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Tres fulls de ruta amb la gestió documental com a element estructural
Just abans que comencin les vacances d’estiu us volem fer exposar tots els passos realitzats des de l’assemblea del 29 de
maig de 2015 amb l’objectiu de reconduir la situació generada
amb la designació dels membres de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública, però sobretot per tal
que la gestió documental prengui el protagonisme necessari
en el desplegament de la Llei de transparència catalana. Malgrat que hem viscut uns primers mesos de l’any francament
convulsos, hem de dir que durant els mesos de juny i juliol han
succeït un seguit d’esdeveniments que ens permeten fer una
lectura positiva, malgrat que mantinguem un cert escepticisme de fons. Relacionarem els esdeveniments de manera cronològica.
Dia 29 de maig de 2015
L’assemblea ordinària de l’AAC va ser francament intensa. S’hi
van retre comptes de les accions realitzades en relació amb la
designació de la CGDAIP i els desplegament de la Llei de transparència catalana. Amb una assistència de 84 socis i després
d’efectuar un debat profund i ampli, on es van fer sentir totes
les opinions i propostes, es va decidir dur a terme dues accions.
Primera, manifestar al conseller de Cultura el desencís que la
professió sentia en aquells moments durant l’acte de cloenda
del congrés de Lleida. Segona, manifestar al Consell Nacional
d’Arxius la manca de zel que el Departament de Cultura havia
tingut en matèria de transparència i sol·licitar un canvi de
rumb urgent en aquest sentit, i a la vegada demanar si aquest
departament tindria la capacitat real o no de fer front a les nos-

