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Editorial

Transparència a fons i accés estructurat a la informació pública:
els set musts de l’AAC
Durant aquest mes de setembre s’iniciarà el tràmit parlamentari
que avaluarà el text proposat de Llei de transparència, accés a
la informació i bon govern de Catalunya. Entrem en una nova
fase que s’ha de perllongar com a mínim durant tot el darrer
trimestre de l’any 2014. Iniciem el nou curs, per tant, amb un
repte de primer ordre, el de poder incidir de manera directa en
el text i que el paper dels arxius i de la gestió de documents no
quedi retallat. I ho tornem a dir així, tal com hem anat advertint
al llarg de l’any, la llei sembla preveure la cobertura d’una
necessitat política i no pas la veritable reforma organitzativa
que necessiten les administracions públiques catalanes per
fer front al dret fonamental d’accedir a la informació pública.
Cal una transparència a fons, perífrasi que hem utilitzat per
a activar aquest passat mes de juliol, just abans d’iniciar les
vacances, un espai on compilar tot el criteri i el coneixement
que l’arxivística i la gestió de documents ha aportat i pot aportar
en aquestes matèries. La voluntat de l’espai Transparència a
fons, però, transcendeix el mer punt de referència, ja que vol
anar inoculant entre tots els professionals de la informació la
necessitat d’una bona llei, d’una transparència efectiva a les
administracions públiques, d’un ampli suport als sistemes
de gestió de documents i d’un progressiu canvi en la cultura
organitzativa del nostre país que situï les competències
derivades de l’accés en un espai tranversal i central a les
organitzacions.

Aquesta presa de consciència professional ha de passar
també per l’autocrítica. No és gratuït l’avís que des del Butlletí
ITGD, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, s’ha fet aquest mes d’agost: als portals web dels
arxius catalans hi ha escasses referències explícites a l’accés
a la informació i al règim legal que fins a aquest moment
l’ha fet possible a través dels arxius. Malgrat omplir-nos la
boca d’aquesta necessitat és un error important no creure
que aquest element és central i estratègic en la nostra vida
professional i, per tant, és sorprenent aquesta constatació. Si
volem reivindicar la nostra capacitat per a gestionar i coordinar
l’accés a la informació pública, hem d’actuar realment en
conseqüència mitjançant la publicitat activa dels instruments
que tenim a l’abast. L’avís del darrer Butlletí ITGD és important
i és un toc d’alerta per a tothom. L’AAC ha estat fent diferents
contactes durant tot l’any per mirar d’explicar de primera mà la
funció angular dels arxius en l’accés a la informació, però tot i
això la peremptòria necessitat política ens pot acabar passant
per sobre i anul·lant un dels instruments capitals en aquesta
reivindicació. Aquest instrument és, sens dubte, la CNAATD,
que, com bé sabem, incorpora la A d’accés, i no de manera
decorativa, sinó perquè per llei ha tingut la competència per
a regular-ne el règim. Malgrat aquesta capacitat legal, la seva
situació a l’interior del Departament de Cultura de la Generalitat
molt probablement li ha restat la visibilitat que hauria d’haver
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tingut, almenys perquè en els tràmits de la nova llei s’hagués
contemplat com a important. Amb el nou curs s’inicia una cursa
cap a una bona llei en matèria d’accés a la informació, sempre
que les reinvindicacions que fem des del col·lectiu professional
siguin escoltades i potenciades. Si no és així, entrarem en
territori desconegut.
A la llum del text actual de la Llei l’AAC ha fet arribar a diferents
agents implicats en la redacció de la nova llei les esmenes que
vàrem enviar el mes de març passat i un resum executiu de set
elements que entenem que la nova llei hauria de potenciar i
resoldre.
1. Vincular explícitament el concepte d’informació pública al de
document públic, concepte definit a la Llei d’arxius i documents
que permetria connectar els dos conceptes integrant la nova
llei en el marc normatiu ja existent. La importància del concepte
document es veu clarament reflectida en el Conveni del Consell
d’Europa sobre l’Accés als Documents Públics (2009) i no és
pas una moda. Amb la menció a document garantim la fiabilitat,
integritat i traçabilitat de la informació que posem a disposició
de la ciutadania. On és sinó la informació? Cal una vinculació
clara entre la nova llei i aquella anterior que continuï vigent.
Així ho han fet la llei espanyola i la recentment aprovada llei
andalusa.
2. Fonamentar tècnicament el sistema general d’informació
previst a la Llei en els sistemes de gestió documental i en els
marcs d’interoperabilitat del sector públic. Fer palès, per tant, la
centralitat dels sistemes de gestió de documents en qualsevol
administració pública, element ja previst a la Llei d’arxius i
documents i que s’ha d’impulsar definitivament a partir de la
nova Llei de transparència. Els sistemes de gestió documental
de cada administració són els que, per llei, garanteixen
l’autenticitat i integritat dels continguts objecte d’informació.
Així mateix, per qüestions tècniques, garanteixen la progressiva
i efectiva incorporació als portals de transparència de tota la
informació en suport analògic i digital sense que perdi els seus
atributs essencials. Igualment, per evitar una inacabable i
costosíssima tasca de reelaboració de la informació, cal emprar
el Marc d’Interoperabilitat, que permetrà bolcar-hi directament
la informació provinent dels documents públics electrònics.
3. Integrar orgànicament la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació
i Tria Documental a l’estructura de la nova Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la informació pública a fi que no es perdi el
saber fer ja existent en matèria d’accés a la informació. Aquest
requeriment, per tant, s’ha de fer per la via de la no-derogació
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dels articles 34, 35 i 36 de la Llei d’arxius i documents prevista
en la proposició de llei. Aquesta derogació crearia un curtcircuït incomprensible davant dels tècnics, però sobretot dels
ciutadans que ja han acudit a la CNAATD per a aclarir les seves
peticions d’accés. Aquest punt és especialment crític. L’accés
és part consubstancial de l’avaluació documental. Derogant les
funcions sobre accés de la CNAATD, l’únic que s’aconsegueix és
afeblir un òrgan que ha demostrat l’adequació del seu mètode
de treball, si bé no ha tingut el suport i els mitjans suficients.
Aquest cop el legislador pot situar dins una estructura realment
transversal la CNAATD, com a baula principal que és en la
cadena de la gestió documental. Desvincular la Comissió de
Garanties de la CNAATD serà un error majúscul i impedirà el
desenvolupament sòlid de les mesures en matèria d’accés a
la informació. La proposta de derogació per oposició en realitat
s’oposa a donar continuïtat a un sistema que funciona.
4. Garantir, per a l’àmbit de la Generalitat, la coordinació
funcional de la implementació del Sistema General de Gestió
Documental amb el desenvolupament reglamentari de la
Llei de transparència. La millor solució, com sempre hem
defensat, és situar orgànicament les competències sobre
gestió documental i arxius en un departament d’abast i
operativa realment transversal. Si el legislador no ho considera
oportú, en tot cas hauria de fixar-se en l’actual articulat de
la Llei la garantia que, per via reglamentària, es coordinarà
funcionalment el desenvolupament de l’actual llei amb la
implementació del Sistema General de Gestió Documental a
totes les administracions públiques d’una vegada per totes.
Aquest sistema és l’autèntic pal de paller de qualsevol política
sobre govern obert.
5. Utilitzar les Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) per
a definir les restriccions de cada conjunt d’informació al règim de
transparència fixat per la Llei. Les TAAD són l’instrument de què
disposen actualment les administracions públiques catalanes
per a determinar la conservació i els criteris sobre l’aplicació
de la normativa que regeix l’accés als documents. Permeten,
així, bastir amb garanties la gestió integral de la documentació
i la informació a llarg termini, ja que la seva anàlisi es fa a
nivell de sèrie i no de cada expedient particular. En aquest
sentit, proposem que s’incrementi la capacitat instrumental
d’aquestes taules, que ja superen les 700, avaluant no només
l’accés sinó també l’adequació de la transparència descrita en
aquesta llei.
6. Incloure els instruments de descripció entre la informació
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institucional de les administracions que ha d’aparèixer al
Portal de Transparència. Per evitar sol·licituds imprecises i
per informar amb rigor la ciutadania del context i la ubicació
de la informació que pretén consultar, cal posar a disposició
seva els instruments de descripció que s’han elaborat per a
classificar, organitzar i codificar la documentació (quadres de
classificació, catàlegs de processos, catàlegs d’expedients,
etc.). S’estalviaria així la repetició de tramitacions de
sol·licituds a la ciutadania i moltes hores de feina a
l’Administració. Tots aquests inventaris ja es troben avui
a disposició de tots els ciutadans als arxius, cal fer que de
manera proactiva els Portals de Transparència incorporin
aquesta font tan valuosa.
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7. Aclarir la composició de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la informació pública. En primer lloc, cal apostar
per una adscripció independent per tal de garantir decisions
asèptiques i no vehiculades. En segon lloc, cal especificar, no
pas mitjançant una conjunció adversativa com ara “o” sinó
amb una conjunció positiva “i”, la necessària participació
d’experts en arxius i gestió de documents en aquesta comissió,
de manera que el seu redactat definitiu seria menys ambigu
que ara si digués: “Els membres de la Comissió han de ser
experts en la matèria i elegits entre juristes especialistes en
dret públic i tècnics en matèria d’arxius i gestió documental
de competència i prestigi reconegut, tots ells amb més de deu
anys d’experiència professional.”

