Informatiu
Juny 2016 de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents
de Catalunya

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

Butlletí 137
www.arxivers.com

Jornada d’Estudi i Debat 2016
• Model de maduresa per a la transparència i
la gestió documental
• XII Jornada d’Estudi i Debat. “Assolir la
transparència: a qui pertoca?”
Destaquem
• Difusió i arxius: activitats amb motiu

Juny 2016

de la celebració del Dia i la Setmana
Internacional dels Arxius
• II Forum des Archivistes. Meta/morphoses
• L’avaluació de documents. Com gestionar
els valors
• Locus Amoenus: documents i patrimoni urbà
• Crònica del curs “Taller d’implantació d’un
sistema de gestió documental”

La proposta
• El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta
anys

Editorial

Per una coalició pro accés
XII Jornada d’Estudi i Debat sobre Transparència i Arxius
El passat dia 25 de maig vàrem celebrar la trobada habitual de
l’AAC l’any que no hi ha Congrés. Ja fa dotze jornades que demostrem la forta vitalitat que té la professió per a continuar aprenent
i renovant els seus coneixements. Lligat amb el 8è Laboratori
d’Arxius Municipals, la Jornada d’enguany volia continuar aprofundint en les implicacions de la legislació sobre transparència i
accés a la informació en l’activitat diària dels nostres professionals. No va decebre, en primer lloc per l’extraordinària afluència.
Vàrem cobrir totes les places disponibles i malauradament va
quedar gent en llista d’espera. Haurem de començar a redimensionar les jornades si volem que tothom hi tingui cabuda i que,
sobretot, no sigui un espai merament endogàmic, sinó que s’obri
a altres col·lectius amb qui treballem estretament. I és que la
publicitat activa i el dret d’accés o seran transversals i
interdisciplinaris o no seran.
Això és el que volíem que es
reflectís durant tota la jornada donant veu a molts agents
diferents, juristes, gestors de
documents, tecnòlegs i polítics.
En aquest sentit, els debats
que van suscitar les diferents taules rodones van
exhaurir els temps previstos
i fins i tot es van allargar a les
pauses. No sense puntes de

crítica i sorpresa. Una de les coses que es van veient dia rere dia
és que hi ha aspectes que no estan consensuats. Així, el nou règim d’accés que ha de derivar de les noves lleis no sembla que
vagi en la direcció que havia anat fins ara, cosa que demostra una
disparitat d’opinions a la qual potser no estàvem acostumats. La
part positiva és que en la provisió d’accés a la informació pública
ja no estem sols i que ara hi ha nous agents que ho volen veure
d’una altra manera. Caldrà trobar, però, un encaix. Nosaltres escoltant i explicant com ho hem fet sempre però sense renunciar
a adaptar-nos al nou medi. Els altres agents reconeixent els valors de la feina feta fins ara per la CNAATD, per exemple, la seva
capacitat normativa, el valor de les TAAD i el valor del raonament
col·legiat. No podem partir de posicions extremistes. Així es va
fer veure durant el tràmit de
la Llei de transparència; ara
hem de continuar predicant
amb l’exemple i amb el nostre bon criteri. Bàsicament
perquè si es comet l’error
de deixar-nos de banda, el
sistema col·lapsarà. La consideració que ara sembla
predominant que l’eliminació documental ha de ser revisada de dalt a baix perquè
perjudica el dret d’accés a la
informació eliminada és a totes llums una apreciació naïf
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i gens madurada, fruit d’una manca de coneixement de context i
de realisme important. I en aquest punt hem d’explicar-nos i explicar-nos molt millor, perquè el plantejament es densifiqui molt
més i sigui més acurat i just.
Un altre aspecte interessant és la consideració política que de
mica en mica es va prenent sobre la força de la gestió documental.
Es va arribar a dir sense por que els arxius i la gestió documental
necessiten, a la llum de la nova legislació, una posició clarament
més transversal i menys escorada en l’àmbit del patrimoni cultural. I no ho deia la professió, sinó significats polítics i alts càrrecs
de la mateixa Generalitat. No és gratuït que estigui passant això i
demostra que el missatge que des de fa molts anys defensa bona
part de la professió ja està traspassant aquesta capa i està arribant
a on es poden prendre decisions. Demanem més convicció a la voluntat política per a facilitar aquest canvi, però mentrestant el nostre discurs i el nostre exemple han de ser creïbles i convincents de
totes passades, sense hesitacions.
Model de maduresa en gestió documental per a la transparència
De la Jornada d’Estudi i Debat en va destacar la presentació en
primícia del Model de maduresa en gestió documental per a la
transparència. Es tracta d’un sistema d’indicadors que permet
avaluar quin nivell de connexió té el sistema de gestió documental d’una organització en relació amb la publicitat activa. Parteix
del principi fonamental que qualsevol informació que sigui objecte de publicitat activa ha de poder estar vinculada amb la seva
font original i que aquesta ha d’estar gestionada per un sistema
de gestió documental i accessible en tot moment com a fonament d’autenticitat, integritat i credibilitat. Aquesta vinculació no
és una exigència estrictament professional, sinó que és una exigència sobretot legal, que a hores d’ara no acaba d’arrelar en les
administracions catalanes. El Model vol ajudar a fer que els subjectes obligats per la Llei de transparència millorin els seus sistemes a fi d’aportar dades, informació i documents de qualitat.
Aquest producte es presentarà en exclusiva i en obert el dia 9 de
juny i es distribuirà a un gran nombre d’agents, professionals i no
professionals. Serà, per tant, ofert en exposició pública perquè
pugui ser analitzat per experts i no experts, i pugui ser millorat en
un procés participatiu. Del resultat d’aquest procés en sortirà el
model definitiu que començarem a posar en pràctica per, a continuació, poder començar a presentar resultats d’aquesta avaluació l’any 2017. Aquest model es vol afegir als diferents models
d’indicadors que avaluen la transparència a Catalunya, entre els
més coneguts i adoptats dels quals hi ha els de Transparència
Internacional i Infoparticipa, però el nostre és el primer a tot el
país que va una mica més enllà de la publicitat activa i vol una
fotografia més densa de com estan gestionant la informació les
organitzacions. Aquesta és una aposta ferma de l’AAC i hi continuarem treballant.
Abast del conveni subscrit amb la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de
Catalunya
En la línia d’enfortir els llaços amb la multiplicitat d’agents que
participen a escala legislativa, organitzativa i formativa en matèria de transparència i accés a la informació, hem d’emmarcar
el conveni subscrit amb les dues entitats municipalistes de Catalunya. La xarxa de municipis que articulen és molt important i
la seva credibilitat, més encara. S’ha obert un espai de col·labo-
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ració en la transferència de coneixement, en l’organització d’activitats formatives i en la difusió dels valors professionals dels
arxivers i gestors de documents molt positiu. En aquest sentit,
l’FMC ha participat en la Jornada d’Estudi i Debat, s’ha adherit institucionalment a la Declaració Universal sobre els Arxius i l’ACM
ha realitzat una moció d’adopció a la DUA que ha enviat a tots
els municipis de Catalunya perquè el debat sobre els arxius estigui present en un munt de plens. La col·laboració anirà a més.
En aquest sentit, aquest acord s’emmarca dins l’estratègia que
l’AAC ha iniciat el 2016 de crear una coalició pro accés. Es tracta
de sumar a tots els agents necessaris en la provisió d’accés a la
informació i a tots els que tenen una capacitat d’influència i un
abast territorial important. Aquest conveni se suma al ja signat el
2014 amb l’Oficina Antifrau de Catalunya i sobretot amb un seguit de documents que estem treballant per a aquest 2016 i que
esperem que es vagin podent publicitar en els mesos vinents.
D’entrada també podem dir que s’està parlant amb tothom, així
hem mantingut reunions amb la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública, amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la Secretaria General de Transparència,
amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, amb la
Fundació Pi i Sunyer i properament amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya (COSITAL).
Reunions institucionals amb el Departament de Cultura
I evidentment ens hem reunit amb el Departament de Cultura.
El dia 23 de maig vàrem tenir reunió de la Comissió Permanent
del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental per preparar
l’ordre del dia del CNAGD que sembla que serà a finals de juliol.
Després de quatre hores llargues de conversa es van pactar tres
grans temes per a tractar: 1) la redacció d’un pla estratègic que
revisi de dalt a baix el Sistema d’Arxius de Catalunya; 2) la definició de les línies bàsiques per a un Pla Nacional de Preservació
Digital; 3) donar compliment a les línies estratègiques aprovades el passat 11 de juliol de 2015 i fer-ne un seguiment periòdic.
Sens dubte el primer de tots és especialment sensible perquè
és una petició que l’AAC està fent almenys des de l’1 d’octubre
de 2013 i finalment s’ha vist la necessitat d’afrontar-la amb força. S’està estudiant en quin termini i com es finançarà aquesta
acció, i s’espera que en el proper CNAGD ja es pugui crear el grup
d’experts i determinar el termini, de no més de sis mesos, per a
abordar aquest document fonamental per a adaptar els arxius i
la gestió documental d’aquest país al lloc que li pertoca davant
el progressiu esgotament de les previsions de la Llei 13/2001
d’arxius i gestió documental.
El dia 2 de juny vam tenir reunió amb el conseller Santi Vila.
Es va mostrar molt amatent a la necessitat de transversalitat i
capacitat d’incidència dels arxius en matèria d’accés a la informació i administració digital. Així mateix, ens va exposar com es
volia tirar endavant el Registre d’Arxius de Catalunya i com es
volia completar el Mapa d’Arxius de Catalunya. I vam mantenir
una conversa franca sobre temes relacionats amb la necessitat
d’enfortir l’organigrama. Una primera conversa que va lligada
amb les ja realitzades amb la Direcció General. Els acords han de
culminar en aquest CNAGD de finals de juliol per no demorar més
certa presa de decisions. El màxim de portes obertes i la màxima
empatia possible per a trobar un acord nacional de llarg abast en
matèria d’arxius i gestió documental. Així ho esperem.
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Jornada d’Estudi
i Debat 2016