tres peticions. Aquestes dues accions es van sotmetre a votació, el resultat de la qual va ser de 81 vots a favor i 3 en contra.
Dia 30 de maig de 2015
En l’acte de cloenda del congrés de Lleida el president de l’AAC manifestà de manera rotunda i clara la desaprovació a les polítiques
que el Departament de Cultura estava realitzant en matèria de
gestió documental i el desencís per la manca de zel que s’havia
mostrat davant el desplegament de la nova Llei de transparència.
D’aquesta manera es donava compliment al punt primer dels acordats en assemblea, tot assegurant que el conseller de Cultura ho
sabria tot sense interlocutors i de primera mà. El conseller va respondre amb la mà estesa, i va manifesta que certes designacions
no depenien de la conselleria sinó més aviat del Parlament i que
certes culpes havien de focalitzar-se com pertocava. Va manifestar
que l’espai d’interlocució amb l’AAC no havia estat òptim i va expressar la voluntat d’articular un mecanisme que permetés reunir-nos
una vegada al mes per revisar com avançaven els diferents temes
relacionats amb el Sistema d’Arxius de Catalunya. No sense tensió
per part del públic i dels membres de la taula, considerem que accions d’aquest estil no beneficien gaire a ningú i que simplement
mostren la distància existent entre una manca clara de polítiques
decidides i una professió que vol, no només dignificar la seva feina,
sinó sobretot exercir-la en les millors condicions i no havent d’anar
sempre a contracorrent. El que es va manifestar en aquesta cloenda va ser un sentiment clar de rebuig, però també una necessitat
palesa de trobar de solucions. Amb tot, la mà estesa del conseller
va ser positiva i l’AAC la va acceptar.
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Dies 1 al 8 de juny de 2015
La voluntat de la Junta de l’AAC ha estat sempre no tancar portes i deixar sempre oberta la possibilitat de negociar. Ruptures
radicals no afavoririen la professió tot i que de vegades se’n
puguin tenir ganes. Vivim una conjuntura socioeconòmica molt
complexa i cal evitar que certes accions acabin impossibilitant
un camí que ha de ser de construcció positiva. En aquest sentit,
la Junta va considerar quines accions s’havien de fer per a donar compliment al segon acord de l’assemblea i ho va fer amb
el desig no només de manifestar el malestar de la professió
sinó sobretot de trobar solucions. Atenent que es presentava
l’oportunitat d’un Consell Nacional d’Arxius el dia 11 de juny,
es va obrir una via de diàleg amb la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni per a consensuar un full de
ruta que permetés desenvolupar accions concretes de cara a
millorar tant el desplegament de la Llei de transparència com
la dinamització del SAC. Aquest full de ruta ja l’havia sol·licitat
l’AAC en la Comissió Permanent del mes de setembre de 2013,
aleshores el vàrem anomenar “pla de xoc”, i s’havia acordat de
fer al Consell Nacional que es va celebrar l’1 d’octubre de 2013.
Des d’aleshores no s’havia celebrat cap altre Consell Nacional
d’Arxius, de manera que ens trobàvem en una bona ocasió per a
retre comptes. Sí que durant aquests dos anys s’havien celebrat
reunions de la Comissió Permanent de la CNA, i s’hi havia anat
treballant una diagnosi del SAC, però encara no ha vist la llum
de manera completa la diagnosi completa de la situació. El Departament de Cultura, per tant, sí que ha estat fent la feina, però
massa lentament. Ara ens trobàvem, però, en el moment òptim
per a oferir un “pla de xoc”, és a dir, una llista de mesures operatives i realistes per a posar en pràctica de manera immediata.
Atenent aquesta prespectiva i sabent que en el CNA es presentaria un full de ruta, l’AAC va presentar a la Direcció General un
document amb vuit punts que havien de permetre incorporar
en aquest full els elements imprescindibles per a connectar-se
amb el desplegament de la Llei de transparència. No podíem
acceptar un full de ruta en què el factor “transparència” no aparegués de manera explícita. Els vuit punts que vàrem proposar
foren els següents:
- Adhesió del Departament de Cultura al conveni marc
en matèria de transparència, accés a la informació i bon
govern, signat el dimarts 2 de juny entre el Departament
de Governació, el Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i
les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
- Crear un grup d’experts que prepari un esquema, un
pressupost i un calendari per a l’elaboració del Llibre Blanc
dels Arxius i la Gestió Documental de Catalunya.
- Acordar amb el Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya una estratègia de preservació digital de la documentació de naturalesa jurídica de les administracions
catalanes.
- Activar un pla de formació de la nova Llei d’arxius i de
les implicacions en gestió documental derivades de la Llei
de transparència per a les administracions catalanes. Preparar un calendari d’execució i una guia d’implementació
perquè els arxius comarcals realitzin accions de formació
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o perquè els arxius municipals puguin desenvolupar els
canvis que s’esdevindran.
- Iniciar el programa “Fem Transparència, Donem Accés”, que permeti la creació de materials didàctics per a
escoles i associacions civils en aquesta matèria. L’objectiu ha de ser promoure una nova alfabetització dels ciutadans en l’accés a la informació pública. Els arxius poden
dinamitzar aquesta part.
- Cobrir al més ràpidament possible la plaça de subdirector general d’Arxius i Gestió Documental, de manera
que pugui atendre en exclusiva aquestes competències.
- Estudiar el funcionament de la CNAATD i avaluar-ne
les necessitats econòmiques que han de permetre’n el
potenciament. Liderar l’acord de col·laboració amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
i l’APDCAT, tal com preveu la Llei de Transparència, disposició addicional sisena.
- Establir un acord amb el Departament de Governació
per a promoure la coordinació entre els arxius centrals departamentals i les unitats d’informació que s’hauran d’encarregar de promoure l’accés a la informació pública.
Dia 9 de juny de 2015
L’AAC mantingué una reunió presencial amb el director general
per avaluar els vuit punts i la seva incorporació al full de ruta.
En un to constructiu i pragmàtic es van assumir tots els punts
a excepció del segon, el que parla de la realització d’un Llibre
Blanc. Ambdues parts van entendre que calia prendre mesures concretes i que calia deixar per a més endavant la definició
de què són i cap a on van els arxius i la gestió documental. No
volíem ara un exercici intel·lectual, sinó prendre mesures. La
iniciativa del Llibre Blanc, tanmateix, la portem plantejant des
de principis de 2014 i continuarà de moment en standby fins
que es trobi la conjuntura i l’oportunitat adequada per a emprendre-la. La conclusió de la reunió va ser que tots els punts,
a excepció del suara mencionat, apareixerien d’una manera o
una altra en el full de ruta que es presentaria al ple del Consell
Nacional d’Arxius.
Dia 10 de juny de 2015
Se celebrà la Comissió Permanent del CNA per acabar d’acordar
els punts que s’elevarien al ple del CNA. En aquesta reunió es
presentà un document amb un seguit de línies estratègiques
que incorporaven els set punts que havíem aportat des de
l’AAC. La redacció era diferent, però l’esperit es mantenia. Quedava fora la proposta de Llibre Blanc i no quedava gaire clara
la necessitat d’estudiar els requeriments en recursos humans
i econòmics perquè la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i
Tria Documental es potenciés més del que fins ara s’havia fet.
Vam sol·licitar també incorporar a les línies estratègiques que
s’activés l’article 8.2 del Decret 190/2009 del Registre d’Arxius
de Catalunya, en què es diu que el Departament de Cultura i
Funció Pública definirien els ensenyaments universitaris que
garanteixen les competències suficients en arxivística i gestió
documental per tal de treballar en un arxiu públic. S’acceptà la
proposta i s’incorporà.
Dia 11 de juny de 2015
A les 16.00 hores s’inicià el Consell Nacional d’Arxius. S’hi repas-
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saren diferents accions i projectes del Departament de Cultura
en matèria d’arxius i gestió documental. Els que ens ocupen ara
són dos principalment: un, l’aprovació del full de ruta o pla de
xoc i, dos, la modificació de la Llei d’arxius i documents que s’ha
d’aprovar per alinear-la amb la nova Llei de transparència. Pel
que fa al full de ruta, el conseller presentà el document “Línies
prioritàries del Departament de Cultura en matèria d’arxius i
gestió documental”. Aquest document estructura en sis àmbits
i vint-i-un punts les accions concretes que cal dur a terme de
manera immediata per a reactivar el Sistema d’Arxius de Catalunya. Incorpora els punts en relació amb la transparència que
vam sol·licitar. I dibuixa, per primera vegada en un document
públic emanat del Departament de Cultura, unes línies guia,
una idea d’estratègia, un full de ruta, accions concretes, alguna
cosa més del que durant els darrers quatre anys havíem tingut
en matèria d’arxius i gestió documental. En el CNA manifestàrem, tal com s’havia acordat a l’assemblea del dia 29 de maig,
el malestar de la professió, però també l’esperança que amb
el document que s’aprovava les coses començarien a canviar
substancialment. No descriurem el detall del document, que us
deixem enllaçat, però sí que direm que també vam manifestar
que, tot i que en feiem una lectura positiva, calia dimensionar
econòmicament la necessitat de recursos humans per a poder
executar les accions descrites i que el Departament de Cultura
tindria una darrera oportunitat per a demostrar si pot o no pot
desplegar unes competències que estan creixent dia a dia amb
l’evolució socioeconòmica del nostre país, i que amb la transparència per davant, creixeran encara més. Tot plegat va quedar
palès a l’acta del CNA, que esperem que es faci pública al més
aviat possible. Aquestes línies prioritàries aniran acompanyades a finals d’any d’un veritable pla estratègic a cinc anys vista
que mostri clarament el camí per a revitalitzar el SAC.
En aquest ple també se’ns explicà que la conselleria de Cultura
i la de Governació estaven parlant sobre com actuar conjuntament en matèria de transparència, i el representant del CAOC al
CNA també es posà a disposició del Departament de Cultura per
a treballar conjuntament. La necessitat de coordinació i treball
conjunt es fa palesa i es mostra que sí que hi ha moviments en
aquest sentit. Per acabar, també es concretà la creació del mecanisme anunciat pel conseller de reunió mensual per a tractar
l’evolució d’aquest document. Aquesta primera reunió es farà el
proper 2 de setembre.
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Dia 14 de juny de 2015
Unió Democràtica de Catalunya va fer un referèndum per a militants per a fixar posició en relació amb les eleccions del 27S.
El resultat divergent amb la línia política de Convergència Democràtica de Catalunya va fer que el 18 de juny la federació CIU
es donési per trencada definitivament. Això implicà canvis al
Departament de Governació, en què són rellevats tots els alts
càrrecs d’Unió per altres de CDC, inclosa la mateixa consellera.
Ho esmentem perquè d’ençà de la manifestació de la ja exconsellera Joana Ortega que els arxivers haurien de ser “compensats” per la designació maldestre dels membres de la CGDAIP,
des del Departament de Governació mai no s’havia volgut parlar directament amb l’AAC. Així com el Departament de Cultura
sempre ha tingut la mà estesa, tot i les diferències de criteri, el
Departament de Governació s’ha mostrat blindat i inaccessible,
cosa que ha fet molt difícil veure i analitzar com es dibuixava el
desplegament de la Llei de transparència. Amb el canvi d’alts
càrrecs i consellera, aquest departament canvia la seva actitud
davant de l’AAC i permet la realització de diferents reunions per
a tractar aspectes relacionats amb la transparència. En concret
dues, una per a avaluar les esmenes que havíem presentant al
voltant del Reglament de la CGDAIP, encara no aprovat, i una altra per a tractar quins mecanismes serien els òptims per a vincular els quadres de classificació corporatius al portal de transparència de la Generalitat. Les reunions han estat productives i
se’ns ha obert la porta a tenir-ne d’altres.
Dia 17 de juny de 2015
Tal com hem avançat, al CNA es va presentar una modificació
de la Llei d’arxius i documents. En aquell moment, l’AAC només
va fer una esmena, oral. Tanmateix, el Departament de Cultura
va tenir a bé de concedir-nos un tràmit d’audiència per poder
presentar esmenes a la dita modificació. Malgrat que la tramitació s’estava fent tard i a corre-cuita, l’AAC i el Departament de
Cultura estàvem d’acord a no proposar una reforma profunda
de la Llei per manca d’un consens clar entre les parts i per la
necessitat d’acabar de dibuixar la situació del SAC un cop es disposés del pla estratègic promès a finals del 2015.
Dia 6 de juliol de 2015
El Consorci de l’Administració Oberta presentà el Manifest dels
100 punts per l’Administració Electrònica. En una matinal de
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ponències es van anar desglossant un total de cent iniciatives
per a potenciar l’administració electrònica catalana. De manera un xic desordenada, però amb una infografia depurada, tots
els ponents van anar tractant les onze àrees de millora. En una
d’elles, la de Seguretat, Interoperabilitat i Protecció de Dades, hi
trobem mencionades dues recomanacions: la 39, que parla de
la necessitat d’un Arxiu Electrònic Únic, i la 40, en què es parla
d’identificar les sèries documentals des de l’inici del procés de
creació documental. Les dues recomanacions, per tant, parlen
de gestió documental. I ja està. Bé, no cal dir que també va ser
interessant veure com alguns dels ponents feien menció del
paper clau dels arxivers en tot aquest tema... tot i que l’organització no va acabar convidant cap arxiver a expressar des de la
professió en què podíem ser útils. En realitat ,el Manifest és una
impressionant llista d’accions, moltes de les quals, no només
la 39 i la 40, tenen a veure, i molt, amb una bona gestió documental. En l’àmbit del CAOC, tot i que ho saben ja perfectament,
cal desplegar una narrativa més acurada en matèria de gestió
documental i no tenir por a mencionar-la de manera explícita.
La gestió documental no és només arxiu, sinó sobretot control
de la producció, i per tant s’escau en tot el cicle de vida. Tot i
així, el document arriba de manera oportuna. L’entenem com un
segon full de ruta, complementari de les “Línies prioritàries” del
Departament de Cultura, i que es comuniquen entre ells, encara
que no ho saben. La gestió documental va guanyant protagonisme legal, però també en la definició teòrica. Falta la darrera
frontera, el vessant pràctic.
El Manifest, com hem dit, és un document presentat de manera
moderna i aclaridora. Sense embuts ni retòriques excessives,
cosa que és d’agrair. S’ha presentat en una jornada feta ad-hoc
amb opinions i debat, i s’ha penjat immediatament i distribuït
per les xarxes socials. És interessant veure que el document “Línies prioritàries” també es publica el dia 6 de juliol, però sense
nota de premsa i penjat a dins de la densa i laberíntica web de
la Generalitat de Catalunya. Quina diferència de mitjans! I quina
diferència de capacitat comunicativa! En això el Departament
de Cultura ha de millorar substancialment. Tan important és el
contingut com, sovint, les formes de comunicació i difusió. I en
això el CAOC va guanyar de carrer, tot i que, insistim, veiem els
dos documents igualment importants i d’una vàlua equivalent.
Dia 7 de juliol de 2015
Un tercer full de ruta veu la llum. En aquest cas va ser el Departament de Governació qui presentà un Pla Estratègic de
Polítiques de Transparència de la Generalitat de Catalunya per
als anys 2015 a 2017. De manera feliçment sorprenent, hi apareixen mesures concretes en matèria de gestió documental.
Només cal veure l’anomenat EIX 2: Accés a la informació, punt
2.1, en què es diu que s’establirà un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat; o també un objectiu que
determina que es faran cursos o tallers específics per a arxivers
i gestors de documents en matèria de transparència. (És ara
quan els hauríem de dir que no, que en realitat els cursos els
necessiten ells! Que els arxivers ja en sabem d’això, que fa anys
que ens hi dediquem!... O millor ens esperem ...
Potser el més interessant és veure que l’esmentat punt 2.1 té
un pressupost assignat de 40.000 € i que s’ha d’haver executat
en data 31 de desembre de 2015. Podem fer moltes consideracions, fins i tot iròniques, però és la primera vegada des que
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s’aprovà la Llei de transparència que en un document sorgit del
Departament de Governació apareix la gestió documental i un
pressupost. Caldrà veure en què es concreta aquesta acció, a
què es destinen realment els 40.000 € i els seus resultats. De
nou, i tal com passa amb el Manifest del CAOC, trobem un document que sectoralitza la gestió documental quan en realitat
parlem d’una visió global de tot el sistema.
Com sigui, aquest Pla Estratègic, el Manifest i les Línies prioritàries certifiquen una cosa, i és que la gestió documental no
està morta, que continua existint i que hi ha vies per a tornar
a construir a redós seu. Tots tres documents són sol·lucions
explicades de manera diferent del que hauria de ser un plantejament global de la Generalitat, que a diferència de moltes
administracions locals, ha de reformar-se internament d’una
vegada per totes, i afrontar la problemàtica de la transparència
i l’accés a la informació de manera global i no a trossos. La nova
Llei de transparència demana a crits una coordinació sòlida i
una simplificació administrativa en la provisió d’accés a la informació pública. Tanmateix, el que ha quedat palès després de
sis mesos de vigència és una suma d’agents no coordinada que
ja veurem com interactuen. Molta feina per fer encara.
Dia 10 de juliol de 2015
L’AAC presentà les esmenes a l’avantprojecte de modificació de
la Llei d’arxius i documents. Ja hem parlat d’aquestes esmenes
arran de la seva aprovació dimecres 22, de manera que no ens
referirem al seu contingut. Les podeu consultar al web de l’AAC,
al nostre portal de transparència. En fem menció per explicar
que les esmenes van rebre una resposta impecable per part
del Departament de Cultura, primer amb la trucada del director
general al president de l’AAC i a continuació per escrit, el dia 14
de juliol. El Departament de Cultura, en aquest cas, va ser curós
amb el procediment i ho agraïm, d’igual manera que la claredat
en les seves respostes.
Dia 22 de juliol de 2015
Al ple del Parlament de les 16.30 hores s’inicià el debat sobre
l’aprovació de la modificació de la Llei d’arxius i documents. El
conseller en defensà el text i els partits de l’oposició en manifestaren els seus dubtes. Dubtes relatius al procediment de
portada al Parlament, per mitjà de lectura única i sense opció
que s’hi puguin presentar esmenes parlamentàries. En aquest
sentit, l’AAC està d’acord que calia haver treballat més el document i amb anterioritat, i que el procediment obeeix a les presses de voler acabar la legislatura complint la Llei de transparència, que és la que demana aquest canvi legislatiu. Si més no,
l’oposició va manifestar que la Llei d’arxius i documents havia
quedat antiga, que calia una reforma profunda i una adaptació
a les necessitats modernes dels arxius i la gestió documental.
Per primera vegada, potser per primera vegada a la vida, al
Parlament es va parlar de gestió documental sense embuts i
durant molta estona. I això és bo, perquè va carregant el discurs polític d’aquest vocabulari que cada vegada els hauria de
ser menys aliè. La necessitat de modificació profunda, la poca
traça atribuïda al Departament de Cultura en aquesta matèria
i un procediment impropi van provocar que la votació no fos
unànime a favor de la modificació i que s’admetés només amb
70 vots a favor, 26 en contra i 33 abstencions. Això hauria de
ser un avís per a propers retocs legislatius en matèria d’arxius i
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gestió documental. Convé recordar que la votació de l’any 2001
sobre la Llei d’arxius i documents va ser unànime a favor. Unànime! Hem de tornar a construir un espai de consens fort en
aquest sentit.
Postil·la al voltant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública
Un dels factors que més manifestacions de queixa va provocar
a l’assemblea del 29 de maig va ser la designació dels membres
de la CGDAIP. Com ja vàrem esmentar aleshores, l’AAC ha explorat totes les vies legals per a impugnar la designació i mirar de
revertir la situació. Hem consultat quatre advocats de diferent
índole i tot el reglament del Parlament per veure què s’hi podia
fer. Malauradament, els nomenaments parlamentaris, com és
el cas, no tenen a Espanya ni a Catalunya una via jurisdiccional clara, i així se’ns ha manifestat. Una mancança pròpia del
nostre sistema jurídic que altres països tenen resolta. Una prova més de com són les coses de vegades. I a nosaltres ens ha
tocat viure la injustícia d’aquest buit legal. Les vies legals explorades, i sense entrar a fons en els tecnicismes jurídics, han
estat les següents.
- Sol·licitar als grups parlamentaris que demanessin la
revocació dels nomenaments dels membres. Aquesta via
va ser plantejada a CIU i ERC, i no ho van acceptar. ICV ho
va sol·licitar dues vegades però no aconseguí sumar la
majoria suficient.
- Els acords del ple del Parlament només poden ser impugnats al Tribunal Constitucional. En aquest cas caldria
mostrar que hi ha hagut un dret fonamental vulnerat, en
concret, el de l’accés a un càrrec públic. En realitat, però,
els advocats ens han dit que aquest dret fonamental no
es podria demostrar d’entrada fàcilment, atenent que
com a molt ens trobaríem davant “l’espectativa de dret”
d’un col·lectiu professional a accedir a un lloc de treball
on es requereixen les seves funcions.
- Els hearings de la Comissió d’Afers Institucionals només es van fer a cinc persones, per a cinc candidatures.
No fou un procés obert i clarament públic, tot i que ho
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podria haver estat. Aquest aspecte és el que s’ha criticat
més, és a dir, els parlamentaris van optar per una sol·lució equidistant i equitativa des del punt de vista electoral.
Així, els partits amb més representació van poder presentar més o menys candidats. Els partits amb menys representació no van poder presentar candidat. A més, el fet
que no hi hagués cap candidat que no superés el hearing
fa que no s’hagués realment vulnerat el dret fonamental
de cap dels candidats. Tot plegat, també fa que cap via
jurídica al TSJC o al Tribunal Suprem tingués gaire fortuna
de prosperar.
- Una altra via podria haver estat mostrar la vulneració
del dret fonamental al Defensor del Poble o al Síndic de
Greuges, però també amb escasses vies de prosperar.
- La possibilitat de presentar recurs contra les resolucions que puguin sorgir de la nova Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública és una variable que
convindrà tenir present quan n’emetin alguna. Recórrer
judicialment aquestes resolucions pel fet que la Comissió
no tingui cap membre amb coneixement específic en arxius i gestió documental seria una opció difícil i estranya.
Però això no exclou la possibilitat de recusar algun dels
seus membres en funció de la temàtica objecte de la resolució, d’acord amb la llei 30/1992.
No per falta de ganes, però sí per manca de via jurídica que realment permetés assolir el revertiment, hem decidit, de moment,
no seguir cap via legal que presenti recurs contra la designació.
Això no vol dir que la via política estigui tancada o que deixem
d’estar amatents a altres solucions que ara no coneguem. Ni
molt menys. La via política la mantindrem sempre oberta fins
a aconseguir que es compleixi la Llei en el seu esperit i en la
seva literalitat. Perquè la Llei de transparència diu el que diu a
l’article 40.2 i, això, ara per ara, no ens ho treu ningú.
I encara faltaria parlar del Reglament de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública, però d’això, atenent la
seva llargària, també en parlarem un altre dia.
La Junta de l’AAC us desitja a tots plegats unes vacances ben
profitoses.