El vocal informa

El Butlletí informatiu de l’AAC-GD veurà la llum a principis de
mes a partir del butlletí corresponent al setembre
Consell de Redacció del Butlletí

Des del Consell de Redacció del Butlletí us volem informar que des d’aquest
mes de setembre la publicació no veurà
la llum a les darreries de mes com fins
ara, sinó a principis de mes. Pensem que
és molt més lògic, com succeeix amb la
majoria de publicacions periòdiques, que

els socis de l’AAC-GD rebin la informació
puntual sobre les activitats de l’entitat,
així com l’actualitat arxivística catalana
coincidint amb l’inici del període corresponent a la publicació en qüestió i no
quan ja està concloent.
Tan sols ens resta dir-vos que des del

Consell de Redacció del Butlletí esperem que trobeu escaient aquest canvi i
que continuarem treballant per millorar i
apropar-vos l’actualitat més candent de
l’AAC-GD i dels projectes que es duen a
terme al llarg del territori català.

Destaquem

El coneixement arxivístic en obert
Remei Perpinyà Morera

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents, per tal de potenciar la recerca i difondre els treballs de màster, ha
creat una col·lecció titulada “Treballs fi
de màster i de postgrau” al dipòsit digital
Recercat, que podeu consultar a l’adreça

següent: http://www.recercat.net/handle/2072/206390. Aquest és un dipòsit
cooperatiu d’accés obert per a publicar la
literatura acadèmica i de recerca de les
universitats i centres d’investigació de
Catalunya, amb la finalitat d’augmentar

la visibilitat de la producció acadèmica.
S’hi publicaran treballs de recerca presentats en els màsters i postgraus organitzats per l’ESAGED. De moment, s’hi poden trobar alguns dels presentats entre
els anys 2003 i 2009 al Graduat Superior
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d’Arxivística i Gestió de Documents i des
de l’any 2010 fins ara a l’actual màster.
Paulatinament es procedirà a incorporar-hi els treballs de les promocions anteriors i també de les noves, de manera que
es disposarà d’un repositori d’accés lliure
i gratuït que en facilitarà la consulta.
La difusió dels resultats científics és un
tema clau per a promoure la recerca. Així
doncs, des dels sectors acadèmics s’ha
promogut el moviment Open Access, que
s’inscriu en la tendència general del coneixement lliure que ha de permetre la
difusió i reutilització del coneixement.
Els principis bàsics d’aquest moviment
són que els continguts científics han de
ser, d’una banda, gratuïts i, de l’altra, lliures de restriccions de drets d’explotació
(els usuaris poden consultar-los, descarregar-los, copiar-los, imprimir-los, distribuir-los), respectant sempre els drets
morals dels autors.
Disposar en accés obert de la literatura
científica suposa la millora del funcionament de la comunicació científica, se
n’incrementa l’ús i l’impacte. En la mesura que comporta compartir coneixement
estimula la generació de coneixement.
En augmentar la visibilitat contribueix a
generar un millor rèdit acadèmic, pel fet
que s’obté bona puntuació en els indicadors de qualitat científica. Cal tenir en
compte que la qualitat de la producció
científica es mesura pel nombre de cites

que tenen els articles científics, atès que
es considera que l’article més citat ha
merescut la confiança dels especialistes.
L’accés obert genera beneficis directes
sobre la societat perquè facilita la transferència directa del coneixement científic a la societat i permet la reutilització
de la informació i de les dades.
Aquesta iniciativa és, doncs, un pas més
en la promoció del coneixement en gestió
dels documents i els arxius en línia amb
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el compromís que com a professionals de
l’arxivística hem adquirit amb l’accés a la
informació. Si ja es fa difícil visualitzar la
recerca en qualsevol àmbit del coneixement, és potser encara més difícil en el
cas de l’arxivística, que té una trajectòria universitària relativament curta. Fer
accessibles els treballs finals de màster
permet donar a conèixer la recerca que
es fa, compartir aquest coneixement i
estimular la investigació rigorosa i ambiciosa.

