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Editorial

Reykjavik ligths
Durant els dies 27 i 29 de setembre va tenir lloc la 3rd ICA Annual
Conference a la ciutat de Reykjavik. El lema del congrés era “Arxius: Evidència, Seguretat i Drets Civils”. Les prop de quaranta
ponències que s’hi van presentar d’arreu del món van mirar de
mostrar el vincle entre els drets i els deures ciutadans amb l’accés a la informació i la protecció de les dades personals. Com assegurar l’autenticitat i la fiabilitat dels documents i com afrontar
estratègies de col·laboració entre professionals i institucions
per a afrontar situacions d’emergència són altres dels temes que
s’hi van tractar. Atesa la freqüència anual, els congressos de l’ICA
s’estan convertint en això: els grans temes de la professió revisats constantment es transformen més en un work-in-progress
que en una mostra de propostes revolucionàries i trencadores.
L’augment de la freqüència ha permès que els professionals
mantinguin un espai continuat de debat i intercanvi d’opinions i
experiències. Tanmateix, hi trobem a faltar afrontar temàtiques
tan problemàtiques i disruptives com la preservació digital. No
tant per a analitzar teòricament els escenaris possibles o les
solucions puntuals, sinó com a escenari on la professió pot acabar convertint-se en alguna altra cosa. Les polítiques de l’ICA són

molt respectuoses amb la tradició arxivística, però no semblen
apostar per la innovació. Potser no és la seva feina, però a molts
ens va faltar anar una mica més enllà.
Feta aquesta apreciació –que pot ser evidentment opinable–,
convé dir que la presència catalana al congrés va ser molt ben
rebuda. L’AAC, com a membres de l’Advocacy Expert Group de
l’ICA, va participar en un taller sobre estratègies de defensa,
promoció i difusió de la nostra activitat professional durant tot
el matí del diumenge 27. Al taller hi van participar dotze persones de països com Anglaterra, França, Sudàfrica, Namíbia,
Estats Units d’Amèrica, a part de Catalunya. S’hi va poder constatar que la professió viu arreu en una plataforma unitària pel
que fa a la tipologia d’iniciatives i a les problemàtiques. Els uns
estan més avançats en algunes coses i els altres en d’altres.
Al taller vam presentar la nostra estratègia de promoció de la
professió utilitzant la Declaració Universal sobre els Arxius. La
iniciativa va tenir molt bona recepció i s’observà que el model
era en realitat senzill i intuïtiu, i que podia ser replicat en altres
entorns. El taller també va proposar de posar en marxa una
base de dades d’abast internacional, amb seu al nou web de
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l’ICA, on es podrien penjar iniciatives com la nostra i intercanviar-les lliurement. El mateix diumenge a la tarda, l’AAC també es
va reunir amb l’Steering Committee de l’SPA (Secció d’Associació Professionals de l’ICA) per abordar-ne la renovació el 2016 i
per preparar accions de divulgació de cara al proper congrés de
Seul, que se celebrarà el 2016. Posteriorment també vam assistir a l’Assemblea General d’Associacions adscrites a l’SPA, on
vam explicar les accions que hem anat duent a terme amb motiu de la Llei de transparència catalana i els resultats obtinguts
en el nostre congrés de Lleida.
Els dies 28 i 29 foren els del congrés pròpiament dit. L’AAC va
presentar una ponència el matí del 29, amb el títol “Advocating
archives by using UDA: the catalan way towards transparency
and access to information”. Hi assistiren prop de setanta persones i vam rebre força opinions i comentaris interessants.
Malgrat que els resultats puguin semblar modestos, tothom va
veure interessant utilitzar la DUA, entesa com una declaració
moral sense implicacions polítiques o econòmiques que la facin
discutible, per a defensar la professió i explicar els valors dels
arxius i la gestió documental a la societat. Tanmateix, s’observà que això és possible des de l’àmbit de les associacions, però
pot ser més complicat des de l’àmbit del mer arxiu. Convé dir
que la campanya que l’AAC ha iniciat no busca fer la Declaració
comprensible en el seu articulat, que d’altra banda és senzill i
planer, sinó crear comunitats d’interès al voltant seu i una actitud proactiva envers els arxius i la gestió documental. Aquesta
creació de comunitat es fa adherint-hi cada dia noves institucions i augmentant la presència d’arxivers catalans al registre
oficial de l’ICA. Des d’Holanda i Finlàndia se’ns va manifestar l’interès a rebre més informació, i des d’Austràlia va agradar, i molt,
l’estret treball que realitza l’AAC amb els polítics per a continuar
defensant la professió.
A la mateixa hora, però en una altra sala –dues ponències catalanes, i les contraprogramen!–, l’Ajuntament de Girona va
presentar la ponència “Data preservation, Open Data and protection of personal data: concurrent strategies at the Girona
City Council”. S’hi presentaven els resultats de l’estratègia de
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preservació digital d’aquest ajuntament i de com, des dels arxius, la gestió de les dades es pot fer amb garantia, seguretat
i confiança, amb molta més fins i tot que des d’altres serveis
d’informàtica. La ponència va comptar també amb una assistència força nombrosa i interès per part dels assistents en la
proposta presentada.
Catalunya té projectes de tot tipus per a presentar en l’àmbit
internacional. El congrés de Girona, on es van presentar prop
de vint-i-cinc experiències, va ser paradigmàtic. Com és que un
any després, només se’n presenten dues? Hi ha moltes raons
que lògicament passen per la distància, els costos dels desplaçaments i les dietes, trobar temps personal i professional per a
participar en diferents congressos al llarg d’un any, etc. Aquestes ja les sabem. Però convé fer l’esforç de concretar compromisos amb la representació internacional. Aquesta és una molt
bona manera de mostrar arreu del món que a Catalunya es fan
projectes d’un nivell extraordinari. No us enganyeu, alguna de
les propostes presentades a Reykjavik era repetida de Girona!
No ens pot espantar la presència internacional, és més, ens
hauria d’estimular a contrastar els nostres projectes i obtenir
l’aval de col·legues d’altres països. Internacionalitzar Catalunya també passa per aquí, per fer-la visible i present. No podem
afluixar en aquest sentit i cal que siguem valents.
I tot plegat, començant pel Departament de Cultura de la Generalitat o per l’Arxiu Nacional de Catalunya o per l’Ajuntament de
Barcelona, absents il·lustres que no ens podem permetre. La
representació internacional de l’arxivística catalana s’ha de fer
a tots nivells: capçalera del SAC, Arxiu Nacional de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona, ajuntaments grans, diputacions i
universitats. Hi ha institucions que haurien de ser sempre presents en l’àmbit internacional. I pel que fa als anomenats new
professionals, aquest any l’ICA va finançar la presència, el desplaçament i l’allotjament d’estudiants d’arxivística al congrés
de Reykjavik. No hi va haver cap candidat català! Que els idiomes no siguin mai més l’excusa per a no poder aprofitar oportunitats com aquesta. No ens podem quedar sempre a les nostres
zones de confort o en l’autolamentació.
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El vocal informa