Congrés d’Arxivística de
Catalunya

El Congrés: un punt i a part?
Conclusions del XV Congrés d’Arxivística de Catalunya
Jordi Serra Serra

El passat 30 de maig va cloure el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya, que va
estar monogràficament dedicat al repte
de la preservació digital. L’alta participació assolida i el feedback recollit durant

el Congrés i després crec que permeten
fer-ne una lectura força positiva, tant de
la planificació com dels resultats.
Quan des del Comitè Científic ens vam
plantejar com podíem estructurar el pro-

grama, vam tenir molt present que havia
d’obeir a un discurs lògic que permetés
encadenar un raonament que portés a
conclusions profitoses. Així, vam construir el discurs a partir de tres premisses:
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• La preservació digital és una disciplina
que en els darrers anys ha evolucionat
de forma radical, des de ser quelcom
força experimental fins a esdevenir una
necessitat que s’està consolidant en el
mercat de les tecnologies de la informació. Té molt poc a veure com es percebia
la problemàtica de l’obsolescència fa una
dècada o com s’enfocaven els projectes
de preservació digital, a com es pot fer (i
es fa arreu del món) actualment.
• La preservació digital ha evolucionat
en terra de ningú, situada entre diferents
disciplines professionals de l’àmbit de la
informació, la documentació i l’arxivística, i ho ha fet adquirint un component
tecnològic cada cop més acusat. La
transversalitat i aquest alt component
tecnològic són inherents a la preservació
de recursos digitals, tant si ens agrada
com si ens costa de pair.
• La preservació digital no és només preservació del patrimoni sinó també dels
actius digitals d’institucions i empreses,
i fins i tot de l’individu mateix en un món
marcat per la transparència i la reutilització. L’emmagatzemament massiu d’informació i la permanència de l’accés a
aquesta informació han deixat de ser una
preocupació reservada als especialistes
per passar a ser un concerniment social.
L’eix del discurs que vam voler bastir partia, doncs, d’aquestes premisses i el vam
desenvolupar d’acord amb l’estructura
següent:
• En primer lloc, presentant les tendències actuals en preservació digital, el
punt de partida, tant pel que fa a l’esfera
purament tecnològica (operativa) com
a l’esfera organitzativa (estratègica).
Vam sentir parlar, doncs, de la problemàtica de l’obsolescència en els formats