Els primers passos d’Arxivae.
Grup d’Arxivers de l’Alt Empordà
Grup d’Arxivers de l’Alt Empordà

A finals de l’any 2013 els arxivers de l’Alt
Empordà van començar a gestar un grup
de treball per a poder donar resposta als
reptes en la gestió de documents i fer
difusió conjunta de la seva tasca i del
patrimoni amb què treballen. En una societat marcada per la crisi, econòmica i
de valors, els professionals dels centres
altempordanesos van apostar per crear
un lloc de debat per a crear sinergies per
tal d’aprofitar els coneixements i experiències d’uns i altres.
El grup d’arxius acull els professionals de
centres d’àmbit comarcal, local i privat.

Els membres d’Arxivae són Èrika Serna i
Jusa Juanola (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà), Marisa Roig i Meritxell Fernàndez
(Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries),
Eva Astarloa (Arxiu Municipal de Figueres), Lourdes Boix i Mariona Font (Arxiu
Municipal de l’Escala), Joan Serra (Arxiu
Municipal de Llançà), Josep Maria Barris i
Pol Meseguer (Arxiu Municipal de Roses)
i Inès Padrosa (Biblioteca-Arxiu del Palau
de Peralada).
Els continus reptes dels arxivers per a
adaptar els seus serveis a les noves necessitats de l’Administració electrònica

i els nous entorns tecnològics són un
dels principals motius per a col·laborar
entre els diferents centres. Des de finals
de l’any 2013 alguns dels centres han
fet reunions per intercanviar solucions i
propostes per a donar resposta a les necessitats dels programaris de gestió i del
tractament de la documentació.
La difusió del patrimoni és l’altre pilar
del projecte dels arxius de l’Alt Empordà. En una comarca plena de jaciments,
museus i monuments, els centres arxivístics són bàsics per a aprofundir en el
coneixement del territori. La divulgació
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de l’anomenat “document del mes comarcal” té l’objectiu d’apropar els fons
conservats als arxius a tota la societat,
intentant apropar la realitat dels arxius
a la ciutadania no avesada a acostar-s’hi.
Per tal de fer-ne difusió es va crear el bloc
del grup.
Els estatuts del Sindicat Olivarer de l’Empordà de 1913 va ser el primer document
del mes que es va difondre el mes de juny
d’enguany. El sindicat es va fundar per a
crear un marc d’entesa entre els propietaris d’olivarers que millorés i fes prosperar la indústria de l’oli. Un document que

representa els valors sobre els quals es
fonamenta el naixement del grup d’Arxius
de l’Alt Empordà. La difusió dels arxius i
els seus valors en la societat del segle
XXI és bàsica perquè la ciutadania entengui el paper dels centres a l’hora de poder
exercir els seus drets i conèixer el passat
col·lectiu de la comarca.
En el marc de la Setmana Internacional
dels Arxius es va fer l’acte de presentació
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d’Arxivae a la seu de l’Arxiu Comarcal amb
la presència dels mitjans de comunicació
locals. Aprofitant la celebració del 1714,
el dia 12 de juny els arxivers van organitzar la conferència titulada “Botiflers”, a
càrrec de l’historiador Pere Gifre a la sala
La Cate de Figueres, en què es va resseguir l’evolució i el paper dels botiflers a la
nostra comarca al llarg de la Guerra de
Successió.

Bloc: http://arxivae.blogspot.com.es/

Curs “Com elaborar un pla estratègic de comunicació de l’arxiu
a les xarxes socials”
Núria Carreras

En diverses ocasions he pogut participar
dels cursos impartits per l’Associació
d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i, generalment, han estat satisfactoris. Quan vaig llegir el llistat de cursos per a l’any 2014 vaig pensar que els
voldria fer tots, per un contingut o altre
els trobava prou seductors, però el tema i
el format del curs 5/2014–Com elaborar
un pla estratègic de comunicació de l’arxiu a les xarxes socials em va provocar
l’impuls immediat d’inscriure-m’hi.

Com podeu imaginar les expectatives
eren altes i també l’interrogant de com
seria un curs a distància, atès que era el
primer curs no presencial que feia.
Per tant, partim de la base que era el
primer curs que feia a distància i també
el primer en xarxes socials, tot i que el
meu interès per aquesta forma de comunicació ha anat creixent al llarg del
temps i que tot el que he après ha estat
de forma autodidacta. El curs va començar el 25 de juny i va acabar l’11 de juliol,

disset dies d’activitat intensa. El format
del curs es va dividir en blocs; un bloc a
mode de presentació per a introduir-nos
en el tema, conèixer la professora que
ens acompanyaria a distància, els companys i una primera presa de contacte;
tres blocs més amb el contingut del
curs, i un quart bloc que servia per a ferne l’avaluació.
Cal qualificar la plataforma utilitzada de
molt completa, amb un format que proporciona moltes possibilitats. El fet que
dies abans del curs rebéssim els permisos per a accedir a la pàgina i poder navegar-hi va ser molt útil per no perdre’ns totes les opcions que ens oferia a l’hora de
treballar. La part de poder personalitzar
la pàgina segons les nostres prioritats ha
estat un factor de gran ajuda.
D’aquest curs, a banda de qüestions formals ja mencionades, voldria destacar
els factors que considero que han estat
essencials per al bon funcionament.
1. El ritme del curs. En un primer moment
vaig pensar, i ho continuo pensant, que
era massa alt, i comentant-ho amb alguna companya vam coincidir en el fet
que no acabàvem de digerir la primera
unitat que ja érem a la segona i després
a la tercera. Ara, amb la perspectiva del
temps, penso que el ritme va fer que estiguéssim ben atents i concentrats en el
curs, tot i així disposar d’algun dia més
m’hagués ajudat, a mi particularment, a
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elaborar millor les unitats de treball.
2. La destresa amb què la professora Ariadna Martínez Guarné va dirigir el curs,
els comentaris que ajudaven a ratificar o
rectificar l’exercici, el material que vam
utilitzar al llarg del curs (presentacions,
webs, articles dels mitjans) i la seva
bona predisposició i participació.
3. La part pràctica, uns exercicis que
han fet que ens esforcéssim al màxim,
que visitéssim els webs d’institucions
i arxius i les corresponents representacions a les xarxes socials i que comprovéssim en quin món ens movem, les
possibilitats infinites d’aquest mitjà i el
toc personal que la imaginació de cadascú de nosaltres pot aportar, un valor
afegit per a donar a conèixer millor el
nostre arxiu.