Vocalia d’Activitats. Les visites guiades a arxius...
algun suggeriment?
Betlem Martínez

Heu estat alguna vegada a l’arxiu d’una
televisió? Sabeu com es treballa en un
arxiu judicial? Teniu curiositat per a accedir a fons documentals emblemàtics?
Voleu conèixer experiències de gestió documental dins l’e-Administració?
Per donar resposta a aquestes preguntes, des de la Vocalia d’Activitats vam engegar, ara fa ja més d’un any, les visites
guiades a arxius.
Entre el 2014 i fins a finalitzar el 2015,
un total de 140 persones hauran pogut
traspassar la porta de quinze arxius i,
com a convidades de luxe, s’hauran pogut endinsar de la mà dels responsables
i tècnics amfitrions en les explicacions
sobre metodologies, fons documentals,
instal·lacions o programaris.
Tornant de vacances reprenem la programació de visites proposant-vos la
visita als arxius de les organitzacions següents, que estem segurs que seran del
vostre interès.
- Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de
la Justícia de Barcelona
- Arxiu Central Corporatiu Administratiu
i de Gestió de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA)
- Arxiu General Fira de Barcelona (AGFB)
En aquests moments estem confegint la
nova oferta per a l’any 2016, de la qual
només us podem avançar la visita a l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.
Potser us preguntareu quins són els
criteris que determinen l’oferta que us
presentem. No tenim cap altre sistema
de selecció que el que ens proporciona
el nostre coneixement dels arxius dins la
nostra trajectòria professional, que ens
impulsa a creure que un arxiu serà atractiu, ja sigui per la importància dels fons
documentals que custodia, per qüestions lligades a innovació tecnològica o
capacitat organitzativa o metodològica,

o pel valor arquitectònic o emblemàtic
de l’equipament o la infraestructura de
l’arxiu.
Ara, però, us demanem que parleu vosaltres. Feu-nos arribar les vostres peticions, ja sigui per visitar un arxiu concret
que us interessa o per oferir la visita a
l’arxiu on treballeu. Volem elaborar un
calendari per al 2016 amb les vostres
propostes. Escriviu-nos a activitats@
arxivers.com i demaneu o oferiu-vos.
Ens comprometem a muntar una oferta
irresistible.
Penseu-hi i decidiu entre la doble possibilitat de destinataris: exclusivament per
a socis/sòcies (visites de caire tècnic) o
visites obertes a familiars i/o amics (visites de caire divulgatiu).
Si és possible, obriu la possibilitat de fer la
visita fora d’horari laboral, per tal d’optimitzar les probabilitats d’aquelles persones
interessades que no ho tinguin fàcil per a
justificar l’absència del lloc de treball.

En qualsevol cas, però, obriu els vostres
arxius als col·legues! És una bona manera de difondre la vostra feina –si ho
voleu mirar d’aquesta manera– i d’estrènyer lligams entre companys de professió.
Per acabar, volem donar les gràcies a
totes les persones que heu participat
en aquesta experiència acudint a les
visites, fent-ne la ressenya al Butlletí o
enviant tuits en temps real mentre es
feia la visita. També volem expressar el
nostre agraïment molt especialment als
companys que ho heu fet possible, permetent-nos compartir de la vostra mà la
vostra experiència com a arxivers i gestors de la documentació.
I als qui encara no us heu engrescat a
participar, us animem a obrir-nos les
portes dels vostres arxius o a gaudir de
les ocasions –qui sap si úniques– de colar-nos en els arxius dels altres i aprendre dels companys.
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Destaquem

Visita a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona
Núria Casanovas

Era un dia calorós del més de juny, l’Associació, dins de les activitats que organitza per als socis, havia programat una
visita a l’Arxiu Capitular de Barcelona,
oficialment Arxiu Capitular de la Santa
Església Catedral Basílica de Barcelona.
La convocatòria era a les 11 del matí al
claustre de la Catedral, davant de la Capella de Sant Josep. I allà estàvem els sis
socis que faríem la visita.
De seguida ens vam dirigir a la Capella de
Santa Llúcia, des d’on vam agafar el petit
ascensor que, en viatges de dues o tres
persones, ens va fer pujar fins al segon
pis, situat sobre les naus del claustre i
que ens permetria gaudir d’unes vistes
privilegiades de la Catedral i d’una part
de Barcelona.
Pocs minuts després, en el mateix terrat, abans d’entrar a l’Arxiu, ens va rebre
mossèn Josep Baucells, arxiver i canonge de l’Arxiu. Mossèn Baucells ens va fer
una presentació de l’Arxiu i de la institució que el genera, i ens va resumir les efemèrides més rellevants de la seva història, en què se centrà sobretot en l’època
que va des de la desamortització fins al
final de la Guerra Civil; èpoques molt convulses en què l’Arxiu va patir de valent.
L’arxiu de la Catedral va ser un dels que
el Servei d’Arxius de la Generalitat, dirigit
per Duran Sanpere, van mirar de protegir
durant la Guerra Civil amb el trasllat de la
documentació al Convent de l’Esperança
i també a Viladrau, al Montseny. Finalment, l’any 1939, la documentació va
tornar a la Catedral.
L’espai que acull actualment l’arxiu es va
construir a mitjan anys seixanta; els costos de la construcció i condicionament
es van pagar amb la indemnització que
el capítol de la Catedral va percebre per
l’expropiació d’unes propietats que estaven afectades per la construcció d’una
infraestructura viària. L’Imma Ferrer, que
ens va fer de guia durant la visita a l’Arxiu,
ens va comentar que l’import de les des-

