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Editorial

Reactivar el sistema d’arxius de Catalunya
El mes de febrer ha estat curull de reunions i intercanvi de documentació per a determinar com afrontarà el nou Departament de Cultura les polítiques d’arxius i gestió documental. El
document que ha preparat l’Associació porta per títol Reiniciar
el Sistema d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya i s’ha fet
amb intenció propositiva, però per a mostrar amb claredat el
buits que la manca de presa de decisions en els darrers anys
ha provocat en l’estructura arxivística del nostre país. El document fou enviat a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni en primera instància el passat 18 de febrer.
A continuació, i a la llum de la compareixença que el dia 23 de
febrer havia de fer el conseller Santi Vila al Parlament de Catalunya, fou enviat a tots els grups parlamentaris representats
a la Comissió de Cultura perquè pogués ser contrastat. Des de
finals del mes de gener que l’Associació té demanada una reunió amb el conseller Vila, sense que encara s’hagi pogut trobar
dia i hora adequada, de manera que no s’ha pogut presentar el
document al mateix conseller. La compareixença, tanmateix,
ha deixat entreveure les línies prioritàries del Departament i ha
evidenciat un cert continuisme que, de moment, ens preocupa
més que ens anima. En essència, les propostes del conseller
han estat abordar finalment el Registre d’Arxius de Catalunya,
acabar els arxius comarcals de Les Garrigues i de l’Alta Ribagorça, ampliar els dipòsits de l’Arxiu Nacional de Catalunya, provar
de culminar la restitució dels “papers de Salamanca” i impulsar
el Portal d’Arxius de Catalunya. Res, per tant, estructural o que
tingui la semblança d’un replantejament profund sobre les di-

nàmiques actuals del Sistema d’Arxius de Catalunya. Per això
parlem sobretot de continuisme, perquè s’afrontaran temes
que tot just venien de l’anterior legislatura. L’única concessió
que va prendre el conseller Vila fou la de provar de trobar una
solució a la Subdirecció General d’Arxius. Les paraules literals
foren “desllorigar el que era un pendent que ha generat moltes
tensions, la Subdirecció General d’Arxius, una reivindicació sectorial, però que en seu parlamentària m’hi vull comprometre”.
Hem de veure quin és l’abast real d’aquest compromís. ¿Vol dir
el conseller que tornarà a cobrir la plaça de Subdirector d’Arxius
i Gestió Documental per a descarregar de feina una Direcció
General a totes llums massa carregada de responsabilitats?
¿Per què descriu com a “reivindicació sectorial” el que en realitat hauria de ser vist com una necessitat orgànica del Departament de Cultura per a afrontar amb garanties les competències
legals que li són atribuïdes en matèria d’arxius i gestió documental? Convé precisar que les “tensions” provocades vénen
per moltes més coses que per disposar o no de subdirector. Tot
i així, és una mostra de bona voluntat voler afrontar el problema
d’organigrama que pateix la capçalera del SAC. En aquest sentit, el Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental hauria de
ser la seu per a debatre aquest tema i la seva convocatòria, una
qüestió prioritària. De fet, els grups parlamentaris del PSC i de la
CUP van insistir en aquesta necessitat urgent durant les seves
intervencions.
Aquest també fou un dels principals punts que vàrem tractar a
la reunió que el 29 de febrer vàrem tenir amb la Direcció General
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d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Una reunió que es
perllongà durant dues hores i mitja i en què es va poder establir una mecànica de treball i debat conjunt que entenem com
a molt profitosa.
Pel que fa al Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, es
va plantejar el compromís de celebrar-lo durant el mes de maig
d’aquest any. La Comissió Permanent del CNAGD ja té convocatòria oficial per al 25 d’abril. Considerem que és una molt bona
decisió i que aquest Consell és el marc adequat per a afrontar
problemàtiques estructurals, tot esperant que no sigui un espai només de presentació d’iniciatives, sinó de reflexió i retiment de comptes. D’igual manera, es va constatar la necessitat d’adequar el ritme de reunions a la llei i que la pauta sigui
la convocatòria, cada tres mesos, de la comissió permanent i,
cada sis, del plenari.
En relació amb la necessitat de reforçar la capçalera del SAC
caldrà veure com la Conselleria vol afrontar la solució sobre
la Subdirecció. La lectura “sectorial” de la petició no s’hauria
d’interpretar simplement com quelcom capriciós, sinó com la
constatació que des d’una responsabilitat tan extensa com
la que s’assumeix a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni, una subdirecció permetria descarregar de
feina la mateixa Direcció. Per descomptat que la nostra petició
continua essent de màxims, és a dir, la creació d’una Direcció
General d’Arxius i Gestió Documental, però pot ser interessant
tornar a dotar la Subdirecció com a pas intermedi.
La reunió va acceptar seguir el full de ruta delimitat al document
Línies prioritàries del Departament de Cultura en matèria d’arxius i gestió documental, aprovat el passat 11 de juny de 2015.
Aquest document, molt detallat, conté una bona llista d’accions
concretes que cal posar en marxa. A la reunió es va parlar de si
calia acompanyar aquestes línies d’un pla estratègic. La nostra
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resposta va ser que ja serveix com a tal, i que ara no cal parlar
de projectes a cinc anys o deu, sinó de realitats tangibles.
Una d’elles, i de les més importants, és la de posar en marxa
el Registre d’Arxius de Catalunya. El Decret 190/2009 descriu
molt detalladament com cal executar-lo. A hores d’ara la necessitat és poder-hi destinar una persona que en pugui coordinar
el desplegament. No iniciar-lo, després de set anys de decret legal i essent quelcom reivindicat als consells nacionals de 2013
i 2015, ens semblaria imprudent.
El punt relatiu a incorporar el Departament de Cultura al conveni
subscrit per diputacions, Governació, entitats municipalistes i
CAOC per a l’impuls de polítiques de transparència amb la creació de la Xarxa de Governs Transparents, ha estat ja resolt i la
incorporació s’ha fet efectiva. Aquesta vinculació ha de reforçar
la cooperació necessària perquè la gestió documental no quedi
fora de qualsevol acció en matèria de transparència. En aquest
sentit, és una bona notícia.
Pel que fa a la situació de l’Arxiu Nacional de Catalunya es va
valorar quin paper hauria de tenir en una eventual nova capçalera del SAC, és a dir, si l’Arxiu podria arribar a ser-ho. La nostra
opinió va ser que calia comparar altres capçaleres de països
semblants a la realitat catalana per a valorar quina podria ser la
millor opció. La Direcció General va sol·licitar ajuda en aquest
sentit i se’ns va proposar de realitzar aquesta investigació. El
nostre parer va ser que no ens costaria fer-ho si ho podem presentar al Consell Nacional del mes de maig vinent. La necessitat d’una dotació pressupostària més d’acord a un gran equipament cultural, a l’alçada d’altres d’àmbit català, també va ser
abordada, però sense que s’arribés a cap concreció.
La Xarxa d’Arxius Comarcals vindrà reforçada amb la incorporació de dos arxius més, el de Les Garrigues i el de l’Alta Ribagorça. Igualment, el de l’Anoia serà redimensionat. Es va parlar de