4. El grup. Ha estat altament satisfactori compartir aquest curs amb el grup
de persones que n’hem format part. La
participació en el fòrum i les discussions al voltant de temes que l’Ariadna
va posar sobre la taula van ser rics per
la diversitat de punts de vista i per l’alta
participació de tothom, alimentada per
la professora. S’ha notat que alguns dels
alumnes ja tenien experiència en aquest
camp i això s’ha convertit en un plus per
a les persones que les utilitzem des d’un
punt de vista més personal, amb bona
voluntat però amb desconeixement d’algunes pràctiques.
Puc concloure afirmant que el format del
curs ha estat altament positiu i que els
continguts han estat molt complets; he
pogut conèixer xarxes que fins ara des-
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coneixia i comprovar la potència comunicativa que poden tenir alguns arxius,
com ara el NARA, que és el que jo vaig
estudiar per aplicar-lo a la Xarxa d’Arxius
Judicials de Catalunya. Però el més interessant és que un pla de comunicació és
totalment aplicable a un nivell inferior,
no cal ser una gran institució, també
els arxius petits o qualsevol altra institució es poden beneficiar de les xarxes
si s’aplica una bona estratègia i poden
guanyar una visibilitat que en altres casos no tindrien. Tot plegat, sense perdre
de vista l’esforç constant per a innovar i
mantenir la informació, i aguditzar l’enginy en algun cas.
Per acabar, vull felicitar l’Associació
per crear l’Aula Virtual i posar cursos a
l’abast de tothom.

Planeta Arxiu

Archivio Storico Comunale d’Iglesias (Sardenya):
el patrimoni d’una ciutat minera
Montserrat Flores Juanpere

Vaig conèixer l’Archivio Storico Comunale
d’Iglesias l’estiu del 2009, quan buscava
testimonis documentals locals sobre les
relacions que es van establir al voltant
de l’any 1348 entre les mines d’argent
d’aquella ciutat i les del comtat de les
Muntanyes de Prades. Era una línia menor
de la meva recerca, però em permetia lligar-la amb el qui fou el segon centre miner
medieval a Europa.
El personal de l’arxiu em va informar molt
amablement que els fons pràcticament
no conservaven cap document anterior a
l’any 1354, ja que la població –que inicialment fou anomenada pels pisans Villa
di Chiesa i des de la conquesta de 1324,
Esgleyes o Esglésies pels catalans– fou
incendiada en el curs de la guerra que el
1354 el rei Pere el Cerimoniós va encetar
contra els sards que s’havien revoltat.
El primer contacte, doncs, em portava a
constatar els efectes negatius que, en
alguns moments de la història, el nostre

Titular: Comune di Iglesias
Documentació custodiada: 600 ml
Adreça: Via dell Carceri 12, 09016 Iglesias (Carbonia-Iglesias, Sardenya, Itàlia)
Adreça electrònica: archiviostorico@comune.iglesias.ca.it
URL: http://www.comune.iglesias.ca.it/it/14/il-comune/1048.742/archivio-storico-comunale.html
país ha tingut sobre el patrimoni documental d’altres indrets del món.
De fet, l’únic document anterior a 1354
de l’Archivio Storico Comunale és precisament –i no per casualitat– la veritable joia dels seus fons, el Breve di Villa
di Chiesa. Es tracta d’un còdex legislatiu
municipal que la ciutat de Pisa va atorgar a Iglesias l’any 1303, quan en va
prendre el control directe. Sembla que
els pisans es van limitar a assumir les
normes que el costum havia generat,
de la mateixa manera que ho van fer els
catalans després de la conquesta de
1324. La versió que avui es conserva és

de 1327 i presenta nombroses correccions posteriors, comentaris i afegits que
demostren el paper fonamental que va
tenir en la gestió de la vida municipal i
la vigència al llarg dels segles. Consta de
quatre llibres, dedicats respectivament a
les institucions municipals, a l’exercici de
la justícia, als afers civils i a l’explotació
de les mines. Tot i que l’original s’exposa
molt rarament, periòdicament el Breve
és objecte d’activitats de divulgació per
part de l’Archivio Storico Comunale, algunes d’específiques i moltes altres coincidint amb les representacions històriques
que des de 1994 diverses entitats orga-
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Fons d’empresa minera
Autora: Montserrat Flores

nitzen cada mes d’agost amb el nom de
Corteo Storico Medievale.
Cronològicament, el segon lligall més
antic és el de pergamins (1355-1767).
Després d’aquest, la documentació del
fons municipal generat pel Comune di
Iglesias continua entre 1473 i 1960, amb
les sèries habituals en aquest tipus de
fons, per a les quals en aquest moment
estan elaborant un nou quadre de classificació. I, tot i que segons la llei italiana
haurien de custodiar tota la documentació
de més de quaranta anys d’antiguitat, les
transferències estan aturades per manca d’espai i la documentació entre 1960
i 1973 roman a l’Archivio di Deposito, al
mateix edifici del Comune.
A banda del fons municipal, l’Archivio
custodia set fons documentals generats
per empreses i institucions fortament
representatives de l’economia i el funcionament social d’Iglesias entre els segles
XIX i XX. El més interessant, sens dubte, és
el fons de l’antiga societat minera Monteponi-Montevecchio (1840-1978), de 400
ml. A més, conserven el fons de l’ENAOLI,
l’institut creat a Iglesias després de la Segona Guerra Mundial per a acollir els orfes
de treballadors de mines de tot Sardenya;
es tracta d’un fons amb expedients de
tots els alumnes que hi van ser internats,
a més de la documentació generada pels
projectes educatius i per la gestió de la institució. Fins ara ha estat molt utilitzat pels
antics alumnes i mestres amb finalitats
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Dipòsits als passadissos de l’antiga presó
Autora: Montserrat Flores