peses de les obres i del condicionament
de l’arxiu quadra escrupolosament amb
l’import de la indemnització.
Un cop al rebedor de l’Arxiu, Mossèn
Baucells ens avisà que una vegada entréssim a la sala de consulta i a l’Arxiu
no podríem fer cap fotografia. Temes de
seguretat. Quan en Gerard Mercadé em
va proposar d’escriure la crònica em va
demanar que acompanyés el text amb
alguna fotografia; Gerard, hem fet el que
hem pogut!
Vam començar la visita a l’Arxiu acompanyats per l’Imma Ferrer, que ens va fer
l’explicació més tècnica de l’Arxiu, ens
ensenyà les instal·lacions i ens anà fent
un recorregut pels fons més destacats de
l’Arxiu. En començar la visita ens va repartir l’opuscle del catàleg de l’Arxiu Capitular
i ens explicà que el catàleg és només en
castellà perquè en català ja no els en quedaven i fins que aquests no s’esgotessin
no se’n faria una nova edició. El podeu
consultar digitalitzat a la web de l’Arxiu.
http://www.catedralbcn.org/images/stories/pdf/Arxiu.pdf

Vam passar per la sala de consulta intentant no destorbar els usuaris de l’Arxiu, i
tot seguit vam entrar al dipòsit de l’Arxiu
Capitular. L’espai està condicionat amb
els armaris compactes que es van instal·lar als anys seixanta i que ens van
deixar meravellats a tots pel seu bon
estat de conservació i funcionament,
especialment a dos dels assistents a la
visita que eren membres d’una empresa
de compactes! A més dels compactes,
en part del perímetre de la sala hi ha tot
un seguit de planeres de calaixos fetes a
mida per a aprofitar tot l’espai possible, i
que és on hi ha instal·lats el pergamins.
Vam arribar a la sala anomenada del Cisma; en aquesta sala, ara també utilitzada
com a sala de treball, és on es conserva
tota la documentació que es va generar
arran del Cisma d’Occident. Per les característiques d’aquesta documentació
(es tracta d’una agrupació continuada,
sense buits documentals) ha estat consultada fins i tot pel Vaticà. Vam seguir
la visita per la Sala de Cantorals, on, com
el seu nom indica, hi ha dipositats els

Fotografies: Núria Casanovas
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llibres cantorals; llibres de grans dimensions amb cobertes de fusta i amb tancaments metàl·lics que fan estar en forma
a qui els ha de bellugar.
Vam travessar el trifori amb una altra
vista impressionant de la Catedral i vam
accedir a l’Arxiu de Mitja Escala, on ara
no hi documentació però s’hi ha conservat el mobiliari original del segle XVI, que
consistia en armaris de fusta integrats a
la paret en tot el perímetre de les sales
i des del terra fins al sostre. Actualment
aquest espai s’utilitza per a exposar alguns documents en vitrines.
Pel que fa al fons, l’Arxiu Capitular està
compost per papirs, còdexs, incunables i
una destacada i nombrosa col·lecció de
pergamins, formada per més de 40.000
documents que daten entre els segles IX
i XVII. El proper projecte que es vol engegar des de l’Arxiu és precisament restaurar la col·lecció d’aquests pergamins,
alguns dels quals estan malmesos per
l’activitat d’insectes bibliòfags.
Dels fons documentals de l’Arxiu cal destacar també el de la Pia Almoina, que
data de 1163, i el fons d’esposalles, que
cronològicament comprèn de 1451 a
1905 i que geogràficament es localitza
en l’antic bisbat de Barcelona. Aquests
fons són una bona font per els genealogistes, que, com ens va comentar l’Imma,
són dels clients més fidels de l’Arxiu.
I fins aquí la visita a l’Arxiu Capitular. Per
als qui encara no ho heu pogut fer, us
recomano molt que visiteu aquest arxiu,
impressionant pels seus fons i per l’espai
on està ubicat.

Guanyem la voluntat política i deixem d’esperar Godot!
Vicenç Ruiz

El 12 de setembre, l’AAC-GD va participar
a la II Jornada para Nuevos Concejales y
Candidaturas Salidos de las Elecciones
del 24 de Mayo, celebrada a Madrid i organitzada per l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Partido Pirata i Advertia
Task Force. Aquesta jornada, continuació de la celebrada a Barcelona el juny
passat, tenia per objectiu dotar els alcaldes, regidors i alts càrrecs sorgits de
les últimes eleccions municipals d’un kit
d’eines perquè puguin desenvolupar el

seu mandat des dels principis de la regeneració democràtica, la transparència i el
govern obert.
La jornada es va dividir en quatre taules
dedicades al govern obert i a la imatge
de la corporació; a les eines a favor de la
transparència i en contra de la corrupció;
al municipi com a motor social i de canvi, i als serveis municipals. La cloenda, a
càrrec de la degana de l’ICAM, glossà el
valor dels advocats com a suport legal
als municipis. Cal dir que la composició

variada dels ponents (juristes, tecnòlegs, periodistes, activistes socials... i un
arxiver) va permetre visibilitzar l’ampli
ventall d’agents que, per força, el polític
ha de fer treballar de manera coordinada
per a assolir el repte d’una administració
eficient i orientada cap al ciutadà.
La participació de l’AAC-GD, en concret,
va tenir lloc a la segona taula (“Corrupción y transparencia: las herramientas
locales”), juntament amb el president de
COSITAL, Eulalio Ávila, i el degà del Col·le-
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gi d’Advocats de Cartagena, José Muelas.
Que els serveis municipals d’arxiu siguin
vistos pels polítics i la ciutadania com a
eines en pro de la transparència i contra la corrupció és un dels objectius del
nostre sector i, per tant, ha estat una excel·lent oportunitat per a expressar els
valors que la correcta gestió documental
hi aporta, juntament amb la tasca que
duen a terme secretaris, interventors i
tresorers. Aquest és l’autèntic hub professional que implementarà a escala local el desplegament de la Llei de transparència, si es vol fer de manera reeixida, és
clar. Una transparència que, com la taula
anterior dedicada al govern obert ja havia
posat de manifest, sovint està mancada
de traçabilitat i fiabilitat.
La gestió documental, justament, és
el ciment que ha de donar coherència i
sostenibilitat al nou edifici de govern de
l’administració electrònica. És el “camp
de batalla” on s’integra el teòric procediment administratiu i les solucions
tecnològiques que, també teòricament,
prometen materialitzar-lo. El problema és que, d’una banda, s’han tractat
els arxius i la gestió documental com