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

si la XAC tenia sentit tal com havia estat concebuda als anys
vuitanta. La resposta nostra va ser que com es podia repensar
una xarxa amb trenta-vuit arxius ja en funcionament, quan només en quedaven dos per acabar. Es va considerar que potser
el mateix tipus d’arxiu no s’esqueia a totes les comarques de
la mateixa manera ni amb el mateix potencial, i que en certs
aspectes, eminentment culturals, es podien mancomunar serveis. És cert que el plantejament sobre la funció de la XAC no va
ser observada en matèria de gestió documental, quan potser
hauria de ser-ho.
Sobre el paper de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i
Tria Documental es va plantejar la necessitat de reforçar-ne
la secretaria i la capacitació jurídica a fi de poder treballar
amb igualtat de condicions amb la GAIP i l’APDCAT en matèria
de dret d’accés a la informació. A hores d’ara és, sens dubte,
la baula més feble, i necessitaria un reforç intens en un moment crucial per a determinar com serà l’accés a la informació en els anys vinents i, lògicament, si el paper dels arxius
serà de comparsa o decisiu. La Direcció General va plantejar
que aquest tema podria necessitar una anàlisi monogràfica.
Relacionat amb aquesta qüestió es va manifestar ple coneixement de la mancança d’arxivers en la GAIP i que era un tema
que es miraria de resoldre.
Pel que fa a la millora de la comunicació de les accions i polítiques que emprèn la Direcció General en matèria d’arxius es va
confirmar que el Portal d’Arxius de Catalunya era estratègic i
que tirava endavant, d’igual manera que la millora dels arxius
en línia. En aquest punt va haver-hi fermesa i claredat.
El penúltim punt va donar més lloc a debat. La necessitat d’una
política d’adquisicions pel patrimoni documental català i la seva
concreció en un document concret té resposta. Existeix un treball en marxa en aquest sentit i es considerà que aquest hauria
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de ser un dels punts importants del proper Consell Nacional.
Es tracta d’un document que permetrà regular com s’adquireixen els fons, amb quines possibilitats jurídiques, amb quines
remuneracions, si s’escau, entre molts altres punts. Permetria
regular la situació actual en què arxius, biblioteques i museus
competeixen per l’adquisició de fons documentals de manera
poc ordenada. Aquest desordre s’ha vist molt clarament a l’hora
d’afrontar el Pla Nacional de Fotografia.
En darrera instància, la necessitat d’un Pla Nacional de Preservació Digital fou plantejada com una de les principals conclusions del darrer Congrés d’Arxius de Catalunya del 2015. Es va
comentar que també es podria afrontar de manera monogràfica, però no es va concretar més.
Com diem, fou una reunió extensa i en què es van poder tractar
tots els punts. Convé donar temps al Departament de Cultura
per a afrontar-los amb les garanties necessàries. La predisposició a treballar-hi i a parlar-los amb el sector professional va ser
total. Ens acollim a aquesta predisposició i hi aportarem tota la
col·laboració que ens sigui possible. Som escèptics, perquè els
darrers anys no els hem viscut de la millor manera, però restem
atents i esperançats que les millores s’esdevinguin. La primera
presa de contacte amb el nou Govern ja s’ha fet.
Només un però a tot plegat. El conseller Vila no va fer menció
a la gestió documental en cap moment de la seva compareixença. La gestió documental també es va manifestar com un
coneixement que la Direcció General necessita actualitzar. Creiem que la cooperació amb Governació, dins el marc de la Xarxa
de Governs Transparents, ha de poder resoldre en part aquesta
incapacitat. Si aquesta cooperació i participació en igualtat de
condicions no s’executa amb convenciment, els riscos de pèrdua de valor continuaran essent alts. Atents, expectants i molt
al cas. Així restarem, de moment, des de l’Associació.

El vocal informa

Resolució de la convocatòria de dues beques de recerca en arxivística i gestió de
documents per al curs 2015-2016
Carles Quevedo

El passat 19 de gener es va resoldre l’adjudicació de les dues beques en arxivística per al curs 2015-2016, convocades
per l’AAC-GD i l’ESAGED en el marc de
l’acord de col·laboració subscrit entre
ambdues entitats.
En aquesta convocatòria la recerca es
concreta en dos àmbits d’investigació ben diferenciats. Així, una de les

beques està orientada a la definició
d’un model d’indicadors de gestió per
a l’avaluació d’un servei d’arxiu i gestió
de documents, amb l’objectiu de definir
un model d’indicadors per a avaluar la
qualitat dels serveis d’arxiu i gestió de
documents.
Mentre que l’altra beca pretén fer una diagnosi de situació i establir els criteris de

classificació i d’organització dels arxius
dels centres d’estudis de parla catalana,
amb l’objectiu d’identificar els arxius dels
centres d’estudis de parla catalana, determinar-ne la situació en què es troben
i identificar-ne les necessitats.
Els treballs de recerca es desenvoluparan entre el 10 de febrer i el 30 de novembre de 2016.
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Disponible el pla de formació continuada de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i l’ESAGED
per a l’any 2016
Carles Quevedo