personals, però poc pels estudiosos. Uns
altres d’aquests fons són el de l’Orfanotrofio, creat després de la Primera Guerra
Mundial per als orfes de guerra –amb 4 ml
de documentació–, i el de l’asil A. Corsi. Tot
plegat, com es pot veure, permet fer una
aproximació a la realitat laboral i social
dels sectors més fràgils de la societat.
La recollida d’una bona part d’aquests
fons es deu a l’activitat incansable i amb
clara visió patrimonial de l’antiga arxivera
Celestina Sanna, que a finals de la dècada de 1970, mentre anaven tancant les
grans empreses mineres, aconseguí salvar, organitzar i portar a l’Archivio els rics
fons documentals que avui constitueixen,
juntament amb els abundants jaciments
dels segles XIX i XX escampats pels turons
que envolten la ciutat, un actiu patrimonial de primer ordre, en el qual també treballava fins a aquesta primavera l’institut
públic IGEA, que arran de la crisi ha estat
posat en liquidació.
Amb tots aquests fons, els darrers anys
l’Archivio ha dut a terme una notable difusió a través de diferents canals. D’una
banda, les activitats pedagògiques dels
Laboratori Didactici: trobades amb les
escoles que a través de quatre sessions
–una de presentació de l’arxiu, una altra
de mostra dels fons i les possibilitats que
ofereixen a cada nivell educatiu i dues
més per a triar els documents i fer-ne una
recerca– tenen com a punt final l’elaboració d’un treball –personal o en grup– que

mostra la interiorització que els alumnes
fan de la documentació, treball que en
anys anteriors s’editava.
De l’altra, la Scuola Civica di Storia, una
activitat participativa a través de la qual
l’arxiu impulsa diferents persones de la
ciutat a treballar un aspecte del patrimoni
cultural local material o immaterial, i els
ofereix l’assessorament necessari per tal
que preparin una conferència que després
és publicada amb totes les que s’han pronunciat al llarg de l’any.
Actualment l’Archivio participa, juntament
amb altres arxius, a SISMA, un ambiciós
projecte liderat per la Università di Cagliari
que pretén crear un sistema informatiu
per a inventariar i mostrar documentació
minera conservada en diferents arxius.
I també fa formació dels usuaris en sala,
que són sobretot estudiants universitaris,
interessats en la genealogia, historiadors
locals i antics treballadors de les mines.
I tot això, malgrat que el sistema de gestió de l’Archivio –la concessió del servei
en concurs públic, en aquest cas a la cooperativa La memoria storica– dificulta la
planificació a llarg termini i que les relacions amb l’arxiu administratiu –l’Archivio
di Deposito– no són habituals ni fluïdes.
I, sobretot, malgrat els efectes de la crisi,
que han castigat molt les institucions culturals sardes.
Tot plegat fa que actualment l’Archivio comenci a presentar notables mancances
que no poden ser resoltes per manca de
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Investigadores a la sala de consulta
preparant una conferència per a la Scuola
Civica di Storia
Autora: Montserrat Flores

pressupost. Per exemple, l’esgotament
d’espai als dipòsits –les cel·les de l’edifici de l’antiga presó que fa dècades es va
adaptar com a arxiu ja no responen a les
necessitats– o l’escassa accessibilitat de

les instal·lacions. Tampoc pot reactivar
les activitats culturals: editar les conferències pronunciades els últims anys –
per poder donar continuïtat a la divulgació
dels temes tractats– o implantar mitjans
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àgils de divulgació digital, ja que l’espai reservat a l’Archivio al web municipal és feixuc i gairebé impossible d’actualitzar per
part del personal, que per la seva banda
manté la pàgina de Facebook no oficial de
l’Arxiu, a través de la qual pretenen “compartir amb vosaltres la passió pels documents i per la història, i divulgar alguns
continguts relacionats amb la història
d’Iglesias i el seu entorn”.
Aquestes mancances se supleixen, en
part, amb el voluntarisme del personal, tot
i la incertesa pel futur de la conservació i
la divulgació de tot aquest conjunt patrimonial. Vaig tenir ocasió de comprovar-ho
aquest estiu en la meva segona visita, en
la qual vaig ser amablement atesa per l’arxivera Daniela Aretino, a la qual agraeixo
les informacions proporcionades per a escriure aquesta ressenya. Bona sort i bona
feina, companys!

Girona 2014

Si vols saber-ne més, vine al Congrés
Jonás Suárez / Gerard Mercadé

Entre l’11 i el 15 d’octubre de 2014, com
ja té ben present el col·lectiu d’arxivers
de Catalunya, tindrà lloc a Girona un Congrés extraordinari en el qual, amb el títol
comú Arxius i Indústries Culturals, coincidiran la 2a Conferència Anual de l’ICA, la
9a Conferència Europea d’Arxius i les 13s
Jornades Imatge i Recerca.
En el si del Congrés més de cent cinquanta professionals de diferents països presentaran les seves experiències, i de ben
segur que propiciaran el necessari debat
sobre el potencial dels centres d’arxiu
com a generadors de riquesa i oportunitats, tant en l’àmbit de la cultura, com en
el de la gestió documental. Òbviament, els
arxivers, gestors documentals i professionals afins del territori no s’han quedat al
marge d’aquesta oportunitat i hi presentaran comunicacions d’un alt nivell acadèmic i amb una temàtica molt diversa.
No cal dir que la gran quantitat i la qualitat

de les comunicacions catalanes o impulsades parcialment o totalment des de Catalunya mostren la vitalitat arxivística del
país i la solidesa de molts dels projectes
que s’hi estan duent a terme.
Abans d’entrar a detallar-vos les comunicacions concretes, cal que tingueu ben
present que aquest recull s’ha elaborat
a partir del programa provisional, ja que
el termini de presentació dels textos definitius finalitza l’1 de setembre. Per tant,
segur que hi ha modificacions que podreu
anar seguint al web del Congrés.
El dilluns 13 d’octubre estan previstes
les comunicacions “Repositori de la Filmoteca de Catalunya: el resultat d’unificar diferents tipologies de fons gràfics i
documentals” d’Anna Fors, Noemí Maya
i Miquel Àngel Pintanel; des del món dels
arxius universitaris, Pepita Raventós
(Universitat de Lleida) i Eva Roca (Universitat Pompeu Fabra) ens presentaran la

