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Arxius sense pausa
9è Laboratori d’Arxius Municipals
Sortim encara de la inèrcia del 9è Laboratori d’Arxius Municipals, batejat per molts com el “millor laboratori de la història”.
No ho hem sentit a dir a una o dues persones, sinó a moltes i
de ben segur que és un bon símptoma. Des de l’AAC volem felicitar les entitats organitzadores, l’Oficina del Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Arxiu Municipal de Barcelona. Ens
ha complagut participar també en l’organització d’un laboratori
que va ser intens i ple de contingut innovador. Malgrat que el
tema de la transparència pugui semblar repetitiu, en realitat
només ho és la paraula. Els dubtes, els projectes, l’interès i la
necessitat de respostes és permanent. Al Laboratori es va parlar de gestió documental, de dades obertes, d’accés a la informació i va tenir una ponència central extensa i profícua en informació, la del doctor Manuel Villoria. Però, sens dubte, podem
dir que la taula rodona de la tarda fou senzillament esplèndida.
La qualitat de les intervencions va ser molt alta; la conducció
per part del moderador, estel·lar, i el debat suscitat a posteriori amb prop d’una hora d’intervencions, la demostració de la
potència d’aquest laboratori. Insistim, no és només la temàtica
sinó sobretot l’interès i la rellevància que els nostres professionals estan adquirint en matèria de transparència i accés a la
informació. El col·lectiu està molt viu i la demostració la trobem
en les 193 persones que hi van participar. Els responsables de
transparència estan molt amatents a la feina que fem els arxivers i per aquest motiu vam tenir, tant a la inauguració com a la
cloenda, diferents alts càrrecs de la Generalitat, la Diputació i
l’Ajuntament de Barcelona. El Laboratori d’aquest any en reali-

tat podria haver estat un congrés d’arxius i gestió documental,
per l’abast del seu contingut i per la qualitat de les seves ponències. Hem d’estar, doncs, molt satisfets.
Jornada sobre la Transversalitat de la Transparència
Just el dia abans del Laboratori, el 20 d’abril, vàrem participar
a la taula rodona “La transversalitat de la transparència”, que
es va celebrar durant l’acte de lliurament dels segells de qualitat informativa Infoparticipa. Aquest segell es concedeix des
de ja fa tres anys als municipis catalans que als seus portals
de transparència inclouen un bon nombre d’informacions rellevants, no tant per a complir amb la Llei de transparència, sinó
per a informar adequadament els ciutadans. La taula rodona
es va compartir amb una representant del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB i amb
la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública. La taula fou moderada per l’Oficina Antifrau
de Catalunya. Convé dir que els resultats de l’estudi previ que
realitza el dit laboratori per a avaluar la qualitat informativa dels
diferents municipis han evidenciat aquest any que la Llei no
ha servit d’activador potent per a millorar els resultats. Ans al
contrari, des del desplegament de la Llei de transparència, els
premis concedits, en comptes de ser més, han estat inferiors.
Alguna cosa està passant en el desplegament legal i molt probablement és una situació de col·lapse provocada per la necessitat d’aportar moltíssima informació de què no es disposa en
les millors condicions i que els ajuntaments no estan retrobant
com cal. En aquest sentit, la nostra intervenció va anar dirigida
a mostrar que estava passant el que ja havíem advertit des de
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la promulgació de la Llei. Els
ajuntaments catalans s’estan esforçant a resoldre les
exigències de la Llei pel que
fa a la publicitat activa de la
informació pública, però estan demorant el condicionament necessari de la gestió
interna (back-office) que ha
de permetre resoldre amb
eficiència les peticions d’accés a la informació pública.
Vàrem exposar la necessitat
de disposar de sistemes de
gestió de documents que
compleixin la legislació d’arxius, que els ajuntaments no
tinguin por a afrontar la reorganització interna dels sistemes d’informació encara que això provoqui canvis orgànics.
Vàrem demanar que allí on hi hagi un arxiu, que hi hagi un professional adient a les tasques encomanades. I, sobretot, que no
es deixi passar més el temps per a afrontar aquesta necessitat,
perquè la Llei de transparència ha vingut per quedar-se, i qui
no la compleixi quedarà ben retratat davant d’uns ciutadans
que cada dia demanaran més i amb més intensitat. El missatge es va poder oferir essencialment a alcaldes, alts càrrecs i
responsables de transparència d’un bon nombre de municipis
catalans. El fet mateix de participar en aquesta jornada ha de
ser considerat com a molt positiu i com el resultat del treball
persistent de l’AAC de promoure la vinculació de la gestió documental amb la transparència i l’accés a la informació.
La DUA com a bon símptoma
Que alguna cosa s’està movent a favor dels arxius catalans
ho mostra també el ritme d’adhesions a la Declaració Universal sobre els Arxius que estem coneixent aquest 2016. Si bé
a finals del 2015 havíem arribat a quaranta-set adhesions
entre organitzacions públiques i algunes de privades, durant
els cinc mesos que portem del 2016 hem arribat ja a les noranta. L’objectiu d’arribar a les cent adhesions és a tocar i
continuem animant qui encara no ho hagi fet a incloure’s en
aquesta llista. Convé dir que la majoria de noves adhesions
corresponen a municipis, però també ens interessa esmentar-ne dues de ben significatives. Una d’elles és la de la Fundació Pi i Sunyer d’estudis d’administració local i autonòmica,
entitat responsable de realitzar la memòria anual sobre l’estat de la transparència a Catalunya, per encàrrec del Síndic de
Greuges. L’altra és la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a
la Informació Pública, que malgrat no incloure entre els seus
membres experts en gestió documental, tal com mana la Llei,
de mica en mica va coneixent el paper cabdal dels arxius en
la provisió d’un accés a la informació de qualitat. Tots sabem
que l’adhesió a la Declaració és una qüestió moral, és a dir,
que no implica canvis immediats en la percepció dels arxius
de l’entitat que la incorpora al seu ideari. Però també és cert,
i ho sabem pels debats que s’estan suscitant en alguns plens
municipals, que l’adhesió ha provocat que es parli d’arxius
cada vegada més sovint. Convé recordar que cap altre país
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del món està realitzant una
campanya de conscienciació ciutadana del paper
dels arxius com està fent
Catalunya utilitzant la DUA
com a ideari.
Catalunya representada al
Congrés Internacional de
l’ICA a Seul
I és que Catalunya s’ha pres
molt seriosament el tema
dels arxius des de fa molts
anys. Aquesta és una força
provocada pel nostre col·
lectiu professional, sempre
persistent i actiu. No és per
atzar, per tant, que en el
proper Congrés de l’ICA que
se celebrarà els dies 5 al 10 de setembre a Seul, Catalunya hi
presenti quatre ponències. Es tracta del congrés internacional
que se celebra cada quatre anys, és a dir, la trobada professional més important a escala mundial en matèria d’arxivística i
gestió de documents. Catalunya presenta quatre ponències, i
és el dotzè país que més experiències podrà exposar. Hi haurà
més presència catalana que de Rússia, Alemanya, Itàlia o Polònia, per posar alguns exemples. Les quatre ponències catalanes seran presentades per Lluís Cermeno, de la Subdirecció
General d’Arxius, que presentarà el projecte ARESTA; Jordi Serra,
que oferirà un kit d’eines (tool-kit) per a dissenyar sistemes de
gestió documental; Pilar Reverté, que presentarà el projecte
participatiu i pedagògic de l’Arxiu Nacional de Catalunya al voltant dels exiliats espanyols que van participar en la resistència francesa, i finalment el president de l’AAC, que parlarà de
les diferents conseqüències que l’activitat de l’Associació està
provocant a Catalunya en matèria de rendició de comptes, lluita anticorrupció i foment de la justícia social. Volem felicitar les
quatre entitats representades per la qualitat del seus projectes
i, igualment, totes les altres que ens consta que també van presentar ponències que al final no han estat acceptades. Convé
dir que s’han presentat prop de sis-centes ponències a escala
mundial i que s’ha hagut de fer una selecció molt acurada, en
què només 247 han estat admeses. Però no tot acaba aquí, un
vídeo que explica de manera molt gràfica i aclaridora com és la
gestió documental, editat per l’Arxiu Històric de la Diputació de
Barcelona, ha estat seleccionat per a participar en la fase final
del Festival Internacional de Films que ha organitzat la Secció
d’Associacions Professionals de l’ICA en la categoria de Records
Management Films. Així, la participació catalana serà no de
quatre, sinó de cinc productes. Aquest país s’hauria de sentir
molt més orgullós de la feina que fan els seus arxius.
Tots cap a la Jornada d’Estudi i Debat del 25 de maig
Durant el mes de maig l’activitat frenètica continuarà i volem
destacar dues accions ben rellevants. En primer lloc, es formalitzarà la signatura del conveni de col·laboració entre l’AAC i la
Federació de Municipis de Catalunya per a transmetre coneixement i fomentar activitats formatives en matèria de transparència, accés a la informació i gestió documental. La signatura
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s’ha demorat perquè en el mateix conveni també s’hi inclourà
l’Associació Catalana de Municipis. La missió de les dues entitats municipalistes és semblant en aquesta matèria i la seva
força i impacte en el territori és molt important. Per aquest motiu s’ha decidit que l’acord sigui a tres bandes, per tal d’assolir
una incidència molt més gran. En segon lloc, el dia 25 de maig
celebrarem la XII Jornada d’Estudi i Debat de l’AAC amb el títol
“Assolir la transparència: a qui pertoca?”. Hi continuarem tractant aquesta matèria amb molts dels actors polítics, socials i
tècnics que actualment han d’impulsar-ne l’aplicació real a Ca-
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talunya. També hi presentarem el “Model de maduresa per a la
transparència i la gestió documental”, un esquema d’indicadors
que permetrà reconèixer la disposició de sistemes de gestió
documental vinculats efectivament a les polítiques i a les accions de transparència de les organitzacions públiques catalanes. Aquest model ha estat realitzat pel grup de treball Dades
i Transparència de l’AAC i veurà la llum en primícia en la sessió
matinal de la Jornada. Us convidem vivament a participar-hi i a
aprofitar la Jornada per a conèixer millor tots els agents i fer-los
les preguntes que considereu més convenients.