Des de començaments de febrer ja
teniu disponible el programa de formació continuada de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) i l’ESAGED per a aquest
any 2016.
El pla formatiu d’enguany està orientat, com en els darrers anys, a promoure el reciclatge professional, i incideix,

especialment, en quatre punts: normativa legal, desenvolupament professional, documentació electrònica i
eines 2.0 aplicades als arxius i els documents.
El programa 2016 consta de quinze cursos dissenyats amb la finalitat de donar
suport a les necessitats formatives i professionals dels arxivers-gestors de do-

cuments. Podeu consultar el programa
complet en l’enllaç següent.
Cal destacar la consolidació de la formació no presencial amb la realització de diversos cursos a l’aula virtual de l’AAC-GD.
Esperem que aquesta nova modalitat de
formació ens permeti assolir d’una manera més eficient els objectius formatius
de l’Associació.

Destaquem

L’Arxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi obre de nou les
portes al públic
Jordi Sacasas1 i Irene Brugués2

El passat dia 29 de gener es van reunir a
la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, a més dels feligresos i públic en
general, un bon grapat de gent del món
dels arxius, tant de l’àmbit eclesial com
del civil. Es tractava de tallar la cinta a la
feina que s’ha fet per posar al dia l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria del Pi (APSMP), un dels pocs arxius parroquials
antics conservats a Barcelona i el més
extens. L’esdeveniment es va plantejar

com un acte acadèmic, presidit pel rector del Pi, Mn. Gaietà de Casacuberta;
amb l’assistència del delegat de Patrimoni de l’arxidiòcesi i arxiver diocesà,
Dr. Josep Maria Martí Bonet; la participació de l’arxiver del Pi, Jordi Sacasas, que
va presentar l’acte, i la de Toni Esparó,
professional tècnic en restauració, qui
ens va oferir una petita però interessant conferència sobre la intervenció de
restauració que ha efectuat a part de la

documentació del mateix arxiu. L’acte
va acabar amb una visita a les instal·lacions on tothom va poder veure les millores efectuades en la restauració dels
espais, la sala de consulta i el nou dipòsit d’arxiu. Finalment, els assistents
varen poder compartir conversa davant
d’una tassa de xocolata i “sabatilles” regades amb vi calent i especiat, ofert a
l’hort del rector i també a la Sala Gremial
dels Revenedors, propera a la Basílica.
Abans i després
Autor: Arxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi
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Dipòsits
Autor: Servei d’Arxiu de la Federació Catalana
de Monges Benedictines

Entre el públic assistent hi va haver la
presència de nombroses personalitats
del món acadèmic: arxivers, historiadors i restauradors, entre els quals es
comptaven el Dr. Josep Baucells, canonge i arxiver capitular emèrit; el Dr.
Laureà Pagarolas, director tècnic de l’Arxiu de Protocols de Barcelona; arxivers
i col·laboradors de l’Arxiu Diocesà i del
Servei d’Arxius de la Federació Catalana
de Monges Benedictines, i altres representants d’institucions tant d’església
com civils. També ens van acompanyar
professionals del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, i el Sr. Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos, als quals
agraïm la seva presència.
Durant els tres anys que l’arxiu ha es-

tat tancat a la consulta, el seu arxiver,
Jordi Sacasas, ha dut a terme un estudi
exhaustiu del fons i els diferents agents
de producció documental, fet que ha
permès entendre la base de classificació històrica del fons i recuperar-la en
gran part. També s’ha realitzat un primer inventari general, de moment a escala d’unitat d’instal·lació, que permetrà accedir a moltes de les sèries abans
no consultables.
L’acte va superar les expectatives inicials i va aplegar sota la volta de Santa
Maria del Pi prop de tres-centes persones, que van poder gaudir amb les explicacions, la visita i la xocolatada a l’hort
del rector, fet que ha evidenciat l’interès
que ha generat la reobertura de l’Arxiu
del Pi. Finalment, cal donar les gràcies
a la Basílica i a la seva feligresia, als
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voluntaris que hi han treballat intensament i a les moltes persones que han
ajudat d’una manera o altra en aquesta
tasca.
I és que un dels elements que cal posar en valor de la culminació d’aquest
projecte no és tan sols haver adequat
els espais i l’equipament per tal de
garantir l’accés i la conservació de la
documentació, sinó haver aconseguit
implicar i mobilitzar arxivers civils i de
l’Església, historiadors, membres del
món universitari i acadèmic, institucions públiques i eclesials, i sobretot, la
societat barcelonina i tots aquells que
conformen la “família” del Pi. Perquè el
gran èxit d’aquesta nova etapa de l’Arxiu
del Pi és haver aconseguit fer d’un projecte arxivístic un projecte de tots, que
ha situat en l’imaginari col·lectiu un
nou arxiu eclesiàstic a Barcelona. Tan
sols així, trobant la implicació de tota
la societat, posant en valor el patrimoni
documental i la funció de l’arxiu en la societat d’avui, podrem garantir-ne la conservació. L’exemple de l’Arxiu Parroquial
de Santa Maria del Pi, tot i que a petita
escala, és una bon model d’integració
de l’arxiu en la societat i dins les estructures d’Església. No l’hem de perdre de
vista en la necessària renovació dels arxius de l’Església a casa nostra.
1. Conservador del Museu del Pi i arxiver de l’Arxiu
Parroquial de Santa Maria del Pi
2. Arxivera en cap del SAF. Servei d’Arxius de la
Federació Catalana de Monges Benedictines

Curs [02/2016] Document controller o l’arxiver a l’empresa
d’enginyeria
Luis Guil

