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Editorial

Nou govern, nova política d’arxius i gestió documental
Hem estat temptats d’incloure al títol d’aquesta editorial un interrogant. Però ens hem resistit a fer-ho perquè no ens agradaria pensar que ens tornarem a trobar amb una política d’arxius
i gestió documental basada en el do-nothing de la legislatura
anterior. Com bé sabeu els que us dediqueu a la preservació digital, es parla sovint d’aquesta estratègia dins del selecte grup
de les non-solutions. La menció parla per si sola, demorar el
temps, fer veure que es pacten coses que després es tornen
a demorar, ésser refractari a les opinions del sector professional, fer-se l’ofès, mostrar poca empatia, esperar una solució
màgica. Això és el que hem viscut professionalment els darrers
cinc anys, i no cal dir que amb agror i malestar. Es pot fer menys
amb menys? Sí, el Departament de Cultura de l’anterior Govern
ha disposat de menys recursos per als arxius i de cap recurs
per a la gestió documental. S’ha excusat en la crisi per demostrar la seva dramàtica manca d’idees. S’ha excusat en les retallades pressupostàries per anar-se deixant anar en la presa de
decisions polítiques en matèria d’arxius i gestió de documents,
oblidant deliberadament el Consell Nacional d’Arxius per no haver de retre comptes gaire sovint. Tot està dit i l’esmena a la
totalitat de les polítiques del Govern anterior és clara i diàfana.
El temps ens permetrà oblidar-ho, com tot, però ha fet mal.
El nou Govern i el nou Departament de Cultura no farà tot això.
No es deixarà anar en matèria d’arxius i gestió documental i
afrontarà des del primer moment una reestructuració orgànica
de la capçalera del Sistema d’Arxius de Catalunya. Dotarà l’Arxiu
Nacional de Catalunya de la potència d’un gran equipament a

l’alçada d’altres com la Biblioteca de Catalunya o els museus
d’àmbit nacional. Això voldrà dir equiparar-los en pressupost i
en capacitat executiva. La reestructuració orgànica portarà a
avaluar quina és la millor solució organitzativa possible després d’un procés de reflexió no gaire llarg, consensuat en el
marc del Consell Nacional d’Arxius i Gestió de Documents de
Catalunya. Aquest consell també avalarà propostes concretes
per a reactivar la relació ineludible amb les polítiques de transparència i foment de l’accés a la informació del Govern de la Generalitat, no permetrà que de nou els arxius en quedin apartats
o simplificades les seves demandes a una petició sectorial. El
nou Govern realitzarà, a l’empara del Registre d’Arxius de Catalunya, un dimensionament real de les necessitats en recursos
humans i econòmics que permetrà desplegar en esperit, però
sobretot amb fets concrets, una Llei d’arxius que ja té quinze
anys. El nou Govern apostarà fort per la gestió documental,
n’acceptarà l’eficiència transversal i la impulsarà sense dubtes, no en demorarà l’impuls dins de la Generalitat ni la resta
d’ens en l’àmbit d’influència del Sistema d’Arxius de Catalunya.
Hi haurà un esforç clar per a crear un sistema de cooperació
amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, amb
el Departament de Governació, amb les diputacions catalanes
i amb les entitats municipalistes per a oferir solucions i suport
a les administracions catalanes en matèria de gestió documental, accés a la informació i transparència. És a dir, s’incorporarà
des del minut u al conveni ja subscrit entre aquests ens per a
realitzar aquestes tasques. El nou Govern creurà en un model

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

de gestió en xarxa, que dotarà de fortalesa la Xarxa d’Arxius Comarcals com a estructura descentralitzada i que potenciarà la
funció dels arxius a tot el país. El nou Govern redimensionarà el
Pla Nacional de Fotografia, que dotarà els arxius, responsables
d’un 95% del patrimoni fotogràfic d’aquest país, del protagonisme necessari en aquest projecte. El nou Govern posarà damunt
la taula la necessitat d’un Pla Nacional de Preservació Digital,
en dibuixarà les línies fonamentals i iniciarà el treball pluridisciplinari que calgui per a avaluar-ne necessitat, recursos i solucions. El nou Govern dotarà de sentit les “Línies prioritàries del
Departament de Cultura en matèria d’arxius i gestió documental” que es van acordar al darrer Consell Nacional d’Arxius celebrat l’11 de juny del 2015, i en farà el seguiment mensual que
es va decidir que calia fer. El nou Govern mostrarà més empatia
amb les peticions que vinguin des de la professió, bàsicament
perquè a part de defensar legítimament els interessos laborals
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d’un col·lectiu molt ampli i estès per Catalunya, dedica encara
massa esforços a demanar, per activa i per passiva, polítiques
en majúscules. Perquè el nou Govern farà polítiques en majúscules, aquelles que es fan quan de manera clara i diàfana s’edifiquen estructures pròpies d’un estat.
Tot això és el que farà el nou Govern, n’estem convençuts. No
volem posar cap interrogant, cap ni un. De fet, si de manera
decidida el Departament de Cultura pren consciència de la deconstrucció lenta del Sistema d’Arxius de Catalunya i comença
a prendre mesures per a reflotar-lo, per poques que s’emprenguin ja semblarà molt. Per a nosaltres, tot el que hem proposat
seria una bona manera de començar. No hi volem posar interrogants, cap ni un, i per això ja hem demanat reunions institucionals al nou conseller de Cultura i al nou director general d’Arxius
i Gestió Documental... bé, potser encara no es diu així, però potser s’hi acabarà dient algun dia.