un àmbit sectorial, herència de la visió
patrimonialista de la llei de 1985, a Espanya, i de 1993, a Catalunya, i de l’altra, el règim general de l’Administració
s’ha pensat en termes exclusivament
(i excloentment) jurídics. I això és el
que cal que els representants electes
entenguin, perquè, més enllà de possibles reformes legals destinades a unificar coherentment la normativa sobre
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procediment administratiu, règim jurídic i transparència, la voluntat política
és l’únic catalitzador capaç d’accelerar
l’autèntica democratització de les institucions públiques.
Us recomanem, doncs, que seguiu en
aquest enllaç tant la jornada sencera
com, òbviament, la nostra participació
(1:54:00-2:17:00). També trobareu l’storify de la jornada aquí.

El Nostre Arxiu Fotogràfic: un nou canal de difusió
Adrián Cruz Espinosa

Al febrer d’aquest any, ara fa uns vuit mesos, va néixer un projecte anomenat El
Nostre Arxiu Fotogràfic a Instagram. Un
perfil dedicat a les fotografies antigues
que de mica en mica s’ha anat expandint
cap a altres xarxes socials, i que ha obtingut avui dia prop de 4.500 seguidors
entre tots els seus perfils.
Els inicis
ENAF va néixer a Instagram amb un objectiu que no va fer falta que complís,
per posteriorment assolir-ne un altre de

nou en veure que la idea inicial funcionava. Aquest primer objectiu era servir
de “pràcticum” per al meu treball de final
de màster, ja que no hi havia cap arxiu
posicionat en aquesta xarxa social. Necessitava, per tant, un perfil on posar en
pràctica el que s’hi s’estava defensant.
Poc després de la seva creació, vaig tenir
la possibilitat de gestionar el perfil d’Instagram de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, cosa que va fer que aquest objectiu
primigeni perdés sentit, ja que el treball
està centrat en la difusió dels arxius en
les xarxes socials i l’ENAF no deixava de
ser un simple projecte de nova creació.
Amb tot, el perfil basat en la publicació
de fotografies, principalment de terceres
persones mitjançant aplicacions gratuïtes com Repost App, havia començat
amb bon peu i es va optar per tirar-lo endavant. Per tant, a partir de la seva sego-

na setmana de vida, moment en el qual
encara només s’havien publicat fotografies del meu propi arxiu familiar, el perfil
ja havia assolit un nou objectiu: donar
difusió als arxius. D’alguna manera s’ha
volgut aprofitar la fórmula per a aconseguir apropar el públic al món dels arxius i
fomentar el gust pels fons documentals,
en aquest cas, principalment fotogràfics.
Seguint aquest nou objectiu, durant
els darrers mesos s’han publicat fotografies d’arxius familiars dels mateixos
seguidors, però també fotografies dels
fons fotogràfics d’entitats culturals relacionades amb el món dels arxius, com
el Monestir de Pedralbes (@monestirpedralbes), la Diputació de Barcelona (@dipubcn), el Centre Cívic de la Trinitat Vella
(@cctrinitatvella), Arxivers sense Fronteres (@arxivers_sense_fronteres), amb els
quals es manté una col·laboració directa
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entre perfils, o el mateix Arxiu Fotogràfic
de Barcelona (@arxiufotograficbcn). Per
a procedir a publicar les seves fotografies, tots ells només han hagut d’emprar
l’etiqueta pròpia del projecte: #elnostrearxiufotogràfic, ja que aquesta és la manera amb què donen permís per a publicar la seva imatge. L’etiqueta ja compta
amb gairebé tres mil publicacions de tots
els seguidors del projecte.
La fórmula s’expandeix
Un cop assolida la xifra dels dos mil seguidors, en veure que el perfil d’Instagram funcionava i que ja comptava amb
una audiència força fidel, es va optar per
fer el salt a altres xarxes socials. A partir
d’aquest moment, ENAF va deixar de ser
només un perfil d’una xarxa social per
esdevenir una marca en línia relacionada
amb el món dels arxius. En primer lloc, fa
uns quatre mesos, es va crear un perfil a
Twitter per fer difusió de les publicacions
d’Instagram, i també de tot el que tingués
a veure amb els arxius. Posteriorment, fa
un parell de mesos, continuant amb l’objectiu de Twitter, es va crear un perfil de
la marca a Facebook. Aquest darrer, ha
assolit un èxit força notable, i avui dia ja
és molt a prop del miler de seguidors. La
gran diferència d’aquest perfil respecte al d’Instagram és que en aquest cas
els arxius estan molt més presents, fet

