més enrenou fou la inclusió
del reconeixement de l’anomenat dret a
l’oblit. Immediatament el col·lectiu arxiver es va posar en peu de guerra, i diverses associacions professionals, entre
elles l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya, van publicar
opinions en què alertaven del risc que
una interpretació excessiva d’aquest
dret podia representar per a la configuració del futur patrimoni documental.
El passat 28 de gener va tenir lloc al Palau
Robert de Barcelona la Jornada: El dret a
l’oblit a Europa, organitzada per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), amb l’objectiu d’analitzar els reptes
funcionals i jurídics que planteja el reconeixement d’un dret a l’oblit. La hipòtesi
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Santiago Farré, cap de l’Assessoria Jurídica
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Autor: Jordi Serra

de partida era si estem realment davant
d’un nou dret, i si el seu reconeixement
ens vindrà d’Europa i en breu.
En primer lloc, els ponents van constatar
els conflictes entre drets individuals que
la informació digital origina, una informació per defecte perenne, permanentment
localitzable i accessible 24x7 i, gràcies a
la traçabilitat, en absolut anònima ni per
al publicant ni per a l’accedent. Aquest
escenari es va confrontar amb un arsenal normatiu (LOPD) que a dia d’avui ha
esdevingut tecnològicament obsolet.
Així, tot reconeixent que el dret a l’oblit i la
supressió de les dades és una aspiració
legítima, es van enumerar els nombrosos
pilars que en una tradició jurídica civilista
com la nostra fonamenten el dret a l’oblit,
i que van des del control de la identitat
personal fins a la dissociació de les dades personals en publicació de sentènci-

es o la figura jurídica de l’amnistia (dret a
equivocar-se i tornar a començar).
Però és la supressió realment la solució?
Fins a quin punt és lícita i fins a quin punt
és tècnicament factible? Tots els ponents coincidiren en el fet que no és lícit
esborrar el passat, ni cap norma reconeix
el dret a alterar la memòria ni a reescriure la història per omissió. És més, es va
convenir que el dret d’autodeterminació
informativa no es pot entendre, en el
context de la Xarxa, com el dret a decidir
el que s’opina sobre un mateix o a exigir
que algú ens oblidi.
Si observem la proposta inicial de Reglament europeu de protecció de dades, veiem que parlava específicament del “dret
a l’oblit i a la supressió” (article 17). La
proposta actual, resultat de les esmenes
derivades de l’informe de la Comissió de
Llibertats Civils, Justícia i Assumptes

d’Interior del Parlament Europeu (LIBE),
ja parla només del “dret a la supressió”,
sense utilitzar el terme oblit. I quan analitzem els motius que poden portar a la
supressió de dades, observem que coincideixen pràcticament amb els que ja
emparen actualment el dret de cancel·
lació, és a dir:
• Que les dades ja no són necessàries
per al fi per al qual foren recollides.
• Que el propietari de les dades n’ha retirat el consentiment.
• Que ha expirat el termini de conservació autoritzat.
• Que l’interessat s’oposa al tractament,
o aquest no s’ajusta al que fou autoritzat.
• Que s’han obtingut de forma fraudulenta o una autoritat judicial ho ordena.
La supressió implica també l’eliminació
dels hipervincles a les dades personals, o
qualsevol rèplica o còpia. La proposta de

BIBLIOGRAFIA
• Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD). “Nota de premsa: Quan el dret a l’oblit s’emporta
per endavant el patrimoni europeu?”, maig del 2013. Disponible a http://www.arxivers.com/publicacions/noticies/806-nota-de-premsa.html (consulta: 20 de febrer de 2014).
• Davara, Miguel Ángel. “La propuesta de Reglamento Europeo en Protección de Datos y sus implicaciones en el trabajo de
los abogados”, novembre del 2013. Disponible a http://www.abogacia.es/2013/11/13/la-propuesta-de-reglamento-europeo-en-proteccion-de-datos-y-sus-implicaciones-en-el-trabajo-de-los-abogados/ (consulta: 20 de febrer de 2014).
• Matas, Josep. “Sobre l’eliminació de les dades personals”. Legalment (blog), agost del 2012. Disponible a http://www.legalment.net/2012/08/06/sobre-leliminacio-de-les-dades-personals/ (consulta: 20 de febrer de 2014).
Programa de la Jornada: http://www.apd.cat/media/2769.pdf (consulta: 20 de febrer de 2014).
• Simó, Pere. “El dret a l’oblit en l’univers 2.0”. BiD; Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, número 28, juny de
2012. Disponible a http://bid.ub.edu/28/simon1.htm (consulta: 20 de febrer de 2014).
• Simó, Pere. “El repte del dret a l’oblit a Internet”. A: Jornada: El dret a l’oblit a Europa, Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
gener del 2014. Disponible a http://prezi.com/mr2vxfcwxkll/el-repte-del-dret-a-loblit-a-internet/ (consulta: 20 de febrer de
2014).
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Reglament especifica que quan el responsable del tractament hagi autoritzat un
tercer a publicar les dades personals, es
considerarà el responsable d’aquesta publicació, cosa que afecta en l’àmbit públic
els diaris oficials, en què el responsable
esdevé l’òrgan administratiu que sol·licita
publicar una disposició, no el diari oficial.
El mateix reglament estableix les excepcions a la supressió de dades, entre les
quals preveu l’exercici del dret a la llibertat
d’expressió, les dades que calgui conservar a efectes provadors, les dades amb
finalitats de recerca històrica, estadística
o científica, les dades d’interès públic per
motius sanitaris o qualsevol altre regulat
en la legislació d’un estat membre.
Les conclusions que es van extreure de
la Jornada foren les següents:
1. No estem davant d’un nou dret. El dret