actuals, de l’orientació de les solucions
en l’àmbit del programari, de la importància de les polítiques de preservació
institucionals, de la seva sostenibilitat
econòmica i cognoscitiva, dels plans de
formació professionalitzadors, de les iniciatives en curs a Catalunya i dels punts
d’encaix amb la gestió documental. En
aquest punt, l’objectiu era deixar de veure la preservació com quelcom en desenvolupament per veure-la com plenament
en marxa, i situar l’arxiver en l’esfera del
promotor o client preferent, d’aquell qui
ha d’utilitzar aquestes solucions sobre
uns conjunts documentals concrets per
tal de garantir un servei d’accés i ús.
• En segon lloc, introduint la forma com
actualment es configura la prestació de
serveis informàtics i treballant la relació
que s’estableix entre el client-preservador, el prestador del servei i el desenvolupador. Vam aprofundir en els conceptes de la preservació com a servei i de
la preservació en xarxa, vam intentar
desmitificar conceptes com el núvol o la
distinció públic/privat en la prestació de
serveis, i vam reflexionar sobre la problemàtica jurídica i competencial que es
genera a mesura que augmenta la distància entre qui exerceix la competència
de conservar i qui porta a terme de forma
efectiva aquesta conservació.
• Finalment, retornant al punt d’origen
per a conèixer quins són els plans de
futur dels principals actors que a Catalunya poden impulsar d’una forma més
decidida la preservació digital. És en
aquest punt on vam aconseguir un compromís, absolutament transversal i explícit, sobre la necessitat d’impulsar un
Pla Nacional de Preservació Digital que
permeti garantir, de forma integradora,
el futur dels actius digitals que genera
Catalunya.
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La materialització d’aquest discurs fou
possible gràcies a uns ponents que, sense excepció, es van implicar amb entusiasme en aquesta exposició i van aportar
coneixements, experiències i arguments
d’un altíssim valor i competència. És precisament d’aquestes aportacions que en
vam poder extreure els aprenentatges
següents:
• La tecnologia és repte, però ja no problema. L’oferta de programari és nombrosa, tant en l’àmbit del programari lliure
com del comercial. El ventall de solucions
disponibles és suficient per a atendre necessitats de tot tipus: institucions petites o grans, temps d’implantació reduïts,
múltiples esquemes de metadades, formats documentals específics... Projectes europeus d’envergadura, com SCAPE,
han contribuït a proveir serveis específics per a la preservació digital (plans de
migració, alertes d’obsolescència, etc.). I
les institucions catalanes han estat també desenvolupadores actives, i en alguns
casos punteres, de solucions de preservació digital.
• És necessari col·laborar a molts nivells, entre diferents tipus de professionals, entre institucions i a escala
internacional. Abordar un projecte de
preservació en solitari és temerari, i es
corre el risc de malbaratar l’extensa base
de coneixement acumulada arreu. L’èxit
de projectes com la xarxa Cariniana, al
Brasil, fa evident el poder d’aquesta col·
laboració.
• L’element que dóna coherència al conjunt d’actuacions són les polítiques de
preservació. El compromís escrit, i sobretot fet públic, per part dels responsables
d’una institució assegura el manteniment del “fitness” institucional i garanteix la sostenibilitat del sistema que es
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posi en marxa.
• Les polítiques han de ser concretes
i realistes, i prou vives per a ser actualitzades constantment. Cal descriure
el que s’està en condicions de fer en el
moment present, amb els recursos disponibles, i modificar-ho a mesura que el
projecte agafi embranzida. La política
no portarà el finançament ni la voluntat
de fer-ho, és només l’expressió d’una
voluntat preexistent, però fa explícit un
compromís del qual després costa desdir-se’n.
• Els elements clau són la iniciativa i la
sostenibilitat. Iniciativa compartida per
tots els col·lectius amb responsabilitats
sobre la preservació, i que cal que sigui
mantinguda en el temps més enllà dels
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Si el Congrés haurà afavorit una reubicació substancial dels arxius catalans en
relació amb la preservació del patrimoni
digital, ben necessària a dia d’avui, o bé
haurà estat un simple punt i seguit en
l’aplicació d’unes polítiques moltes vegades divergents de les tendències dominants arreu del món, només ho dirà

l’actitud dels arxivers catalans davant
els nous reptes que vagin sorgint. El
temps d’esperar que els problemes els
resolguin en solitari les polítiques públiques ha passat: les administracions
ja no tenen ni els diners, ni el marge de
maniobra, ni la cintura suficients per a
canviar una realitat que els sobrepassa dia a dia. La “ciutadania” arxivística,
com s’esdevé en moltes altres esferes
socials, és qui, treballant conjuntament
amb els col·lectius professionals i les
institucions que calgui, ha d’escriure
el seu futur amb projectes i actituds
adaptades a uns temps on tota mena
de fronteres, siguin administratives,
professionals o mentals, són cada cop
més difuses.

grés , que va ajudar a fer que el programa
social del Congrés fos un èxit.
Per al dijous 28, primer dia del Congrés, el
Comitè Organitzador va pensar que la visita al monument més emblemàtic de la
ciutat era obligada. Després de la rebuda
per part de Josep Tort, director del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, els
assistents van poder gaudir d’un còctel
a l’espai de l’antiga Canonja, amenitzat
pel grup lleidatà Pixie Dixie. Després de
la jornada, la majoria dels assistents van
aprofitar per anar a descansar, tot i que
hi va haver un petit grup que va preferir

descobrir “Els Vins”, la zona de pubs de
Lleida.
El divendres 29 arribava el plat fort del
programa social: el sopar de gala a les
caves Raimat. El programa s’inicià amb
una visita a les bodegues per tal d’observar el procés d’elaboració del vi i recórrer
la bodega modernista. Després de la visita, un còctel amb aperitiu va ser l’opció
triada abans d’endinsar-nos en el sopar.
En aquest punt, va tenir lloc l’actuació de
l’artista lleidatà Xavi Boira, que va culminar la seva actuació amb el ja cèlebre “Lo
garrotín arxiver”. A partir d’ara ens podran

errors que condueixen a l’aprenentatge.
• No partim de zero, i el moment és ja. Hi
ha tecnologia, hi ha models per a elaborar
polítiques, hi ha referents internacionals
i nacionals, i hi ha consciència plena de
la problemàtica. Donar continuïtat a les
experiències actuals i iniciar-ne de noves
és l’única via per a assegurar la preservació del patrimoni digital en el futur.

El programa social del Congrés
Jonás Suárez

En moltes ocasions els grans esdeveniments, com per exemple el XV Congrés
d’Arxivística de Catalunya, són recordats
pel seu programa social, tot i que està clar
que el contingut important és el contingut
científic de les ponències.
El Congrés era una oportunitat per als arxivers i arxiveres de les terres de Lleida per
donar a conèixer la nostra ciutat i perquè
els assistents passessin uns dies agradables. No cal dir que esdeveniments com
aquests són importants, perquè impliquen retrobaments entre arxivers que feia
temps que no es veien, a més de l’oportunitat de conèixer nous professionals que
formen part del nostre gremi o d’altres
disciplines afins.
Paral·lelament als actes proposats pel
Comitè Organitzador, des del Grup d’Arxivers de Lleida (GALL) es va decidir crear
un grup de treball, també anomenat “comissió de festes”. Aquest grup tenia com
a objectiu commemorar l’aniversari de
l’AAC-GD i engrescar els assistents i, per
això, organitzà una sèrie d’actes alteratius, coneguts solament pels membres de
dita comissió. També s’ha de destacar la
col·laboració dels membres de la junta de
l’AAC-GD, amb l’elaboració del vídeo commemoratiu del 30è aniversari. Per últim,
s’ha d’agrair la implicació del personal de
l’empresa Intgrup, organitzadora del Con-

Instantània del vídeo commemoratiu del 30è
aniversari de l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya
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criticar moltes coses, però mai no tenir un
garrotín propi.
A l’entrada al sopar de gala un photocall
amb diversos complements (ulleres, barrets...) va permetre obrir el sopar amb
un somriure a la boca. Els congressistes
no s’ho van pensar i van posar davant la
càmera amb els diferents complements
abans de seure a taula.
El menú del sopar incloïa vieires amb crema de carabassa de primer, espatlla de
corder al forn de segon i mozart amb salsa
de passió per a les postres. Òbviament, el
cava i els vins eren Raimat. El sopar va
transcórrer de forma amena, i l’aparició
d’un pal de selfie va protagonitzar instantànies úniques, fins que va arribar l’hora
de les postres.
En aquell moment es va projectar el vídeo commemoratiu del 30è aniversari de
l’AAC-GD. Hi van col·laborar tots els presidents de l’AAC-GD d’aquests trenta anys
i un grup d’arxivers acabats de sortir del
màster d’Arxivística (Luis Gil, Christian
Moreno, Carla Meinhardt, Aniol Maria i Sara
Garcia), que fan un repàs de les principals
inquietuds i reptes del col·lectiu d’arxivers. El guió i la producció va anar a càrrec
d’Anquetem, SL i la realització i postproducció va ser de David Torrents. La gravació del vídeo es va dur a terme durant
el mes d’abril, a la fàbrica Fabra i Coats de
Barcelona i a l’Arxiu Municipal de Girona.
També hi va haver temps per a commemorar el 30è aniversari de l’AAC-GD amb
l’entrada del pastís de celebració i el
lliurament als expresidents presents al
Congrés d’una reproducció de la Carta de
Poblament de la ciutat de Lleida (1150),
que és el document més antic que es conserva a l’Arxiu Municipal de Lleida.
Un cop finalitzat el sopar, alguns dels assistents van aprofitar per anar a descansar, tot i que un gruix important van gaudir
de la música del discjòquei i la barra lliure
fins a les tres de la matinada. El ball i el
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“El garrotín arxiver”, creat per Jonás Suárez i
interpretat per Xavi Boira durant l’aperitiu del
sopar de gala del Congrés

bon humor van ser la tònica predominant,
i els assistents van passar una bona estona en un ambient distès. Cal destacar
també que un petit grup de congressistes van aprofitar la nit per endinsar-se a
l’Aplec del Caragol.
El dissabte 30 els assistents es van anar
incorporant esglaonadament a les ponències del matí. Un cop finalitzades les ses-

sions i com a cloenda final del Congrés,
uns setanta congressistes ens vam traslladar als Camps Elisis, lloc de celebració
de l’Aplec del Caragol, que aquest any celebrava la XXXV edició. En el Palau de Vidre
dels Camps Elisis vam finalitzar els actes
del Congrés amb un tast de caragols, gràcies a la col·laboració de la Federació de
Colles de l’Aplec del Caragol (FECOLL).