Model de maduresa per a la transparència i la gestió documental
Grup de Treball de Dades i Transparència

En la segona meitat del 2014, l’AAC-GD va
contactar amb un seguit de persones per
a configurar un grup de treball que estudiés la producció de materials que mostressin la vinculació de la gestió documental amb la transparència, concepte
que en aquella època ja estava agafant
molta volada. Aquest moviment tenia
l’ull posat en la futura aprovació de la Llei
19/2014, el 29 de desembre, que havia
de regular un sector, el de la gestió i l’accés a la informació, en què els arxivers
tenim una tradició i expertesa que cal defensar i donar a conèixer. Fins a quin punt
calia defensar-la ho estem comprovant
ara, després de veure de quina manera
s’està desplegant la normativa i com la
veu dels arxivers continua esmorteïda
entre tant de soroll mediàtic i tant d’expert en transparència que ha sortit d’un
dia per l’altre.
El grup de treball va quedar constituït per
Carla Meinhardt, Anahí Casadesús, Alan
Capellades, Aniol Maria i Santi Lopera. El
ritme de reunions, en un principi vacil·
lant, es va anar incrementant a partir del
moment en què es va definir el projecte
principal que havia d’aglutinar els esforços. Altres idees han sorgit i han quedat
aparcades per a un futur estudi i desplegament, com ara una graella de valoració
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d’un sistema de gestió documental o un
quadre de classificació per a la publicitat
activa. Ara bé, des de finals del 2015 el
grup es concentra en el desenvolupament del Model de maduresa per a la
transparència i la gestió documental.
Aquest model de maduresa s’estructura
amb indicadors que permeten aprovar
els diferents graus de compliment de la
transparència, com ara la publicitat activa, l’ús d’eines tecnològiques avançades,
l’optimització de la gestió de la informació i el grau d’implicació de les organitzacions. Un gruix important dels indicadors
estan dedicats a la gestió documental,
de fet, la totalitat d’aquests indicadors
estan elaborats des de la visió transversal que proporciona la gestió documental. A vegades, propostes tècniques pequen d’excés o de plasmar els màxims en
les seves normatives, per aquest motiu
dins dels indicadors aportem exemples
d’aplicació existents i que creiem modèlics, sense quedar-nos només en propostes que puguin semblar simbòliques i
inviables. Resumint, el Model que us presentem vol assolir mitjançant propostes
tècniques una doble finalitat:
1. La transparència, com l’entenem
nosaltres, no és fer propaganda, ni soluciona la corrupció per si sola.