a l’oblit, tal com el planteja la proposta
de Reglament, no és més que una extensió dels drets de cancel·lació i oposició
al tractament de dades personals, des
de fa temps reconeguts a l’ordenament
jurídic comunitari (Directiva 95/46/CE)
i estatal (Llei orgànica 15/1999 i Reial
decret 1720/2007).
2. En cas que finalment existís, probablement el dret a l’oblit tindria impacte
sobretot pel que fa a la publicitat i accessibilitat de les dades, no tant a la seva
tinença ni conservació, en la línia del que
s’anomena caducitat de l’interès públic.
És a dir, esdevindria més proper al dret
d’oposició que no pas al de cancel·lació,
i els supòsits de denegació del dret serien pràcticament els mateixos. Cal afegir
que en cap cas es planteja com un dret
absolut, sinó que caldria establir-lo cas
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per cas.
3. En tot cas, és recomanable explorar
alternatives metajurídiques a la satisfacció d’un hipotètic dret a l’oblit en la
publicació d’informació a Internet, com
l’ús de Robots.txt, metatags d’exclusió
de robots indexadors, eines de gestió de
reputació en línia, i exigència de privacitat en el disseny de les xarxes socials.
4. L’objectiu de la Comissió LIBE era que
el text reformat i definitiu del Reglament
es votés de forma plenària al Parlament
Europeu el març del 2014. Tot apunta
que aquest termini no s’acomplirà, amb
la qual cosa l’aprovació del Reglament
quedarà en suspens fins passades les
eleccions europees.

Desena sessió dels Espais de Gestió del Coneixement
Alberto Biarge / Arnau Guardiola

El passat 10 de febrer de 2014 es va
celebrar la desena sessió dels Espais
de Gestió del Coneixement, organitzats
pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La
jornada va tractar sobre la certificació
digital i va tenir com a ponents Luís Ángel
Fernández Hermana, director del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación, i
Ruth Sala Ordóñez, directora de Legal
Consultors.
La sessió va transmetre el considerable
desconcert i desconfiança que generen
l’aplicació de les noves tecnologies dins
de l’àmbit jurídic. La vulnerabilitat a Internet és tan gran que la pèrdua o robatori
de dades, els assetjaments o la suplementació d’identitats, entre altres delictes, són a l’orde del dia: Facebook, WhatsApp, Instagram... no són bons aliats. Ens
hem alfabetitzat digitalment, però ens
manca educació digital per a assegurar
l’autenticitat, la validesa, la fiabilitat,
l’accessibilitat i la conservació dels documents electrònics, aspectes que, fins fa
poc, pràcticament només interessaven
als professionals de l’arxivística i la gestió dels documents.
Des d’un punt de vista pràctic es van ex-

plicar les eines de certificació, alternatives a les actes notarials o altres serveis
com el BuroFax, i amb plena validesa legal –segons diuen–, com ara:
• ActaNavegación: un servei web amb el
qual es poden fer captures de la navegació per Internet per obtenir una prova legal amb garantia d’integritat i acreditació
fefaent del moment d’inici i finalització.
Aquesta aplicació pot ser útil en casos
en què s’hagi de justificar el contingut
d’un web o assegurar el contingut d’una
transacció, per exemple, en el comerç en
línia.
• ActaMobile: un servei –amb patent de
la Universitat de Saragossa– de captura
d’imatge i posició GPS per a smartphones
amb datació de temps, que garanteix la
integritat de la captura. Aquesta aplicació pot ser útil en casos en què s’hagi de
justificar una infracció en una localització concreta o una infracció de trànsit,
per exemple.
• EEVid: un servei per a certificar que el
contingut d’un determinat missatge ha
estat lliurat a un tercer amb la certificació del contingut i del temps. Actualment,
aquest sistema està en funcionament i
en algun cas ja s’ha utilitzat.
Tal com es va dir en la conclusió de la