El dia 21 de febrer va finalitzar el segon
curs que l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya havia organitzat aquest any i que havia començat
a inicis del mateix mes de febrer. El curs
al qual ens referim és [02/2016] Document controller o l’arxiver a l’empresa
d’enginyeria, i es va cursar en la modalitat no presencial a l’aula virtual de formació de l’AAC-GD.
La responsable d’aquesta formació va
ser Vanesa Verdugo Sanz, de professió

enginyera però amb més de deu anys
d’experiència en la gestió documental en
entorns industrials. La metodologia de
formació que es va utilitzar va ser, d’una
banda, l’anàlisi de material pujat a l’aula
virtual, tant audiovisual com textual i dividit en quatre grans blocs; seguidament,
es va utilitzar el fòrum de l’aula virtual, on
els participants vam reflectir els dubtes i
les certeses que teníem a l’hora de llegir
literatura sobre la gestió documental en
relació amb la indústria. Hi vam descobrir

un nou món, en què som necessaris i del
qual coneixem elements suficients per a
poder-hi treballar.
Per començar a contextualitzar, hem de
dir que quan parlem de projectes en l’àmbit de la indústria, volem dir, per exemple, el procés de construcció o ampliació
d’una planta de gas o de biomassa, o un
projecte sobre un nou producte a una
empresa industrial en què s’interrelacionen diferents agents i processos. Quan
parlem d’indústria, bàsicament parlem
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de canvi en la matèria primera, no de la
construcció d’infraestructures.
Les indústries funcionen i competeixen
les unes amb les altres en qüestions
tecnològiques, en noves sortides més
eficients sobre un producte... Què vol dir
això? Que la innovació és fonamental,
però que el control d’aquesta innovació
també ho és. Amb la visió d’arxiver dins
dels paràmetres de l’Administració pública, som conscients del volum de diners
que es pot moure, però en aquest cas,
quan una indústria du a terme un projecte, es multipliquen les xifres, i la necessitat de controlar tot el volum econòmic és
vital per a l’empresa mateixa.
Gràcies a aquesta necessitat inqüestionable de gestionar els documents en relació amb un projecte en l’àmbit industrial es va crear la figura –no fos cas que no
n’hi haguessin prou, de figures– de document controller, és a dir, de qui gestiona
la documentació en aquest àmbit. En

aquest sentit, ens ha cridat l’atenció determinar si és un terme totalment incompatible amb el nostre d’arxiver-gestor de
documents. Podríem considerar que, en
essència, són similars, ja que ambdues
figures tracten la gestió des d’un vessant
orgànic global i interconnectat, es dediquen a crear manuals de com s’han de
fer els procediments, aporten seguretat
i permeten la reutilització i la traçabilitat
de la documentació, entre altres coses.
Així doncs, la diferència recau més aviat
en l’aspecte col·lateral del desenvolupament d’un projecte industrial. L’ambient
d’una planta industrial és radicalment
diferent de l’ambient a què els arxivers
estem acostumats; en aquest cas existeix –amb normalitat per als directors
generals– un Departament de Gestió
Documental –sí, el que llegiu– que es
crea davant la imperiosa necessitat de
controlar i gestionar la informació sobre
el projecte que té funcions de direcció, i
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és que qualsevol projecte té unes característiques comunes que l’arxiver, perdó,
el document controller, ha de saber interpretar: l’inici del projecte, la preparació i l’organització del qual té un paper
decisiu, perquè tots els agents han de
saber quina és la seva funció i les clàusules legals que així han de fer constar.
Com podem veure, els projectes industrials tenen com a característica bàsica la
complexitat a l’hora de dur-los a terme. I
com a diferència última, però no menys
obvia, la utilització d’una terminologia
que s’allunya del vocabulari més “administratiu” que tots els arxivers tenim.
Així doncs, en aquest curs hem après a
valorar la possibilitat d’ampliar el nostre
horitzó com a professionals de la documentació. Ja fa anys que parlem de la
necessitat que l’arxivística faci un pas
ferm per arribar a ser útil a la societat, i
en aquest sentit, la lluita per una transparència a fons és un exemple, però també és convenient tenir en compte que
recollir diferents experiències sobre la
gestió dels documents en diferents àmbits, com ara la indústria, en què fins ara
mai no havíem indagat, pot ser un exemple també molt positiu.
Som conscients que aquesta ha estat només una primera presa de contacte amb
el món de la indústria en relació amb la
gestió documental, que ens caldria estudiar amb paciència les diferents tipologies de contractació d’un projecte i els
processos documentals en les diferents
fases, o analitzar en primera mà les diferents eines de gestió de documentació,
però aquestes setmanes han estat útils
per a comprovar que la nostra feina com
a professionals de la documentació es
pot aplicar, i que de fet ja s’aplica, a altres
àmbits.

Curs [03/2016] Elements bàsics dels documents
electrònics i la seva gestió
Jonás Suárez

El passat 18 de febrer va tenir lloc a la
seu de l’AAC-GD el curs “Elements bàsics
dels documents electrònics i la seva gestió”. El curs el va impartir Sònia Oliveras,
enginyera informàtica del Servei de Ges-

tió Documental, Arxius i Publicacions de
l’Ajuntament de Girona.
El curs estava estructurat en set temes.
El primer ens va introduir al document
electrònic: definició, components (con-

tingut, context, estructura i presentació)
i característiques principals, com per
exemple la codificació en bits de les dades en suport electrònic, les dependències del maquinari i programari i la pos-
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sibilitat de múltiples còpies idèntiques,
entre d’altres. També va ressaltar que cal
mantenir la integritat, fiabilitat, autenticitat, accessibilitat, llegibilitat, usabilitat
i confidencialitat.
En el segon punt, la Sònia ens explicà acuradament el tema de la signatura electrònica i el certificat electrònic. A part de definir cada concepte, també va incidir ens
els diferents tipus de signatura electrònica (ordinària, avançada i reconeguda),
i que el tipus de signatura electrònica reconeguda és equivalent a la manuscrita.
També ens va parlar del fet que la signatura electrònica pot anar incrustada en el
mateix document o externa al document,
en un fitxer relacionat o com una metadada del document signat. Així mateix, vam
repassar el funcionament de la firma electrònica, la legislació respecte d’aquesta
qüestió, les entitats de certificació i com
funciona el segellat de data i hora, el qual
certifica una data i hora i està basat en
una font de temps fiable (ROA- Real Instituto y Observatorio de la Armada).