Dos informàtics endinsats en el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya
Xavi Piñol i Nuria Fachal

Els orígens de la relació entre els arxivers i
els informàtics es remunta a més de dues
dècades, quan els programes informàtics,
especialment les bases de dades, útils per
a les tasques de descripció i recuperació

dels documents, apareixen en el treball
dels arxivers. Posteriorment, s’hi sumen
les aplicacions que faciliten la gestió integral dels arxius: gestió d’espais, controls
dels préstecs i de les consultes, etc.

Durant la dècada dels anys noranta,
una de les preocupacions del col·lectiu
dels arxivers fou la preservació tant dels
continguts com dels suports dels documents en format informàtic. Les incògni-
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tes que tot plegat despertava van posar
de relleu la necessitat d’enteniment entre els dos grups de tècnics, els arxivers
i els informàtics. Es tractava d’establir
una col·laboració que garantís la perdurabilitat i l’accessibilitat dels documents
creats amb eines informàtiques.
Aquest panorama s’amplia i es complica
amb l’aparició dels documents electrònics, la Llei 11/2007 d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, la
promulgació de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i de les posteriors nomes
tècniques, etc. Els nous temps demanen
nous serveis i noves formes de gestió.
S’emfatitzen conceptes com eficiència,
eficàcia, rendibilitat, proximitat, transparència, etc., que tindran el seu suport en
els nous mitjans tecnològics.
Davant d’aquest context tecnològic i
normatiu, ambdós departaments, Arxiu
Municipal i Informàtica, es trobaven en
la mateixa tessitura. L’interrogant era:
com donarem resposta a aquests requeriments? El Departament de l’Arxiu es
plantejava la manera de com gestionar els

futurs documents electrònics: com arribarien a l’Arxiu, com es conservarien, quin
seria l’àmbit legal per a garantir l’accés,
la persistència, la conservació, l’autenticitat, estem preparats per afrontar els
canvis que suposa l’administració electrònica? Per part seva, el Departament d’Informàtica es preguntava: com es podrien
classificar i organitzar els documents
electrònics, quines serien les metadades
que devien acompanyar-los, quina seria
la política de signatura electrònica... només hi havia un camí: la col·laboració
d’ambdós departaments per a assolir els
objectius, és a dir, el disseny d’un sistema de gestió de documents electrònics.
D’aleshores ençà, ambdós departaments
hem estat treballant plegats per poder
respondre tots aquests interrogants, el
Departament d’Informàtica donant resposta als requeriments tecnològics i el Departament de l’Arxiu, als requeriments del
sistema d’informació. Junts som la combinació perfecta i així vam començar a treballar, establint un calendari de reunions
setmanals que van començar el març del

Juliol-agost 2015

2007. Aquestes sessions consistien en
un intercanvi d’informació; gairebé classes magistrals sobre gestió documental
i sobre terminologia informàtica. A poc a
poc, vam anar parlant un mateix idioma.
Termes com cicle vital del document, quadre de classificació, metadades, conservació, taules d’avaluació, arxiu electrònic,
signatura electrònica, interoperabilitat,
gestor documental... van anar apareixent
en cada una d’aquestes reunions.
Gràcies a aquesta robusta relació entre
els dos departaments, vam tenir l’oportunitat de participar a les XIX Jornadas de
Archivos Municipales de Madrid, amb la
ponència “Archivo e Informática mano a
mano: gestión de documentación electrónica en el Ajuntament de Lleida”, i aquest
any hem assistit al XV Congrés d’Arxivística de Catalunya, fet a finals del mes de
maig a la nostra ciutat, Lleida, de la mà
de les nostres companyes i company de
l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Lleida.
Aquests dies han estat, sense cap mena
de dubte, uns dies molt profitosos. Durant el programa científic, ens hem endinsat en les problemàtiques i preocupacions, ja conegudes, que avui en dia
afecten no sols els arxivers sinó també
els informàtics. Hem gaudit d’excel·
lents taules rodones i de ponències molt
interessants que estàvem desitjant escoltar. El programa social ens ha permès
conèixer arxiveres i arxivers d’altres administracions i organitzacions, compartir
experiències, anècdotes, preocupacions,
conèixer quins camins han pres per donar resposta a les mateixes preguntes
que tenim nosaltres. Hem creat nous vincles que ens permetran fer un intercanvi
d’experiències, en més detall i amb problemes més concrets.
No podem oblidar la fantàstica visita a
la Seu Vella (malgrat que som de Lleida
mai no ens cansarem ni de visitar-la ni de
gaudir-ne) i la visita a les excepcionals
caves Raïmat.
Finalment, volem dir que treballar junts
és l’única manera de donar resposta a
tots els reptes que ens planteja la documentació electrònica, i als reptes que
encara sortiran.
Des d’aquestes línies volem fer una abraçada molt gran a tot el Departament de
l’Arxiu de l’Ajuntament de Lleida i, especialment, a la nostra companya i amiga
Montserrat Pons, sense la seva paciència
i les seves dots docents no haguéssim arribat on som ara.

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

Juliol-agost 2015

Destaquem

Catalans a l’Havana.
Un projecte d’Arxivers sense Fronteres (www.arxivers.org)
Sara Folch

L’any 2010 Arxivers sense Fronteres assumí la tasca de digitalització del fons
històric de la Societat de Beneficència de
Naturals de Catalunya a l’Havana (SBNC),
una entitat de caràcter benèfic destinada
a l’auxili dels emigrants d’origen català
sense recursos econòmics.
Dècades abans que les hordes de turistes
desembarquessin a Varadero, milers de
catalans van emprendre un llarg viatge
cap a Cuba, a la recerca d’una vida millor.
La Societat de Beneficència de Naturals
de Catalunya a l’Havana fou la primera
associació d’emigrants que es constituí
a Cuba, i anticipà l’aparició de centenars
d’associacions de tota mena, benèfiques,
de protecció mútua, de caràcter econòmic, culturals, recreatives, esportives,
d’instrucció, etc. que els emigrants espanyols constituïren a l’illa fins a l’arribada
de la revolució cubana.
Creada l’any 1840, l’entitat celebra enguany 175 anys d’activitat ininterrompuda, fita que entronca perfectament amb
la prodigiosa capacitat de supervivència
del poble cubà. On, sinó, una associació
d’emigrants hauria sabut adaptar-se així
als canvis sobrevinguts? Apareguda a la
Cuba colonial, l’entitat va sobreviure al
procés d’independència nacional, a la revolució cubana de 1959, a la dissolució
del bloc comunista, a la carestia de l’anomenat “período especial” i, fins i tot, a la radical involució del fenomen migratori, que
reduí dràsticament el nombre de catalans
d’origen residents a l’illa. De tot això, de
les relacions dintre de la comunitat d’emigrants a Cuba, i de l’atenció expectant i
activa dels emigrants catalans als esdeveniments que se succeïen a la Catalunya
natal, n’ha quedat constància documental
a l’arxiu de l’entitat, que aplega també els
fons parcials d’altres associacions d’emigrants catalans ja desaparegudes.
Donat el caràcter transversal d’aquestes
associacions, com a punt d’encontre de

persones de tota mena i extracció social, amb el lloc d’origen sovint com a únic
denominador comú, l’arxiu de l’entitat
funciona com un registre informal de
l’emigració catalana a Cuba. Hi estigueren
vinculats, d’una manera o altra, artistes
com Francesc Garcia Escarré o Alexandre
Solana Ferrer; polítics i intel·lectuals com
Josep Conangla i Fontanilles o Salvador
Carbonell i Puig; pistolers anarquistes

com Joaquim Aubí Casals; militants antifranquistes que van ostentar càrrecs a
l’estat comunista cubà, com Enrique Gregori Barbó; fotògrafs de renom com Jorge
Oller Oller, i un llarg etcètera.
I, al costat dels noms coneguts, una munió d’anònims han deixat documentada
la seva lluita personal a les sol·licituds,
puntuals o reiterades, d’ajut assistencial.
La Societat pagava subsidis per al man-
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teniment de vídues o persones d’edat
avançada, el cost mensual dels beneficiaris ingressats en asils, les despeses
d’enterrament, hospitalàries o d’escolarització de les famílies d’origen català amb
necessitats econòmiques, i sufragava els
costos de repatriació dels catalans sense
recursos que decidien posar fi a l’aventura americana: jornalers, mestresses de
casa, tipògrafs, mecànics, cuiners, comerciants, pintors, farmacèutics, professors
de llengua, tabaquers, sabaters, vidriers,
venedors de llibres, etc. van sol·licitar, en
un moment o altre, el socors de l’entitat.
L’arxiu de la Societat de Beneficència de
Naturals de Catalunya a l’Havana constitueix una font irrenunciable per a conèixer el fenomen de l’emigració catalana a
Cuba i els seus estrets vincles amb la terra que van deixar enrere. Però més enllà
del seu interès per a la investigació històrica, ha resultat, per a molts ciutadans
cubans, una peça clau en la recerca de
referències dels seus avantpassats. Des
del 2007, amb la promulgació de la Llei
de Memòria Històrica, que reconeixia a
fills i néts d’exiliats espanyols la possibilitat d’adquirir la nacionalitat espanyola,
l’arxiu es va convertir, amb una mitjana
de 150 consultes anuals, en un espai de
referència per als cubans d’ascendència
catalana que iniciaven el tràmits de naturalització.
El passat dijous 11 de juny es va forma-

litzar a Casa Amèrica l’entrega a l’Arxiu
Nacional de Catalunya de les primeres
10.482 imatges del fons, corresponents
a la documentació generada per la tramitació dels ajuts assistencials entre 1936 i
1946. Aquestes imatges estaran disponibles properament a través d’Arxius en línia
i es preveu dipositar, els mesos vinents,
18.000 imatges més vinculades a la correspondència que l’entitat mantenia amb
els mateixos associats, amb l’Administració espanyola i cubana, i amb les restants
associacions regionals d’emigrants espanyols, dins de Cuba i fora.
El llarg camí que hem recorregut fins a arri-
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bar en aquest punt va començar l’agost de
1992, quan el pare escolapi Joan Florensa
recuperà la documentació d’una habitació
petita, desballestada per un tifó, i inicià
els treballs d’organització del fons. Els
resultats obtinguts d’aleshores ençà són
fruit d’un esforç col·lectiu i el compromís
d’un bon nombre de persones, i han comptat amb el suport convençut i pacient del
Departament de Cultura de la Generalitat.
Us convidem a conèixer de més a prop
el projecte a La memòria dels catalans a
l’Havana, explicat de viva veu per algunes
de les persones que l’han fet i el fan possible dia a dia.