El vocal informa

L’AAC a la Jornada sobre la Transversalitat de la Transparència
Dolors Visa

El passat 20 d’abril es va celebrar a la
sala Moragues del Born Centre Cultural,
i dins el marc de la tercera entrega de
guardons Infoparticipa a ajuntaments,
una taula rodona sobre la transversalitat
de la transparència, organitzada per la
UAB i l’Oficina Antifrau de Catalunya. En
aquesta taula d’anàlisi i d’opinió s’exposà i es quantificà la feina feta pels ajuntaments per a millorar el coneixement
públic de la seva activitat, en definitiva
l’accés a la informació pública i la transparència real, a partir de cinquanta-dos
indicadors establerts pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP).
La composició de la Taula dóna fe que,
efectivament i especialment amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de la transparència, el nivell dels ponents i moderador estava a l’alçada de la Jornada.
Òscar Roca, cap de l’Àrea d’Assumptes
Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), com a moderador, va posar

diferents exemples per a poder valorar la
transversalitat de la transparència a partir de la nova legislació. Va posar en valor
el trànsit de la cultura d’opacitat a la cultura de la transparència, i sobretot, va insistir en la necessitat de sumar diferents
factors d’èxit, com ara una adequada
gestió documental que permeti tenir una
informació endreçada, uns òrgans prou
independents i una exigència que ha de
venir donada pel reforç de la informació
ciutadana.
Per la seva banda, la investigadora Marta
Corcoy (LPCCP) va defensar que la transparència ha de ser una altra cultura, un
estil de vida i, per això, és necessari apropar-se al ciutadà amb el seu llenguatge,
més sentit comú i menys tecnicismes.
En general, com que no hi ha cultura,
tampoc s’està en condicions de fer una
“crònica periodística” de l’activitat de les
nostres institucions, i va reconèixer la dificultat que suposa obtenir indicadors de
participació ciutadana prou fiables.

Joan Soler, president de l’AAC-GD, va posar el paper dels arxivers al lloc on els
pertoca. La seva importància cabdal en
la transversalitat de la transparència, el
paper decisiu en la redacció de la Llei de
transparència catalana, el nostre acompanyament al llarg de tota la vida dels documents i el tractament especialitzat de
la informació, com a tasques associades
al nostre dia a dia. Va insistir a desterrar
la idea dels arxius com a museus de paper i, sobretot, va recordar a l’auditori que
cal respectar la Llei d’arxius i, per tant, on
hi ha un arxiu, cal un arxiver.
Finalment, Elisabet Samarra, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública (GAIP),
va informar sobre les funcions de la Comissió, així com de la tasca que han de
desenvolupar de cara a la nova legislació
i el respecte dels drets de la ciutadania.
Va insistir en la importància de la ponderació de la informació que s’ha de lliurar
a la ciutadania, sense entrar en col·lisió
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amb altres drets, i va recordar a l’audiència que les dades també són informació.
Finalment, va verbalitzar l’interès que ha
de tenir l’Administració a difondre què
fan i les va esperonar a facilitar aquesta
informació en formats digitals per a abaratir costos.
Com a vocal de Relacions Institucionals, i després de moltes reunions amb

diferents agents, institucions i actors
socials, he de reconèixer, amb tota
humilitat i sense ànim de maximitzar,
que l’actuació del nostre president va
ser molt ben acollida, ja que va aportar
molts coneixements –els que poden
sumar els arxivers-gestors de documents– a una temàtica de què tothom
vol parlar però que ben pocs coneixen.

Nosaltres, des de la nostra actuació
en la gestió documental, estem capacitats per a desenvolupar models que
integrin eficiència, eficàcia, ètica i
transparència, però això ja ho sabem,
la nostra tasca com a representants
de l’Associació és donar-ho a conèixer
a altres col·lectius i professionals, i no
defallirem fins a assolir-ho.