El tercer punt es va centrar en l’Administració electrònica, sobretot en l’aspecte
legislatiu i en qüestions com el registre
telemàtic, la notificació telemàtica o la
compulsa electrònica. Cal destacar que
el registre telemàtic ha d’estar integrat
al registre general, que la notificació telemàtica s’hauria d’integrar al sistema
de l’organització i que en la compulsa
electrònica, cal assegurar que no hi ha
cap modificació des de la captura de la
imatge fins a la seva ingesta al sistema.
Les metadades van ser l’eix del quart
punt. En primer lloc, sobre la seva definició cal ressaltar que defineixen el
context, el contingut, l’estructura, la
presentació i la seva gestió. A part de la
definició, la Sònia ens va explicar que cal
definir el conjunt de metadades i els diferents estàndards i models que existeixen
(Esquema Nacional d’Interoperabilitat,
ISO/TS 23081, Dublic Core, Encoded Archival Description, metadades del Public
Record Office, elements del VERS, metadades del DoD 5015.2 o MoReq).

Autor: Jonás Suárez
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El cinquè punt va versar al voltant de la
preservació digital i, després de fer un
repàs dels diferents formats que podem
trobar (text, ràster, vectorial, so, vídeo,
bases de dades i web –combinació de
formats–), vam entrar en l’objectiu de
la preservació, que és el manteniment
dels documents electrònics autèntics en
formats recuperables al llarg del temps.
Un altre dels aspectes principals de la
preservació i que s’ha de tenir en compte
és l’obsolescència, tant de programari,
com de maquinari o suports. Per aquest
motiu cal controlar els documents des de
la seva creació o captura, a més de disposar de les metadades suficients. Per
acabar, la Sònia ens va citar les diferents
tècniques de preservació digital (refresc,
conservació de la tecnologia, emulació i
migració), i va recalcar que s’ha d’aprovar una política de preservació des de
l’organització.
Els dos últims punts del programa
tractaven dels sistemes de gestió documental i la seguretat. En el cas dels
sistemes de gestió documental, ràpidament vam parlar de les diferents fases:
captura i manteniment, i com el procés
de gestió documental té l’objectiu de
mantenir els documents electrònics
accessibles, a més d’assegurar-ne la
integritat, fiabilitat, autenticitat i confidencialitat. Sobre la seguretat, ja sense
temps per a més, la Sònia va ressaltar
la conveniència de tenir cura de les contrasenyes, i que siguin realment personals i intransferibles.
En conclusió, aquest va ser un curs bàsic
per a endinsar-se en el tema de la documentació electrònica i la seva gestió,
sobretot en l’actualitat, atesos els reptes
que marca la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

Crònica de la visita guiada a l’Arxiu General del Museu
Marítim de Barcelona
David Garcia Salazar

Durant aquest 2016 les visites guiades
que organitza l’AAC-GD continuen sent un
èxit. Posteriorment a la primera visita de
l’any al Centre de Documentació i Estudis
del FC Barcelona, celebrada al mes de

gener (V_01_2016), aquest passat 6 de
febrer hem tingut la possibilitat de visitar l’Arxiu General del Museu Marítim de
Barcelona (AGMMB) (V_02_2016). L’acollida d’aquesta visita de caràcter tècnic,

dirigida als socis i sòcies de l’AAC-GD, va
ser a càrrec de Pilar Cuerva, cap de l’arxiu,
i Antonio Giménez, arxiver, els quals ens
van oferir una confortable benvinguda.
La seu de l’arxiu és a l’edifici d’estil gòtic
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Sala de consultes i espai d’oficines
Autor: David Garcia Salazar

de les Drassanes Reials, un edifici creat al voltant del 1378 i restaurat molt
posteriorment. L’arxiu del MMB està inclòs dins el Museu Marítim de Barcelona,
inaugurat l’any 1929, i designat Museu
d’Interès Nacional des de l’any 2006. Al
seu torn, el Museu pertany al Consorci
de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona, format per l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i
l’Autoritat Portuària de Barcelona, i creat
l’any 1993.
L’entrada a l’arxiu, que originàriament
estava situada a l’avinguda de les Drassanes, ha estat modificada recentment
amb l’objectiu d’oferir un servei més accessible i obert als usuaris. Actualment
l’entrada és al passeig de Josep Carner,
des d’on s’accedeix a un ampli vestíbul
on podem trobar una botiga funcional,
un punt d’informació i una sala d’exposicions temporals; abans de la reforma
esmentada, en aquests espais hi havia
els antics dipòsits de l’arxiu. Així, la part
actual de l’edifici on se situa l’arxiu està
distribuïda en dues plantes que acullen
diferents espais: un vestíbul; una sala
d’actes oficials anomenada “Sala Comillas”; una sala de reunions amb una vitrina d’exposició permanent anomenada
“Esquitx de gotes”; una sala de consulta
amb biblioteca i hemeroteca; una sala de
consulta i espai d’oficines; un espai informàtic; una sala de conservació, restauració i tractament documental; una zona
de càrrega i descàrrega; dos dipòsits de
documentació en suport paper; dos dipòsits fotogràfics (B/N i color), i un magatzem. Cal destacar, entre altres coses,
que durant el juny del 2015 es va dur a
terme una reforma dels dipòsits que els
dotà de la climatització adient i en va reestructurar els serveis de seguretat do-
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Sala de reunions
Autor: Jonás Suárez
Autor: David Garcia Salazar