comunicació “El archivo digital: un ejemplo de conservación a largo plazo. La situación de los archivos de las universidades
españolas”; Anna Bonfill i Quim Roca parlaran sobre “El cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa”; Enric Cobo i
Joan Gumbert exposaran el projecte “Apadrinem Patrimoni: acció integral sobre
un element patrimonial amb tecnologies
de l’aprenentatge”; també hi trobarem a
Jaume Enric Zamora i Josep Conejo (Diputació de Barcelona), que pronunciaran la
ponència “Llums i ombres de les relacions
entre els arxius municipals i les indústries
culturals”; Alfonso Gutierrez i Sergi Griñó
parlaran sobre “CECIP Image Finder”, i
José Antonio Olvera Cañizares presentarà “Preservació digital: un enfoc des de
la intel·ligència computacional”. Caldrà
seguir també la xerrada “Vic invisible, una
propuesta de visualización de imágenes
históricas”, d’Antoni Bover, Miquel Bigas
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i David Sánchez. Clourà el dia la ponència
de Joan Soler Jiménez, president de l’AACGD, “Arxius i Indústria: oportunitats i inversió a Catalunya”.
El dimarts 14 d’octubre tindrà lloc la comunicació “Autèntics des del principi:
digitalització i compulsa electrònica de
documents des del Registre d’Entrada”,
a càrrec de Teresa Cardellach i Marta
Munuera (Arxiu Municipal de Terrassa).
Ramon Alberch, Alfred Mauri i Anahí Casadesús, per la seva banda, ens parlaran
de “La certificació en ISO 30301 de l’ESAGED: una iniciativa pionera”. També Julio Quílez (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)
donarà a conèixer el programari “GOAL
(Gestió Oberta de l’Administració Local):
una aplicació corporativa al servei de la
gestió integral de la documentació”. Una
altra comunicació interessant serà, sens
dubte, la que presentaran Lluís Cermeno i
Maria Teresa Ferrer, “La implementació de
l’accés a la informació a Catalunya. El rol
de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació
i Tria Documental”, i també la de Maria Je-

sús Llavero, Robert Porta i Mònica Sesma
(Grup d’Arxivers de Lleida), que parlaran
sobre “Serveis d’Informació–Resultat del
Coneixement”. Finalment, caldrà seguir
amb atenció la ponència de Pedro Alberto
Larrègle sobre “El projecte d’organització i
accés als arxius de la repressió de les dictadures d’Iberoamèrica”.
Per al 15 d’octubre està previst que Jordi Serra ens presenti la comunicació “An
example of digital preservation policies
and learning programs as a new business opportunity for Consulting and
archivists”. Enric Cobo i Fina Solà ens
parlaran sobre el projecte “Fem Esport...
Fem Arxiu: recuperem la memòria des
dels clubs esportius”. També Francesc
Perramon ens presentarà la comunicació “«Capsa de Sabates», una proposta
metodològica i teòrica sobre fotografia
domèstica i memòria en l’arxiu”. Sobre
l’experiència a l’Ajuntament de Terrassa, Raul Rabionet, Joan Soler i Federico
Gramage presentaran “Experiència Pilot: disseny d’un sistema d’arxiu segur
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d’expedients i documents electrònics
autèntics a l’Ajuntament de Terrassa”.
Arantxa Rovira, Mari Luiz Retuerta i Enric
Cobo parlaran sobre “Didàctica ON line:
sinèrgies de docents i arxivers per posar
en línia materials didàctics”. Respecte al
portal Arxius en Línia, Joan Ferrer, Erika
Serna i Enric Cobo ens presentaran la comunicació “Arxius en línia: una realitat en
transició cap el portal d’arxius catalans”.
D’altra banda, Jordi Serchs i Rafel Torrella
pronunciaran la comunicació “La ciutat
com a motiu. Barcelona i la fotografia.
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona en línia”.
També Susanna Muriel ens presentarà
“Pompeia fotogràfica. Fotografia Daguerre, l’arxiu adormit darrera les parets d’un
comerç familiar”. Des de la Filmoteca de
Catalunya, Miquel Àngel Pintanel ens presentarà la comunicació “Qui té por del coneixement? Aplicació de la mineria de dades a un fons patrimonial de la Filmoteca
de Catalunya”. També són del tot recomanables les xerrades de Ricard Martínez, la
primera de les quals serà conjuntament
amb Natasha Christia, “Refotografiando
la Historia entre el Archivo y la Calle” i
“Fotografies capturades quan les imatges canvien de bàndol i de peu de foto”.
També podreu apropar-vos a escoltar
Martí Llorens i Rebecca Mutell, que exposaran els projectes “Viaje a Icaria y Factoria Heliogràfica. Dos proyectos web en
torno la visibilización y experimentación
de archivos fotográficos”. Finalment, cal
destacar el taller (workshop) “El archivo y la preservación de los documentos
electrónicos de la Universitat de Girona
(UdG) a través de la plataforma iARXIU”,
realitzat per Salvador Bramon, Miquel Casademont, Raimon Nualart i Miquel Serra.
Com podeu veure l’arxivística catalana és
ben viva i Girona 2014 serà un aparador
d’excepció perquè el col·lectiu professional mundial ho vegi. Us hi esperem!

Carta d’un arxiver apassionat a un congressista dubitatiu
Joan Boadas i Raset

Estimat amic,
És clar, sempre tindràs ocasió de venir
a Girona. Hi restarà per temps la nostra
ciutat antiga que els romans van decidir,

amb encert penso jo, edificar. Sempre
podràs passejar pel seu barri jueu, entrar
a la Catedral amb la nau més ampla del
món gòtic o fer un tomb per damunt de
les muralles medievals.

Podràs, també, visitar museus que, com
el del Cinema, presenten una de les col·
leccions de precinema més importants
del món. O entrar a la Casa Masó, una joia
de l’arquitectura noucentista conserva-
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El secretari general de l’ICA, David Leitch, de
visita a Girona
Nota: El secretari general de l’ICA va visitar
Girona per tal de coordinar amb l’arxiver
municipal diferents aspectes vinculats amb
el Congrés. Darrere seu hi ha la placa de
la UNESCO on es reflecteix la incorporació
del Llibre del Sindicat Remença de 1448 al
registre Memòria del Món.