2. L’accés a informació pública ha de ser
una realitat permanent i sostenible en el
temps.
Cal apuntar que aquest model de transparència és una proposta en construcció.
Serà inevitable que en la posada en pràctica del Model trobem alguns indicadors
susceptibles de ser modificats, ja sigui
en relació amb el seu contingut o amb la
seva puntuació. És per això que posem a
disposició dels professionals de la gestió
documental el Model de maduresa per a
la transparència i la gestió documental,
amb l’objectiu que sigui utilitzat, difós i
millorat.
Si formeu part d’un projecte de transparència en la vostra organització i el
màxim responsable llueix orgullós la
medalla de la darrera avaluació externa, presenteu-li els resultats, segur que
germinarà en el seu interior la llavor de
la incertesa per acabar formulant-se la
pregunta següent: “potser no ho estem
fent tan bé com ens pensàvem?”. L’altra alternativa és mantenir-se passiu
davant d’un projecte condemnat a la inoperància i a la manipulació política dels
documents públics. Com a grup professional implicat amb el servei a la societat no
podem mirar cap a una altra banda. Com
havia dit recentment Vicenç Ruiz, adap-
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tant una cita de Gramsci, “El ciutadà ja no
ha d’assaltar el poder des de la trinxera,
només cal que truqui a la porta de l’arxiu,
que l’arxiver li obrirà la porta per a prendre el poder”.
Al marge de l’èpica i tornant a la realitat pragmàtica, creiem que l’ocasió de
presentar el Model arriba, doncs, en un
moment en què tots estem saturats
de la paraula transparència. Alguns, no
sense raó, manifesten, queixosos, que
no és més que un intent de la classe
política de millorar la seva imatge sense fer canvis importants. Aquest fet
ha estat denunciat en el 9è Laboratori
d’Arxius Municipals. Ens va complaure

que el ponent que obria l’acte, Manuel
Villoria, reconegués que els indicadors
per a l’avaluació de la transparència que
utilitzava la fundació Transparència Internacional eren insuficients, i que en
tot cas caldria reformular-los, sobretot
en matèria de gestió documental. Diversos casos de corrupció, enumerats per
un altre ponent del 9è Laboratori, David
Fernández, s’havien produït en ajuntaments que havien rebut la màxima
puntuació en els indicadors de Transparència Internacional. És obvi que tot
plegat no és fruit de la casualitat, sinó
el símptoma que no s’està fent tot d’allò
més bé. Per tots aquests motius, cre-
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iem que el Model de maduresa per a la
transparència i la gestió documental és
la resposta a una necessitat: trencar
amb el model actual de transparència
que s’apropa de manera preocupant al
lema gatopardià “canviar-ho tot perquè
tot continuï igual”.
En la nostra mà està, com a professió,
creure en la transparència a fons, no llençar la tovallola i continuar reivindicant
l’ús del nostre coneixement tècnic com
a garantia d’un desplegament honest de
la transparència. Serveixi aquest Model
com a prova de la validesa i actualitat de
la gestió documental, i com a un nou pas
en la lluita per a defensar la professió.

XII Jornada d’Estudi i Debat. “Assolir la transparència: a qui
pertoca?”
Vicenç Conde Balderas

El 25 de maig es va celebrar al Museu
Marítim de Barcelona la 12a edició de les
Jornades d’Estudi i Debat de l’Associació.
L’objectiu d’enguany era respondre a la
pregunta “Assolir la transparència: a qui
pertoca?” o, si més no, intentar-ho.
La Jornada es va estructurar en tres
taules rodones dedicades a debatre sobre
la coordinació institucional, la voluntat
política i el treball col·laboratiu dels
diferents perfils professionals implicats,
respectivament. Abans, però, va tenir lloc
la presentació del Model de maduresa en
gestió documental per a la transparència,
a càrrec del Grup de Treball Dades i
Transparència de l’AAC-GD. En aquest
mateix butlletí trobareu informació més
extensa del model proposat.

La primera taula rodona va reunir la
presidenta de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Documentació Pública,
la Sra. Elisabet Samarra i Gallego; el cap
d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, el Sr. Carles San José i
Amat, i el secretari de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental, el
Sr. Lluís Cermeno, per a debatre sobre
la “Coordinació institucional per al
règim d’accés”, moderats per la vocal de
relacions institucionals de l’Associació,
la Sra. Dolors Visa i Oró. Va obrir la taula
la Sra. Samarra, que explicà el canvi
de paradigma que representa la Llei
19/2014 de transparència, accés a la
informació i bon govern, ja que queden
superats els límits normatius que