Curs “Tractament d’imatges per a gestors documentals”
Anna Nicolau

Dos enginyers informàtics i investigadors del Centre de Visió per Computador
(CVC), Marçal Rossinyol Sanabra i Lluís-Pere De las Heras Caballero, han estat
els encarregats d’impartir el curs “Tractament d’imatges per a gestors documentals” el dia 16 de juny a la Sala Escarré de
l’AAC-GD.
Des de finals dels anys noranta les tecnologies de la informació han avançat de
manera espectacular amb l’objectiu de
facilitar la conservació i difusió de l’ingent volum d’informació que generen les
organitzacions. Aquesta missió es troba
a l’ADN de qualsevol centre d’informació
–es digui museu, centre de documentació, agència de premsa o biblioteca– i

és als arxius, entesos com a conjunt
documental i servei organitzat on, pel
seu caràcter utilitari i la seva capacitat
representativa, adquireix una dimensió
diferent. Els formadors es dediquen a la
recerca i desenvolupament d’aplicacions
de processament de la imatge. Per a una
organització les dades massives o big
data generades poden resultar un caos,
per això ens presenten alguns sistemes
que ajuden a avançar en la precisió i serendipitat informativa.
El curs parteix d’un perfil professional
molt concret i exemplifica molt bé els
procediments d’ingesta i captura de sistemes de gestió documental en l’àmbit
arxivístic, que pressuposa la definició i

posada en pràctica de protocols òptims,
cosa que són aplicables en major o menor escala a qualsevol projecte.
Les imatges (fotografies de documents)
s’analitzen no tant des d’un punt de vista secundari, com passa amb les bases
de dades descriptives que adjunten una
imatge a la fitxa descriptiva corresponent i l’hi vinculen, sinó des del punt de
vista primari. Partim, doncs, de documents com a representacions analògiques que es transformen en digitals per
mitjà de sistemes automatitzats anomenats genèricament escàners, si bé el
seu origen poden ser altres documents
digitalitzats prèviament o còpies en microfilm. El formador, a partir d’una con-
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sulta, ha precisat, però, que de vegades
depenent de la imatge i de la qualitat és
millor repetir-les, sempre que l’original
encara existeixi.
En primer lloc, s’han explicat diferents
mètodes per a preparar i “netejar” les
imatges. Són, però, els sistemes de reconeixement de caràcters (OCR) els encarregats de posar a prova la qualitat.
L’aprenentatge supervisat i el contrast
de variables de les còpies transcrites
obtingudes a manera de tractament de
textos han permès la millora a partir de
l’experiència.
El procés de segmentació facilita el reconeixement de les unitats mínimes, de
formes individuals (caràcters mecanografiats) i per això la resta de tipologies
documentals queden descartades. És a
dir, en el procés d’extracció de dades es
defineixen blocs o patrons matemàtics,
tant físics com semàntics, que ajuden a
marcar perfils que després els sistemes
contrasten per identificar-los i entrenar
la classificació dels documents de la safata d’entrada. D’una banda, s’analitzen
formalment estructures de paraules i,
de l’altra, frases o paràgrafs semànticament en el context, amb el suport de vocabularis de paraules buides i diccionaris
que permeten fer una cerca a text complet per paraules clau o frases senceres.
La digitalització permet rendibilitzar els

fons tant internament en la gestió del dia
a dia com externament en relació amb
els particulars, clients d’una empresa,
usuaris de serveis públics per al seu interès legítim o bé usuaris que volen explotar-los quan la documentació assoleix
un valor històric. Progressivament, la posada en marxa d’eines d’aquest tipus ha
suposat un procés de negoci, vist com a
oportunitat i de valor afegit per a les organitzacions. De les reflexions fetes per
alguns companys del curs, es dedueix
la premissa d’un pla estratègic potent
amb un plec de requeriments tècnics i
recursos posats damunt la taula que són
imprescindibles per a trobar sentit i fer-lo
efectiu. És molt important també no oblidar les implicacions legals, arxivístiques i
de rigor que se’n deriven.
Durant la tertúlia que ha continuat la
sessió s’han comentat alguns casos
concrets i s’han esmentat programes
més o menys desenvolupats, tant de
programari lliure com comercial, que hi
ha al mercat. La qualitat en aquesta primera fase també repercutirà en la resta
de fases del tractament documental que
cal dur a terme de manera normalitzada,
com la selecció i avaluació, la classificació funcional, els formats i polítiques de
preservació digital i la implementació de
cercadors potents i estratègies de posicionament web a internet. La implicació
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dels usuaris en el procediment de validació, anomenat proveïment participatiu
(crowsourcing), ha meravellat els alumnes: les pràctiques de grans empreses
com Google per a suplir les màquines en
els casos que hi veu millor l’ull humà són
un clar exemple de la col·laboració, si bé
no sempre queda clar a tothom i passa a
ser una tasca més aviat de voluntariat.
És obvi que per tal de treballar en aplicacions tan complexes cal un coneixement molt aprofundit i un perfil molt
tecnològic, perfil que ha d’estar present
i ha d’assessorar el procés de selecció
i implementació d’un projecte de tals
característiques. Al CVC realitzen informes i estudis i experimenten per trobar
solucions a mida. Les empreses han de
gestionar el canvi quan els documents
són vistos com un factor de valor afegit
amb apoderament per capacitar el personal en les noves habilitats. Engegar
projectes d’aquest tipus té com a objectiu l’efectivitat, eficàcia i posicionament
dins de l’organisme i també pot incrementar la visualització en la societat.
Des del punt de vista de l’arxivística,
convé veure en aquest àmbit expectatives laborals en l’externalització. La via
seguida pels professors és la recerca,
que contribueix així a la creació d’equips
de treball interdisciplinaris i de noves
eines a partir de la recerca.
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Fem Esport, Fem Arxius: projecte de recuperació, accés i
difusió dels arxius d’entitats esportives a Catalunya
Fina Solà i Enric Cobo

Objectius i motivacions. Els arxius dels
centres esportius representen un actiu
molt rellevant del patrimoni documental de Catalunya i, per extensió, cultural
i social. Així, institucions centenàries
i d’altres de més recents dibuixen un
mapa d’entitats i clubs esportius de primer nivell, que ofereix una gran diversitat
d’esports i una inqüestionable projecció
internacional. En aquest context, en una
societat que ha impulsat la pràctica esportiva com una activitat vinculada a les
associacions i amb una clara identificació amb la societat, neix el projecte Fem
Esport, Fem Arxius, un projecte que té
com a missió recuperar i fer accessible
el patrimoni documental dels centres esportius i donar les pautes d’organització
de la informació i documentació als clubs
i federacions per una correcta gestió documental dels seus arxius de gestió.
Per assolir els objectius, el projecte
combina una acció sobre el patrimoni
documental dipositat en els arxius catalans, els fons dipositats en les entitats i
clubs esportius i els fons que puguin ser
ingressats en arxiu públic de la mà dels
ciutadans a través de la participació
ciutadana. Per tant, persegueix sensibilitzar els clubs esportius del valor del
seu patrimoni i facilitar l’acció de recuperar, conservar i donar a conèixer la
història de l’esport a Catalunya a través
dels arxius.