Marc
Planagumà,
enginyer
de
Telecomunicacions i investigador en el
grup Big Data Analytics a Eurecat i Lead
Engineer del Big Data CoE de Barcelona.
Una de les primeres impressions que
voldria destacar d’aquest curs és la
claredat expositiva del professional, que

va saber transmetre de manera força
eloqüent el concepte i tot el món que
envolta el Big Data.
Planagumà va iniciar la seva exposició
amb una contextualització històrica
fent referència al fet cada vegada més
evident de l’augment de producció

Destaquem

El gran repte del Big Data
Elisenda Cristià

El dia 9 de març va tenir lloc a la seu
de
l’Associació
d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya el curs
“Conceptes, eines i recursos per
a posicionar els arxivers i gestors
documentals en el paradigma del
Big Data”. El curs el va impartir
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de dades. Així doncs, ens comentava
que en els darrers anys, sobretot a
partir dels anys noranta, amb el gran
desenvolupament de les TIC, s’ha produït
una enorme quantitat d’emissió de
dades i, darrerament, sobretot en els dos
últims anys, assistim a una forta eclosió
d’aquestes dates. Així doncs, i segons
IBM “Tots els dies creem 2,5 trilions de
bytes en dades... el 90% de les dades del
món a dia d’avui s’han creat en els darrers
dos anys”. Les xarxes i la internet “de
les coses” (sensors) ens aporten gran
quantitat de dades no estructurades, fet
que comporta haver d’abordar “una altra
manera” d’analitzar. Si fins ara tractàvem
dades estructurades (BDR, taules...), en
aquest moment s’inverteix la tendència
marcadament.
No hem sabut preveure com s’ha de
tractar aquesta ingent quantitat de
dades no estructurades i ara ens toca
buscar-hi solucions. Planagumà ens va
plantejar les tres magnituds principals
de les Big Data, les tres “V”: volum,
velocitat i varietat.
Pel que fa al volum, hem de tenir present
que la producció de dades creix de
manera exponencial. Una de les grans
raons és que estan sent generades
constantment per més fonts i més
dispositius i la majoria d’aquestes noves
dades no estan estructurades. En relació
amb la velocitat, determinades fonts de
dades s’estan generant tan ràpidament
que no hi ha temps d’emmagatzemarles abans d’aplicar-hi una anàlisi. Per
tant, tenim, per un costat, una alta
velocitat de generació de dades (dades
en temps real, streaming data) i, per un
altre, necessitem una alta velocitat de
resposta per a processar-les.
Segons SINTEF1, el 90% de les dades que
generen dispositius com els telèfons
intel·ligents
(smartphones),
les
tauletes, els vehicles i electrodomèstics
connectats mai no s’analitzen... i el 60%
d’aquestes dades comencen a perdre
valor en qüestió de mil·lisegons.
Si no aconseguim analitzar aquestes
dades de manera ràpida no serem
eficients i les dades perdran valor.
L’altre element que cal considerar és
la varietat de dades; les dades han

1 El SINTEF és l’organisme independent de recerca
més gran d’Escandinàvia. Va ser fundat el 1950, i el
seu nom significa “Fundació per a la Recerca Científica i Industrial”.

passat de ser estructurades a ser
semiestructurades o completament no
estructurades. Així, les BDRM, els fulls
de càlcul són dades estructurades; els
documents de text, les imatges, els
vídeos, els missatges electrònics... són
dades no estructurades i els XML, JSON,
HTML són dades semiestructurades. La
realitat que s’està observant és que el
10% de les dades són estructurades i el
90 % no estructurades.
Però totes aquestes dades s’han
d’analitzar i organitzar d’alguna
manera. Així doncs, Marc Planagumà
ens va introduir el concepte de data
mining o mineria de dades, que
suposa analitzar les dades des de
diferents perspectives i resumir-les
en informació útil. També vam parlar
del data cleansing, que és el procés de
detecció i correcció de dades. Es tracta
d’una tècnica molt costosa i que s’ha
de fer manualment.
Planagumà ens va explicar que, quan
es comença un projecte d’analítica
de dades, el 80% del treball es basa a
“netejar les dades”. Una altra part del
curs es va centrar a explicar-nos quins
tipus de dades podem trobar:
a) Dades de font humana: arxius digitals,
mèdia, BD. Les persones generem
diverses quantitats de dades, com ara
documents electrònics, missatges
electrònics, etc.
b) Dades generades per la indústria:
empreses digitals (business APPS),
eines on tenen les carteres de clients,
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entrades, dades acumulades, etc. Dins
d’aquest apartat cal destacar les Web
and Social Media (soroll social), que
inclou contingut web i informació que és
obtinguda a través de les xarxes socials.
c) Dades generades per les mateixes
màquines, és a dir, tecnologies que
permeten connectar-se a altres
dispositius. Dades de sensors i dades
que mostren registres del que s’està fent
en cada moment.
L’escenari d’aplicació del Big Data va ser
un punt en què també es va incidir força.
Planagumà el va introduir amb el vídeo
“Exploration on the Big Data frontier”, de
Tim Smith (https://www.youtube.com/
watch?v=j-0cUmUyb-Y).
També es va posar èmfasi a remarcar
que el Cloud Computing ha estat el
responsable d’abaratir l’analítica de
dades i n’ha permès la democratització.
Ens va exposar el “Top 10” en la seva
aplicació: entesa i classificació de
consumidors, entesa i optimització
dels processos de negoci, quantificació
personal, millora del camp de la
salut, millora del camp dels esports,
ciència i investigació, optimització
de màquines, àmbit legal i seguretat,
ciutats intel·ligents o smartcities
(sensorització de les ciutats per a
fer-les més eficients) i tecnologies
financeres.
Com s’emmagatzemen totes aquestes
dades? Bàsicament parlem de
NoSQL (Not Only SQL), sistemes
d’emmagatzematge que no compleixen

Catalunya es posiciona com un dels principals hubs europeus de Big Data
http://www.bigdatabcn.com/catalunya-es-posiciona-com-un-dels-principalshubs-europeus-de-big-data/#sthash.wQF5cPMa.dpuf
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l’esquema entitat-relació. Són sistemes
flexibles i permeten manipular grans
quantitats d’informació, de manera molt
més ràpida que les BDR. En distingim
quatre tipus: CLAU-VALOR (bàsica),
que permet créixer quasi infinitament i
està basat en un algoritme. Destaquem:
Amazon Dynamo paper; les basades
en DOCUMENTS, que es diferencia de
l’anterior en les dades que guarden
(dades
semiestructurades
XML,
JSON...). Destaquem: Mongo DB o Couch
DB; les basades en COLUMNES, dades
en columnes amb índex i timestamp.
Destaquem: Appache Hbase; basades
en GRAF, a partir de la teoria de Grafs, en
què s’estableix que la informació són els
nodes i les relacions entre la informació
són les arestes. Destaquem: NEO4j.
Finalment, el professor va fer referència
a les eines de distribució i va esmentar
Hadoop com a única eina Big Data
referent en l’actualitat. En quasi totes
les arquitectures de sistemes Big Data
hi ha Hadoop, que va aparèixer l’any
2005 i actualment, malgrat considerarse “vella”, encara es fa servir. Hadoop és
una de les tecnologies en el tractament

de grans volums de dades i aprofita
la computació distribuïda de manera
transparent per a emmagatzemar,
processar i donar seguretat. Té una gran
capacitat d’emmagatzematge i processa
enormes quantitats de qualsevol tipus
de dades de manera molt ràpida.
Planagumà destacà també el MAP
REDUCE, un model de programació
introduït per Google al voltant de l’any
2000 per a adaptar-se a la compartició
distribuïda que permet els clústers
d’ordinadors. És el paradigma de la
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programació. A mesura que avançàvem
continguts anàvem pensant com es
podria traslladar tot aquest coneixement
al món dels arxius, com tractarem les
dades, com les organitzarem, on les
emmagatzemarem... Realment se’ns
obre un món del tot ric i interessant.
L’univers dels Big Data afectarà sens
dubte el món dels arxius i suposa un
gran repte per als arxivers, que hauran
de fer-hi front amb noves eines i nous
coneixements.
Queda, doncs, molta feina per a fer!