circumscrivien la informació a la recollida
en els documents que formaven part
de l’expedient, ara cal tenir en compte
també les dades recollides durant tot
el procediment. Va recordar l’article
19.3, que obliga a tenir un sistema de
gestió documental, fonamental per a la
preservació correcta de la informació. El
Sr. San José va recordar que el dret a la
protecció de les dades personals és un
dret fonamental que col·lideix amb el
d’accés, per la qual cosa la Llei 19/2014
introdueix l’obligació de ponderar i
motivar les resolucions d’accés. Es fa
necessària, doncs, la coordinació entre
els agents implicats en la transparència
per a donar respostes homogènies
i evitar la vulneració de drets. El Sr.
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Cermeno va reivindicar la feina de CNAATD
i va proposar incorporar les TAAD a la web
de transparència per a informar sobre les
limitacions d’accés; va defensar-les com
a font per a les unitats d’informació per a
ajudar a la ponderació o com a element
de publicitat activa que afavoreix
l’automatització de la disponibilitat de la
documentació.
En el moment del debat, des de la
taula es va recordar que l’objectiu de
la Llei de transparència és controlar
l’Administració i no els ciutadans, i que
accés no vol dir divulgació, ja que és la
persona sol·licitant l’única responsable
de l’ús de la informació a què té accés.
D’altra banda, van aconsellar motivar
l’accés perquè ajuda l’òrgan decisor
a ponderar millor, i van assenyalar
que no hi ha limitacions pel que fa als
usos dels diferents canals d’accés a la
informació. Com a colofó, la presidenta
de la CGAIP va provocar la reacció dels
assistents en afirmar que les TAAD no
poden establir un règim general d’accés,
perquè això crearia expectatives en el
ciutadà que poden col·lisionar amb el
Dret, i tampoc no es poden aplicar de
manera automàtica. Per últim, coincidint
amb el Sr. Cermeno, va recordar que cal
revisar el Decret 13/2008 sobre accés,
avaluació i tria de documents per a donar
garanties jurídiques als arxivers.
La segona taula rodona va ser moderada
per la periodista de dades Diana
Corominas. Hi van participar el Sr. Jordi
Foz i Dalmau, secretari de Transparència
i Govern Obert de la Generalitat; el Sr.
Joan Antoni Llinares i Gómez, gerent de
Coordinació i Recursos de l’Ajuntament
de Barcelona, i el Sr. Michael Donaldson,
assessor de Coordinació i Planificació
Estratègica de l’Ajuntament de Gavà. El
tema per a debatre fou “Transparència
i arxius: qüestió de voluntat política”.
El Sr. Donaldson va expressar el seu
pessimisme davant una normativa
inabastable i la manca d’una cultura de
la transparència, molt especialment
a l’Administració, que l’entén com una
amenaça; la Llei de transparència no té
en compte la realitat municipal i està
alimentant la burocratització amb la
creació dels portals que només busquen
cobrir l’expedient. Va apostar per canviar
el model organitzatiu i de cultura d’allò
que és públic i aprofitar la transparència
com una oportunitat per a fer pedagogia
i retre comptes, cosa que pot afavorir

l’acostament de l’Administració a la
ciutadania. El Sr. Llinares va explicar el
model de l’Ajuntament de Barcelona,
que ha creat un departament concret,
una xarxa de referència i el Consell
per a la Transparència que incorpora
l’arxiver en cap. La filosofia que hi ha al
darrere és que la transparència és el
reconeixement d’un dret i s’ha de dotar
de les eines necessàries per a fer-la
possible i recuperar la confiança de la
ciutadania. El Sr. Jordi Foz va coincidir
en la necessitat de fer canvis culturals
–tot i que no són ràpids– i en el fet que
cal un lideratge potent i constància per
a vèncer les resistències internes; fan
falta recursos i gestionar, i cal alinear
les polítiques de transparència amb els
codis de bona conducta i la potenciació
de la participació. Tots tres van coincidir
en el fet que el sistema de transparència
no s’entén sense un sistema de gestió
documental que el faci sostenible, fiable
i rigorós.
La Sra. Corominas va animar el debat
preguntant directament sobre la gestió
documental, la qual cosa va deixar en
evidència la manca de recursos que
s’hi destinen, ja sigui amb l’excusa de la
crisi, del buidatge de contingut polític de
l’Administració local o pel fet d’ignorar la
posició troncal que té en el sistema. Per
als ponents, l’Administració electrònica
és una oportunitat de millora, invertir
en gestió documental repercuteix en
una disponibilitat millor de recursos,
amb la qual cosa la transparència
surt barata. Pressionat pel públic, el
Sr. Foz va reconèixer la necessitat de
replantejar la posició estratègica de la
gestió documental dins de l’organigrama
de la Generalitat de Catalunya.
Preguntats sobre règim sancionador,
des de la Generalitat se’n va defensar
el funcionament, des de l’Ajuntament
de Barcelona van explicar que estan
treballant en el reglament, però entenen
que és un tema complex per com s’ha
articulat en la Llei. El Sr. Donaldson,
en canvi, apuntà altres alternatives,
com ara la potenciació de l’ús, l’aposta
per a l’ètica pública i per a apoderar la
ciutadania. Per últim, la moderadora va
connectar plenament amb l’audiència
en exigir als polítics invertir més en el
back office i no tant en els portals, i va fer
seva una reivindicació de la professió: la
creació de la Direcció General d’Arxius i
Gestió de Documents.
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La darrera taula la va moderar el Sr. Joan
Pérez Ventanyol, arxiver del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, i va
comptar amb la Sra. Aurora Corral García,
vicepresidenta del Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Barcelona (CSITAL); la
Sra. Judith Aguas, responsable del
Servei de Transparència del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya
(CAOC); el Sr. Jaume Magre i Ferran,
director de la Fundació Pi-Sunyer, i el
Sr. Bruno González Valdelièvre, director
d’anàlisi de l’Oficina Antifrau. L’objectiu
de la taula fou “Conèixer la visió del hub
de professionals de la transparència”. La
Sra. Aurora Corral va fer una crítica a la
Llei de transparència, atès que no té en
compte la diversitat del món local i les
diferències de disponibilitat de recursos
entre els diferents tipus d’ens, cosa
que suposa una sobrecàrrega d’aquells
de proporcions més petites; a més,
sense un reglament i sense el suport
dels ens supramunicipals, no poden
respondre a les exigències que se’ls
planteja. Va destacar, però, que era una
oportunitat per a endreçar procediments,
estandarditzar models i iniciar una millora
de les organitzacions amb la integració
dels procediments administratius des
de grups interdisciplinaris formats per
secretaries, tecnòlegs i arxivers. La
Sra. Aguas va explicar l’eina tecnològica
del CAOC de suport als ens locals, que
recull la seu electrònica, el portal de
transparència i el de dades obertes. És
un producte que pot evolucionar, que
pot donar resposta als diferents tipus
d’usuaris i que ja s’ha implantat en el
88% d’ajuntaments de Catalunya. Com a
reptes futurs va assenyalar aconseguir
que se’n faci ús, que els ens organitzin la
informació, que millorin la qualitat de les
dades i les actualitzin i que adoptin la visió
de la ciutadania. El Sr. Magre va explicar
l’encàrrec rebut del Síndic de Greuges de
recollir informació sobre l’aplicació de la
Llei per al seu informe anual. Va teoritzar
sobre com, davant la pèrdua de confiança
de la ciutadania, el poder ha respost
oferint transparència. De fet, va donar a
entendre que la Llei és una oportunitat
que s’ha donat a si mateix el poder per a
reorganitzar-se i tornar-se més eficient
administrativament. Va criticar la Llei per
obviar la burocràcia de l’Administració
i no disposar d’un reglament per a
afrontar el canvi de paradigma. En
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l’última intervenció, el Sr. González va
explicar com d’interrelacionades estan
la transparència i la lluita contra el frau.
Va destacar la manca de criteris de
ponderació per a l’aplicació de la Llei i com,
a parer seu, es va perdre l’oportunitat de
fer de la transparència un dret fonamental
per equiparar-lo al de la privacitat.
Després d’un debat molt animat,