cumental (gasos antiincendis), també
es va ampliar l’espai de compactes, planeres i prestatges, de manera que poden
custodiar fins a 1.107 metres lineals de
documentació. Tot plegat va representar
una reforma imprescindible i un salt de
nivell qualitatiu pel que fa a la conservació i custòdia, si tenim en compte l’alt
grau d’humitat i salinitat de la ubicació
de l’arxiu, prop del mar.
Ens trobem, doncs, davant un arxiu amb
un considerable i particular espai, al capdavant del qual hi ha un personal professional i especialitzat. La plantilla total del
Consorci està composta per vuitanta-dues persones, però a l’arxiu hi treballen de
manera permanent Pilar Cuerva (cap de
l’arxiu), Antonio Giménez (Registre i xarxes socials), Mireia Bertrana (Fons històrics) i Irene Arenas (Suport).
En un altre ordre de circumstàncies, podem dir que la visita es va centrar principalment en tres parts ben diferenciades.
En primer lloc, i de manera introductòria,
la visita va començar al nou vestíbul amb
una presentació a càrrec de Pilar Cuerva,
en què ens va detallar algunes de les novetats introduïdes a l’arxiu, les activitats
més característiques que porta a terme
el MMB, com per exemple les activitats
socioeducatives, i quina seria la dinàmica de la visita.
En segon lloc, i després de passar per
una nova entrada amb torns, i de poder
observar la meravellosa sala d’actes
oficials del Museu d’estil gòtic, vam arribar a una sala de reunions on la Pilar
ens va poder explicar el nou projecte de
gestió de la informació del MMB entre
cafès i pastes. Respecte d’això, la Pilar
ens va presentar el treball Gestió de la
Informació del Museu (GIM) i el projecte
Recursos d’Informació del Museu (RIM),

com a subproducte de l’anterior, en els
quals estan treballant des de l’any 2010
i 2014, respectivament. Bàsicament, i
sense entrar en gaires detalls –ja que
aquest projecte està explicat per la mateixa Pilar Cuerva de manera detallada
en el Butlletí número 133 de l’AAC-GD–,
aquest servei de gestió de la informació
reuneix un flux de totes les aplicacions,
activitats (més de tres-centes anuals),
registres d’activitats, objectes (més de
noranta mil) i documents de col·lecció
(més de dos-cents cinquanta mil), entre
altres. És a dir, el RIM es presenta com
una mena de “base de dades” de tota
la informació del consorci sota un mateix criteri, i des de l’any 2012 tothom
al consorci queda inclòs en un registre
d’activitats. En aquest sentit, tota la documentació electrònica queda recollida
mitjançant una eina transversal de gestió documental “Alfresco”, en què, llevat
del títol, totes les metadades són automàtiques i totes les entitats del consorci
segueixen les directrius d’un sol quadre
de classificació, entre altres aspectes.
Una altra característica que volem destacar del RIM és que actualment no es pot
consultar en línia, però es volen començar a incentivar aquest aspecte i d’altres, com la signatura electrònica, entre
aquest any 2016 i el proper 2017. Amb
tot, no volem aprofundir gaire més en les
notes explicatives d’aquest projecte, ja
que, com hem indicat, ja estan recollides
en el Butlletí número 133 de l’AAC-GD.
Per acabar, volem destacar la tercera
part de la visita, centrada en un recorregut pels diferents espais de l’arxiu
encara per resoldre. D’aquesta manera,
vam poder seguir un itinerari per la sala
de consultes i espai d’oficines de l’arxiu,
que ens van sorprendre per l’atmosfera

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

Sala d’actes oficial
Autor: David Garcia Salazar

gòtica i l’absència d’espais diferencials.
Així mateix, vam poder visitar una altra
sala de consultes amb espai de biblioteca i hemeroteca, que conté referènci-

es temàtiques diverses al món marítim
i naval, i seguidament vam visitar els
dipòsits de l’arxiu on resten custodiats
els fons documentals, que es poden

La proposta
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consultar a la pàgina web. Hi ha dos dipòsits de documentació en suport paper,
en què destaquen els compactes nous i
les planeres renovades l’any 2015. Així
mateix, cal especificar que als dos dipòsits trobem planeres, tot i que la majoria
de documentació cartogràfica, plànols,
cartes navals, etc. és al dipòsit número
2. Finalment, per acabar el recorregut,
vam poder observar els dos dipòsits de
documentació fotogràfica i les respectives condicions de climatització, un
d’aquests dipòsits és específic per a fotografies en blanc i negre, i l’altre, per a
fotografies en color.
Altre cop a l’espai d’oficines ens vam acomiadar dels nostres amfitrions. Volem
expressar la nostra gratitud al personal
de l’AGMMB per la seva acollida, i volem
recomanar aquesta visita, un arxiu de
mar i per amar.

Fins al 13 de març de 2016
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a
13.30 h i de 16 a 18.30, i diumenges de
10.30h a 14 h.
Lloc: Museu Arqueològic Comarcal.
Plaça de la Font, 11, Banyoles

Exposició “Banyoles, del record a la mirada”
Núria Batllem

L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany proposa la visita a una innovadora exposició anomenada “Banyoles, del record a
la mirada”, que ens mostra el potencial
que tenen les fotografies antigues i familiars per a inspirar persones sense
formació en fotografia a desenvolupar
potents treballs artístics, gràcies a la
tècnica de la refotografia.
La refotografia és una nova tendència a
l’alça. Consisteix a tornar a fer una fotografia antiga buscant el mateix indret on
va ser realitzada l’original, la mateixa orientació, les mateixes persones, la mateixa llum i, si és possible, la mateixa hora.
La tècnica ens demana fer recerca sobre
el material antic; a canvi, els resultats
que ens ofereix són espectaculars, ja que
permet descobrir-nos part de la història
familiar, dels canvis urbanístics del nostre
entorn o de l’evolució de la nostra societat.

Inauguració de l’exposició
Autora: Susanna Muriel (2016)

“Banyoles, del record a la mirada” és
una exposició col·lectiva amb les obres
de deu autors que van assistir al taller
“Del record a la mirada. Organitza i refotografia el teu arxiu familiar”, impartit

l’octubre passat a l’Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany per Susanna Muriel, arxivera especialitzada en fons fotogràfics,
i Ricard Martínez, fotògraf, qui ha comissariat la mostra.
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Refotografia de la plaça del Monestir de
Banyoles amb els participants al taller “Del
record a la mirada”, feta per Ricard Martínez
(2015) sobre una fotografia de la sortida de la
primera missa de Mossèn Pere Bach (1954),
col·lecció Lluís Martí, Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany.