El vocal informa

Arxipèlag: secció estable i una primera valoració
Vicenç Ruiz

Coincidint amb el Dia Internacional dels
Arxius, el 9 de juny del 2015 va néixer Arxipèlag, “un espai de reflexió i debat on hi
hagi cabuda per a la multiplicitat de vessants (cultural, tecnològic, polític, cívic,
econòmic) que implica el tractament integral de la documentació: de l’accés a la
informació pública i la transparència a la

recerca i la memòria històrica, de la preservació digital i l’eficiència productiva a
la rendició de comptes i l’apoderament
ciutadà”, tal com el definírem en el primer
article publicat a Núvol, el digital cultural
que ens obrí les portes, amb Bernat Puigtobella al capdavant.
Vuit mesos després, ja comptem amb

vint-i-dues col·laboracions que han
servit, en part, per a apropar a un públic
general aspectes i problemàtiques d’una
disciplina, com l’arxivística, a la qual difícilment se li permet trencar els cercles
professionals. Però, més important encara, han servit sobretot per a fer entendre
que molts esdeveniments i afers de la
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quotidianitat de les persones o de la més
punyent actualitat política, econòmica
i social tenen a veure amb els arxius i la
gestió documental, molt més d’allò que
a priori es pot pensar. Dit d’una altra manera, les col·laboracions han contribuït a
evidenciar com la perspectiva arxivística
de les coses sempre aporta llum i context
rellevants.
Així, hem aprofitat per explicar la professió i el seu potencial (La Cultura ens
atura, Som més del que es veu, El running i els arxius), per mostrar com es pot
tractar i valorar el patrimoni documental
més enllà de criteris col·leccionistes
(Continuem INDIGNATS!, L’arxiu Ràfols-Casamada: deixadesa o fetitxisme
patrimonial?, El meteorit que vindrà), o
per alertar i reflexionar sobre la fragilitat i/o obsolescència d’alguns suports
(Els fons audiovisuals de les televisions

locals, en risc de desaparèixer, Quan l’obsolescència no pot vèncer l’amor). Com
no podia ser d’altra manera, hem apostat fort per evidenciar allò que aporten
els arxius a la transparència, la rendició
de comptes i la qualitat democràtica del
país (L’arxivera i l’alcaldessa, Memòria
històrica, democràcia i arxius, Turisme,
participació ciutadana i gestió documental, La Declaració Universal dels Arxius i
Catalunya, Quan accedir a la informació pública és tan fàcil com comprar a
Amazon) i, en concret, la relació –sovint
tortuosa– entre arxius i partits polítics
(Manual anticorrupció per a partits polítics, Programes electorals i metadades,
La CUP, Junts pel Sí i el mal d’arxiu). Més
puntualment, s’ha tractat l’impacte de
les xarxes socials (Els arxius som qualitat, Els Arxius a twitter: 10 piuladors que
cal seguir), l’imaginari cinèfil de la gestió
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de la documentació (El despertar dels
Arxius Jedi) i l’evidència arxivística com
a contrapunt a les metanarratives nacionals (Carles Puigdemont no és el 130è
president, i què?).
La continuïtat de les col·laboracions i la
bona rebuda d’alguns dels posts (el més
llegit, a dia d’avui, supera les nou mil visites) han permès que, a partir d’aquest
mes de febrer, comptem ja amb una secció estable dins Núvol que encara aportarà major visibilitat a la nostra comunitat.
Hem consolidat, doncs, “aquest nou canal de comunicació que ajudi a dotar de
major transversalitat encara el discurs
sobre el nostre sector. O, millor dit, que
ajudi a integrar els arxius en els diversos
discursos on, per la mateixa naturalesa
de la documentació, haurien de ser presents”.
No tot és positiu, però. El nombre de col·
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laboradors ha estat molt més baix del
que pensàvem. Només deu firmes, dels
quals tres són membres de la Junta, i
amb un biaix de gènere força preocupant:
vuit homes i dues dones. De fet, el desequilibri es fa més evident si ho comparem
per articles: dels vint-i-dos publicats,
només dos els han escrit arxiveres. Per
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tant, fóra bo trobar la manera d’eixamplar el nombre de col·laboradors reals
i equilibrar-ne el gènere, especialment
per a un sector professional on, segons
les dades de l’Observatori del Mercat laboral, les dones ocupen un 68% de llocs
de direcció.
Només així farem sostenible en el temps

l’esforç que hem iniciat per a adreçar-nos
directament a la ciutadania amb veu pròpia, davant la migrada presència del nostre sector en els discursos institucionals
i polítics. Perquè la fortalesa de la nostra
veu no rau en la capacitat d’excel·lir d’un
solista o altre, sinó en la coordinació i la
rotunditat d’un cant coral.

de documents que obrirà noves possibilitats de treball. El text és en castellà
i hem mantingut la llengua original que
tots coneixem.
A Lluís Esteve Casellas li hem demanat
una reflexió pràctica sobre què podem
aportar els arxivers i gestors de documents a la nova política d’accés a la informació pública. Quines són les nostres
capacitats i coneixements i per a què
poden servir en els portals de transparència i webs de l’Administració pública.
Aquesta és una nova oportunitat per a fer
visible les funcions i tasques dels arxius
públics de Catalunya.
Vicenç Ruiz ens aporta una visió diferent,
més concreta i controvertida. A partir
d’un cas real i amb molta difusió mediàtica, fa una anàlisi profunda i un seguiment documental exhaustiu de tot el cas
del 4f per demostrar el valor de la gestió
documental a l’Administració pública i la
rendició de comptes.