el moderador va recollir les idees
fonamentals que havien sorgit: els
indicadors de transparència per si sols no
fan una Administració més transparent;
la Llei és una oportunitat per a canviar la
forma de treballar a les administracions;
cal una major conscienciació de la
necessitat de disposar d’un sistema
de gestió documental; cal normalitzar
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nomenclatura per a fer més àgil el treball
entre els diferents agents implicats, i cal
reforçar el paper de la CNAATD.
Per a concloure aquesta ressenya,
només ens resta assenyalar que va ser
una jornada intensa, amb moments
apassionats, i que va fer ple d’assistents,
malgrat que semblava reiteratiu tornar a
parlar, un cop més, de la transparència.

Destaquem

Difusió i arxius: activitats amb motiu de la celebració
del Dia i la Setmana Internacional dels Arxius
David Garcia Salazar

El dia 9 de juny de 1948 la UNESCO va
crear l’International Council of Archives,
Consell Internacional dels Arxius (ICA/
CIA). Des d’aleshores, se celebra arreu
del món el Dia Internacional dels Arxius.
La declaració oficial d’aquesta data
s’aprovà a la reunió anual del Consell
Executiu (ICA/CIA) que tingué lloc a Viena
el novembre del 2007. De la mateixa
manera, i accentuant la importància
d’aquesta data, els arxius solen celebrar
la Setmana Internacional dels Arxius
amb una sèrie d’activitats que posen en
relleu determinats valors de l’arxivística.
Aquests valors queden recollits a la
Declaració Universal dels Arxius (DUA), la
qual va ser aprovada per la UNESCO en la
36a Conferència General a París el 10 de
novembre de 2011. Fins al moment, cent
entitats s’han adherit a la Declaració, a
través de l’Associació d’Arxivers i Gestors
de Documents de Catalunya (AAC-GD).
En aquest sentit, un dels objectius del
Dia i la Setmana Internacional dels
Arxius recollits a la DUA és fomentar
“la diversitat dels arxius per deixar
constància del conjunt d’activitats de
la humanitat”. Des de l’Associació, us
proposem una sèrie d’activitats que
organitzen diversos arxius a casa nostra,
entre les quals destaquem les següents.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, situat
a la plaça Pons i Clerch, 2, 2a planta,

en commemoració de la Setmana
Internacional dels Arxius, organitza una
exposició anomenada “De mur a mur”.
Es tracta d’un exposició de fotografies
de pintades als murs de la ciutat entre
els anys 1974 i 1977, basada en el llibre
Pintades: de Puig Antic al Referèndum,
editat a Barcelona per La Gaia Ciència
l’any 1977, amb fotografies de Lluís
Casellas, Cristina Zelich, Enric de Santos,
Joan Fontcuberta, Ramon Pi, Jaume
Rodri, Salvador Obiols i Manel Úbeda, i
textos de Jaume Rodri, integrants de Foto
FAD. L’exposició forma part del Festival
de Fotografia Documental Docfield>
2016. Per a obtenir més informació
podeu trucar al telèfon 93 256 34 20,
enviar un missatge a arxiufotografic@
bcn.cat, o visitar la pàgina web indicada.
La inauguració serà el 15 de juny a les

19.00 hores i es podrà visitar fins al
setembre de 2016.
Arxiu Municipal de Girona (AMGi)
Aquest any, l’Arxiu Municipal de Girona
(AMGi) realitzarà una conferènciatertúlia amb el títol “Àvies, avis i altra
parentela. Eines i estratègies per a la
recerca genealògica”, a càrrec de David
Moré Aguirre, arxiver municipal de Tossa
de Mar, historiador i especialista en
genealogia. Aquesta conferència tindrà
lloc el mateix Dia Internacional dels
Arxius, és a dir, el 9 de juny a les 19.00
hores. L’objectiu de la conferència és
oferir informació general sobre la recerca
genealògica incidint especialment en
la documentació de l’Arxiu Municipal de
Girona i del Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI), a més dels recursos
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d’informació que ofereix l’Arxiu a la seva
pàgina web, on podreu trobar informació
més ampliada.
Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)
Durant la Setmana Internacional dels
Arxius, l’Arxiu Municipal de Granollers
(AMGr) organitza una sèrie d’activitats
entorn del bombardeig més significatiu
que va patir la ciutat durant la Guerra
Civil Espanyola i el seu 78è aniversari.
Concretament, durà a terme les activitats
següents:
- Jornada de portes obertes i mostra de
documents entorn del bombardeig del 31
de maig de 1938. Els dies 8 i 9 de juny
en horari de tarda i matí, respectivament.
- Presentació del projecte “31 de maig de
1938, relats d’un bombardeig”. El dia 9
de juny a les 18 hores.
- Exposició del document del mes de
juny “Fotografia de la Porxada de les
conseqüències del bombardeig, del 14
de juny de 1938”.
Per a obtenir més informació, podeu
trucar al telèfon 93 842 67 62 o visitar la
pàgina web de l’arxiu.
Arxiu Històric de Sabadell (AHS)
Tal com ve realitzant en els darrers
anys, l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS)
celebra el Dia Internacional dels Arxius
amb l’organització d’una “Visita guiada
a la Casa Ponsà, seu des de fa més
de trenta anys de l’Arxiu Històric de
Sabadell (AHS)”. El recorregut de la
visita pretén mostrar les instal·lacions
i equipaments arxivístics de la ciutat,
posant especial atenció en aquelles
àrees per les quals habitualment els
usuaris de l’Arxiu no poden transitar. La
presentació té lloc als diferents espais
de la casa, i s’aprofita la ubicació del
personal tècnic assignat a les diferents
seccions de l’Arxiu per a explicar
quina és la feina que desenvolupen,
i quin és el paper que té l’arxiu dins
l’engranatge municipal (tant a escala
administrativa, com de motor de la
cultura i la investigació històrica de la
ciutat). El recorregut per la casa explica
les quatre funcions bàsiques que té
atribuïdes l’arxiu (captació de fons,
descripció i classificació, conservació
i difusió) i dóna a conèixer quins són
els fons documentals que es conserven
a l’AHS, des del fons municipal (arxiu
administratiu inclòs) fins a fons com
els personals, d’empreses, notarials,