Així doncs, la missió del projecte es pot
concretar en els punts següents:
• Sensibilitzar els clubs esportius del valor que té el patrimoni i promoure l’acció
de recuperar, conservar, tractar, fer accessible i donar a conèixer el patrimoni
documental dels clubs i entitats esportives a Catalunya a través dels arxius.
• Identificar i tractar els fons més antics
dels clubs esportius i federacions catalanes i proposar un full de ruta per al seu
tractament documental, tot garantint-ne
la conservació i l’accés, en un arxiu públic
o en el centre esportiu, si disposa de les
condicions adequades de preservació
documental.
• Promoure una bona gestió documental
en els clubs esportius i federacions que
facilitin la gestió del seu arxiu actiu, la
transparència de la gestió i el bon govern
en l’àmbit de cada institució.
Un sistema d’arxius que permet tractar
fons públics i privats de tota mena, entre ells els esportius. No obstant això, hi
ha alguns tipus de fons que per la seva
idiosincràsia han quedat exposats més
per les consideracions i interessos dels
propietaris que pel valor patrimonial
que demostren. Són fons documentals
poc tractats i amb problemes d’accés
per part dels ciutadans. I aquest fet, en
una societat, la catalana, amb una llarga
tradició en el món de l’esport, representa
una dificultat i, alhora, un repte per al Sis-

tema d’Arxius. Per tant, podríem dir que el
motor del projecte és l’interès en la protecció del patrimoni documental català,
el seguiment dels criteris del Consell Internacional d’Arxius i les sinergies entre
l’esport i la capacitat d’associacionisme
de Catalunya.
Model de col·laboració arxivística i
esportiva. Per la magnitud del projecte i per la diversitat territorial de les
diferents entitats esportives i arxius
afectats, s’ha impulsat un conveni de
col·laboració entre el Departament de
Cultura, el Departament de la Presidència, les diputacions provincials i el Consell Internacional d’Arxius. El conveni
fixa el marc de col·laboració entre el
Departament de Cultura, a través de la
Subdirecció General d’Arxius i Museus;
el Departament de Presidència, a través
de la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, i les quatre

ANC Saltador de Trampolí (1925).
Fons Joan Gaspar i Serra

Arxiu Comarcal del Baix Ebre (1929)

diputacions catalanes, des dels àmbits
d’arxius i esport, i el Consell Internacional d’Arxius per al desenvolupament
d’un projecte de recuperació dels arxius
del món de l’esport.
És inqüestionable i, un valor afegit, el
fet de considerar que aquesta col·laboració mútua pot ser en molts aspectes
valuosa i eficaç. En aquest sentit, les
diferents institucions aportaran els seus
recursos i coneixements per a assolir els
objectius del projecte. La Subdirecció
General d’Arxius i Museus posarà a dis-
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Gràfic 1. Clubs i entitats esportives catalanes
per anys d’antiguitat

posició del projecte el cens d’arxius per
tal de detectar aquells arxius d’esport ja
identificats, tant en arxius com en mans
d’associacions, clubs o particulars; una
xarxa d’arxius que garanteixi l’aplicació
dels principis de provinença i territorialitat dels fons i documents, i la promoció
de línies de suport a altres arxius per a
la recuperació i el tractament dels fons
dels clubs. La Secretaria General de l’esport aportarà informació sobre els clubs
esportius i col·laborarà en la sensibilització d’aquests clubs envers la preservació del seu patrimoni documental. Les
diputacions provincials que s’incorporin
al projecte hi donaran suport amb la
promoció, conjuntament entre les àrees
d’esport i arxius, d’accions de sensibilització i preservació dirigides als clubs
esportius. Finalment, l’ICA-SPO donarà
suport al projecte a través de la difusió
internacional i la generació de sinergies
amb altres sistemes d’arxius que hagin
desenvolupat o estiguin desenvolupant
projectes similars respecte dels arxius
del món de l’esport.
En una primera diagnosi del projecte,
s’ha detectat un gran nombre de clubs
esportius a Catalunya. Dels més de
14.000 clubs esportius registrats i més
de 600.000 llicències, uns 3.000 clubs
tenen una antiguitat superior a quaranta
anys.
Tanmateix, hi ha un element que volem
deixar clar i és que no estem promovent
la creació d’arxius temàtics, sinó ans el
contrari. Es promou que els fons de les
entitats privades vinculades a l’esport

tinguin la possibilitat de ser dipositats
en arxius públics, els quals disposen
de personal i instruments adients per
a poder-los conservar i fer-los accessibles. I en aquesta lògica, el projecte
Fem Esport, Fem Arxius és un clar exemple d’una acció integral a tot Catalunya
i a totes les entitats esportives històriques, i que permetrà als ciutadans i
institucions (culturals, esportives, educatives, mèdiques, universitàries, etc.)
accedir a aquest patrimoni documental
al seu municipi, a la seva comarca o al
seu país en funció de la rellevància de
l’entitat.
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La metodologia bàsica del desenvolupament del projecte parteix de la base
d’una acció continuada de planificació,
execució, avaluació i verificació de resultats. Per tant, el projecte s’estructura en
les fases següents:
1. Fase d’anàlisi i diagnosi. Es tracta
de combinar una acció de potenciació
de la descripció, accés i difusió sobre
el patrimoni documental dipositat en
els arxius catalans, els fons d’entitats
i clubs esportius, i la participació ciutadana amb fons documentals d’esport.
Per tant, es potenciarà la comunicació
als ciutadans que puguin tenir fons rellevants vinculats al món de l’esport nacional, comarcal o local, i se’n promourà
l’ingrés, si s’escau, en arxius públics per
a facilitar-ne la conservació, accés i difusió.
2. Elaboració del pla de treball. El pla
de treball per al projecte variarà segons el fons a ingressar; es fixaran les
prioritats en funció de la criticitat de
l’estat del fons, el seu valor i els recursos disponibles. També s’impulsaran
programes de suport als clubs i federacions que proposin un tractament documental i un ingrés en un arxiu públic,
sempre que el club esportiu o federació
no disposi de les condicions adequades per a conservar i fer accessible el
fons documental.

AGDB, vista sobre el circ de Lyds (1912).
Col·lecció Emili Juncadella
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3. Executar els tractaments documentals i els ingressos als arxius públics
a partir de la priorització d’accions i
recursos establerts en el pla de treball. Per a aquesta fase es comptarà
amb els recursos propis dels centres i
institucions arxivístiques i esportives,
i des del Departament de Cultura es
promourà una línia de subvencions de
concurrència pública sobre l’organització, descripció i difusió dels arxius dels
clubs esportius.
El calendari del projecte preveu un desplegament durant els propers anys que
es resumeix de la manera següent:
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Fase

Descripció

Calendari

1

Sensibilitzar clubs i federacions

2015-2016

2

Identificar i censar els clubs més antics i federacions catala- 2015-2016
nes
Analitzar i diagnosticar la situació actual dels clubs i federa- 2015-2016
cions

3
4
5

Desenvolupar el pla de treball de suport a la recuperació, trac- 2016-2017
tament i difusió
Impulsar accions de recuperació del patrimoni
2016-2017

6

Dissenyar i elaborar una exposició itinerant

7

Organitzar jornades sobre patrimoni esportiu català i gestió 2015-2017
dels arxius dels clubs

2016-2017

La proposta

Exposició “Gabriel Casas.
Fotografia, informació i modernitat (1929-1939)” al MNAC
Santi Lopera

Fins el 30 d’agost es pot veure al MNAC
una exposició que reivindica la figura
del fotògraf Gabriel Casas (Barcelona,
1892-1973). Les fotografies exposades
es van realitzar entre l’Exposició Universal de Barcelona i el final de la Guerra
Civil, un període en què Casas va treballar la fotografia de premsa, industrial,
de publicitat, esportiva o institucional,
cobrint actes de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament de Barcelona.
Un dels valors principals de Casas és
haver estat un dels primers fotògrafs
espanyols a fer ús del llenguatge del
moviment de la Nova Visió, promogut
pel teòric hongarès László Moholy-Nagy i vinculat a la Bauhaus. La Nova Visió
reivindicava el mitjà fotogràfic com un
art en si mateix i buscava un llenguatge
propi mitjançant punts de vista trencadors (picats, contrapicats), enquadraments exagerats, experimentació amb
la llum (contrast forçat entre llums i ombres) o l’ús del fotomuntatge. Cases és,
per tant, responsable d’una renovació
de la manera de fer fotografia a Catalunya, una manera molt lligada als canvis

moderns del període d’entreguerres: el
desenvolupament industrial, els avenços tecnològics, la popularitat creixent
dels esports o la proliferació de la premsa i altres mitjans impresos.
L’exposició es divideix en quatre àmbits
que corresponen a quatre de les temàtiques que Casas va cultivar: Registres,
Nova Visió, Fotografia Social i Retrats.
El valor d’aquestes fotografies és indiscutible, no només pel seu valor tècnic i artístic, sinó també pel testimoni
històric que representen: fets socials
i esportius, modificació del paisatge
propiciada pel creixement industrial,
retrats de grans personalitats de la cultura o la política, però també la denúncia de la misèria sobrevinguda arran del
crack de 1929, o l’ambient festiu de la
nit barcelonina –espectacles, balls i sa-

les mítiques desaparegudes per sempre
com La Buena Sombra o La Criolla–. Tot
plegat, fotografies que ens mostren un
Casas inquiet, curiós per la realitat que
l’envolta i disposat a captar-la amb la
seva càmera. Un Casas calculador a
l’hora d’aplicar els seus coneixements
tècnics, però propietari també d’una
gran empatia amb els subjectes de les
seves instantànies. Vull destacar la
seva mirada còmplice amb els nens que
fotografia, no dubta a tirar la càmera al
terra per fer contrapicat, però també per
posar-se a l’alçada dels infants i tenir la
paciència i la destresa de capturar mirades picaresques i somriures sincers.
En finalitzar la Guerra Civil Gabriel Casas va ser condemnat a presó i se li
va retirar el permís per a exercir com a
fotògraf de premsa, fet que el conduí a