L’entrevista la dediquem a la senyora
Nancy MacGovern, cap del Servei de
Conservació i Preservació Digital del MIT
(Massachusetts Institute of Technology) i autoritat reconeguda en l’àmbit de
la preservació digital.
Sovint considerem que la preservació i
conservació permanent de la documentació electrònica ens queda encara molt
lluny i que no és objecte de la nostra feina diària, però l’avanç de l’administració
electrònica ens avisa que hem de començar a treballar en els plans de preservació
digital, tal com explica la senyora McGovern. L’entrevista es va fer per escrit el
mes de juny del 2015.
En l’apartat d’Història Arxivística, Josep
M. Gregori, catedràtic de Patrimoni Musical de la UAB, ens presenta el projecte
de l’iFMuc, Inventari de Fons Musicals de
Catalunya, del qual és el director.
L’article és un inventari exhaustiu de
tots els fons musicals de Catalunya,
una recerca rigorosa i completa que de
ben segur servirà de base a molts altres treballs arxivístics i musicològics.
Aquest és l’objectiu final d’aquest inventari de fons musicals: que tothom
pugui accedir a aquest gran volum de
coneixement.
Pel que fa a la secció de consideracions sobre..., Andreu Carrascal, arxiver
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), ens fa unes excel·lents Recomanacions entorn de la gestió del préstec
de documents per als casos de comunicació pública en exposicions. Sovint els
tècnics i responsables dels arxius ens
hem d’enfrontar a l’organització d’exposicions, tasca que no sempre sabem com
dur a terme en bones condicions.
La publicació de treballs de màster i de

Nou Lligall a la vista
Teresa Cardellach

Publicar una nova edició de la revista Lligall és una de les missions que cada any
la Junta Directiva de l’Associació d’Arxivers encomana al Consell de Redacció
de la revista. I cada any és una aventura
diferent: triar un tema d’actualitat i d’interès, buscar els autors, fer el seguiment
de les correccions i traduccions i de la
maquetació, i finalment la publicació definitiva.
Aquesta edició està dedicada a la transparència, l’accés a la informació i els arxius, un tema de gran actualitat que està
donant molta feina i responsabilitat als
arxius i als seus professionals. La transparència i l’accés a la informació sempre
han estat àmbits de gran interès per als
arxivers i arxiveres i gestors de documents.
En el dossier central publiquem quatre
articles que abracen diferents punts de
vista en relació amb la Llei de transparència, l’accés a la informació pública i el
bon govern. Pep Matas, Julian Moyano,
Lluís-Esteve Casellas i Vicenç Ruiz, professionals ben coneguts i reconeguts,
aporten diferents anàlisis i tracten la
transparència i els arxius des de diferents àmbits.
Des del punt de vista legal, Pep Matas fa
una aproximació a les dues lleis de transparència que ens afecten, la llei catalana
i l’estatal, i assenyala els principals aspectes que més afecten els arxius.
Julián Moyano, arxiver aragonès, ens
explica l’estreta relació entre gestió
documental i transparència i reutilització de la informació a l’Administració
pública. Fa una bona reflexió de com
haurem d’adaptar les nostres funcions
i tasques cap a un entorn molt més dinàmic d’inter- operabilitat i explotació
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postgrau resumits respon a la necessitat
de fer difusió de treballs de recerca molt
interessants dels estudiants de l’ESAGED
i d’altres màsters. Són els directors dels
diferents màsters i postgraus els que
ens proposen els treballs dels alumnes
més ben puntuats i que s’han considerat d’interès per als professionals dels
arxius.
És voluntat del Consell de Redacció i de
la direcció de Lligall augmentar la difusió
i publicació de treballs de més màsters i
postgraus.

En aquest número es publiquen tres
treballs d’exalumnes: Carla Meinhardt,
màster d’Arxivística i Gestió de Documents; Albert Alcántara, postgrau de
Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics, i Joan Reglà, postgrau de Documents Electrònics.
Tots tres presenten treballs innovadors,
ben plantejats i que ens aporten nous
punts de vista de diferents àmbits de
l’arxivística i la gestió de documents.
Aquest és el contingut del Lligall 38, que
correspon a l’any 2015, amb el marc de
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fons del la Llei de transparència, l’accés a
la informació i la rendició de comptes, de
la qual encara hem de trobar l’encaix amb
els arxius, però que ens obre les portes
a una nova perspectiva de presentar els
instruments arxivístics a la ciutadania i
d’explotar i difondre els documents dels
arxius des d’altres perspectives.
Espero que gaudiu amb la lectura
d’aquest nou Lligall, que sàpiga mantenir l’interès en tots els seus articles
i que aporti nous coneixements per a la
professió.

Destaquem

Crònica de la visita a l’Arxiu de la Fira de Barcelona
Sandra Fonseca Palacios

El passat 11 de desembre, l’Associació
d’Arxivers va organitzar una visita a l’Arxiu General de Fira de Barcelona (AGFB),
arxiu de caràcter històric i administratiu
d’aquesta institució.
Els encarregats de mostrar-nos aquest
arxiu van ser l’arxiver Marià Hispano i Teresa Clara Condom, directora de Serveis
d’Estudis i Anàlisi de Mercats de la Fira,
departament del qual depèn l’arxiu.
La visita a les instal·lacions de l’arxiu,
dipòsit i lloc de treball es va desenvolupar en un ambient molt familiar durant
dues hores, que van passar volant. Les
explicacions es van dur a terme al voltant d’una taula coberta amb cartells
i fotografies pertanyents als fons de
l’arxiu, que van cridar l’atenció dels
participants en la visita des del primer
moment.
El Marià ens va explicar com havien
estat els seus inicis en aquest arxiu fa
vint-i-tres anys, quins problemes havia
trobat i a quines dificultats s’havia hagut d’enfrontar.
La Fira de Barcelona es va constituir
com a tal l’any 1932, però al seu arxiu
també es pot trobar documentació de
l’Exposició Universal de Barcelona de
1888, ubicada al Parc de la Ciutadella;
de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, ubicada a Montjuïc, a l’actu-