Luís Ángel Fernández Hermana i Ruth Sala
Ordóñez durant la presentació de la seva
ponència. Autor: CEIFE.

sessió, “cal un ús conscient i responsable de la xarxa i de les dades”, ja que a
Internet, al ciberespai, el que no es veu
representa més del 80%. Així, cal afegir
que un dels ponents va comentar la manca de professionals preparats per fer
front a aquests reptes. Tot i que fa anys
que ens dediquem a tots aquests temes
i que som la professió que més esforços
dedica a la gestió de documents electrònics i la que més experiència en té, som
els menys visibles. No obstant això, en
un futur pròxim, s’obriran noves oportunitats laborals en l’àmbit jurídic.
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Exposició “El Daguerre de Sants. Memòria d’un barri”
a l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
Acte d’inauguració de la placa commemorativa
i de l’exposició
Santi Lopera / Olga Garcia

El dia 20 de gener vam assistir a la inauguració d’aquesta original i entranyable
exposició que ha volgut combinar l’interès per la fotografia com a document
d’arxiu, la preservació de la memòria històrica i la participació ciutadana.
Després de la descoberta d’una placa
commemorativa posada per la Comissió
de la Memòria Històrica a la façana de
l’estudi fotogràfic, amb la presentació de
Jordi Martí, regidor del districte, i Maria
de los Santos Garcia Felguera, presidenta
de Fotoconnexió, a les 19 h el regidor del
districte i la presidenta de Fotoconnexió,
acompanyats de la Susanna Muriel, coordinadora del projecte, inauguraven l’exposició a la Sala Anselm Cartañà de l’Arxiu
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc.
La mostra ha estat concebuda i organitzada per l’associació Fotoconnexió, que
després de més de dos anys de recerca
històrica ha rescatat la història d’aquest
estudi fotogràfic de barri, l’ha documentat i l’ha fet arribar a tots els ciutadans
que s’hi vulguin acostar.
Fotografia Daguerre és un estudi fotogràfic situat al número 78 del carrer de Sants
de Barcelona, construït expressament, ja
fa prop de cent anys, com a taller de fotografia pel fotògraf Martí Bonet. És un dels

Per saber-ne més
http://www.fotoconnexio.org/
http://eldaguerredesants.wordpress.com/
http://bgiribet.blogspot.com.es/p/articles.html
http://fotodaguerre.es/
pocs estudis en la seva tipologia que encara es manté en actiu a la ciutat i, actualment, el regenta Francesc Tàpia Bonet,
la tercera generació de fotògrafs.
L’exposició s’articula en una sèrie de plafons que, tot reflectint la vida del mateix
estudi, ens traslladen al lloc on els veïns
del barri han vingut a subratllar amb una
foto les ocasions importants de les seves
vides: trobades amb els amics, casaments, comunions, naixements o, excepcionalment, alguna defunció, els quals, a
través de les seves imatges, ens apropen
als moments i a les persones que hi apareixen i, per descomptat, a la biografia
d’en Martí Bonet, el primer fotògraf de la
família, els seus successors i el treball
realitzat en aquesta centenària i singular
galeria fotogràfica.
A la mostra també vam tenir l’oportunitat
de veure el projecte refotogràfic de Ricard Martínez, “Polímers”. Una refotografia és una imatge composta per diverses

imatges, on es confronta un mateix lloc
en moments diferents, construïda en diversos instants, i observada sempre des
de l’esdevenidor.
Vam acabar el recorregut per l’exposició
en un racó ben especial, dissenyat tal
com si es tractés d’un petit plató d’estudi
fotogràfic i en el qual ens podem retratar
per copsar el moment i penjar la fotografia a la galeria d’Instagram amb el hashtag #eldaguerredesants.
Totes les persones que vulguin fer arribar fotografies realitzades a l’Estudi
Fotografia Daguerre ho poden fer o bé
dirigint-se a l’Arxiu de la seu del Districte
de Sants-Montjuïc (matins de 10 a 14 h)
o bé per correu electrònic, a l’adreça daguerredesants@fotoconnexio.org.
Us convidem a visitar la mostra, que romandrà oberta fins al 20 de març. Horaris
de visita: de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 20 h a l’Arxiu Municipal del
Districte de Sants-Montjuïc (Sala Anselm
Cartañà).
L’associació Fotoconnexió i la significació d’”El Daguerre de Sants”