El taller, amb una durada de quatre
dies, el van seguir un total de quinze
persones que, bàsicament, buscaven
informar-se sobre com podien organitzar i guardar correctament les foRefotografia de la plaça Major de Banyoles
feta per Núria Batllem, Roser Juanola,
Pere Noguer i Joan Riart (2015) sobre una
fotografia de Pau Audouard Déglaire (1890),
fons Consell Comarcal, Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany.

tografies que tenien a casa. Entre els
assistents no hi havia cap fotògraf
professional, només aficionats a la
fotografia, persones amb voluminosos
fons fotogràfics a casa, d’altres que tenien fotografies familiars del segle XIX
o d’altres que cercaven en la digitalització la solució a tots els seus problemes organitzatius. Tots ells van poder
resoldre els seus dubtes gràcies a la
formació impartida per Susanna Muriel, però cap no s’imaginava com seria

la segona part del taller, de què s’encarregava Ricard Martínez.
En aquesta segona part van descobrir la
refotografia i se’ls va convidar a dur-la a
la pràctica amb un exercici desenvolupat en grups de quatre, amb el qual van
poder fer un gratificant treball de recerca i de descoberta a partir d’algunes fotografies antigues custodiades a l’Arxiu
Comarcal, referides a diferents aspectes urbanístics i socials d’una Banyoles
que ja ha desaparegut.

Inauguració de l’exposició
Autora: Susanna Muriel (2016)
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En finalitzar el taller, se’ls va convidar
a fer les seves pròpies refotografies, a
partir dels seus records familiars, amb
la finalitat de fer una exposició, i deu
dels assistents van acceptar el repte.
El fruit han estat vint-i-cinc magnífiques
refotografies que ens conviden a revisitar la vida i els costums dels banyolins de fa de trenta a cinquanta anys,
a través de l’aportació sentimental que

fa cada un dels autors sobre les seves
pròpies refotografies.
L’exposició ha estat organitzada conjuntament per l’Arxiu Comarcal del Pla
de l’Estany i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, i és la primera que
es presenta fora de les instal·lacions
de l’Arxiu. L’objectiu és poder-la obrir els
caps de setmana i en un espai immillorable, com és el Museu, situat al rovell
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de l’ou de la capital del Pla de l’Estany.
El retorn de les persones que, de moment, l’han vista és molt positiu. També
hem rebut molts comentaris referits al
fet que la mostra inspira a refotografiar
les fotografies familiars que cadascú té
a casa. No cal dir que ens alegra contribuir a la revaloració i l’ús dels arxius
familiars i, de retruc, dels arxius en general.
Inauguració de l’exposició
Autora: Susanna Muriel (2016)

De l’arxiu a l’arxiver

Pilar Cuerva
Arxivera del Museu Marítim de Barcelona
Recordo exactament el dia que vaig decidir estudiar arxivística i dedicar-me al
món dels arxius.
Vaig acabar els cursos de doctorat en
Història Contemporània, Social, Política i Cultural l’any 2002 a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Paral·lelament
als estudis, treballava com a coordinadora de millora contínua en una empresa d’integració laboral de persones
amb disminució psíquica. L’any 2002
vaig sol·licitar una excedència laboral

per dedicar-me a elaborar la publicació
d’un volum fotogràfic sobre la història
d’Igualada. Durant més d’un any vaig estar treballant per a una editorial a l’Arxiu
Comarcal d’Igualada (ara ACAN), cercant
imatges, documentant-les i preparant
la publicació. En aquell temps vaig descobrir el món dels arxius i, malgrat que
ja els coneixia i fins i tot hi havia fet treballs d’investigació, vaig descobrir la
vida darrere del taulell i la gestió interna
dels arxius a través de la seva directora,

Marta Vives. Com a membre del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada, coneixia
l’arxiu i la Marta des de feia temps, però
va ser en aquella etapa que la directora
de l’ACAN em va animar a valorar la possibilitat de quedar-me en aquell món.
Quan vaig acabar la feina a l’editorial,
l’any 2003 vaig reincorporar-me a la
meva anterior empresa, però poc temps
després vaig decidir fer un canvi de registre per dedicar-me a l’estudi de l’arxivística a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió
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de Documents (ESAGED). Recordo també
una conversa amb Miquel Térmens, amb
qui mantenia contacte gairebé setmanal
perquè tots dos érem membres del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada; va
ser molt amable de parlar-me de l’oferta
dels estudis d’aquell moment. Finalment
vaig decidir estudiar a l’ESAGED, on em
vaig graduar l’any 2006.
L’any 2004 em va contractar el Consell
Comarcal d’Igualada per al tractament
d’un fons d’empresa a l’ACAN i puc dir
que aquella va ser la meva primera feina
en el món de l’arxivística. A l’ACAN vaig
entrar en el món de la documentació
municipal i dels arxius comarcals, on
es pot tractar tot tipus de documents.
Vaig classificar diversos fons d’empreses, tractar documentació semiactiva
de l’Ajuntament d’Igualada i ordenar la
correspondència dels batlles del fons
de la parròquia de Santa Maria d’Igualada. També vaig entrar en contacte amb
la documentació judicial i, fins i tot, vaig
col·laborar en la producció d’una petita
exposició sobre postes en carta de teixits.
Quan vaig acabar a l’ACAN em vaig presentar a una oferta de la Subdirecció
General d’Arxius per a la redacció d’un
informe sobre l’estat dels fons en el Dipòsit d’Arxius de Cervera. Allí vaig conèixer Marina Cuñer, professional que tenia
cura del Dipòsit, i Lluís Cermeno. Recordo que el Dipòsit d’arxius de Cervera em
va impactar molt, perquè no hagués
pensat mai que existissin arxius com
aquell: un lloc on mai passava res, amb
un silenci infinit que resguardava del
món més de dotze mil metres lineals de
documents que res tenien a veure amb
aquella ciutat. Cervera va tenir molt de
pes en la meva il·lusió d’escriure sobre algun tema d’arxivística en aquells
anys. L’any 2006 vaig fer el treball de
final d’estudis de l’ESAGED sobre la gènesi de formació d’aquell gran magatzem de documents situat a Cervera, i
l’any 2008 vaig obtenir el títol de suficiència investigadora amb la presentació d’un treball basat en el buidatge de
la correspondència mantinguda entre
Agustí Duran i Sanpere i Frederic Gómez
i Gabernet entre els anys 1915 i 1936.
La relació de Sanpere amb Gómez és tot
un manual de tractament arxivístic de la
documentació de la segona dècada del
segle XX fins a la Guerra Civil; Sanpere
hi desplega tota la seva visió sobre els