Plànol de l’Exposició Internacional de Barcelona
de 1929
Autora: Sandra Fonseca

Diferents expedients dels fons de l’arxiu
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Cartells i fotografies d’exposicions i congressos

al emplaçament de la Fira, i de les Fires
de Mostres que es van celebrar entre
1920 i 1931 a la ciutat.
L’AGFB està dividit en cinc àrees. L’Àrea
de Documents Semiactius custodia la
documentació semiactiva dels diferents departaments de la Fira. Els expedients s’estan en aquesta àrea uns
quatre anys, després dels quals són
avaluats, i aquells que són considerats
històrics passen a l’Àrea de Documents
Històrics. Una altra àrea de l’arxiu, molt
interessant, és la de Documentació
Gràfica, Fotogràfica i Audiovisual. En
aquesta àrea es custodien les col·leccions de cartells, fotografies i documents
audiovisuals i sonors, des de 1888 fins
ara. També hi ha una àrea de Biblioteca
i Hemeroteca, amb llibres i revistes especialitzades en fires i congressos. Per
últim, hi ha l’Àrea Tècnica i de Serveis,
encarregada de la gestió de l’arxiu.
La visita tenia caràcter divulgatiu, no
tècnic, i per tant van explicar-nos el sistema de gestió documental de l’arxiu
d’una manera senzilla.

Les oficines dels diferents departaments de la institució envien periòdicament la seva documentació a l’arxiu, on
roman, com hem dit abans, a l’Àrea de
Documents Semiactius durant quatre
anys, abans de la seva avaluació, seguint criteris de la CNAATD i dels arxius
d’empresa de França. Els departaments
de Recursos Humans, Finances i Recintes tenen el seu arxiu propi i transfereixen la documentació a l’AGFB passats
deu anys.
Actualment, l’Arxiu té inventariada tota
la documentació i ha començat el procés de catalogació. El fons pertanyent
a l’Exposició Internacional de Barcelona
de 1929 és l’únic que està totalment catalogat.
La majoria de la documentació que custodia l’arxiu és en paper. Tot i que ara es
treballa sobretot amb documents electrònics, la gestió d’aquesta documentació encara no s’ha començat.
A l’arxiu de la Fira es pot trobar documentació relacionada amb l’economia,
el disseny, el màrqueting, la indústria,

el transport, l’urbanisme, etc., així com
una sèrie d’objectes, qualificats com
a museístics, relacionats amb el marxandatge de les diferents fires. Durant
la visita, ens van mostrar cartells, fotografies, diferents expedients, plànols
de la construcció del recinte de la Fira
i de la ciutat de Barcelona, així com alguns projectes que no es va arribar a
dur a terme.
Sorprèn la gran quantitat de documentació en bon estat que s’ha conservat
al llarg de tots aquests anys de vida de
la Fira, inclosa la de les exposicions de
1888 i 1929. Es pot dir que les persones
responsables de la documentació, sense ser arxivers, van decidir “guardar-ho
tot i no llençar res”.
L’AGFB, gràcies als seus rics fons, pot
resultar interessant als historiadors,
però també als economistes, als publicistes, als arquitectes, etc. Mitjançant
aquest arxiu, podem conèixer l’evolució
de la ciutat de Barcelona des del segle
XIX fins ara, però també de tota una societat.
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Visita guiada al Centre de Documentació i Estudis
del FC Barcelona
Enric Terradellas Prat

El passat 14 de gener de 2016 es va dur
a terme l’activitat V_01/2016, organitzada per l’AAC-GD i consistent en una visita
guiada al Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona. Tal com s’especificava en la fitxa de la visita, i atès el seu
caràcter tècnic, aquesta visita estava
exclusivament dirigida a socis i sòcies de
l’AAC-GD, i el principal punt d’interès era
descobrir l’aplicació de processament
tècnic i documental als diferents fons i
documents que genera una associació
esportiva i una empresa d’oci.
El punt de trobada de les dotze persones
que vam assistir-hi era l’entrada al Museu del FC Barcelona, on ens esperava
Marcel Russiñol, una de les cinc persones que treballen actualment al Centre
de Documentació i Estudis del Barça, que
va dirigir la visita. Russiñol ens va explicar la feina que s’hi fa i ens va mostrar la
documentació que s’hi custodia.
El Centre està situat en ple recorregut del
Museu del Barça, en concret al segon pis,
i disposa, en un únic espai, d’una zona de
treball per als treballadors, d’una sala de
consulta per als usuaris i d’un dipòsit de
documentació equipat amb armaris compactes i prestatgeries fixes, on hi ha ins-

tal·lada la documentació de l’arxiu administratiu i històric de l’entitat i els llibres
i revistes que conformen la biblioteca i
l’hemeroteca del club.
La primera part de la visita va consistir
en una explicació de la història del Centre
de Documentació, la seva organització i
les tipologies documentals més habituals que es poden trobar a l’arxiu.
El centre, inaugurat l’any 1994, depèn
orgànicament del Departament de Comunicació del Club. El seu accés és lliure
i els seus principals usuaris són el mateix Departament de Comunicació i els
estudiosos, periodistes i aficionats que
volen aprofundir en la història del club
blaugrana. La seva missió és preservar
i difondre el patrimoni documental del
Barça, funciona com a centre d’informació i referència sobre el club i assessora
totes aquelles persones que desitgin
realitzar qualsevol tipus d’investigació
sobre l’entitat.
La seva organització es vertebra en diferents àrees: l’arxiu històric i administratiu, amb un volum aproximat d’uns
325 metres lineals de documentació i
que inclou un important fons gràfic; la
biblioteca, amb una col·lecció de 1.500

monografies, especialitzada en l’àmbit
esportiu i fonamentalment en el FC Barcelona, i l’hemeroteca, on es recullen les
principals publicacions de l’àmbit blaugrana.
L’arxiu conserva la documentació generada i/o rebuda pel club en el desenvolupament de les seves funcions al llarg de
la seva història i s’hi poden trobar, entre
d’altres, llibres econòmics i de tresoreria,
actes de les juntes directives, correspondència, documentació gràfica i textual
sobre els diferents camps i instal·lacions que ha tingut el club, documentació
relativa a la gestió dels empleats, gestió
del material, gestió dels socis, la documentació produïda a partir de les relacions del club amb els aficionats i altres
organismes esportius, o els expedients
de gran part dels jugadors que han militat en el primer equip de futbol, així com
en els equips inferiors o en les diferents
seccions esportives del club.
Una part del fons està constituït per material gràfic que il·lustra la memòria històrica de l’entitat i en què destaquen les
més de 250.000 fotografies del fotògraf
Horaci Seguí, amb una cronologia que va
de l’any 1963 al 2003.