Rètol de l’estudi fotogràfic Daguerre i placa
commemorativa
Autor: Santi Lopera

Fotoconnexió és una entitat sense ànim
de lucre que encara no té ni tres anys de
vida però que ha aconseguit aglutinar un
potent grup de professionals que comparteixen un interès comú pel patrimoni
fotogràfic i audiovisual. Treballen per
salvaguardar i conservar aquest patrimoni i per difondre’l mitjançant activitats
com ara cursos, exposicions, debats, etc.
Entre els seus membres hi trobem fotògrafs, investigadors, professors universitaris, bibliotecaris i també arxivers.
Un dels aspectes més interessants del
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projecte “El Daguerre de Sants” ha estat
la gran participació ciutadana que ha
suscitat, ja sigui amb aportacions econòmiques, mitjançant el projecte de microfinançament (http://www.potlatch.
es/proyecto/109), o amb l’aportació de
fotografies personals, que han estat digitalitzades i penjades al web del projecte
com a testimoni directe de l’activitat ininterrompuda de l’estudi durant els seus
gairebé cent anys de vida.
La significació del Daguerre no radica
només en el seu fons fotogràfic, veritable mirall de la història quotidiana dels
veïns de Sants que regularment acudien
a l’estudi a retratar-se, sinó que l’edifici
va ser dissenyat i construït com a estudi
fotogràfic amb una galeria en el pis superior que disposava de vitralls per a aprofitar la llum solar. També es conserven
càmeres fotogràfiques antigues i altres
estris per a il·luminar i revelar. Per tant,
en un únic espai es concentra patrimoni
fotogràfic i patrimoni arquitectònic, que
il·lustra la memòria col·lectiva del barri i
permet estudiar la història de la fotografia a la ciutat.
Tres productes finals quedaran com a
testimoni de l’èxit del projecte d’El Daguerre: la placa col·locada a l’edifici
de l’estudi, l’exposició que ara es pot
veure a l’Arxiu Municipal del Districte de
Sants-Montjuïc i un llibre que veurà la
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Un altre projecte en què Fotoconnexió ha participat i del qual sentirem molt a
parlar properament és el del rescat d’un fons fotogràfic (1.400 negatius) de la
Guerra Civil, que s’ha descobert que pertany a Francesc Boix. La Comissió de la
Dignitat va adquirir el fons per 7.500 € en una subhasta gràcies a l’aportació econòmica de 47 persones, l’editorial Ara Llibres i la revista Sàpiens. El fons quedarà
dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
http://www.fotoconnexio.org/projectes/fons-francesc-boix/

Acte d’inauguració de l’exposició “El Daguerre
de Sants”. D’esquerra a dreta: Maria de
los Santos Garcia Felguerra, presidenta
de Fotoconnexió; Jorid Martí, regidor del
districte de Sants-Montjuïc, i Susanna Muriel,
coordinadora del projecte.
Autor: Santi Lopera

llum pròximament i que recollirà l’experiència. Malauradament, l’edifici de l’estudi
fotogràfic està afectat per la Llei d’arrendaments urbans (LAU) i hi ha el perill que
una forta pujada del lloguer condueixi al

tancament de l’estudi. Al llarg dels mesos
vinents veurem si és possible evitar un
final tan trist per a una entitat tan significativa en les vides dels veïns de Sants i
en la història de Barcelona.

La restauradora Dolors Velasco imparteix una sessió de
formació sobre la neteja, conservació i restauració de paper
i pergamí a l’Arxiu Històric de Girona
Joan Ferrer

El dissabte 1 de febrer va tenir lloc a l’Arxiu Històric de Girona una jornada de formació dedicada a proporcionar coneixements bàsics i pràctiques adients per a
la conservació i restauració de documentació en suport paper i pergamí. La iniciativa va sortir en detectar les necessitats
d’alguns usuaris del nostre arxiu quan es
troben amb problemes de conservació,
quan han d’afrontar certs aspectes essencials per a la millora de la documentació i quan les condicions ambientals i
la neteja dels llocs on conserven la docu-

mentació no són les més adequades per
a cadascun dels suports.
La jornada va comptar amb una nombrosa assistència –es van exhaurir les
places disponibles. El perfil dels inscrits
anava des del particular que disposa de
documentació personal o patrimonial
i que vol assegurar-se que la conserva
en les millors condicions possibles i millorar-les, si cal, fins al professional dels
arxius i biblioteques que ha de fer front a
diversos problemes de conservació de la
documentació.

La sessió, forçosament condensada durant el matí quant als continguts, es va
desenvolupar amb agilitat per part de
la Sra. Velasco. Per mitjà de nombrosíssims exemples visuals –i també de reals,
proporcionats pels fons de l’Arxiu Històric– es van resseguir i comentar totes
les patologies més comunes que poden
afectar els suports documentals i, lògicament, la manera més eficient –algunes
de ben simples– de combatre-les. Es va
fer un especial esment a les diferències
de composició dels suports paper i per-
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Autor: Dani Bosch. AHG

gamí, que forçosament impliquen determinades accions correctives. També es
van poder veure els materials emprats
més habitualment en la conservació de
la documentació –camises, fundes, carpetes...– i les eines que s’utilitzen més
freqüentment en el tractament i restauració. Els consells i els suggeriments per

a minimitzar l’alteració de la documentació i per a millorar-ne les condicions de
preservació es van anar intercalant en el
discurs de la Sra. Velasco.
En definitiva, considerem molt positiva
l’activitat organitzada. Som conscients
que un centre d’arxiu, entre moltes altres
funcions, ha de promoure la conservació

de la documentació personal o patrimonial que conserven els particulars. Sessions com aquesta, gràcies als coneixements de la Sra. Velasco i a l’interès
demostrat pels assistents, contribueixen a preservar la petita memòria personal de les comunitats.