Com realitzar un petit projecte de digitalització?
Aureli Álvarez

Entre els dies 4 i 22 d’abril, es va impartir
el curs “Com realitzar un petit projecte
de digitalització?” [05/2016], organitzat per l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya. Aquest curs,
en modalitat no presencial, es va dur a
terme des de l’aula virtual de l’AAC-GD i va
estar a càrrec de Miquel Térmens Graells,
especialista en digitalització de documents i en preservació digital, professor
titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
Barcelona i coordinador del màster de
Gestió de Continguts Digital de la UB i la
Universitat Pompeu Fabra.
La metodologia no ha pogut ser més
pedagògica. Particularment, ha estat
un curs molt proactiu on, els alumnes, a
través del fòrum de l’aula virtual, els diferents exercicis i la prova final, han pogut
participar per a resoldre dubtes, donar

Escàner dit “criollo” per a digitalitzar una
col·lecció important d’un arxiu
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Mapa de la ciutat de L’Havana, com a model
de document de gran format
Autor de les fotografies Aureli Álvarez

a conèixer les seves opinions i fins i tot
respondre diverses qüestions suscitades durant el curs. Aquest tipus de formació no presencial permet a l’alumne
organitzar el seu temps, de manera que
es poden aprofitar molt bé els continguts
i repassar alguns dels aspectes del curs
tants cops com es vulgui i, sobretot, permet participar en un entorn lliure de les
lligadures del dia a dia i tenir retroacció
directa amb el ponent.
La primera part dels blocs temàtics (cinc
en total) es va dedicar als estàndards
i els formats tècnics necessaris en el
procés de digitalització de documents
i la seva preservació. Una cosa que cal
ressaltar és que, malgrat ser un curs de
caràcter introductori, s’ha aprofundit
suficientment per poder portar a terme
un projecte de digitalització amb professionalitat. En aquest apartat, cal dir que
no només s’ha explicitat la tipologia de
formats (de gestió, difusió, preservació
o comercialització), sinó també les conseqüències de la tria de cadascun d’ells,
és a dir, quin servei donarà en el futur, la
possibilitat de transformació dels continguts, les facilitats tècniques i legals per
a preservar els continguts, la necessitat
d’emmagatzematge i fins i tot les de finançament. La sessió, molt ben acompanyada en un excel·lent vídeo relatat, va
fer també un repàs sobre els conceptes
més importants, els tipus de gràfics, els
píxels, la definició del color, la resolució
gràfica i lineal, així com l’algoritme de

compressió utilitzat i el format gràfic.
D’aquesta manera, acompanyades d’un
conjunt de taules, molt aclaridores, s’explicà perquè és important saber què s’ha
de fer i, sobretot, per què.
També es va parlar dels diferents formats lligats a la fotografia digital, com
una alternativa seriosa a la digitalització
(formats RAW i DNG) i als maquinaris
més costosos.
Un cop analitzada la part més “tècnica”,
el curs es va centrar en els diferents
equipaments que hi ha en el mercat per
a digitalitzar documents (de sobretaula,
per a microfilms, d’autoservei, de positius i negatius, aeris, automàtics, etc.).
Un punt interessant ha estat el repàs fet
dels diferents models. En aquest sentit,
em va cridat l’atenció la càmera Beterlight Super 8HS, de 384 mpx, que es fa
servir per a digitalitzar mapes de gran
format i el software analitzat.
També es va fer un petit passeig per a
conèixer l’equipament necessari per a
poder digitalitzar so i vídeo, i les característiques específiques d’aquest tipus
d’arxius.
Una menció especial mereix la intervenció, també en vídeo, de Luís Torres
Freixenet, cap de la Unitat de Sistemes
de Reproducció de Documents de l’Arxiu
Municipal de Saragossa, en què explicà
com es poden capturar documents de
gran format. Em va semblar molt útil i
pedagògic.
La part d’emmagatzematge va ser molt

directa, perquè va posar de manifest no
només els requeriments tècnics, sinó
també els econòmics en funció del que
voldrem fer amb la informació digitalitzada. També va ser cabdal la planificació
del tot el sistema i el control de qualitat.
El conjunt del curs acabà amb una interessant i útil explicació sobre la subcontractació en matèria de digitalització i
el plec de condicions (administraves i
tècniques), quan una administració o
institució privada necessita els serveis
externs d’una empresa.
No voldria deixar d’esmentar la rica relació bibliogràfica que ens permet ampliar i
aprofundir en tot el que ha estat el curs,
d’altra banda, de gran interès, en un moment en què la tecnologia s’ha apoderat
de les nostres vides i també dels nostres
llocs de treball, i on els professionals de
l’arxivística i la gestió documental hem
de ser capaços de donar respostes als
reptes que ens presenta una realitat
canviant, que a vegades, fins i tot, va
molt més accelerada del que som capaços d’analitzar.
Una formació d’aquesta mena és, sens
dubte, una eina molt valuosa per a continuar sent útils a la nostra societat i a
les nostres institucions en el desenvolupament de les nostres responsabilitats
com a gestors del patrimoni documental
que custodiem, en tots els seus formats.
El curs ha estat una experiència molt recomanable que de ben segur tornaré a
gaudir en el futur.
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Sessions informatives de la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental
Jonás Suárez

Durant el mes d’abril han tingut lloc un
seguit de sessions informatives sobre
els tràmits de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) que s’han habilitat a l’extranet de
les administracions catalanes (EACAT).
Aquestes sessions s’han realitzat a les
quatre capitals catalanes i estaven adreçades als arxius de l’Administració local i
les universitats.
En la primera part de la sessió, Natàlia
Reichardt, informàtica de l’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació del
Departament de Cultura, va explicar com
funciona la tramesa genèrica de documentació a través de l’EACAT, que era el
canal utilitzat per a enviar les comunicacions prèvies de documentació, i com podem descarregar un formulari, adjuntar
documents, signar-lo electrònicament i
enviar-lo. A través d’aquesta eina podem
comunicar qualsevol assumpte a un altre
ens.
Un cop explicat com funciona l’eina de
tramesa genèrica, Natàlia Reichardt es
va centrar a explicar els dos nous tràmits accessibles des d’EACAT, com són
la proposta de taules d’avaluació i accés
documental, i la comunicació prèvia de
destrucció de documentació.
Respecte de les propostes de taules

d’avaluació, cal destacar que hi ha un formulari en què s’ha d’indicar la informació
referent a la sèrie documental de què
volem fer la proposta. S’han d’omplir tots
els camps obligatoris i abans de signar
el document ha de passar per una validació. Aquest document ha de ser signat
per la persona responsable de l’arxiu i pel
representant legal de l’entitat.
En el cas de les comunicacions prèvies
de documentació, el procés és idèntic
al de la proposta de taula d’avaluació, ja
que conté un formulari amb uns camps
obligatoris i, després de la seva validació,
es pot signar (en aquest cas solament la
persona responsable de l’arxiu) i enviar.
Un cop efectuada la comunicació prèvia
de documentació o la proposta de taula
d’avaluació podem fer un seguiment de
l’estat i les respostes de la nostra petició.
A la segona part de la sessió, des de la
CNAATD es van presentar les dades de
la memòria de l’any 2015, així com la informació de temes en tramitació durant
l’any 2016.
Sobre les dades de la memòria de l’any
2015 destaca que apliquen taules d’avaluació i accés documental (TAAD) 102
arxius d’un total de 256, el que suposa
un 39%, i que el volum total de metres
lineals destruïts des de l’any 1995 és de