Autor: Enric Terradellas
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Tal com ens va explicar el Marcel, la documentació arriba a l’arxiu del Centre
de Documentació i Estudis del Barça
mitjançant transferències, donacions
(tant d’exdirectius com de socis o aficionats) i, puntualment, la compra. No hi
ha implantat un sistema de gestió documental al club i el tractament de la documentació administrativa que genera
la institució es fa quan la documentació
ingressa a l’arxiu històric des de les diferents oficines del club o des de l’arxiu
intermedi.
La documentació s’organitza a partir
d’un quadre de classificació que recull
les diferents funcions i activitats del club
i la descripció es gestiona a partir d’una
base de dades on s’aplica la ISAD(G).
Durant la segona part de la visita el Marcel ens va ensenyar l’aplicació informàtica amb què treballen i ens va mostrar
algunes de les fitxes descriptives de la
documentació.
També vam poder veure el funcionament
de l’eina informàtica per a catalogar totes les imatges que genera actualment
el club. El seu objectiu és assegurar-ne
la conservació i recuperació per a difondre-les pels mitjans de difusió de què disposa l’entitat: la pàgina web i la Revista
Barça. Mitjançant aquesta aplicació el
Centre de Documentació del Barça rep
diàriament prop més d’un centenar de

fotografies digitals fetes pel fotògraf oficial del club, que les carrega ell mateix a
l’aplicació des d’una extranet i les acompanya d’unes mínimes dades de descripció. Aquestes dades són ampliades pels
treballadors del Centre de Documentació
en el moment de la recepció, i es posen
a disposició de qui les necessiti a través
d’un repositori multimèdia, per tal que
se’n faci difusió a través dels canals esmentats més amunt. Fonamentalment
són fotografies dels entrenaments del
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primer equip de futbol i dels partits que
disputa el primer equip mateix i els altres
conjunts de les diferents seccions del
club.
Per acabar la visita vam poder veure
diversos documents que el Marcel ens
havia preparat. Entre d’altres hi havia un
llibre d’actes de la junta directiva, una
fitxa del partit disputat entre l’Espanyol
i el Barça de l’any 1948 i algunes fotografies dels reportatges del fotògraf Horaci
Seguí.

La integració dels Recursos d’Informació del Museu Marítim
de Barcelona (RIM)
Pilar Cuerva

L’any 2010 el Museu Marítim de Barcelona va iniciar el projecte de Gestió de la
Informació del Museu (GIM). Des d’aquell
moment, el GIM ha actuat com a paraigua
que dóna aixopluc a actuacions d’integració en un sistema d’informació i a un
Museu destacat en l’aplicació de bones
pràctiques en aquest camp.
El GIM té diversos objectius, entre els
quals destaquen la modernització del
sistema de gestió documental i informacional del Museu.
Les primeres actuacions van dotar el sistema d’un gestor documental (Alfresco)
que ha permès millorar el sistema anterior resident en una unitat de xarxa. Per

una banda, permet cerques eficients i,
per l’altra, abordar l’administració electrònica a través del desenvolupament
d’un sistema de gestió de documents
electrònics: metadades, quadre de seguretat, reutilització de la informació, flux
de gestió, entre altres. Després veurem
com el gestor ha estat la base del sistema d’informació i com ens ha permès fer
les relacions entre documents i registres
d’altres aplicacions.
En una segona fase del projecte, s’ha
impulsat la producció de noves aplicacions transversals que permeten recollir
la informació que el Museu requereix per
al desenvolupament de les seves activi-

tats. Un exemple d’aquest impuls va ser
la producció d’una aplicació per a registrar tota la programació d’activitats, des
de la proposta fins a la difusió a través
de la web, el RA (Registre d’activitats).
Seguint en aquesta línia, s’han anat desplegant altres eines transversals que
han permès caminar cap a la integració
de sistemes d’informació interns que
convivien de forma aïllada, inconnexa o
simplement sense relació amb la resta
de serveis del Museu. Altres aplicacions
transversals produïdes sota el paraigua
del GIM ens permeten ara gestionar la
cessió d’espais (CE) i les propostes de
despesa, i controlar tota la despesa de
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l’MMB (PD), l’e-Registre d’entrada i sortida de documents (ERES), etc.
Des de l’any 2014, hem treballat en el
projecte RIM (Recursos d’Informació del
Museu), un subproducte del paraigua
GIM. El RIM té per objectiu donar accessibilitat i visibilitat a les col·leccions, els
fons arxivístics i els fons bibliogràfics des
d’un únic punt de cerca. Si haguéssim de
definir el RIM amb dues paraules clau
serien, sens dubte, integració i difusió.

d’accés la consulta a tots els recursos
d’informació del Museu: les col·leccions
(objectes museístics, cartografia i fotografies), els fons d’arxiu, el catàleg bibliogràfic i la connexió d’aquests recursos
amb els objectes digitals (expedients i
documents) que resideixen a Alfresco.