LLIGALL 36
Àngels Bernal

Ja ha sortit el Lligall número 36, l’anuari del 2013. En aquesta ocasió la secció
principal està dedicada a reflexionar
sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya
(SAC). Pensar detingudament sobre el
nostre sistema d’arxius no és una tasca
fàcil. En l’encàrrec inicial es va demanar
als autors que fessin valoracions ponderades i, si era el cas, crítiques constructives i autocrítiques, però que estalviessin
judicis i lloances gratuïtes, així com les
crítiques destructives, que no aporten
res. Per a tractar un tema tan important
per al nostre col·lectiu, cal molt més que
una desena i escaig d’articles. Tanmateix, les opinions expressades al Lligall
36 són una oportunitat per a començar a
parlar-ne amb més profunditat.
El dossier sobre el SAC comença amb
l’article de Joan Boadas, que fa un breu
balanç de la Llei 10/2001, d’arxius i documents. L’any 2003, des de l’editorial
d’aquest mateix Butlletí, es va fer la primera valoració de la Llei amb el resultat

de “balanç 0”. Deu anys després serà
interessant comparar ambdós textos. El
segon article, de Lluís-Esteve Casellas,
posa l’accent en les expectatives que la
Llei va crear en l’àmbit de la gestió de
documents i els resultats obtinguts fins
ara. El tercer és un recull de textos sobre
arxius del SAC. Set autors exposen el seu
parer –punts de vista personals, en cap
cas institucionals– referent a la situació
actual dels arxius del SAC, l’Arxiu de la
Corona d’Aragó i els arxius de protocols
notarials (Ramon Planes); els arxius
centrals administratius de la Generalitat de Catalunya (Núria Casanovas);
la Xarxa d’Arxius Comarcals (Joaquim
Carreras); l’Arxiu Nacional de Catalunya
(Àngels Bernal); els arxius municipals
(Jordi Piqué i Montse Pons), i els arxius
de les diputacions provincials i els arxius
eclesiàstics (Rafel Ginebra). El darrer article del dossier, a càrrec de Joan Antoni
Jiménez i Josep Conejo, tracta del perfil
professional d’arxiver-gestor de docu-

ments i de la seva transformació.
A més, aquest número de Lligall inclou
l’entrevista amb el doctor Josep Fontana, dos articles sobre treballs del Màster en Arxivística i Gestió de Documents
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de l’ESAGED-UAB (curs 2011-2012), diverses propostes didàctiques de l’Arxiu
Municipal de Viladecans i la memòria de
les activitats de l’Associació del 2012.
Referent als treballs de màster, l’article
d’Isaac Álvarez tracta de la producció
documental municipal durant la transició de l’antic règim al nou estat liberal
(1834-1844) i el d’Helena Escobar està
dedicat als fons històrics dels teatres de
la ciutat de Barcelona.
El Lligall 36 és el darrer dels quatre anuaris (2009, 2010, 2011-2012, 2013)
publicats pel cinquè Consell de Redacció
de la revista. Amb l’edició del número 36
s’acomiada el Consell format per Salvador Cabré, Miquel Casademont, Rafel
Ginebra, David Iglesias, Antoni Mayans,
Raimon Nualart, Jordi Piqué, Ramon Planes, Montse Pons, Núria Postico, Joan
Soler, M. Luz Retuerta (vocal de publicacions de l’AAC-GD), Núria Casanovas (coordinadora) i Àngels Bernal (directora).
El total dels quatre anuaris sumen més
de seixanta articles i més de mil quatre-centes pàgines. El Consell de Redac-
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ció, d’acord amb els plantejaments inicials, ha treballat perquè Lligall continuï
sent la revista de referència, qualitat i
rigor sobre arxivística.
Amb la voluntat de fomentar-ne la lectura, s’han introduït petits canvis en el
disseny i els continguts, tot i que se n’ha
mantingut la periodicitat anual i el format
en paper de 24x17 cm. Si bé es plantejà
la possibilitat d’aconseguir més recursos
econòmics a través de publicitat, s’ha
mantingut el finançament per subvenció.
Així, ha canviat l’estructura. Les tres seccions “Arxivística”, “Experiències” i “Informació” s’han substituït per les següents:
“Tema principal”, “Història arxivística”,
“Entrevista”, “Consideracions sobre...” i
“Informació de l’AAC-GD”. Els anuaris de
2009 i 2010 incloïen també les seccions
“Actualitat arreu del món”, “Singularitat
i/o innovació a Catalunya”, “Enquesta”,
“Recensions”, “Recursos web” i “Lliçons
de...”.
S’ha tingut cura de formalitzar els drets
d’autors del material publicat, i s’ha creat
una base de dades per consignar la infor-