que ha permès fer-ne una major difusió i
mantenir una major interactivitat amb el
món dels arxius.
Finalment, es va optar per crear un WordPress de la marca. Un espai que va néixer
amb la intenció d’albergar articles relacionats amb el món dels arxius, tant propis
com d’altres companys de professió.
Entre els primers companys que hi han
volgut col·laborar hi ha, entre d’altres,
Marcos Río Pérez (@marcosrio_), Gemma
Càrdenas Yepes (@gemma_cy), Christian
Moreno Rueda (@christianmoru) i Maria
Ayet Reverter (@moretkin). Les publicacions d’aquests companys que aniran
veient la llum progressivament, tots ells
arxivers sortits de l’ESAGED, de ben segur donaran lloc a moltes altres col·laboracions interessants. Concretament,
aquests primers col·laboradors parlaran
de temes molt diversos, com els trenta
anys de l’Associació d’Arxivers i Gestors
de Documents de Catalunya, la reutilització de dades o nous projectes de
metadades i el branding en el món dels
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arxius, articles que s’afegiran als propis,
normalment relacionats amb el món dels
arxius i les xarxes socials. Amb tot plegat
esperem que el bloc esdevingui, així, un
bloc molt variat.
Perspectives de futur
Com ja he destacat en altres articles relacionats amb aquest projecte, el projecte
en si no té una meta final, per tant les
perspectives de futur són incertes. L’únic
establert ha estat la seva raó d’existir,
una raó que no és una altra que fomentar
el gust pels fons fotogràfics i pels arxius
en general. A partir d’aquí, el projecte ha
anat creixent de manera força improvisada i, sens dubte, així ho continuarà fent,
ja que ha estat un dels punts forts de tot
plegat. Accions futures de pes? El temps
ho dirà. Evidentment, a mesura que un
projecte creix les oportunitats i les idees
es multipliquen. Per tant, deixem-ho tot,
un cop més, a la improvisació, per tal de
continuar gaudint d’aquest nou canal de
difusió, al qual esteu tots convidats.

Enllaços
Facebook: https://www.facebook.com/elnostrearxiufotografic
Instagram: https://instagram.com/elnostrearxiufotografic/
Twitter: https://twitter.com/elnostrearxiu
WordPress: https://elnostrearxiufotografic.wordpress.com/

Taula rodona “Sistemes de gestió de documents: fonaments
d’accés a la informació i transparència”
Jaume Sardà

El passat dia 21 de setembre va tenir
lloc a la seu de la Universitat Oberta de
Catalunya, a la Rambla del Poblenou de
Barcelona, la taula rodona “Sistemes
de gestió de documents: fonaments
d’accés a la informació i transparència”, organitzada pels estudis de Cièn-

cies de la Informació i Comunicació.
Amb l’assistència de més de cinquanta
persones, l’acte va ser coordinat per
Montserrat García, directora acadèmica del màster en Sistemes de Gestió
per a Documents Electrònics: Disseny,
Implementació i Governança i del post-

grau en Implantació de Projectes de
Gestió de Documents Electrònics de la
Universitat Oberta de Catalunya, i va
comptar amb la presència, com a ponents, de Carlota Bustelo, Joan Soler,
Jaume Sardà i de la mateixa Montserrat García.
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La taula rodona va plantejar reflexions
sobre el concepte sistema de gestió de
documents electrònics, el seu disseny,
la seva implementació i governança entorn dels projectes d’e-Administració,
la nova Llei de reutilització d’informació
pública (Llei 18/2015, de 9 de juliol), les
dades en obert, la rendició de comptes,
les lleis de transparència estatal (Llei
19/2013, de 9 de desembre) i catalana
(Llei 19/2014, del 29 de desembre), les
competències professionals en aquest
àmbit, etc.
Per ordre d’intervenció, Jaume Sardà,
cap de la Secció d’Innovació Tecnològica
i Gestió Documental de la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat
de Catalunya, va presentar la ponència
“Llei de transparència i Llei de reutilització: més reptes per a implementar l’administració electrònica”, en què va posar
èmfasi en la voluntat de les administracions públiques de “ser transparents” (i
com és pot entendre aquesta voluntat,
des de diversos punts de vista) i de reutilitzar la informació (i les implicacions en
l’àmbit de sistema que cal tenir en compte per a aconseguir-ho). Va defensar la
necessitat de preveure amb antelació
directrius d’ús i una normalització dels
documents, expedients, informació i/o
dades, fins i tot en l’etapa de concepció,
i que el conjunt de tots els processos de
gestió documental i el mateix sistema rebin l’impuls necessari des de les instàncies més altes de govern per funcionar
de manera coordinada, i afavorir així un
enfocament sistemàtic, global, íntegre
i exhaustiu, en especial en la fase de
tramitació dels documents i expedients
electrònics.
Així mateix, va fer evident la necessitat
que tota organització defineixi el seu model d’informació (que haurà de ser compatible amb els models d’informació de
les aplicacions, dels programaris i de les
plataformes que es vagin implementant)
i que els responsables de la gestió de documents facin valer la transversalitat de
les nostres competències, que inclou la
visió sistèmica del cicle de vida dels documents i els processos que els gestionen i la incorporació i actualització dels
principis de la metodologia arxivística,
plenament vàlids en un entorn de gestió
d’e-documents. Va fer esment també de
la necessitat de disposar de polítiques
aplicables a la gestió dels documents i
expedients electrònics (juntament amb
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Fotografia: Adrián Cruz Espinosa

normativa, instruccions, directrius, bones pràctiques, etc.) i va esmentar, també, el Protocol de gestió de documents
electrònics i arxiu de la Generalitat de
Catalunya que estan impulsant, que
defineix i concreta uns instruments tècnics de compliment obligat (quadre de
classificació funcional, quadre de tipus
documentals, taules d’accés i avaluació
documental, esquema general de metadades, etc.).
En el seu torn, Joan Soler, director de
l’Arxiu Històric de Terrassa i president
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, va presentar la
ponència “Llei de transparència: gestió
de documents i dades en obert, pilars
per al seu compliment”, en el transcurs
de la qual va fer èmfasi en la càrrega de
treball que estan patint els arxius per
donar compliment als nous requisits
de la Llei de transparència. Va presentar indicadors actuals de sol·licituds
d’accés corresponents a l’Ajuntament
de Terrassa (la majoria resoltes directament per l’Arxiu) i es va mostrar ferm
defensor que el sistema de gestió documental també sigui visible a les webs,
no només l’accés. Pel que fa a la Llei de
transparència catalana, va fer un repàs
de com havia anat la tramitació parlamentària d’aquest text normatiu i del