El RIM (Recursos d’Informació del Museu)1
El RIM és la plataforma tecnològica que
ens ha permès integrar en un sol punt

Model de dades/metadades
En el projecte GIM es va proposar utilitzar
el model de metadades per a la gestió
de documents basat en la ISO 230811:2006 Information and Documentation
- Records management processes - Metadata for records, que defineix cinc entitats:

1. El RIM ha rebut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Relació entre el registre de l’expedient
i els objectes digitals de l’expedient en
Alfresco
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• Agents
• Activitats
• Regles
• Relacions
• Documents
En el GIM, l’esquema de metadades s’havia aplicat a l’entitat “document” amb
les classes sèrie/expedient/document
bàsic/document fotogràfic, que reflecteixen diferents nivells d’agrupació de
l’entitat document –entenent l’entitat
document com un concepte ampli en què
poden tenir cabuda altres recursos d’informació més enllà del concepte arxivístic del terme.
En el RIM, el model de dades/metadades
ha evolucionat cap a la seva ampliació:
a. Noves classes dintre de l’entitat “document/recurs d’informació”
• Classe registre de la col·lecció
• Classe document arxiu públic i privat
• Classe document fons MMB
• Classe bibliografia
b. Creació de l’entitat “relació”, que ens
permet crear les relacions entre qualsevol categoria
• Registre de la col·lecció/expedient
• Registre de la col·lecció/fotografia
• ...

Pàgina d’inici del RIM

c. Creació de l’entitat “activitat” i les classes:
• Activitat RA (Registre d’activitats)
• Accions de conservació i restauració
• Accions de gestió de drets
Les propietats

Vista dels documents que componen una
sèrie del fons de la Compañía Trastlántica.
Al marc lateral esquerre, l’arbre de gestió de
les taxonomies del sistema

Cada recurs integrat en el RIM posseeix
unes propietats pròpies i unes altres de
comunes.
La importància del RIM resideix en la comunió de les propietats comunes dels
recursos. Com hem dit, hem seguit la
norma ISO 23081. Pel que fa a models
comuns de metadades apliquem l’estàndard Dublin Core, que ens permetrà presentar i/o exportar les dades en qualsevol format internacional, com per exemple a Europeana.
Hi ha també uns vocabularis compartits
que formen part de la taxonomia de tots
els recursos. L’ús de vocabularis comuns
–per exemple el teasure de l’MMB– ens
ajuda a recuperar de manera més eficient la informació i a presentar els resul-

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

tats agrupats per conceptes, com el geogràfic, la matèria, paraules clau, etc. que
donen suport als filtres per facetes en el
llistat de resultats.
Sobre les propietats pròpies de cada recurs, s’han respectat i promogut aquelles que singularitzen els recursos i que
són intrínseques a la presentació i gestió
d’aquests recursos. És el cas de l’ús d’estàndards, con la norma NODAC per als
fons històrics o l’aplicació d’una part de
l’esquema de metadades e-Sigeda per a
l’e-documentació i el model de metadades de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).
El model tecnològic
La plataforma Medium, que és l’eina tecnològica de suport al RIM, ha integrat
dades de diferents procedències. Destaquem tres de les més importants:
Museumplus, eina propietària de gestió de
les col·leccions de la gran majoria de professionals de la conservació i restauració
dels museus catalans. Des de Museumplus
es gestiona la col·lecció de peces museístiques, l’arxiu fotogràfic i la cartografia del
Museu. Museumplus està suportada en la
BD institucional, SQLServer.
Alfresco és el gestor documental on resideixen actualment els expedients, docu-

ments i objectes digitals. És un ECM open
source en versió Enterprise.
Medium és la plataforma que suporta tot
el RIM. Des de Medium es gestionen tots
els fons arxivístics de l’MMB.
L’arquitectura escollida segueix les bones pràctiques que permeten connectar
sistemes heterogenis mitjançant l’ús
de serveis web de protocol estàndard.
Medium està desenvolupat en .NET i
Alfresco ho està en Java. La integració
mitjançant serveis web ha eliminat l’acoblament de les aplicacions i un desenvolupament més complex, cosa que ha facilitat el manteniment i posterior creixement d’aquesta integració. Pel que fa a la
integració amb Museumplus, s’ha optat
per fer una consulta a través de l’entorn
de Medium als camps que existeixen en
SQLServer. També s’ha creat un formulari de consulta en Medium que llença les
“query” directament sobre l’SQL de Museumplus, per a aconseguir la sincronia
de les dades. Pel que fa als fons arxivístics, la integració és natural, atès que
es tracta d’un mòdul desenvolupat en el
mateix Medium.
A continuació presentem el mapa d’aplicacions tal com està desenvolupat en
aquest moment en el projecte. En un futur immediat es preveu integrar-hi altres
aplicacions per a afavorir la reutilització i
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difusió de dades que actualment només
són consultables per un nombre molt limitat d’usuaris interns
Impactes de la seva implantació
La implementació del RIM al Museu Marítim de Barcelona ha tingut impactes en
la gestió de la informació del Museu, dels
quals destaquem els més importants:
1. Definició i consecució d’un model de
dades que permet la incorporació de
qualsevol recurs d’informació futur al
RIM.
2. Un punt únic de consulta per a tots els
recursos d’informació del sistema: registres de la col·lecció (objectes, fotografies, cartografia), registres d’arxiu (fons
MMB i arxius públics i privats) accessible
per a tots els usuaris del Museu i, a curt
termini, per als usuaris externs.
3. Una consulta integral que relaciona els
registres resultants amb els expedients,
documents i objectes digitals residents a
Alfresco.
4. La gestió de l’Arxiu i dels registres arxivístics en una eina de gestió integrada
amb la resta de recursos d’informació del
Museu. Aquesta eina permet l’administració de les metadades dels documents
i la gestió i administració del mapa documental.
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La proposta

La proposta: Exposició “100 anys del vapor Anita”, a Tortosa
Albert Curto i Laura Tienda

L’Ebre ha estat l’únic riu navegable de
Catalunya i per on, fins i tot, s’han desplaçat vapors des de la segona meitat
del segle XIX. Un fet força desconegut
que val la pena recordar a l’hora de
contextualitzar l’empenta industrial
catalana. El 28 d’octubre de 1915, a
Tortosa va tenir lloc un fet transcen-