mació sobre els articles publicats des del
l’any 1988 fins ara.
Pel que fa a la difusió, en la línia iniciada
pel Consell de Redacció anterior, s’han
fet gestions per incloure Lligall al dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert
(RACO). Encara no hi és. Tanmateix, tots
els articles ja són accessibles al web de
l’AAC-GD, amb l’única excepció dels del
darrer número, que s’incorporaran quan
surti el següent.
La presència a les xarxes socials, en concret a Twitter, ha estat tímida. Les piulades amb l’etiqueta #Lligall s’han fet per
donar notícia de l’aparició d’un nou exemplar i dels articles que s’hi poden trobar.
El Lligall número 36 tanca aquest capítol
de la revista. Gràcies a totes les persones
que d’una manera o altra han fet possible
els quatre darrers anuaris. Ara s’obre una
nova etapa. Un nou equip ple d’il·lusió
continuarà fent de Lligall, la revista catalana de referència, qualitat i rigor sobre
arxivística.

tament l’entorn muntanyenc que defineix la serra de Collserola– i el moment
temporal en què van ser realitzades,
l’inici del segle XX, l’època en què la ciutat
creixia per acostar-se cap als pobles de
l’entorn que s’acabava d’annexionar.
Amb la voluntat de donar-hi una divulgació més àmplia, s’acompanya d’una
exposició virtual i d’un catàleg. Aquesta

és una política de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, que produeix cada any una
gran exposició amb fotografies dels fons
propis, i en deixa testimoni permanent a
través de la web i de les edicions.
A més, aquests mitjans ofereixen noves
perspectives que complementen l’exposició. La web permet ubicar les imatges
sobre un plànol actual, la qual cosa es pot

La proposta

Entorn 1900
Montserrat Flores

Fins al 17 de maig es pot visitar a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona l’exposició “Entorn 1900”, que mostra 150 imatges del
fons cedit per la dibuixant Lola Anglada
l’any 1973.
El plantejament de l’exposició la fa especialment interessant, ja que, d’una banda, aprofundeix en els continguts de les
imatges i, de l’altra, aborda la realitat de
les fotografies com a documents.
Les imatges ens acosten a l’entorn del
1900 en el doble sentit que volgudament
s’ha donat al títol de l’exposició: l’espai
geogràfic que retraten –els límits geogràfics de la ciutat de Barcelona, concre-

Lloc:
Dates:
Horari:

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Plaça Pons i Clerch, 2, 2a planta
fins al 17 de maig de 2014
de dilluns a dissabte de 10 a 19 h. Festius tancat
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Autora: Montserrat Flores

utilitzar, per exemple, per a desplaçar-se
a la ubicació indicada i, amb l’ajuda d’un
dispositiu mòbil, observar el contrast entre la fotografia i la situació actual.
El catàleg, en format de butxaca (gairebé
de postal), acompanya les imatges amb
dos articles que de manera condensada
i planera aborden el doble plantejament
esmentat: el comissari Rafel Torrella explica el procés d’ingrés del fons, d’identificació de les imatges i d’atribució dels
autors, i Jaume Subirana ofereix un recorregut literari pels espais fotografiats
a l’exposició i els embolcalla amb textos
literaris de l’època.
Les fotografies
Una maleta de fusta plena de capses
de negatius i carpetes amb positius és
l’origen d’aquesta exposició, i també
d’una apassionant recerca de qui podrien haver estat els autors dels tres blocs
d’imatges: negatius sobre vidre amb elements de paisatge natural, negatius en
plaques esteoroscòpiques amb imatges
de romiatges i actes festius, i positius
sobre paper amb tractaments artístics i

classificats per temes.
Observant els enquadraments, els indrets triats, les marques comercials dels
materials fotogràfics i la relació directa
d’algunes imatges amb fotografies ja
conegudes dipositades en diversos ar-

xius, els tècnics de l’AFB van determinar
que es tractava d’un fotògraf afeccionat
o més d’un, probablement Frederic Bordas Altarriba i Jaume Anglada Corominas.
En el seu article, Rafel Torrella ens presenta el perfil d’aquest tipus de fotògrafs