paper del Departament de Cultura en tot
aquest procés (i de les qüestions acordades que encara no s’han complert).
De forma general, es va qüestionar fins
a quin punt aquesta llei pot arribar a ser
efectiva a l’hora de facilitar l’accés i la
transparència, i va demanar plantejar
de manera serena quina és la informació que realment vol i demana el ciutadà
i com entenen i gestionen aquest fet les
diferents organitzacions.
Partint de la base que actualment només
un 20% de la informació dels organismes
es fa pública i accessible, va incidir en la
necessitat de reorganitzar els diferents
perfils i rols relacionats amb la gestió documental i en el ventall de possibilitats i
oportunitats laborals que, a l’empara de
la Llei de transparència, sorgeixen per
al col·lectiu (en concret, pel que fa a
l’accés). Es va mostrar també partidari
que sigui la Llei d’arxius i gestió de documents la que realment apuntali aquestes
qüestions, no pas l’actual Llei de transparència, que, des del seu punt de vista,
no hauria de ser la que donés solucions
a alguns dels temes tangencials que sorgeixen entorn del debat.
En el seu torn d’intervenció Carlota
Bustelo, consultora independent en
gestió d’informació i documentació,
va presentar la ponència “Sistemes de
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gestió de documents electrònics: una
peça clau en la rendició de comptes i la
governança de la informació”. Bustelo
va reflexionar sobre la percepció actual
del concepte sistema en relació amb la
gestió de documents, en especial en un
entorn de tramitació i gestió electrònica. Fent un repàs d’alguns enfocaments
actuals a escala internacional (Records
Management is death, ‘l’RM ha mort’) va
comentar la relació del concepte sistema de gestió documental amb l’enfocament tecnològic (arquitectura de sistemes) i va plantejar si potser no seria
millor parlar, com a col·lectiu, del concepte Information Governance. Des del
seu punt de vista, aquesta hauria de ser
una evolució natural del nostre col·lectiu professional en aquest nou entorn
canviant (es vol fer?, estem preparats?,
es veu la jugada?), en què el concepte
Records and Information Management
sembla que va agafant força. A parer
seu, si no ens acabem posicionant de
ben segur que d’altres ho faran.
També va reflexionar sobre la informació
que s’està penjant actualment en els

portals de transparència. Considera que
està clar que la gestió documental ha
de tenir un paper destacat com a suport
invisible de totes les aplicacions de l’organització i és indiscutible la necessitat
d’integrar la gestió de documents electrònics en els processos de negoci de les
organitzacions, com apunten diversos
estàndards internacionals. Així mateix,
va assenyalar que està fortament qüestionat en l’àmbit pràctic l’enfocament
d’aplicacions de gestió vertical i entendre la gestió documental com una cosa
exclusiva dels arxius i els arxivers, i no
pas de l’organització en el seu conjunt.
Finalment, va destacar la “tendència al
caos” de les organitzacions actuals (on
anem?) i es va mostrar defensora de la
necessitat d’un model d’informació en
les organitzacions que acompanyi les
polítiques de gestió de documents declarades (model d’informació, model TIC,
model organitzatiu, catàleg de processos, etc.).
Finalment, Montserrat Garcia va presentar la ponència “Competències dels professionals de la informació i documen-
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tació”, en què va fer referència als nous
reptes i escenaris i a les noves competències que es plantegen en relació
amb l’espai europeu d’educació superior (nova legislació, nova administració,
etc.). Així mateix, va posar en evidència
el valor de la informació (l’actual indústria infomediària com a motor de desenvolupament), la necessitat d’altres
habilitats professionals entorn de les
nostres competències (comunicatives,
de gestió, de lideratge, gestió d’equips
de treball, formació transversal, etc.) i
la urgència que aquestes necessitats
es recullin a les associacions professionals, les universitats, etc. També va
presentar una anàlisi de la Llei de transparència catalana i de la gestió de la
informació i els canals de comunicació
entre ciutadans i administracions públiques (govern obert, què, qui, com s’ha
de penjar la informació als portals, etc.).
Posteriorment a les intervencions dels
ponents va tenir lloc un interessant debat en què es van poder compartir reflexions sobre aquests plantejaments i
aprofundir-hi.

La proposta

L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès participa a la
commemoració dels 150 anys del ferrocarril de Tarragona a
Martorell (1865-2015)
Nativitat Castejón Domènech*

El 15 d’abril d’enguany ha fet 150 anys
de la inauguració de la línia fèrria de Tarragona a Martorell. Els actes commemoratius de l’efemèride han estat organitzats per la Comissió dels 150 anys del
ferrocarril de Tarragona a Martorell, integrada per diverses institucions que al
llarg de cinc anys han treballat per donar
a conèixer la història del mitjà de transport que va transformar la vida social i
econòmica del territori: Amics de la Història del Vendrell, Amics del Ferrocarril de
Martorell, Amics del Tren de l’Alt Penedès,

Arxiu Comarcal del Baix Penedès, Associació Ferroviària de Tarragona i Província,
Centre d’Estudis d’Altafulla, Centre d’Estudis Sadurninencs, Centre d’Estudis Sinilbald de Mas de Torredembarra, Institut
d’Estudis Penedesencs, Memòria Ferroviària de Tarragona, Museu del Ferrocarril
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú i el Port
de Tarragona.
Aquest projecte tan ambiciós ha tingut el
suport institucional dels municipis de les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Llobregat,

dels consells comarcals i les diputacions
corresponents. Així mateix, nombroses
empreses i entitats han col·laborat amb
l’efemèride i l’han patrocinat.
L’acte acadèmic va tenir lloc el mateix 15
d’abril al centre cívic L’Estació del Vendrell, pel fet que l’edifici de l’estació del
Vendrell és l’únic que s’ha conservat de
l’època i, a més, és un espai d’ús cultural.
Durant l’acte es va estrenar el documental 150 anys del ferrocarril de Tarragona
a Martorell, elaborat per Oriol Gallart i
Jordi Cabestany de Centset. També es va
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Maqueta topogràfica del traçat ferroviari de
Molins de Rei al cap de Salou. Obra de Vicenç
Cabré Brugulat, 2015.