arxius i les tasques d’un arxiver. Sempre m’ha agradat combinar la feina amb
l’aprofundiment dels estudis i Cervera
em va facilitar aquell còctel tan reconfortant.
L’any 2006 vaig presentar-me a una plaça a l’Arxiu de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí, on vaig treballar fins al 2007.
Allà vaig continuar l’aprenentatge en la
documentació municipalista. Poc després, abans de la meva incorporació a
l’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona,
vaig estar treballant un curt termini de
temps a l’Arxiu Municipal de Mataró, on
vaig estudiar l’organització del fons patrimonial de la família Tuñí. Entre mig vaig
aprovar dues oposicions al cos superior
d’arxivers de la Generalitat, la primera
sense plaça.
Actualment, sóc funcionària en excedència del cos superior d’arxivers de la Generalitat de Catalunya i ocupo una plaça
interina a l’Arxiu del Museu Marítim des
de l’any 2007.
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He de dir que he tingut sort en el món
dels arxius, perquè sempre he trobat
molt bons professionals i persones que
m’han fet confiança i amb les quals he
pogut col·laborar i anar més enllà de les
tasques que se m’havien encomanat. En
el cas del Museu, poder treballar amb la
responsable d’informàtica de la casa,
Eva Carralero, ha estat tota una experiència i un aprenentatge impagable des
del punt de vista del que significa l’usuari
en els sistemes informàtics.
No entenc la tasca d’un arxiu en passiu
davant la realitat de l’organització, sinó
com una eina a través de la qual l’organització millora, canvia i avança. Sense
gestió documental no hi ha organització
institucional.
Per aquest motiu, a l’Arxiu General del
Museu Marítim de Barcelona (AGMMB)
intentem estudiar i aportar noves maneres de donar servei a l’organització.
Tenim la responsabilitat des del Registre
d’Entrades i Sortides de Documents fins
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a la gestió dels fons arxivístics no propis
del Museu. Hem digitalitzat el Registre i
estem en vies de transformar-lo en una
oficina de digitalització. Tot l’equip hem
treballat molt intensament en la transformació del sistema de gestió documental i hem liderat la “producció” de noves
aplicacions que ajuden l’organisme a generar la informació necessària per al seu
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funcionament: registre de la programació, flux de control de la despesa, gestió
de la cessió d’espais, etc.
Els arxivers ens hem d’adaptar a les necessitats de les organitzacions on prestem servei i ser un servei útil. Els museus
són organismes que tenen el cor del seu
negoci en la col·lecció i en la producció
d’informació i coneixement. Per això, des

de l’Arxiu de l’MMB ens esforcem per formar part activa del sistema d’informació,
no només del sistema de gestió documental, i treballem per aconseguir-ne la
implantació al Museu Marítim liderant el
projecte de Gestió de la Informació del
Museu (GIM), on l’arxiu i els documents
són una peça central del sistema i dels
Recursos d’Informació del Museu (RIM).

• Explicació de l’estat dels projectes desenvolupats per la Vocalia de Comunicació i Difusió
• Exposició de les activitats i projectes
portats a terme per les vocalies de Formació, Educació i Publicacions
• Explicació, per part de les vocalies de
Recerca i Treball, de les actuacions que
estan duent a terme, en especial l’Observatori del Mercat Laboral dels arxi-

vers-gestors de documents
• Exposició de les línies de treball de la
Vocalia de Serveis

La junta informa

SESSIÓ 2/2016
• Presentació de l’estat de comptes en
data de febrer de 2016
• Anàlisi de l’estratègia i les actuacions
que cal desenvolupar per tal d’impulsar
el Sistema d’Arxius de Catalunya
• Exposició, per part de la Vocalia d’Activitats, dels propers actes previstos, en
especial la Jornada d’Estudi i Debat

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
Presidència
Joan Soler Jiménez
president@arxivers.com
Vicepresidència
Vicenç Ruiz Gómez
vicepresident@arxivers.com
Secretaria
Josep Ribas Solà
secretaria@arxivers.com
Tresoreria
Marta Munuera Bermejo
tresoreria@arxivers.com
Vocalia de Relacions Institucionals
Dolors Visa Oró
relacionsinstitucionals@arxivers.com
Vocalia de Treball
Sara Folch de la Fuente
treball@arxivers.com
Vocalia de Serveis
Juanjo Vas Rafael
serveis@arxivers.com

HORARI D’ATENCIÓ
Vocalia d’Activitats
Betlem Martínez Raduà
activitats@arxivers.com
Vocalia de Recerca
Jordi Serra Serra
recerca@arxivers.com
Vocalia de Difusió
Mònica Sesma Siuraneta
difusio@arxivers.com
Vocalia de Comunicació
Olga Tàpias Sánchez
comunicacio@arxivers.com
Vocalia de Didàctica
Núria Batllem Cabello
didactica@arxivers.com
Vocalia de Publicacions
Gerard Mercadé Pié
publicacions@arxivers.com
Vocalia de Formació
Carles Quevedo García
formacio@arxivers.com

Suport administratiu:
Maria Funés
Dilluns i dijous: de 15 a 19 h
Dimarts, dimecres i divendres:
de 9 a 15 h

Moviments de socis
Altes: 10
Baixes: 6
Canvis de condició: 2
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