de l’Administració reial i senyorial,
religiosos, etc., incloses també les
col·leccions hemerogràfiques i la
biblioteca local. Per a obtenir més
informació i fer la reserva de la visita,
podeu trucar al telèfon 93 726 87 77 o
visitar la pàgina web.
Arxiu del Port de Tarragona
El proper dijous dia 9 de juny de 2016,
amb motiu del Dia Internacional dels
Arxius, l’Arxiu del Port de Tarragona
organitza novament l’activitat “Coneix
l’Arxiu amb el capità Apodaca”, una visita
teatralitzada, en què aquest personatge
portuari acosta la història del port
de Tarragona, i alhora ensenya com
funciona l’Arxiu, els fons que acull, les
condicions climàtiques de preservació
de la documentació, alguns documents,
els dipòsits i la Sala de Consulta, en
un recorregut amè que inclou també
l’exterior de l’edifici i la plaça dels Carros.
La iniciativa, engegada amb motiu
del 25è aniversari de l’arxiu portuari
el passat mes de novembre, va tenir
molt d’èxit de participació. L’activitat és
gratuïta, però l’aforament és limitat i cal
fer reserva prèvia escrivint un missatge
a arxiu@porttarragona.cat o trucant al
telèfon 977 25 94 00, extensió 5005, de
dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.
Els dies 2 i 3 de juliol es tornarà a repetir
com a cloenda dels actes de celebració
del 25è aniversari de l’Arxiu del Port que
s’han anat fent al llarg de l’any.
Arxiu Històric de Terrassa (Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental).
Amb la participació de la directora de l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa
(AMAT), Teresa Cardellach, com a moderadora de l’acte, l’Arxiu Històric de Terrassa (Arxiu Comarcal del Vallès Occidental) organitza una xerrada anomenada
“Arxius. Transparència i Societat”, sobre
les moltes implicacions d’un bon accés
a la informació de qualitat. Un periodista,
Pere Cardús, de Vilaweb, i un arxiver, Joan
Pérez Ventayol, del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, establiran un intercanvi dinàmic d’opinions i inquietuds al voltant de com miren de proporcionar informació als seus usuaris. Què demanen els
ciutadans als arxius? Què demanen el
periodistes? Com donen credibilitat a les
seves fonts els periodistes? Com doten
de qualitat i context els arxivers la seva
documentació? Com la posen a disposi-
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ció dels ciutadans? Es parlarà d’arxius
històrics, de Papers de Panamà i Wikileaks, de transparència i anticorrupció,
i de molt més. Si voleu gaudir d’aquesta
activitat, només cal que el Dia Internacional dels Arxius (9 de juny), a partir de les
19.00 hores, passeu pel carrer Baldrich,
núm. 268, de Terrassa. Per a obtenir més
informació, consulteu la pàgina web de
l’Arxiu.
Grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABE)
El Grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABE)
participa cada any en l’exposició virtual
que organitza i que s’exposa al seu bloc.
L’exposició virtual d’enguany, coincidint
amb el 80è aniversari de l’inici de la
Guerra Civil Espanyola, portarà per títol
“Un minut abans...”. Aquesta exposició
es presentarà el 4 de juny dins les
jornades “Memòries i Història. La recerca
sobre la Guerra Civil i la postguerra”, que
organitza el Museu d’Història de Sant
Feliu de Guíxols (4, 11 i 18 de juny).
També es presentarà el divendres 10 de
juny a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà,
a les 20.00 hores, juntament amb una
conferència del Dr. Marciano Cárdaba.
Per a obtenir més informació, seguiu els
enllaços indicats.
Grup d’Arxivers de Lleida (GALL)
El Grup d’Arxivers de Lleida (GALL) i
els arxius de les comarques de ponent
realitzen una gran varietat d’activitats
en commemoració del Dia Internacional
dels Arxius. Entre les més destacades
citem les següents:
- Jornada de portes obertes de 10.00 a
13.00 hores de l’Arxiu Diocesà de Lleida.
- Exposició “De l’enderroc de les muralles
de la ciutat de Lleida a l’obra de Josep
Fontseré: plànol geomètric de Lleida.
1865”. L’exposició s’inaugura el dia 8
de juny a les 13.30 hores al pati de La
Paeria, i romandrà oberta al públic fins al
16 de juny. Està organitzada per l’Arxiu
Municipal de Lleida.
- Jornada de portes obertes a Archiu
Generau d’Aran, que ofereix una “mostra
de documents sus es 25 ans dera
reinstauración deth Conselh Generau
d’Aran (1991-2016)”, i dues visites
guiades el 9 de juny (matí, a les 12.00
hores i tarda a les 18.00 hores).
- Xerrada a càrrec de la historiadora
M. Teresa Salat amb el títol “Troballes
curioses a l’Arxiu”, el dia 6 de juny a
les 19.00 hores, i un seguit de visites
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d’alumnes de 4t d’ESO de l’institut La
Segarra de Cervera els dies 9 i 10 de
juny. Propostes de l’Arxiu Comarcal de la
Segarra.
- Presentació de l’Arxiu Gavín del Centre
de Documentació Popular i Religiosa de
Catalunya el dia 9 de juny a les 18.30
hores. Proposta que duu a terme l’Arxiu
Comarcal de la Noguera.
Per a obtenir més informació, visiteu els
enllaços corresponents a pàgines web
dels arxius indicats anteriorment.
Arxivers sense fronteres
Arxivers sense Fronteres (AsF) també
organitza diverses activitats, com per
exemple una conferència anomenada
“Arxius i Drets Humans: 10 anys de
suport d’AsF a l’Arxiu Nacional Saharàui”,
a càrrec de Jordi Amigó, responsable