da tal com la va projectar el seu arquitecte ara aviat farà un segle.
Girona sempre t’acollirà bé, no ho dubtis.
A les taules dels seus restaurants hi podràs degustar la millor gastronomia del

país i, a la nit, en els seus bars i pubs,
podràs imaginar tots aquells mons que
l’endemà no són tan fàcils de concretar.
I sens dubte, al llarg de l’any tindràs ocasió d’assistir a algun dels festivals internacionals que la ciutat organitza.
Però aquest octubre tens l’oportunitat
única de participar en un congrés extraordinari. Més de cinc-cents professionals
d’arreu ens trobarem a Girona per tal de
debatre, de comunicar entre nosaltres,
d’intercanviar metodologies, de gaudir
de la nostra professió d’arxivers. Ens reunirem per demostrar al món la importància i la transcendència d’una professió
amb arrels molt antigues, però que ha
evolucionat de manera vertiginosa en els
darrers anys amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la ciutadania.
En definitiva, compartirem coneixement,
experiència i, sens dubte, amistat
Si véns, podràs escoltar keynotes de
renom internacional que, des de l’excel·lència en l’exercici de les seves
disciplines, ens il·lustraran a partir de
les estratègies que utilitzen per a materialitzar el seu treball creatiu. Imagina’t
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Joan Roca, Jordi Savall, Joan Fontcuberta, Yael Hersonski... explicant-te com els
arxius els han estat determinants en la
seva feina.
Però amb això no n’hi hauria prou per
convertir la cita de Girona en imprescindible. Més de cent-cinquanta col·legues
presentaran els seus papers al Congrés.
Tindràs el privilegi de conèixer de primera
mà el treball de companys d’una quarantena de països diferents i entendràs perquè la nostra és una professió compromesa essencialment amb el futur.
A tot això hi has d’afegir tot un conjunt
d’actes que hem preparat perquè coneguis millor la nostra ciutat i el patrimoni
documental que acull: publicacions, exposicions, museus oberts, etc., sense
oblidar propostes lúdiques i gastronòmiques que segur que et satisfaran.
Confia en mi. No deixis passar aquesta
oportunitat. La vida és massa curta perquè et perdis les grans ocasions. I a Girona, creu-me, el proper octubre te n’oferim
una d’excepcional.
Ben cordialment.

La proposta

Exposició Arxiu Fotogràfic de Barcelona
A propòsit de l’11 de setembre
13 de juny - 18 d’octubre de 2014
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’exposició forma part del programa
d’actes del Tricentenari BCN, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona per a
commemorar el 300 aniversari dels fets
de l’11 de setembre de 1714, i pren com
a punt de partida la Diada Nacional de
Catalunya.
L’exposició es divideix en cinc àmbits
que juxtaposen els diferents aspectes constitutius de la narració de l’exposició: la cronologia, les etapes i les
formes de les mobilitzacions catala-

nistes, les vicissituds del monument
a Rafael Casanova, l’oficialització de
la Diada, els rituals i els símbols de les
diverses cultures polítiques i, fins i tot,
l’evolució del protocol. La presència
de fotografies que documenten mobilitzacions de caràcter més marcadament social i d’altres que retraten la
repressió fa de l’exposició un espai de
diàleg entre el catalanisme, les reivindicacions socials i el marc institucional de cada moment.

1. A la recerca d’una Diada Nacional per
a Catalunya: els inicis (1899-1930)
Les primeres fotografies de la commemoració de l’Onze de Setembre mostren
la diversitat d’espais en els quals se celebrà la jornada. El desplaçament dels actes commemoratius des del passeig de
Sant Joan fins al xamfrà d’Alí Bei amb la
ronda de Sant Pere corrobora el consens
progressiu que despertà la celebració de
la Diada entre els catalanistes. La Diada
es va prohibir el 1909 arran de la Setma-
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Festa de l’Homenatge de Solidaritat Catalana
al saló de Sant Joan, 1906. AFB. F. Ballell

Manifestació unitària al passeig de Gràcia,
11 setembre de 1977. AFB. Pérez de Rozas

na Tràgica i també durant la dictadura de
Miguel Primo de Rivera, i es va restablir
durant la “dictablanda” del general Dámaso Berenguer, tot i que el catalanisme
popular no hi participà.
2. La popularització del catalanisme
(1902-1923)
En aquest espai dialoguen fotografies de
mobilitzacions de caràcter eminentment
catalanista amb d’altres de caràcter més
marcadament social. Les festes “cíviques” de la Solidaritat Catalana substituïren la segona edició de la Festa Nacional
Catalana, unint la commemoració històrica amb les reivindicacions més acurades. El civisme catalanista s’erigirà fins
a la dictadura de Miguel Primo de Rivera
com un model vindicatiu socialment i políticament més viable.
3. El catalanisme, l’eix vertebrador de la
Catalunya republicana (1931-1939)
A partir del 14 d’abril de 1931, la transversalitat social i la socialització de la
cultura i del benestar van suscitar un
ampli consens social a través del qual
s’articulà un catalanisme capaç de vertebrar ideològicament el projecte republicà a Catalunya. En aquest àmbit, com
en l’anterior, s’hi exposen fotografies
que plasmen el tarannà socialment regressiu i políticament centralista dels
governs de la República, especialment
després del gir conservador de 1933,
que es materialitzà en la repressió violenta del Govern espanyol contra les
autoritats catalanes durant els fets del
Sis d’Octubre de 1934.
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4. L’oficialització de la Diada (19312013)
L’oficialització de la Diada es produí l’11
de setembre de 1931, enmig d’un clima
d’optimisme que generava l’aprovació a
les Corts del projecte d’Estatut. Durant
els anys de la Segona República, la Diada
esdevingué una festa cívica que aplegà
els principals representants de totes les
institucions de Catalunya i la societat
civil catalana. Caldria esperar fins a l’11
de setembre de 1978 perquè es restablís
la Diada com un acte oficiós i que el nou
marc democràtic en garantís l’oficialitat
a partir de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, després
del llarg i silenciós buit de la dictadura del
règim franquista (1939-1975).

5. La Diada i la reivindicació catalanista
(1976-2013)
Des dels seus orígens, la Diada ha projectat el seu caràcter reivindicatiu associant-se a les grans mobilitzacions catalanistes. Les jornades commemoratives
s’han convertit en el pols dels horitzons
polítics i socials, i han mostrat la permeabilitat social i la transversalitat política
del catalanisme. La manifestació de l’11
de setembre de 1976 a Sant Boi s’erigí en
una expressió multitudinària per a posar
límits a la continuïtat entre la dictadura
franquista i la monarquia. La de l’any següent a Barcelona va ser una demostració de la força social del catalanisme per
a garantir un règim autonòmic d’acord
amb el resultat electoral. Després se
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n’apaivagà el caràcter reivindicatiu fins
al 2012, quan de nou s’inicià una nova
onada de mobilitzacions que marcaren
un nou horitzó polític basat en el dret
a decidir dels catalans, atorgant-los la
capacitat d’exercir la sobirania de Catalunya.
La mostra es complementa amb una
exposició virtual que recull una mostra
dels continguts de l’exposició presencial:
http://arxiufotografic.bcn.cat/11setembre/index.html#.U9IuTVO0Onc
L’exposició es pot visitar des del dia 13
de juny fins al 18 d’octubre de 2014, de
dilluns a dissabte i en horari de 10 a 19
hores; festius tancat, excepte l’11 i el 24
de setembre de 2014.