Autor: Albert Curto

dent, no només per a la ciutat sinó per
a bona part del conjunt de les Terres
de l’Ebre, i que fou seguit llavors amb
una gran expectació: l’avarada al riu
del vapor Anita. Va ser la primera i única embarcació d’aquelles característiques construïda allí i, curiosament,
no a les drassanes sinó en uns tallers

de foneria. Durant una colla d’anys, el
vapor Anita va significar la comunicació amb els pobles del Delta i la possibilitat de trencar el seu aïllament.
En desús, ja a partir de 1928, amb la
riuada de 1937 s’enfonsarà definitivament als llots fluvials. L’Anita va ser
la darrera d’aquest tipus d’embarcacions, i és per això que com a epíleg
ha esdevingut el símbol d’una època.
Certament, l’Anita forma part de l’ideari col·lectiu dels habitants ebrencs,
però les interrelacions entre Manresa,
Puig-reig, Barcelona, Tortosa, Amposta i Vic que emmarquen la vida de la
embarcació ens situen en un escenari
més ampli i complex de l’estrictament
local.
Precisament a finals del 2015 s’han
engegat un seguit d’activitats (algunes de les quals s’allargaran durant el
2016) per a commemorar el centenari
d’aquell esdeveniment.
Fins al 26 de febrer, als Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre,
a Tortosa, està oberta una exposició
que porta per títol “100 anys del vapor Anita (1915-2015)”, organitzada i
produïda pels mateixos Serveis Territorials, l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre i
el Museu de les Terres de l’Ebre.
L’exposició, que compta amb espectaculars imatges, fruit del reportatge
fotogràfic que en el seu moment van
fer els fotògrafs Ramon Borrell, Gerard Vergés i Alejandro Garrido, s’estructura a partir del guió argumental
proposat en el llibre El vapor Anita. La
història d’un mite, editat per Pagés
Edicions i presentat l’octubre passat,
obra de Laura Tienda i Albert Curto, els
mateixos autors que fan de comissaris de l’exposició. En aquest sentit,
es vincula l’embarcació als diferents
personatges que en protagonitzaren
la creació, administració i canvi. Així
doncs, es posa l’accent, en primer lloc,
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en la família Pons, potents industrials
del tèxtil provinents de Manresa que
a Puig-reig van establir una colònia
de gran anomenada. Tenien interessos econòmics a Tortosa i eren els
propietaris de l’Illa de Buda, així com
del vapor fluvial precedent anomenat
Ciudad de Tortosa. La dona de Lluís
G. Pons, Ana Roca, va ser la padrina
de l’embarcació i de qui, en definitiva, rep el nom, tan familiar i conegut
avui. Capítol a part és Joaquim Sales,
que va rebre l’encàrrec de fer l’embarcació. En els seus tallers de foneria
només s’havien fet premses hidràuliques per als molins d’oli de la zona,
però contra tot pronòstic i amb una
evident mostra d’emprenedoria va acceptar el repte amb la pretensió i il·
lusió d’encetar una veritable indústria
naviliera. La família Tremoleda, família
de confiança dels Pons, són qui gestionaran a escala local els interessos
i negocis d’aquells i qui, per tant, administraran l’Anita mentre sigui de la
seva propietat. Finalment, Sebastià
Albacar, membre d’una família enriqui-

da en l’explotació de l’arròs del Delta,
adquirirà el vapor el 1924 i apostarà
per fer-ne una total renovació que es
practicarà al port de Tarragona. L’embarcació ja deixarà d’anar en vapor i
es modernitzarà amb un motor a gasoil. La incorporació, dos anys més
tard, del carrilet que unia les mateixes
poblacions que l’Anita el va deixar de
costat. Des del 1928 va restar en desús, ancorat davant l’Illa de Gràcia fins
al seu tràgic desenllaç el 1937.
Aquests són els personatges i aquesta és la història, a grans trets, d’un
dels elements més emblemàtics i mitificats del col·lectiu ebrenc.
L’exposició compta, amb un recull de
fotografies (originals i còpies ampliades), plafons explicatius on es recrea
cadascun dels àmbits esmentats,
d’altres en què s’explica tradició de la
navegació amb vapors per l’Ebre des
de mitjan segle XIX i, a més, amb amb
una maqueta a escala de grans proporcions de l’embarcació i documentació diversa. Destaca la planimetria
original de l’Anita, feta per a la reforma
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de 1924, les llibretes de rol o inspecció de l’antiga ajudantia de Marina de
Tortosa, rebuts de l’administració pels
viatges programats al Far de Buda o
exemplars originals de la premsa coetània.
L’exposició, plantejada també com a
itinerant, té previst anar a Amposta i
Deltebre, probablement a Sant Jaume
d’Enveja i Móra d’Ebre, i no es descarta que es pugui veure igualment a Barcelona i Tarragona.
La bona acollida de la iniciativa, tant
de la publicació com de l’exposició,
resta reflectida tant en el ressò mediàtic que ha tingut, com en l’interès
per l’adquisició dels llibres i per l’assistència a l’exposició que ha propiciat, fins i tot, elaborar un dossier didàctic per a les visites escolars.
“100 anys del vapor Anita” és una
bona ocasió per a reflexionar sobre un
moment històric en què l’eufòria pel
progrés eclipsava les contradiccions
internes que van conduir a conflictes
i canvis cabdals en els anys successius.
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De l’arxiu a l’arxiver