del projecte de suport a l’Arxiu Nacional
Saharàui d’Arxivers Sense Fronteres.
La conferència conté un to d’actualitat
després de la mort, el passat 31 de maig,
de Mohamad Abdelaziz, president de la
República Àrab Saharàui Democràtica.
Podeu trobar altres activitats als enllaços
anteriors de la nostra organització no
governamental.
Podeu ampliar la informació sobre les
diferents activitats que hem presentat
als llocs següents:
- Agenda d’actes recollida per la
Subdirecció General d’Arxius amb motiu
de la celebració del Dia Internacional dels
Arxius.
- Secció de l’AAC-GD Què puc fer als
arxius?, aplicació per a cercar activitats
i experiències didàctiques i de difusió,
que duen a terme els arxius catalans.
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També podeu usar-la per a introduir-hi
les activitats i experiències que voleu
donar a conèixer.
Finalment, demanem disculpes als
molts arxius exclosos d’aquest recull.
Evidentment, aquest és un petit tast
de les activitats que es realitzen durant
aquesta setmana. Si voleu difondre les
tasques i activitats que realitzeu al vostre
arxiu, a la secció de l’AAC-GD “Què puc fer
als arxius?”, anteriorment esmentada,
trobareu eines de gran utilitat.
Difondre què fem els arxivers i gestors de
documents és una de les moltes tasques
que exercim. Arxius de tothom i per a
tothom, per poder crear una societat més
culta, informada, independent i justa.
Animeu-vos a participar i difondre la
tasca que fem des dels arxius!

II Forum des Archivistes. Meta/morphoses.
Les archives, bouillons de culture numèriques
Troyes, 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2016
Teresa Cardellach i Marta Munuera

El proppassat mes de març vàrem tenir
la pensada d’assistir al Congrés de l’Associació d’Arxivers Francesos que es va
celebrar a la ciutat medieval de Troyes
(L’Aube), on també es va reunir el Comitè
de l’SPA (Secció d’Associacions Professionals del CIA/ICA), secció en la qual la nos-
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tra associació té un representant.
El títol eloqüent d’aquest II Fòrum d’Arxivers Francesos, “Metamorfosi. Els arxius,
escudella de la cultura electrònica”, remetia a la idea de la gran diversitat d’aspectes que com a professionals de l’arxivística hem d’afrontar en el marc de l’Ad-

ministració electrònica i en el món digital.
Es van celebrar nombroses conferències
paral·leles, tallers i taules rodones per a
debatre i reflexionar sobre temes d’interès i actualitat, com ara els següents:
- Com afrontar la marea de les dades
obertes (Open Data)
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- L’arxivament dels webs i la informació
de xarxes socials
- La conservació i preservació de les signatures electròniques
- Els projectes de descripció i indexació
participativa
- El paper dels arxivers i gestors de documents en la implementació de l’Administració electrònica
- Els projectes de digitalització i difusió
dels documents d’arxiu
- Transparència i protecció de dades personals
- Nous usos i explotació de la informació
de dades
En els tallers pràctics es treballaren temes molt específics de manera conjunta,
entre d’altres destaca el taller dedicat a
l’elaboració d’un model de metadades.
El Congrés va reunir uns 840 assistents
durant els tres dies que va durar, ja que
la inscripció es podia fer per a un sol dia,
dos dies o bé tot el Congrés. La majoria
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Per a saber-ne més
Podeu seguir l’historial del Congrés a Twitter: #AAFtroyes16
Web del Congrés:
http://forum2016.archivistes.org/blog/category/programme/
dels assistents eren francesos, però
també hi havia participants de Suïssa,
Bèlgica i el Canadà.
Durant el Congrés també es va celebrar
l’Assemblea General de l’AAF i es van canviar alguns càrrecs de la Junta Directiva.
Així, vàrem poder copsar que les preocupacions dels arxivers francesos són molt
semblants a les dels arxivers catalans, i
igual que també ho són les solucions que
es plantegen.
D’altra banda, hi havia una forta assistència de joves professionals, d’estudiants
i de joves amb dificultats per a trobar
oportunitats laborals després d’haver
acabat els estudis. En aquet sentit, ens
va semblar molt interessant la iniciativa

dels meta-coachs, un seguit de trobades
entre joves arxivers o estudiants amb
professionals veterans per a discutir i
plantejar temes entre ells. Aquesta pràctica es podria incloure entre les activitats
del nostre congrés.
Una altra iniciativa interessant del Congrés va ser la figura dels meta-reporters,
un grup de joves que animaven els debats i discussions a través de les xarxes
socials, sobretot per Twitter, i que repartits per totes les sales resumien els debats o qüestionaven les propostes dels
ponents. Va ser un grup molt actiu, molt
animat en els seus comentaris i que va
saber donar molt de joc al hashtag del
Congrés.

L’avaluació de documents. Com gestionar els valors
Pilar Arabia

El passat 9 de maig vaig assistir al curs
“L’avaluació de documents. Com gestionar els valors”, impartit per Lluís-Esteve
Casellas a la seu de l’AAC-GD. Casellas,
cap de la Secció de Gestió Documental
i Arxiu i administrador de seguretat de
dades de l’Ajuntament de Girona, amb
gran experiència en el tema de l’avaluació documental i vinculat a la Comissió

(CNAATD) des de l’any 2001 fins al 2015,
va presentar l’avaluació com un procés
crític (eliminar impedeix accedir al document –no a la informació–) però alhora
estratègic (permet incidir en l’organització, i avui dia, amb els documents electrònics, encara més).
Amb aquestes premisses i l’activitat
que ha desenvolupat al llarg dels anys