93.360. Una altra dada interessant és
que solament apliquen TAAD anualment
un total de 33 arxius i que un 33% dels
ajuntaments apliquen TAAD regularment.
Respecte dels municipis més grans (més
de 100.000 habitants), destaca que
solament tres d’un total de deu ajuntaments apliquen TAAD.
Un cop fet un repàs a les dades estadístiques ens vam centrar en les activitats
més destacades, com són la derogació i
publicació de noves TAAD, que ja són un
total de 842. Una de les novetats és el
tràmit d’audiència pública, que permet
presentar al·legacions abans de l’aprovació, la modificació o la derogació definitiva de la taula d’avaluació.
Finalment, ens van explicar les accions
relacionades amb la Llei 19/2014 de
transparència, com són les reunions de
coordinació amb l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública per a definir i consensuar els criteris d’accés, així com la creació de nous
grups de treball i la revisió dels registres
d’eliminacions de l’any 2015.
La presentació de la sessió informativa
es pot descarregar a través del web de
la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació
Documental.

Autor: Jonás Suárez

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

Maig 2016

9è Laboratori d’Arxius Municipals. Transparència i Arxius
Municipals
Sara Garcia López

El passat dia 21 d’abril va tenir lloc al
Palau Macaya de Barcelona la novena
edició del Laboratori d’Arxius Municipals
organitzat pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona
i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.
El Laboratori és una jornada de caràcter
bianual dels professionals dels arxius
municipals que té com a objectiu l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió
sobre algun tema relacionat amb el sector. El tema d’enguany ha estat Transparència i Arxius Municipals.
El programa es va iniciar amb la ponència
“La Transparencia en la adminsitración
local y el papel de los archivos”, a càrrec
de Manuel Villoria de la Universitat Rey
Juan Carlos, que va posar de manifest la
creació de la Llei de transparència com
una reacció davant la desconfiança de
la ciutadania en relació amb la crisi i els
casos de corrupció. Villoria va reivindicar
el paper dels sistemes de gestió de documents i va proposar la millora del sistema actual a través del disseny d’institucions que fossin previsibles, eficients,
legítimes i equitatives.
Després el seguiren els diàlegs compartits. El primer, amb el títol “Transparència
i accés als arxius municipals”, va ser moderat per Isaac Álvarez, de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal, i hi participaren Lluís-Esteve Casellas, de l’Arxiu Municipal de
Girona, i Roger Cots, de l’Ajuntament de
Gavà. El segon, “Transparència i gestió

Taula rodona. “Transparència i accés a la
informació pública: drets i responsabilitats
compartides”
Autor: Christian Moreno

Per saber-ne més
Programa del 9è Laboratori d’Arxius Municipals
Abstract de les ponències i dels diàlegs compartits del 9è Laboratori d’Arxius
Municipals
Presentació de Vicenç Ruiz
documental”, el moderà Alan Capellades,
de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, i
hi participaren Joaquim Borràs, de l’Arxiu
Municipal de Barcelona, i Jordi Masias,
d’Assessorament i gestió en TIC, SL AGTIC. Per últim, el tercer diàleg, amb el títol
“Transparència i dades obertes”, va ser
moderat per Joan Soler, de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, i hi participaren Julio Cerdá, de
l’Archivo Municipal de Arganda del Rey, i
Karma Peiró, de Nació Digital.
El primer diàleg va analitzar el tema de
l’accés als arxius municipals i es va reivindicar la figura dels arxivers com a experts en transparència i accés. Es va fer
referència al paper desenvolupat per la
CNAATD des de fa vint-i-cinc anys amb
les competències que li atorgava la Llei
10/2001 en les matèries d’avaluació
i tria de la documentació i accés i es va
contraposar a l’aparició de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública (GAIP). Algunes de les propostes sorgides del diàleg foren garantir
el dret d’accés a la informació pública:
alleugerar la complexitat tècnica dels
procediments, utilitzar termes senzills i
informació clara, facilitar als regidors la
informació requerida, etc.

El segon diàleg va discutir els elements
que la gestió documental pot oferir a la
transparència, l’accés a la informació i al
govern obert. Els participants van considerar la importància que, per a assolir una
transparència real, era imprescindible que
les administracions iniciessin l’organització des del back office. Es va fer referència
al fet que molts projectes de transparència es plantejaven de manera aïllada, però
que per a garantir-ne l’efectivitat la millor
solució seria vincular el gestor documental de l’organisme al portal de transparència. Per assolir aquest repte, Jordi Masias
va fer diverses propostes: disposar d’un
gestor documental únic, disposar d’un
model de gestió del document electrònic,
tenir estructurat el gestor documental
d’acord amb el quadre de classificació i
tenir una política de gestió d’accés als documents electrònics.
El tercer diàleg va tractar sobre dades
obertes i plantejà les principals problemàtiques que es poden trobar en
aquests portals, tals com que les dades
no estiguin actualitzades, que el format
no sigui reutilitzable o que no estiguin
ben organitzades. També es van considerar els aspectes positius que poden
aportar les dades obertes: tenen un va-
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lor per a l’avaluació i millora dels serveis
públics, la innovació i l’impuls de la nova
economia.
A la tarda, la taula rodona fou moderada per Josep Matas, amb la participació
d’Àngels Bernal, de l’Arxiu Nacional de
Catalunya; Gemma Calvet, directora de
Transparència de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona; David Fernández, periodista
i exdiputat, i Vicenç Ruiz, vicepresident
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de documents de Catalunya. Es van discutir
diferents aspectes de la Llei de transparència. Els resultats foren enriquidors, ja
que van ser analitzats des dels diferents
punt de vista de cada un dels sectors professionals.

Diàleg 1. “Transparència i accés als arxius
municipals”
Autor: Christian Moreno

Visita a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Caterina Aguiló

El 12 d’abril tingué lloc la quarta visita
organitzada enguany per l’AAC. El centre
triat ha estat l’Arxiu Històric de Protocols
de Barcelona (AHPB). La rebuda fou a
càrrec de Laureà Pagarolas, director de
l’AHPB, qui donà la benvinguda i féu una
breu i pertinent introducció a la història
de la institució notarial, a la funció i abast
dels fons de protocols i a la rellevància
del mateix arxiu: primer entre els notarials per volum, amb 40.000 protocols de
més de cent anys, tots ells pertanyents
a una sola ciutat.