presentar el cartell commemoratiu, dissenyat per Joan Cruanyes, que mostra
les façanes de totes les estacions de la
línia fins a l’actualitat.
A continuació, va tenir lloc la presentació
del llibre commemoratiu, obra de diversos autors: Ramon Arnabat, Lluís Brullàs,
Vicenç Cabré, Nativitat Castejón, Lluís Català, Lluís Eroles, Remei Esteban, Antonio
Leoz, Gerard Mercadé, Joan Montserrat,
Albert Pallarès, Ginés Puente, Joan Solé
Bordes i Lluís Miquel Tuells. L’extens estudi, editat per Pagès Editors, ha suposat
un gran esforç de recerca documental en
nombrosos arxius i aporta documentació gràfica destacada, com ara fotografies, plànols, estadístiques, etc. Aquest
treball té la peculiaritat d’incloure un CD
amb l’obra Les músiques del ferrocarril,
que el músic Carles Sanz ha compost expressament per a l’efemèride. El Dr. Pere
Pascual Domènech, catedràtic d’Història
Econòmica de la Universitat de Barcelona, fou l’encarregat de fer-ne la presentació; amb aquest efecte, impartí una
conferència sobre la construcció del ferrocarril i la repercussió econòmica i social que ha tingut en el territori. Aquesta
obra ha rebut el Premi de Recerca Històrica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
2014. Si esteu interessats a tenir el llibre
amb el CD, el cartell o les xapes de cava
commemoratius, consulteu els punts de
venda al web www.150ftm.cat.
Aquesta presentació ha estat el tret de
sortida de tot un seguit d’actes commemoratius, entre els quals cal destacar
l’acte festiu que va tenir lloc el diumenge
19 d’abril: un tren commemoratiu va fer
el recorregut complet i va anar parant a
totes les estacions de la línia de Tarrago-

na a Martorell. L’arribada del tren a cada
estació es va convertir en tota una festa, amb parlaments i actuacions; d’altra
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banda, grups d’alumnes de les escoles
de música dels municipis respectius interpretaren les diverses peces musicals
de l’obra Les músiques del ferrocarril,
de Carles Sanz. A més, es va descobrir
una placa commemorativa de l’esdeveniment i, com a final de festa i gràcies al
suport de l’Ajuntament del Vendrell, els
participants van assistir a un dinar de
germanor al pavelló de l’escola Àngel Guimerà del Vendrell.
Des d’aleshores, s’han dut a terme nombroses activitats arreu. Durant el mes
de maig, la Universitat Rovira i Virgili va
projectar una sèrie de pel·lícules en què
el tren era el protagonista. En aquest mateix sentit, tots els municipis de la línia
ferroviària acolliran presentacions del
llibre i del documental al voltant d’una
exposició itinerant que va acompanyada
d’una maqueta topogràfica de suro, rea-

Un llibre imprescindible
per entendre la nostra història

Portada del llibre “150 anys del ferrocarril de
Tarragona a Martorell”, Pagès Editors, 2015.
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Estació del ferrocarril del Vendrell. Principi del
segle XX. Autor desconegut. ACBP, Fons Joan
Ramon i Soler.

litzada per Vicenç Cabré, que representa
el traçat ferroviari de la línia entre Molins
de Rei i el cap de Salou a escala 1:25.000
en horitzontal i 1:110.000 en vertical,
amb corbes de nivell cada 20 metres.
També s’han elaborat quaderns didàctics: un per al cicle superior d’ensenyament primari, un altre per a primer cicle
d’ensenyament secundari i un altre per
al segon cicle, així com una guia didàctica per als educadors.
L’exposició itinerant s’ha presentat al
Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de

Tarragona (del 16 d’abril al 19 de juliol), a
la Capella de Sant Joan de Vilafranca del
Penedès (del 18 d’abril al 17 de maig), al
Museu de l’Enrajolada de Martorell (del
31 de juliol al 16 d’agost) i al Centre d’Interpretació Pallissa de l’Era del Senyor
d’Altafulla (del 25 al 31 d’agost). Si teniu
interès a veure-la, cal que sapigueu que
s’exhibirà al Castell de Torredembarra
del 2 al 25 d’octubre, al centre cívic de La
Granada del 9 al 18 d’octubre, a la Sala
Portal del Pardo del Vendrell del 6 de novembre al 6 de desembre i a la Biblioteca

Municipal de l’Arboç de l’11 de desembre
de 2015 al 9 de gener de 2016. A partir
d’aquesta data, si voleu disposar de l’exposició, podeu posar-vos en contacte
amb l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès
(acbaixpenedes.cultura@gencat.cat).

*Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès i
membre de la Comissió dels 150 anys del ferrocarril
de Tarragona a Martorell

De l’arxiu a l’arxiver

Almudena Gutiérrez García-Muñoz
Arxiu Municipal de la Garriga
No puc dir que volia dedicar-me als arxius
des que era petita perquè no seria veritat
i a més no us ho creuríeu. És clar, ningú
es pot imaginar una nena a qui pregunten: “què vols ser de gran?”, i contesta:
“arxivera”. Però sí que vaig saber de ben

aviat que volia dedicar-me a la història i a
remenar papers i llibres.
La meva relació amb els arxius es va iniciar a la Universitat d’Alcalà de Henares.
Des del primer curs vaig començar a col·
laborar amb l’àrea de ciències i tècniques