De l’arxiu a l’arxiver

Joaquim Nolla Aguilà
Cap de l’Arxiu Administratiu i Gestió Documental de
l’Ajuntament de Tarragona
Els companys de l’Associació m’han demanat que faci un repàs a la meva trajectòria-vinculació amb els arxius. Sens
dubte és bo mirar enrere, però fa una

mica de por veure com passen els anys.
Com molts de nosaltres, els primers contactes amb el món dels arxius es van
donar durant la carrera d’Història. Alguns

professors de la Universitat, no gaires
per cert, incentivaven que els alumnes
féssim els treballs de recerca consultant
els documents originals als arxius. Recordo el primer dia que ens van expedir
el carnet d’investigador, ara ja podíem
passar la porta i tocar els documents.
Tot i així, recordo que en alguns arxius
havies de passar prèviament l’entrevista de l’arxiver i tenir-ne l’aprovació, si no
els documents que sol·licitaves, sempre
estaven reservats per algun investigador
amb pedegrí. Sortosament, aquest ha
estat un dels principals canvis en el món
dels arxius, de llocs closos i de difícil accés, hem passat a centres oberts gestionats per professionals que no pregunten
per què vols la documentació. Ara l’accés
està regulat per la legislació no per criteris subjectius –em sap greu companys,
però era així.
Com quasi bé tots els llicenciats en Història, l’ensenyament era l’opció laboral
més clara. Vaig tenir sort de trobar feina
aviat, però una experiència de mig curs
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en un col·legi va ser suficient per adonar-me que no tenia fusta de professor.
Era necessari buscar altres alternatives,
però quina volia i quina m’oferia el mercat laboral? Mig any en una biblioteca,
un any en un museu, ambdós espais
eren prou interessants, no ho tenia clar.
I de cop, veig un anunci al diari en què es
demanaven historiadors per fer d’arxivers a l’Arxiu Històric de Tarragona –imagineu una oferta així avui dia? Vaig decantar-me pels arxius. A poc a poc, sota
el mestratge de la Josefina Cubells, uns
aprenents d’arxivers ens endinsarem a
les golfes dels ajuntaments i descobrírem que la feina era intel·lectual, sí, però
també física i bruta. Uns anys de treball
discontinu, gràcies a diverses beques,
van permetre que treballés en diversos
fons documentals i, en certa mesura, poder dir que treballava en un arxiu. Que no
és el mateix que ser arxiver.
L’any 1995, vaig guanyar un concurs per
a “organitzar i gestionar” l’Arxiu Municipal
del Morell. Era el primer repte que afrontava sol. Un any a temps complet i tres a
temps parcial van possibilitar l’elaboració d’uns instruments de descripció i fer
palès que als ajuntaments petits també
els facilita la seva tasca administrativa
tenir la documentació, com deia la secretaria, “endreçada”.
El pas següent, Ajuntament de Torredembarra. Un salt considerable, no solament
havia d’elaborar els instruments de
descripció, atendre les consultes, fer difusió, sinó que volien que implantés un
Sistema de Gestió Documental, paraules

noves per a mi. Bé, era el moment de formar-me en la teoria arxivística i vaig fer
el Màster d’Arxivística de la URV. A partir
d’aquí ja em vaig considerar arxiver i,
una mica, gestor documental. Cinc anys
de treball i aprenentatge molt intensos
van donar els seus fruïts i vam passar
d’un magatzem a un arxiu amb totes les
condicions. Pensava que em jubilaria allí,
però la possibilitat de posar en marxa
l’Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Tarragona em va engrescar i vaig
fer el salt de l’Administració local a l’autonòmica. L’edifici a punt d’inaugurar-se,
sense documentació, i tota la feina per
a començar. Donar a conèixer l’Arxiu i el
Sistema de Gestió Documental a totes
les delegacions territorials era quasi bé
començar de zero. Ara bé, hi havia un
factor molt important del qual no havia
gaudit fins al moment, ja no era una illa
solitària, formava part d’un sistema d’arxius on hi havia arxivers per a consultar,
trucar i tornar a preguntar. Per sort, l’Àngels Adroer i la Carme Capdevila em van
facilitar la tasca. En dos anys, el projecte
començava a tenir forma: documentació
als dipòsits, transferències regularitzades, préstecs fluint, eliminacions controlades i, important, funcionaris formats i
coneixedors de les funcions dels arxius.
Potser m’hi estaria força temps, però no.
L’any 2003, l’Ajuntament de Tarragona
crea el Servei d’Arxiu i Documentació i
torno a l’Administració local. Amb en Jordi Piqué, iniciem un nou projecte del qual,
passats deu anys, estic molt satisfet.
Però, tot i la feina feta, ara comença un
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nou repte, afrontar el canvi cap a l’Administració electrònica. Parlem d’un món
nou, l’oficina sense papers, per tant,
sense dipòsits? amb signatures reconegudes, avançades? contrasenyes i més
contrasenyes per a accedir als documents? Els nostres ulls segur que no ho
veuran, però les màquines podran llegir
els documents d’aquí 100 anys? Moltes i
moltes preguntes per a respondre.
Els arxivers gestors documentals hem
passat de la paleografia als bits en un
tres i no res. No fa gaires anys, parlar
de noves tecnologies era disposar d’un
ordinador per a gestionar la documentació en bases de dades i ara difonem els
continguts de l’arxiu a l’altra punta del
món, les consultes moltes vegades són
virtuals i els documents els veiem a la
pantalla. Estem en procés de reciclatge
permanent, contínuament aprenem noves paraules (metadades, llenguatge
XML, paquets d’informació, etc.). Els que
fa més de vint anys que tenim la sort de
treballar als arxius hem vist molts canvis,
però de ben segur que encara en veure’m
molts més i, sens dubte, els afrontarem.
És curiós quan trobes companys d’estudis i intentes explicar què fas en un arxiu
administratiu i, amb cara de no entendre’t gaire, et diuen “però tu no vas fer
història?”. Sí, per això, de tant en tant,
per matar el cuquet, investigo i publico
algun treball, la qual cosa em permet
acostar-me als arxius des de l’altre vessant, el del ciutadà i investigador.
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