Autora: Montserrat Flores
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Dijous gras, Pedralbes, c. 1900. AFB.
J. Anglada (atribuït)

i esbossa quins motius els impulsaven a
recórrer la serra i quina mirada hi adoptaven.
A més, per tal que el visitant tingui una
experiència més propera a la concepció
inicial que van tenir aquelles fotografies,
al final de l’exposició hi ha un aparell per
a visualitzar les imatges estereoscòpiques.
La memòria de l’entorn
Mentre recorrem l’exposició oscil·lem
entre la contemplació de paisatges inèdits per als espectadors d’avui i la sorpresa d’identificar, en la major part dels
casos gràcies als peus de foto, un edifici
o un topònim que ens resulten familiars,
però que estan immersos en un paisatge
absolutament desconegut per a nosaltres. Ens transporta a arbres, marges, turons i, sobretot, punts d’observació que
es troben sota la ciutat actual i que avui
són irreproduïbles.
Trobem les imatges instal·lades en tres
blocs, que responen a l’enfocament amb
què els autors es van acostar als diferents racons de Collserola: experimentar,
registrar, documentar.
En primer lloc, veiem aspectes del paisatge d’aquests indrets (rieres, boscos,
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Horta i Turó de la Peira, c .1900. AFB.
J. Anglada (atribuït)

ponts, carrers...) tractats amb voluntat
artística. Aquestes imatges mostren
una part del fons formada per positius
d’època, que permeten comprovar que el
fotògraf experimentava amb els negatius
i els sotmetia a diferents coloracions, viratges i textures fins a obtenir-ne positius diferents. Una vitrina situada enmig
d’aquest espai mostra alguns d’aquests
jocs de positius i, també, càmeres fotogràfiques del moment que ens remeten a
les condicions de creació del document.
El segon bloc d’imatges és el més nombrós. Els fotògrafs van recórrer la serra i
van registrar cadascun dels edificis que
s’hi podien veure en aquell moment: masos en ús, cases abandonades, ermites,
torres d’estiueig, petits nuclis de població, monestirs i fortificacions en ruïnes i
nous edificis que s’hi alçaven aprofitant
l’amplitud de l’espai i els nous usos lúdics de la muntanya (escoles de les teresianes i dels escolapis, primer pavelló

del Tibidabo).
I, finalment, entrem en un àmbit d’imatges amb protagonistes humans. En
aquestes, els fotògrafs van voler documentar els usos de la muntanya i es van
fixar especialment en les diferents formes d’oci que aquest espai oferia, tant
a les persones que hi vivien –les festes
que celebraven– com als barcelonins
del pla que s’hi acostaven per fer aplecs
i fontades.
En arribar a aquest punt de l’exposició, el
visitant, que ja ha familiaritzat la seva retina amb l’espai d’aquest “Entorn 1900”,
pot endinsar-s’hi com feia qualsevol altre
un segle enrere. D’aquesta manera, pot
adoptar una visió etnogràfica de l’espai
protagonista, identificar-se o no amb les
motivacions dels seus habitants –gaudir, distreure’s, passejar, jugar, socialitzar-se– i preguntar-se fins a quin punt
som diferents d’aquestes dones, homes
i criatures que hi veiem.

Per saber-ne més
Arxiu Fotogràfic de Barcelona: http://arxiufotografic.bcn.cat/
Exposició virtual: http://arxiufotografic.bcn.cat/entorn1900/index.html#.Uw9njV7T2EO
Catàleg: http://arxiufotografic.bcn.cat/ca/entorn-1900-0
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De l’arxiu a l’arxiver

Jordi Enfedaque i Novell
Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita
Sé que puc pecar de poc original si us
confesso que, entre les meves primeres
preferències laborals, l’opció d’arxiver
no va acompanyar mai la de bomber, astronauta o futbolista. Per no dir que gran
part del meu currículum professional
està ple de tastos tan diversos com allunyats de la meva feina actual. Potser l’extrem el trobaríem durant els anys en què
em vaig guanyar la vida fent música. Amb
la gralla sota el braç, vaig tenir la sort de
veure món i que es fes gran aquella part
de mi que necessitava una empenta.
I també que la llicenciatura d’Història
s’allargués més del que tocava!
Acabada l’aventura “artística”, el futur
pintava negre si m’havia de valer d’una
llicenciatura amb poc horitzó professional i la solució va ser complicar-me
l’existència i acompanyar les tardes del
meu darrer any i mig de carrera cursant
un Cicle Formatiu de Grau Superior. I amb
dos títols sota el braç, vaig corroborar
com n’estan, d’allunyats, el món formatiu i el laboral. Aquell cicle en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques no
cobria les necessitats d’uns empresaris
que em van aprofitar més per descriure
manuals d’ús o fer de comercial, que per
desenvolupar aquells estudis amb tanta projecció. Com que tampoc es cobrien
les meves expectatives, vaig llençar-me
de cap al món de les oposicions i, amb
el doble propòsit de ser més competent
en les fases de concurs i ampliar el meu
perfil laboral, vaig cursar el Postgrau en
Difusió de Fons Arxivístics de la URV.
Mentrestant, la fortuna em va situar en
el moment precís i en el lloc adequat, i
em va obligar a acabar precipitadament
les pràctiques del postgrau que feia a
l’Arxiu Municipal de Cambrils per encarregar-me d’un projecte nou a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. La mateixa fortuna va fer que, d’ençà fins ara,
hagi d’agrair a molta gent que confiés en
mi, que m’acompanyés en les primeres