historiogràfiques i un cop acabada la carrera vaig continuar col·laborant-hi i vaig
iniciar els estudis de doctorat sobre cartularis i arxius medievals. És una de les
meves espines clavades. No els vaig poder acabar, però sé que algun dia ho faré!
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Després, i durant dos anys, vaig deixar
aquest món i vaig dedicar-me a altres coses que res tenen a veure amb els arxius i
la documentació. Mai el temps és perdut,
i el 2003 vaig tornar amb més ganes que
mai. Vaig iniciar el curs d’especialista universitari en arxivística de la UNED, vaig
tornar al món de la investigació i dels arxius, i vaig començar a preparar les oposicions per al cos d’arxivers de l’Estat;
fins que ho vaig deixar tot per un català
que es va creuar en el meu camí.
Era el 2005 i vaig venir a viure a Catalunya. No tenia ni idea de com funcionava
el món dels arxius aquí. Com s’hi accedia, quins estudis es demanaven... Vaig
dirigir-me, per correu electrònic, a força
arxius per a demanar informació i vaig
rebre resposta de la Conxi Petit de l’ANC
i del Xavier Pérez de l’Arxiu Comarcal del
Vallès Oriental (ACVO), als quals estaré
eternament agraïda. Van comentar-me
que el 2006 sortirien oposicions al cos
d’arxivers de la Generalitat i m’hi vaig
presentar. Vaig aprovar les oposicions,
però sense plaça, i va començar el meu
periple pels arxius catalans. Primer vaig
estar uns mesos d’autònoma treballant
per a l’ACVO, on vaig inventariar un fons
patrimonial, vaig fer un inventari de documentació de la comarca a altres arxius i vaig conèixer les meves amigues
Anna Plans, Marina Muro i Ariadna Selva,
que des d’aleshores han estat sempre
al meu costat. L’any 2007, la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental
va iniciar el Cens d’Arxius de Catalunya
i van decidir començar pel Vallès Oriental. Van comptar amb mi, a través de
l’empresa Dos Punts, per fer la feina de
camp. Havia de recórrer tota la comarca visitant i recollint dades dels arxius
d’organismes públics i alguns d’eclesiàstics. Va ser tota una experiència! Després vaig continuar amb el Cens d’Arxius, però ja no feia feina de camp sinó
que ho coordinava administrativament
des de la Subdirecció. Vaig arribar allà
amb els ulls ben oberts per poder absorbir tot el que des d’allí és feia i hi vaig
aprendre molt i molt, gràcies al fet que
hi ha uns magnífics tècnics amb moltes
hores d’experiència.
A principis de l’any 2010 vaig aconseguir finalment entrar al cos d’arxivers
de la Generalitat (uns mesos com a interina i després amb plaça un cop aprovades les oposicions) i vaig començar
a treballar com a responsable de l’arxiu

central de la Secretaria de Relacions
Institucionals i Participació. He de confessar que vaig començar pensant què
feia una historiadora vocacional en un
departament on la documentació més
antiga era dels anys de la Guerra Civil i
en fotocòpies! I sorpresa! Vaig descobrir
la meva segona passió: la gestió documental. Fins al moment havia estudiat
la teoria al Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents de l‘ESAGED
i havia tingut alguna petita experiència,
però no hi havia treballat en tota la seva
dimensió. He de dir que la Mireia Homs,
que era l’arxivera a qui substituïa, havia
fet una gran feina i vaig heretar un sistema molt implantat. Això i el fet de ser un
organisme petit em va permetre tocar
gairebé tots els pals de la gestió documental: implantació del sistema a les
unitats, avaluació documental, desenvolupament del quadre de classificació,
administració electrònica, etc. Vaig gaudir molt parlant amb les persones de les
unitats, intentant entendre què feien
per a reflectir-ho en la classificació, intervenint en els circuits documentals,
treballant conjuntament per presentar
propostes d’avaluació... Fins i tot les
reunions amb els informàtics i el Consorci AOC van ser molt interessants! No
sabria assegurar amb rotunditat amb
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què em quedaria de tot plegat, però potser escolliria l’avaluació documental.
M’encanta! Suposo que és on trobo una
major connexió amb la investigació i la
història. Nosaltres “investiguem” cada
sèrie i tenim la capacitat i l’autoritat per
a decidir què és el que investigaran els
estudiosos del futur, sense oblidar el fet
principal: que estem parlant dels drets
dels ciutadans. Tot això em reafirma a
pensar que la nostra és una professió
important i, sobretot, necessària, encara que tothom no ho entengui.
A mitjan 2011 em vaig incorporar a l’Arxiu
Central de Governació i Relacions Institucionals. La Blanca Verdaguer i la Marta Cortès em van rebre amb els braços
oberts i juntes vam viure moments de tot
tipus, tant personals com professionals.
Vaig poder continuar aprenent i gaudint
de la implantació de la gestió documental, encara que la crisi es va emportar
projectes i mitjans per a fer millor la nostra feina. Això sí, en el nostre “microdespatx” sempre va haver-hi moments per a
riure plegades.
I arriba la segona sorpresa. Mai no m’havia plantejat treballar en un arxiu municipal, però a finals del 2014 va sortir la
plaça d’arxiver municipal de la Garriga,
m’hi vaig presentar i aquí estic: feliç de
la vida! He pogut ajuntar les meves dues
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passions: els fons històrics amb la gestió
documental. A més, tinc per davant tot
un repte professional, ja que mai no hi ha
hagut arxiu ni arxiver. Després d’uns mesos de gairebé pànic, de moltes trucades
a companys, de tirar de tota l’experiència
acumulada i de molta feina, començo a
intuir un esquelet d’arxiu i em sento encoratjada a continuar endavant.
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Vull acabar amb una petita reflexió. Els
últims anys no han estat fàcils per a la
nostra professió. Hem patit molt les retallades, amb falta de projectes i amb
supressió de places, i les decisions polítiques, com la supressió de la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental, o
l’última sobre l’accés a la documentació
no ens han estat favorables. Però crec

que no hem de perdre de vista dues coses fonamentals: som un col·lectiu cohesionat i la nostra força principal passa
per intercanviar experiències, trucades,
documents, treballs, etc. i sobretot, som
un col·lectiu molt preparat: hem de creure en el que fem i en la importància que
té. Personalment, em sento molt orgullosa de formar-ne part.

tes a terme des de la Vocalia de Treball,
especialment la pàgina web de recursos
4. Seguiment de l’estat de les publicacions, especialment el Lligall 38, per part
de la Vocalia de Publicacions
5. Exposició de l’esborrany del Pla de Formació del 2016 per part de la Vocalia de
Formació
6. Seguiment de les actuacions i projectes desenvolupats per les Vocalies de

Difusió i Comunicació
7. Seguiment de les activitats i projectes
de les vocalies de Recerca, Activitats, Didàctica i Serveis

La junta informa

SESSIÓ 7/2015
1. Exposició de l’estat de comptes a octubre de 2015 i liquidació del Congrés d’Arxivística de Catalunya
2. Explicació de les actuacions dutes a
terme per l’AAC-GD des de l’aprovació de
la Llei de transparència catalana i estratègia futura
3. Exposició de les principals accions du-
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