A continuació, l’arxiver Vicenç Ruiz continuà l’explicació, tot mostrant un quadre-resum sobre els fons amb les xifres
més destacables: 163.136 volums,
55.723 testaments i 1.700 pergamins.
Actualment, l’Arxiu General de Protocols
de Barcelona, que inclou tant l’AHPB com
el protocol intermedi del districte, està
format per 100.501 protocols, als quals
cal afegir 34.190 volums de protestos,
tant del districte de Barcelona com de
la resta de Catalunya, i també 28.445
llibres-registre de pòlisses, provinents

dels antics col·legis territorials de corredors de comerç. Gairebé divuit quilòmetres lineals de documentació, custodiada en tres dipòsits: el de la mateixa seu
del Col·legi de Notaris de Catalunya, un
altre al carrer Entença i el tercer a Molins
de Rei.
La xerrada, de perfil tècnic, seguí amb
la presentació d’Aurora, el gestor documental utilitzat per a la classificació,
descripció i accés en línia del protocol
medieval digitalitzat (vegeu el Butlletí
núm. 116). De la versió emprada per a
aquest projecte, s’hi han afegit noves
funcions per tal que es pugui convertir
en l’eina bàsica de tractament del conjunt de fons de l’AHPB: quadre de fons,
quadre d’accés i seguretat, descripció
multinivell completa, anàlisi i explotació de les dades, etc. A més, també es
compta amb un mòdul, ja actiu, per a
gestionar el contingut d’exposicions
virtuals i un altre que basteix l’accés en
línia de la revista Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, i que
es podrà consultar aviat.
Hi hagué temps també per a exposar, de
manera sumària, el disseny del projecte
Rúbrica, un mapa interactiu que permetria, mitjançant un únic cercador, la consulta dels registres descrits i, si escau,
digitalitzats, de tots els fons de protocols
històrics catalans. Es tracta d’un projecte encara no desenvolupat, pendent de la
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necessària coordinació i voluntat institucional per tirar-ho endavant.
Acabada la part més tècnica, la visita
continuà per altres dependències del
Col·legi, com l’actual zona de biblioteca, que era l’antiga sala de consulta de
l’AHPB, on se’ns mostraren una selecció
de protocols rellevants pel fet de contenir escriptures prou singulars. Així, vam
poder observar, entre d’altres, els testaments de Pau Claris, de Jacint Verdaguer
i de Francesc Ferrer i Guàrdia; el contracte de compravenda d’una part dels terrenys de la Sagrada Família, els plànols
protocolitzats del Parc Güell o uns naips
originals del segle XVIII, que es trobaren
en un dels volums. També se’ns mostrà
un petit tast del fons bibliogràfic, amb un
exemplar de l’edició de 1704 de les Constitucions de Catalunya i l’edició oficial de
la Llei notarial de 1862. D’allà, passàrem
a la sala de consulta actual, on s’integra
també la zona de treball. El 2015 es tancà amb 2.733 usuaris i 15.950 consul-

tes, o el que és el mateix, una mitjana
d’onze usuaris i seixanta-quatre volums
servits al dia.
Després, baixàrem als dipòsits. Es tracta
de quatre plantes soterrànies amb capacitat per a dotze quilòmetres lineals. En
concret, se’ns mostrà la planta inferior,
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on es troba la major part del protocol històric. Els dipòsits compten amb un sistema de climatització que manté constantment la temperatura i humitat òptimes,
per tal d’evitar la degradació dels fons.
Així, tot retornant a la planta baixa, acabàrem la visita.

La proposta

Exposició “Franco neutral?”
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
Fins al 28 d’octubre de 2016
David Garcia Salazar

Des de l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya estem incentivant en els darrers anys la transcendència de la transparència documental,
ja estigui relacionada amb documentació que té valors primaris o secundaris,
és a dir, documents amb vigència administrativa o sense. Així, és la transparència qui ens portarà cap a una societat més democràtica i justa, aquest és
un fet innegable en qualsevol societat
de la informació i el coneixement. És per
això que des de l’Associació intentem
difondre iniciatives contràries a tot tipus d’opacitat, il·legals i immorals. En

aquest sentit, proposem participar en
una activitat de difusió cultural relacionada amb una de les parts més negres
de la memòria històrica d’Espanya en
el segle XX. La “suposada” neutralitat
del franquisme durant la Segona Guerra
Mundial ha estat un de tants i nombrosos subtemes d’investigació històrica
de la Segona Guerra Mundial, tot i que
creiem que fins ara no ha tingut l’espai
suficient de difusió que li corresponia.
Difondre aspectes oblidats de la nostra
memòria històrica és una de les diverses tasques de treball que es realitzen
tant a l’Associació d’Arxivers-Gestors de

Documents de Catalunya com al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
Així doncs, des del passat 30 de març
de 2016 i fins al proper 28 d’octubre
d’aquest mateix any, podeu visitar l’exposició gratuïta anomenada “Franco
Neutral?”, que ofereix el Memorial Democràtic a la seva seu del carrer Peu
de la Creu, número 4, de Barcelona, en
horari de dimarts a divendres de 10.00
a 14.00 i de 17.00 a 18.30 hores, o l’exposició virtual que trobareu a la seva
pàgina web.
En aquest punt, i abans d’entrar a expli-
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Autor: David Garcia Salazar

car de manera estructural les característiques d’aquesta imprescindible iniciativa que organitza el Memorial, volem
desenvolupar breument petits aspectes
anteriors al context històric de l’exposició, amb l’objectiu de donar a conèixer al
lector la més que superba transcendència d’aquesta temàtica.
En primer lloc, i cercant la gènesi històrica d’aquesta temàtica, hem viatjat
fins al conflicte bèl·lic a Europa de
major importància anterior a la Segona Guerra Mundial, és a dir, la Guerra
Civil espanyola. El motiu d’aquesta
retrospectiva es deu al suport militar,
econòmic, propagandístic, etc. que van
oferir l’Alemanya nazi d’Adolf Hitler i
la Itàlia feixista de Benito Mussolini al
bàndol revoltat de les forces militars
del general Francisco Franco. Conjuntament amb altres causes, aquest fou
un important aspecte que cal destacar
per a decantar la balança del conflicte
en favor del bàndol colpista i en detriment del bàndol democràtic republicà.
Entre un dels fets de major importància
durant aquest període, podem trobar a
l’exposició la delació i deportació de
Lluís Companys al franquisme per part
dels nazis. Amb aquest suport, Alemanya i Itàlia es garantien un camp de
proves exclusiu de la posterior guerra
internacional; una bona quantitat d’interessos per a rebre un cop subministrats en préstec material armamentístic, alimentari, etc. al bàndol revoltat,