Autora: Montse Capafons

passes, que em fes descobrir la magnífica solidaritat entre arxivers i que em
donés aquesta professió.
Ara bé, més que arxiver, sóc arxiver municipal. Si un fet m’ha perseguit durant
tota la meva vida ha estat la necessitat de ser autodidacta. I no cal dir que
aquesta constant pot ser molt dura,
però també et pot fer capaç de formar
part del col·lectiu tot terreny de l’arxivística: els arxivers municipals. Aquells

professionals que vaguen sols per espais habitats per lligalls que desborden
prestatgeries, caixes plenes de pols,
àmfores, fotografies, llibres, tinters; que
s’enfronten a llargues escales carregant
metres i metres lineals de documentació; que engeguen l’ordinador cada matí
amb la por de descobrir una altra actualització normativa; que s’han de formar i
formar sense parar ara amb un curs, ara
amb un Postgrau en Gestió, Preservació
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i Difusió d’Arxius Fotogràfics; que són
tècnics, auxiliars, mecànics, assessors
legals, gestors culturals i psicòlegs i,
sobretot, que han de saber pronunciar
correctament la paraula no per a sobreviure en el món de l’Administració més
propera al ciutadà.
Segueixo, encara avui, amb la sensació
de sentir-me nou en tot això. Potser perquè quan poses un peu en ferm, l’altre
ja tremola davant la perspectiva de canvis. I perquè les transformacions que
enunciem que ha d’afrontar la nostra
professió semblen no voler avenir-se
amb el territori de l’arxiu municipal: l’Administració electrònica, l’arxiu sense
papers o la nova orientació del nostre
perfil professional no volen casar de cap
manera amb lo tio Batista, que entra directament al despatx de l’aparellador.
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Ni tampoc amb el consistori, que veu en
l’e-Administració un mal de cap organitzatiu, sinònim de despesa en materials i
personal. Per no parlar dels “llibres d’actes del Ple”, que no poden desentendre’s
del paper. O del fart de riure que s’està
fent aquell pressupost del 1924-25 que
va sobreviure a l’incendi del 1938, quan
hom es planteja la preservació d’una
signatura digital.
Ens qüestionem si estem preparats per
a aquests “canvis” tecnològics i metodològics que se’ns presenten, quan
justament ens hem de preguntar si els
“canvis” estan preparats per sobreviure a la nostra realitat. Preveiem que la
supervivència de la nostra professió
està intrínsecament lligada a pujar al
tren de la innovació i ser-ne, gairebé,
l’estendard. I sí, hi hem de ser, però no

ens confonem: el futur de la nostra professió és fer de l’arxiver una eina irrenunciable en qualsevol organització, no
el seu problema indispensable.
I qui vulgui entendre què vol dir ser
aquesta eina irrenunciable ha de tenir
com a camp de treball l’arxiu municipal.
Sobretot, aquells arxius que estan donant suport als serveis municipals de
poblacions que no superen les poques
desenes de milers d’habitants i que tenen com a personal un sol arxiver que
alhora ha de resoldre la difusió cultural i
l’accés a tota una documentació en uns
suports “tradicionals” que ni desapareixeran ni deixaran de créixer. I també proposo que ens hi acostem quan es confeccionin noves normes, quan s’hagi de
preparar nova oferta formativa o s’hagi
de convocar una futura subvenció.

mercat i la situació dels professionals de
l’arxivística a Catalunya
• Explicació de les accions empreses per
la Vocalia de Didàctica per a millorar els
materials didàctics que s’ofereixen als
socis
• Exposició del programa definitiu del Pla
de formació 2014 i explicació de les accions per a posar en marxa l’aula virtual
• Explicació de l’estat en què es troba la
nova pàgina web de l’AAC-GD

• Planificació de les presentacions del
Lligall 36
• Explicació de l’estat de les activitats
previstes (LAM, Jornada d’Estudi i Debat i
visites a arxius)

La Junta informa

Sessió 2/2014
• Aprovació de la proposta de pressupost
del 2014
• Exposició de les accions desenvolupades en relació amb l’elaboració de la Llei
de transparència per part del Parlament
de Catalunya
• Explicació de l’estat d’execució del Pla
de màrqueting
• Exposició de l’estat en què es troba
l’estudi, elaborat per l’AAC-GD, sobre el
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