Gemma Gutierrez Barberà
Records Manager
al Grup Grifols
La meva entrada al món dels arxius va
ser una mica casual i relativament recent. Feia molts anys que treballava en
el món de la informàtica i en plena “crisi
dels 40” cercava alguna cosa nova que
em permetés fer un gir en la meva vida
professional, de la qual ja estava fins al
capdamunt.
Per aquells dies, a les meves mans va
arribar un anunci d’un diari on es parlava
de l’inici del període d’inscripció a l’ESAGED i em va cridar l’atenció, així que em
vaig arribar a l’escola i després de parlar
amb Remei Perpinyà vaig decidir matricular-m’hi. No en sabia gaire, d’arxius, ni
tan sols com a usuària; però a la descripció del temari que m’havien fet a l’escola
vaig veure que era alguna cosa més que
l’arxiu històric que tenia en ment, alhora
que es reafirmava la meva idea inicial
que relacionava els arxius amb les bases
de dades. Jo ja havia fet el salt cap a professional autònoma i la idea era que amb
aquests estudis podria ampliar la meva
cartera de serveis.
Ja des de l’inici, les classes a l’escola em
van agradar força i aviat vaig veure que
el món dels arxius era molt més interessant del que havia pensat. Curiosament
les assignatures que inicialment vaig
pensar que no m’interessarien gaire van
ser les que van acabar agradant-me més.
La primera beca com a estudiant de
l’ESAGED va ser a l’Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat i amb Mari Luz Retuerta vaig
fer els meus primers treballs d’aprenent
d’arxivera; la veritat és que vaig tenir molta sort d’anar a parar a aquest arxiu, on la
Mari Luz em va contagiar la seva passió
per l’arxivística i va fer arrelar la formació
rebuda a l’escola; va ser llavors quan vaig
decidir que deixaria definitivament la professió d’informàtica per a dedicar-me als
arxius. Vaig ser-hi dos anys consecutius
com a becària i després vaig fer-hi alguna col·laboració més com a treballadora

autònoma. En aquest arxiu vaig treballar
bàsicament en el tractament arxivístic i
de descripció de transferències dels arxius municipals de Begues, Sant Climent
de Llobregat i Collbató.
La segona experiència en el món dels
arxius va ser com a col·laboradora a la
Subdirecció d’Arxius del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
on vaig treballar amb Lluís Cermeno; un
altre cop de sort, treballar sota les ordres
d’en Lluís va ser una altra experiència
molt enriquidora en què vaig descobrir un
vessant de l’arxivística molt diferent del
que havia estat el treball a l’Arxiu Comarcal. Eren tasques de coordinació, gestió
i molta lectura de normes i documents
tècnics. A la Subdirecció vaig estar en
contacte amb arxivers dels arxius administratius dels diferents departaments
de la Generalitat, de qui guardo molt bon
record; especialment de les estones que
vam passar parlant del quadre de classificació.
I finalment, un altre cop de sort em va fer
llegir un anunci d’una empresa del sector farmacèutic en què es demanava un
documentalista per a fer feines de gestió

documental; la descripció de la feina no
era gaire extensa però s’entreveia que
podia ser per a un arxiver; així que vaig
contestar a l’anunci i després d’entrevistar-me amb la que és ara la meva cap,
els vaig fer veure que el perfil que millor
s’adequava al lloc de treball era el d’un
arxiver. Ells no havien sentit mai a parlar
d’arxivers ni d’arxivística, i com que segurament vaig ser l’únic arxiver que s’hi va
presentar, el lloc de treball va ser meu.
Actualment porto el que aquí en diem
l’arxiu legal de la societat, tant l’arxiu de
gestió com l’històric, i l’aplicació de gestió documental per a tramitació d’expedients de contractes. La meva feina principal és gestionar i administrar l’eina de
gestió de contractes, amb tot el que comporta de formació de nous usuaris, interlocució amb el departament d’IT, gestió
d’altes i baixes d’usuaris i accessos, però
les meves preferències són cap a l’arxiu
legal i l’arxiu històric administratiu, i és
que després de molts anys treballant al
món digital, el món físic és la meva predilecció.
El salt de l’Administració pública a l’empresa privada ha estat considerable; hi
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ha una gran diferència en les maneres
de fer i de funcionar; sobretot en un lloc
de treball nou amb atribucions i competències que s’han hagut d’anar creant a
mesura que han sorgit els temes que calia tractar. I és que aquí mai no hi havia
hagut abans arxiu ni arxiver, i encara ara,
després de cinc any,s el meu lloc de treball es por anar perfilant una mica més.
Actualment també col·laboro amb el

Febrer 2016

grup de treball d’arxivers d’empresa a
l’Associació d’Arxivers - Gestors Documentals de Catalunya i una de les fites
que voldríem aconseguir en aquest grup
és que la professió d’arxiver es conegui
millor en el món de l’empresa privada.
Tenint en compte la meva experiència
en el procés de selecció per a accedir al
meu actual lloc de treball, jo diria que la
professió d’arxiver no és que es conegui

poc, és que no es coneix gens; així que
qualsevol petit impuls que puguem donar
a aquest tema serà ben positiu.
Això de treballar en una multinacional
comporta tenir el càrrec del lloc de treball
en anglès, en el meu cas Records Manager, que sona força bé, però, per altra
banda, fa que la pregunta que més em
fan sigui “Com era allò que vas estudiar?
Arxi-què?”

• Exposició de les properes activitats
projectades des de la Vocalia d’Activitats,
en especial la Jornada d’Estudi i Debat i
el Laboratori d’Arxius Municipals
• Planificació de l’execució de l’Estudi del
Mercat Laboral dels arxivers-gestors documentals per a l’any 2016
• Aprovació del Pla de Formació definitiu
per a l’any 2016
• Exposició dels projectes i activitats de-

senvolupats per les vocalies de Difusió,
Comunicació i Didàctica
• Explicació de l’estat en què es troba el
Lligall 38 i dels projectes executats per la
Vocalia de Serveis

La junta informa

SESSIÓ 1/2016
• Liquidació definitiva del pressupost
de l’any 2015 i presentació de l’estat de
comptes actual
• Anàlisi sobre la constitució del nou
govern de la Generalitat de Catalunya
i establiment de l’estratègia per seguir
des de l’AAC-GD durant la legislatura
present
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