a banda d’assegurar-se un territori
“neutral”, i de tenir així controlat un espai estratègic que no depengués de
les forces aliades de la Gran Bretanya,
França i posteriorment els EUA.
En segon lloc, i a canvi de tots aquests
beneficis en favor sobretot d’Alemanya
i Itàlia, amb l’inici de la Segona Guerra
Mundial, Franco demanà insistentment
dues qüestions completament personals i allunyades de la realitat que vivia
Espanya en aquell moment, és a dir, un
cop finalitzat el seu conflicte armat “intern”. La primera, recuperar el poder colonial que havia tingut Espanya abans
de les guerres del Rif a l’Àfrica. La segona, participar directament en la Segona
Guerra Mundial, amb l’objectiu principal
de demostrar als seus aliats feixistes i
nacionalsocialistes la seva implicació
ideològica i quasi bé fraternal, i que Espanya podia tornar a ser una nació imperial, evidentment res més lluny de la
realitat. Aquestes voluntats van ser exposades pel dictador Francisco Franco a
Adolf Hitler en la reunió que tingueren a
l’estació de ferrocarrils d’Hendaia (imatge principal de l’exposició), i a les quals
el seu homòleg alemany es va negar rotundament. Segons fonts testimonials i
documentals, Hitler va sortir d’aquesta
reunió completament molest i sorprès
de la ineptitud del militar gallec. Va ser
una reunió històrica, un xoc de personatges i dictadors egòlatres que, tot i
la proximitat ideològica, no desitjaven

cedir ambicions. Amb tot, Franco va
aconseguir treure un bocí minúscul de
les seves pretensions de participar a la
Segona Guerra Mundial, i durant gairebé
tot el conflicte bèl·lic va intervenir amb
les forces de l’Eix de forma directa, amb
la División Azul, armament i aliments, i
de forma indirecta, amb propaganda i
altres.
Així doncs, i sense detallar i desenvolupar més el context històric, podem
determinar que és d’aquesta falsa neutralitat durant la Segona Guerra Mundial
dels primers anys franquistes sobre la
qual hem de revisar i aprendre l’actual context polític, econòmic i social.
L’exposició del Memorial Democràtic
“Franco Neutral?” és un més dels instruments que tenim al nostre abast els
ciutadans per a estar millor informats
i millor documentats. Durant la visita a
l’exposició, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya vam
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rebre un tracte summament amable
per part de Montserrat Margarit, tècnica
d’activitats i exposicions del Memorial;
Josep Lluís Martín Berbois, tècnic d’estudis del Memorial, i Mar Abella Martin,
responsable de comunicació i web del
Memorial.
En aquesta visita vam poder obtenir
informació molt rellevant d’aspectes organitzatius i estructurals de l’exposició.
Entre aquests aspectes, volem destacar
que un dels diversos motius per a elegir
aquesta temàtica per part del Memorial
Democràtic va ser precisament donar
a conèixer als ciutadans la vertadera
informació i documentació històrica de
fets ocorreguts que van ser amagats
per diverses parts interessades durant
molt de temps, i alhora obrir finestres
tancades deliberadament durant l’anomenada “Guerra Freda”.
Al seu temps, hem pogut saber que
aquesta exposició no es recull dins una
sèrie d’exposicions i que no es pot qua-

lificar d’itinerant, tot i que actualment
aquest últim aspecte està en fase d’estudi per part del Memorial. Tanmateix,
l’autoria i l’organització de l’exposició
correspon al mateix Memorial Democràtic sota la direcció del senyor Oriol
Dueñas i sota la supervisió com a comissari de l’exposició del senyor Joan
Maria Thomàs Andreu. Pel que fa a la
documentació obtinguda i exposada,
el senyor Xavier Casals Meseguer és el
màxim responsable. Finalment, volem
indicar que la producció ha estat a càrrec de l’empresa Nordest, Museum and
Exhibit Services.
En aquest sentit, i centrant-nos directament en allò que ens pertoca, des de
l’Associació volem especificar que hem
pogut conèixer que aquest treball de
documentació prové de diferents suports documentals, com són els merament textuals, els iconogràfics, els fotogràfics i els audiovisuals. Així doncs,
durant la visita a l’exposició vam poder
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observar la mostra de documentació
textual d’arxiu i d’hemeroteca, de cartells, de fotografies diverses, i de breus
reposicions audiovisuals del NO-DO
de la Filmoteca Española, a més d’un
documental de la mateixa Filmoteca
que es pot veure al final de l’itinerari
expositiu. Alhora, hem pogut saber que
entre les fonts documentals que s’han
investigat per a poder dur a terme dita
exposició, es troben l’Agència Cordon
Press, l’Agencia EFE, l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Penedès, l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona (AFB), el Archivo General
de la Administración, l’Arxiu Històric
Municipal de Calella, l’Arxiu Municipal
d’Esparraguera, l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), la Biblioteca Digital de
la Universitat d’Alcalá, la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC), el Centre de
la Imatge Mas Iglesias de Reus, el CRAI
Biblioteca del Pavelló de la República,
la Filmoteca Española, l’Imperial War
Museum, l’Institut d’Estudis Fotogrà-
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fics de Catalunya (IEFC), l’Institut National de l’Audiovisuel, el Museu d’Història de Catalunya (MHC), i el fons del
Royal Pioneer Corps Association.
Tanmateix, entre la documentació publicada en exclusiva per a aquesta exposició es poden trobar en suport paper,
i en quatre llengües, díptics, tríptics i
un catàleg, a més de poder consultar
llibres específics a l’espai del Memorial Democràtic anomenat “Memoteca”.
D’altra banda, de manera digital es pot
descarregar l’opuscle de l’exposició en
format PDF.
Pel que fa a l’estructura específica de
l’exposició i al seu contingut, no tenim
com a intenció incidir gaire en aquest
apartat, ja que tenim l’agradable interès que el ciutadà s’apropi al Memorial a
descobrir aquesta fascinant exposició.
Tan sols podem detallar que l’exposició
està estructurada en una presentació
i catorze apartats temàtics, els quals
recullen la cronologia de la falsa neutralitat de l’Espanya de Franco durant
aquesta època, partint des dels inicis de
la Guerra Civil espanyola, seguint amb
una etapa de recolzament total a Alemanya, Itàlia i el Japó, passant per un
distanciament amb les forces de l’Eix a
finals del conflicte bèl·lic internacional,
i fins a arribar als principis de la “Guerra Freda” i a la seva definitiva inclusió
a l’ONU després d’haver estat aïllada
internacionalment. Aquests catorze

apartats que planteja l’exposició són els
següents:
1 D’una guerra a l’altra. Exposa la devastació, la repressió i la gana de l’Espanya franquista de la postguerra.
2 Inici de la Segona Guerra Mundial. Espanya, neutral? Mostra la disposició de
Franco a entrar en el conflicte internacional.
3 La presència de nazis i feixistes a
Catalunya durant la guerra. Trobem la
presència i visita d’alts càrrecs nazis i
feixistes.
4 La influència del feixisme i del nazisme en la dictadura franquista. Recull
els aspectes ideològics més lligats entre aquestes dictadures totalitàries.
5 La col·laboració d’Espanya amb l’Eix
durant la Segona Guerra Mundial. Detalla l’ajuda militar i econòmica del franquisme als països de l’Eix.
6 Les deportacions d’exiliats republicans des de França fins a l’Espanya
franquista. Destaca la deportació de milers de republicans, entre ells, el president de la Generalitat Lluís Companys.
7 La deportació dels republicans als
camps nazis. Exposa la continuació de
la tragèdia de milers de refugiats republicans.
8 La política franquista en relació amb
els refugiats de guerra. Mostra els esforços d’alguns diplomàtics aïllats per a
salvar jueus de l’holocaust.
9 Neutralitat, no-bel·ligerància i retorn
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a la neutralitat. Recull els diferents canvis estratègics de l’Espanya franquista
durant la Segona Guerra Mundial.
10 La División Azul i la Legión Azul.
L’ajuda militar de Franco a l’Eix
11 Els mitjans de comunicació i la guerra. Mostra el suport propagandístic del
franquisme als països de l’Eix.
12 Els exiliats republicans i la Segona
Guerra Mundial. Exposa les esperances
republicanes d’acabar amb la dictadura
franquista.
13 La fi de la guerra mundial. Espanya,
aïllada internacionalment. Detalla el
període en què el règim franquista va fer
tot el possible per a desvincular-se dels
països de l’Eix derrotats durant la Segona Guerra Mundial.
14 La guerra freda salva Franco. Reflecteix la integració internacional de l’Espanya franquista per part dels EUA amb
l’objectiu de lluitar contra “l’amenaça
del comunisme soviètic”.
D’altra banda, i per finalitzar, pel que
fa a aspectes merament estadístics,
al Memorial ens van informar que, de
manera presencial, han passat per
l’exposició més de 375 persones amb
una expectativa de creixement important en els mesos següents. Des
de l’Associació podem fer constància
d’aquesta meravellosa activitat cultural i aconsellar-vos ferventment de
visitar-la.
Animeu-vos!
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De l’arxiu a l’arxiver