Per a saber-ne més
Fitxa del fons Gabriel Casas a l’Arxiu Nacional de Catalunya http://bit.ly/1HSvBLc
Lloc web dedicat a Gabriel Casas http://www.gabrielcasas.cat/
Reporters Gràfics http://www.reportersgrafics.net/ca
Jornada Gabriel Casas a la Filmoteca de Catalunya http://bit.ly/1JTs2pD
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Gabriel Casas. Dia del llibre, 1932. Arxiu
Nacional de Catalunya. Foto cortesia del MNAC

dedicar-se a la fotografia industrial i publicitària. El gruix del
fons fotogràfic de Gabriel Casas es troba a l’ANC, que el 1995
va rebre la donació dels seus hereus, tal com el fotògraf va
deixar indicat abans de morir. Tot i així, també hi ha fotografies de Casas a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’Arxiu Històric de Girona, La Vanguardia i la col·lecció Robert Llimós.
Però també hi ha fotografies de Casas a la Biblioteca Nacional d’Espanya i a l’Archivo General de la Administración,
provinents de la documentació decomissada en acabar la
Guerra Civil.
Amb la voluntat de difondre l’exposició, el MNAC organitza
també un taller de fotografia familiar amb nens, i es coordina amb la Filmoteca de Catalunya, que el 18 de juny ha dedicat una sessió a projectar curtmetratges realitzats entre
1929 i 1939.
Cal que destaquem en aquest text l’existència d’un lloc web
especialitzat creat per Lluís Saura i Martí que reivindica la
figura de Gabriel Casas i aglutina de forma exhaustiva informació sobre el fotògraf, la seva trajectòria, la seva obra i les
seves publicacions. Allà s’informa que la exposició del MNAC
es podrà veure també a Girona i Tarragona durant el 2015 i
el 2016. També vull comentar molt breument –potser en una
altra ocasió hi podrem dedicar més atenció– el projecte Reporters Gràfics, desenvolupat per l’Observatori de la Vida Quotidiana i que també dedica un apartat a Gabriel Casas. És un
lloc web inaugurat recentment i creat per donar a conèixer la
figura dels fotoperiodistes pioners de Catalunya i el llegat de
la seva feina. Dues iniciatives, per tant, que posen en valor el
patrimoni fotogràfic català; projectes oberts que demanen la
col·laboració ciutadana per a aprofundir en la difusió i l’estudi de la vida i l’obra de fotògrafs que ens permeten donar un
cop d’ull a la Catalunya de principi i mitjan segle XX.
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Gabriel Casas. Autoretrat, 1931. Arxiu
Nacional de Catalunya. Foto cortesia del MNAC

Gabriel Casas. Josephine Baker a l’Exposició
de Barcelona, 1930. Arxiu Nacional de
Catalunya. Foto cortesia del MNAC
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De l’arxiu a l’arxiver

Núria Téllez
Centre Excursionista de Catalunya
Treballar en el món de l’arxiu és la meva
passió des de fa molts, molts anys. Laboralment el centre de la meva vida és
ser arxivera i, malgrat que he intentat
fer altres coses, sempre he acabat en
el mateix punt: en un arxiu i per més inri
històric. Potser és que el meu destí és
gestionar papers i no papers. Actualment
treballo en un arxiu històric de la mà de la
societat bressol de l’excursionisme modern a Catalunya, el Centre Excursionista
de Catalunya, però vaig començar en el
món de l’arxiu gestionant un arxiu històric religiós de l’àmbit parroquial l’any
1994.
Vaig fer els primers passos en el món
arxivístic una mica per casualitat i amb
tota una declaració d’intencions, però
d’això en parlarem una mica més endavant. D’aquella nena estudiant universitària que tenia terror a la paleografia
(més endavant vaig publicar un facsímil
d’una obra notarial del segle XIV, qui ho
anava a dir!) ja no en queda res de res.
Amb les olimpíades de Barcelona vaig
acabar la llicenciatura en Història de
l’Art a la Universitat de Barcelona i vaig
fer el primer cicle de doctorat en el mateix ram guiada per la doctora Francesca Espanyol (la meva actual directora,
que deu pensar “s’acabarà algun dia
aquesta tesi?”). Apuntava cap al món
de la investigació i la docència universitària quan l’arxiu es va creuar en el meu
camí. Mai no hagués pensat que podria
fruir tant amb una feina com aquesta. El
tema de la tesi que estava fent llavors
em va portar a una basílica barcelonesa.
Allà em vaig trobar en una situació molt
negativa amb el seu arxiu històric. L’arxiu estava sense arxiver des de feia dos
anys, moment en què s’havia jubilat el
darrer arxiver. Els mossens adscrits
d’aquella basílica tenien una petita “xuleta” per a situar-se i obrien l’arxiu els
dissabtes perquè la gent pogués acce-

dir mínimament als fons. Em vaig enfadar tant amb el que vaig trobar que vaig
fer tota una filípica al pobre mossèn que
hi havia allà sobre què era un arxiu, què
havia de ser i com s’havia d’atendre el
públic. Tota una declaració d’intencions.
Em va escoltar pacientment i quan vaig
acabar em va dir: “vés al rector i li ho expliques tal com has fet amb mi, a veure si aquí les coses comencen a rutllar
d’una vegada”. De la rectoria a l’arxiu, ja
estava atrapada en una roda de la qual
no he sortit encara. Hi ha hagut alts i
baixos en aquest procés de més de vint
anys però encara no he abandonat. Més
aviat he anat animant altra gent a entrar i desenvolupar-se en aquest món.
Els primers anys em van servir per a anar

situant-me en l’arxiu, ja que no vaig tenir
la possibilitat, que hauria estat un gran
què, de tractar amb l’arxiver jubilat atesa
la seva avançadíssima edat. Posteriorment, i amb la limitació horària que tenia
(només feia 10 hores setmanals, inclòs
l’horari l’atenció al públic), vaig anar fent
petites actuacions (que malauradament
a parer meu van ser poques) i treballs
puntuals de gestió arxivística amb la col·
laboració d’altres companys i amb algun
que altre pressupost aconseguit per mitjà de subvenció de la Generalitat de Catalunya. Va ser llavors que vaig conèixer
l’AAC i a partir d’aquí ja em vaig integrar
en el món arxivístic, fent cursos, participant en congressos i finalment publicant
articles i fent conferències sobre gestió
arxivística. La limitació horària que tenia
em va permetre buscar-me la vida dins
del sector i conèixer la realitat d’altres
arxius privats, com els de l’Ateneu Barcelonès, l’Associació de Veïns del carrer
Petritxol o arxius parroquials de poblacions petites, com va ser el cas de Sant
Pere de Masquefa, en el qual, després de
tractar-lo, vaig haver de validar l’informe
de trasllat per assegurar-ne la conservació amb plenes garanties al bisbat que li
corresponia.
He viscut molts canvis en aquests vinti-un anys de professió: la vertebració de
la formació dels professionals en actiu
i novells, la creació de la Llei d’arxius i
documents, la normalització dels estàndards, el reconeixement exterior i fins i
tot internacional del professional arxiver
català... i de la resta de l’Estat. El canvi,
però, que més m’ha sorprès i més m’ha
motivat, ha estat l’obertura al professional laic dels arxius religiosos. La realitat
actual res s’assembla al que hi havia fa
uns anys. De fet, quan el 1994 vaig entrar a l’arxiu parroquial em vaig convertir
en la primera dona laica que dirigia un
arxiu religiós a tot l’Estat. Després, n’han
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vingut d’altres que han fet molta feina, i
en els congressos d’arxivers eclesiàstics
ja som una bona colla, però la meva feina,
millor o pitjor feta, allà està i allà ha quedat. Resta molt per a fer.
La crisi en la qual el nostre país es va
endinsar l’any 2008 va impactar en el
nostre col·lectiu i jo, com a arxivera, la
vaig viure en primera persona: em vaig
veure abocada a canviar d’hàbits en les
institucions per les quals treballava, vaig
haver de renunciar a moltes coses, fins i
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tot al que més estimava, el món de l’arxiu
religiós. Fins i tot em va passar pel cap
deixar la professió. Però com que mai no
hi ha cap problema que no t’ofegui, m’he
hagut d’adaptar als canvis i ara mateix
estic abocada a gestionar un arxiu que
camina entre el món històric i el món de
l’arxiu de gestió, entre l’arxiu públic i l’arxiu privat. El premi obtingut aquest any
2015 en el marc de Sant Jordi a l’IEC m’ha
fet no llençar la tovalla i continuar. Tot
això m’ha permès posar en marxa, de la

mà de la Fundació Noguera, un dels projectes més apassionants que mai no he
tingut a les mans: fer un diplomatari que
em permeti posar a l’abast de tothom
com un tot unitari una sèrie documental
fraccionada entre el món religiós i el món
privat. Un treball de coordinació entre
arxius de naturalesa molt diferenciada
sense sobresalts. No importa on és el document, sinó on el volem posar a través
dels nostres instruments descriptius per
a facilitar-ne l’accés.

les vocalies de Difusió i Comunicació, especialment pel que fa a la nova proposta
de tramesa d’informació als socis mitjançant un newsletter setmanal
4. Seguiment dels projectes i actuacions
duts a terme per les vocalies de Didàctica
i Publicacions
5. Explicació de les novetats relatives a

les vocalies de Treball i de Recerca
6. Seguiment de les novetats i projectes relatius a les vocalies d’Activitats i de Serveis

La Junta informa

Sessió 6/2015
1. Seguiment de l’estat de comptes del
Congrés d’Arxivística de Catalunya de
Lleida i de l’evolució del pressupost 2015
2. Explicació de les actuacions dutes a
terme per l’AAC-GD des de l’aprovació de
la Llei de transparència catalana
3. Exposició de les principals novetats de
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