Alberto de Miguel Bello
Gestor de Archivo- Grupo Caixabank

Vaig arribar aquí volent ser periodista i
perquè em vaig quedar a una dècima de
la nota de tall. Per això i per la meva mare,
que, per alguna raó que no arribo a comprendre, tenia una fe cega en la nostra
professió.
Era jove, volia acabar la diplomatura de
l’antiga Biblioteconomia i saltar a Periodisme, però va ser durant el transcurs de
les meves primeres pràctiques en la secció de documentació gràfica d’un mitjà de
comunicació, que la informació i la nostra
professió em van captivar... Ràpidament
em vaig decantar per “l’altre costat” de la
comunicació: el que no es veu, el costat
fosc de la informació.
És curiós aquest negoci en què ens movem. En vint anys he vist una mica de
tot en l’empresa privada. Hem estat activament partícips d’una època digital
pionera que ha canviat l’ampli espectre
del coneixement, i mentre tot aquest
procés succeïa, per contra, professionalment hem hagut de recórrer un camí dur
i difícil, del qual ara comencem a veure
els resultats positius, fruit de l’ADN mil·
lenari de Cal·límac; aquest àcid nucleic
d’instruccions documentals genètiques
que flueix sense parar en el nostre ofici.
Avui tinc la sort de treballar en una empresa que aposta per la nostra feina, que
vol encaixar i adaptar el nostre coneixe-

ment al benefici comú. Aquesta feina
ens manté joves (o això crec). Treballant
al capdavant de la gestió documental
d’Ercros i, actualment, de Caixabank, he
pogut conèixer els professionals més talentosos del sector. També moltes de les
persones més compromeses amb la seva
professió, que m’han ajudat aportant-me
tot tipus de consciència empresarial.
I és que l’empresa, el món empresarial,
és el pastís d’informació que tots volen,
un món apassionant en què la intel·ligència corporativa és el nostre leitmotiv.
En les organitzacions privades treballem
buscant una solució a dos objectius prioritaris: el flux del coneixement i el control
de la informació. Fem servir criteris i conceptes arxivístics adaptats als circuits, a
la tecnologia, a la immediatesa de resultats i a la reducció de costos empresarials.
Els documentalistes hem hagut d’anar
reinventant el nostre ofici en múltiples
ocasions, i avui més que mai és necessari readaptar-nos als contextos globals
futurs de la informació i les seves circumstàncies. Ens trobem immersos en
un canvi crucial en la nostra professió, en
un punt de no retorn –i és precisament
on necessitem ser.
És un bon moment per a fer balanç, repassar el camí recorregut aquests dar-

rers anys en les organitzacions i esbossar els reptes que tenim al endavant. Determinar, de manera decidida, quin camí
hem de seguir. Tanmateix, és imprescindible tenir present que actualment
treballem, tot i que pugui no semblar-ho,
en un sector hípercompetitiu. No estem
sols, ni som els únics gurus moderns de
la informació, de fet existeixen gestors d’
informació per tot arreu en aquest nou
ordre. Però, no som tan diferents d’ells. O
sí ho som?
Al meu parer, reunim dues qualitats innates i imprescindibles en el món del coneixement actual (que els nostres veïns de
professió encara no han estat capaços
de generar): multidisciplinarietat i fiabilitat estructural de la professió.
Fem un cop d’ull a unes quantes fites
aconseguides.
Fa milers d’anys que coordinem i organitzem la informació del món, hem
après i nodrit la nostra professió de tots
els sectors d’activitat, hem investigat,
comunicat, format i implementat tecnologies pioneres de discerniment. No em
ve al cap ningú més preparat, modulat i
orientat envers les necessitats de gestió
del coneixement actual que els gestors
d’informació que engendren les nostres
aules universitàries. Potser ens trobem
lluny de l’interès del món anglosaxó per
la figura del Document Controller, però
també és cert que cada dia, cada hora i
cada minut que passa dins l’empresa privada, guanya més importància la figura
del gestor de continguts.
Seguint en aquesta mateixa línia, sense
un bon gestor, una bona tecnologia val
ben poc o res, i fins pot arribar a crear una
bretxa digital en la mateixa organització.
Aquesta certesa es fa cada cop més palesa amb l’experiència i els errors comesos en les implantacions digitals dins de
les empreses. Fins fa pocs anys la cosa
tenia broma. D’una banda, volien el millor
del millor en tecnologia, però d’altra ban-
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da desitjaven pagar una porqueria (permeteu-me el vulgarisme) per un equip
d’empleats qualificats, capaç i talentós.
Aquest panorama ha canviat. Gràcies
principalment a la persistència dels nostres professionals, així com a diversos
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factors i sinergies que es van generant.
Actualment, tant la societat com les empreses, tornen a tenir la visió exhaustiva
i sistematitzada de la informació que
semblaven haver perdut amb el boom de
la tecnologia.

Al final, como veieu i pels inputs que ens
arriben del mercat, sembla que tornem a
guanyar la batalla. Anem abandonant el
costat fosc de la informació i emprenem
el nou camí laboral de prestigi reconegut
a les institucions i a les empreses.

Jornada d’Estudi i Debat
•Explicació de l’evolució de l’Estudi del
Mercat Laboral dels arxivers i gestors de
documents de l’any 2016, per part de les
vocalies de Recerca i Treball
•Anàlisi, per part de la Vocalia de Serveis,
de les opcions de promoció que brinda
l’AAC-GD a les empreses patrocinadores
•Exposició, per part de les vocalies de Comunicació i Difusió, de les principals activitats i projectes que estan duent a terme.

•Presentació del les principals actuacions desenvolupades per les vocalies de
Formació i Activitats
•Detall de les principals reunions institucionals planificades per als mesos vinents.

La junta informa

SESSIÓ 4/2016
• Presentació de l’estat de comptes en
data d’abril de 2016
• Explicació de l’estat en què es troba la
memòria d’activitats del 2015 i la documentació preparatòria de l’Assemblea
General de Socis de 2016, que es portarà
a terme en el marc de la Jornada d’Estudi
i Debat
•Exposició del programa definitiu de la
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