des de l’Ajuntament de Girona (una mitjana de 120 ml eliminats anualment),
Casellas ens presentà una metodologia
pràctica per a l’avaluació: identificar
el període de retenció basant-se en el
valor primari dels documents a partir
d’unes bases legals i objectives. Amb
les evidents qüestions que aquesta
metodologia planteja al gestor de docu-
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ments (com identificar el valor primari,
calcular el període de retenció –necessàriament lligat al tancament de l’expedient– i que aquest mètode sigui al
més objectivable possible), Casellas
es pregunta perquè fins avui la majoria
de metodologies s’han encaminat més
a determinar el valor secundari, que no
pas el primari, tot i la dificultat i la inevitable subjectivitat que representa la
primera opció i, sobretot, si el que en
última instància es persegueix és la seguretat jurídica de la institució i, en definitiva, la legitimació de drets i deures en
la relació administració-ciutadà.
Casellas planteja un mètode, que ha
anomenat criteris VARCa, fonamentat en
quatre pilars: la vigència administrativa
(V), l’anul·labilitat, nul·litat o revocació
administrativa (A), les responsabilitats
derivades de tercers o dels actes de la
mateixa administració en la seva responsabilitat patrimonial (R), i el control i
auditoria (Ca). Cada un d’aquests factors
té un termini de prescripció concret, que
se superposa o concatena entre ells, i determina el període final de retenció d’un

document, passat el qual el document ha
prescrit legalment i es pot eliminar.
Pel que fa a l’objectiu clar de fer dels criteris VARCa un mètode àgil i sistemàtic
per als gestors de documents, Casellas aposta d’aquesta manera per una
avaluació de documents basada en les
potestats administratives de l’acció de
govern, és a dir, com el govern manifesta, d’una banda, el poder que té atorgat,
de caràcter transversal, als diferents
àmbits de competència, i de l’altra, les
obligacions a què està sotmès per llei.
És a dir, ens presenta una avaluació
funcional transversal d’una organització o diverses, fugint del punt de vista
top-down de la macro avaluació, més lligada a les estructures organitzatives de
cada institució, i que no s’ajusta tant al
context actual d’una tendència envers
la descentralització.
Casellas va exposar tots aquests continguts al llarg d’una jornada molt interessant, tot i que inevitablement curta
–cinc hores– i els assistents, la majoria
arxivers de l’àmbit municipal, vam poder
posar en pràctica, de puntetes –això
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sí–, el mètode. Sota la consigna clara
d’identificar el màxim de prescripcions
possibles en els casos d’avaluació que
ens presentà, i determinar el termini més
llarg a partir del qual es pot eliminar la
documentació, l’objectiu de fons era clar:
que el pes de la seguretat jurídica que
ens proporcionava una llista de prescripcions bàsiques, amb terminis temporals
clars, guanyés al de la prudència, que sovint s’acaba imposant en el procés d’avaluar. O bé, i dit d’una altra manera, fer de
l’avaluació un sistema àgil, fàcil, i al més
objectivable possible, amb la seguretat
que ho estàvem fent bé.
Finalment, i a títol personal, m’agradaria afegir que a partir d’ara intentaré posar-ho en pràctica des de l’Arxiu Central
del Departament de Salut, on ja tenim
sobre la taula noves propostes d’avaluació que caldria accelerar, amb procediments que es fan totalment, o gairebé
totalment, de forma electrònica i és,
sense dubte, recomanable i necessari
que també siguin sèries avaluades i amb
el termini de prescripció establert, i amb
seguretat.

Locus Amoenus: documents i patrimoni urbà
Arxiu Municipal de Roses

Cadascun de nosaltres tenim o, encara millor, caldria dir que hem creat un
Locus Amoenus, un lloc preferit, idíl·lic,
de calma i recolliment, on hem viscut
moments inoblidables de les nostres
vides, un tòpic literari ja utilitzat pels
grans escriptors clàssics com Teòcrit
i Virgili. Per a alguns aquest lloc serà
a la seva població de naixement, per a
d’altres, en llocs d’estiueig o, simplement, en espais de pas, potser de pas
recurrent. Aquesta projecció vital es pot
traduir en patrimoni, intangible i fràgil,
però tan important com el patrimoni físic que podem veure, llegir o tocar. Per
aquest motiu és important conservar-lo,
potenciar-lo i difondre’l. És, sovint, el patrimoni que permet posar en valor allò
que habitualment l’academicisme oblida estrepitosament.
Amb la finalitat de valorar espais urbans
que cruixen sota l’embat de les pressions urbanístiques deshonestes amb
les persones, de les transformacions de

l’espai realitzades sense sentit comú,
l’Arxiu Municipal de Roses vol reflexionar
sobre la consideració de l’espai urbà i el
patrimoni: valor i qualitat, paisatge i vida.
L’AMR, en el marc de la commemoració
dels seus vint-i-cinc anys de servei, va
començar el passat 16 d’abril el projecte
dels Locus Amoenus de Roses. A través
d’un indret, la documentació dels fons
de l’arxiu i, per descomptat, l’experiència
vital d’una persona, s’explica als veïns i
turistes la significació històrica i personal d’un lloc a través d’un convidat que
presenta el seu lloc preferit.
A banda de l’organització de l’acte, l’AMR
intenta apropar la documentació de l’Arxiu amb una explicació històrica del lloc i
la inserció de fotos i documents a la wiki
local Rosespèdia, que compta amb prop
de cinc-cents articles. A la mateixa entrada s’hi adjunta un text del protagonista
del Locus Amoenus amb el motiu que ha
generat la seva elecció i un resum del
contingut de la seva visita. Per acabar de

completar l’acció, a l’article de l’enciclopèdia també es pot escoltar una gravació
realitzada durant l’exposició del protagonista. Els audiovisuals que es generen
en cada visita es conserven a l’AMR, que
serà qui vetllarà perquè siguin accessibles al públic.
Un cop encaixats tots aquests materials, es col·loca una placa patrimonial a
l’indret escollit amb una petita explicació
i un codi QR que adreça les persones interessades a l’entrada de la Rosespèdia, que els proporciona informació més
detallada del lloc que estan visitant i els
ofereix tots els materials abans esmentats. En definitiva, patrimoni urbà, patrimoni documental i patrimoni immaterial
relligats per un projecte de dinamització
multicanal en el qual les noves tecnologies són utilitzades més enllà de la seva
suposada gràcia original.
El primer Locus Amoenus ha estat a càrrec de l’escriptor Àngel Burgas, que, des
de petit, ha passat llargues temporades
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Vista de la platja del Rastrell i el xiringuito
d’en Dolfo a la plaça de les Botxes.
AMR, Col·lecció l’Abans de Roses, Família
Prats Basí, 25-45

a Roses. El lloc idíl·lic que ha escollit ha
estat la plaça de les Botxes, un indret
situat davant de la platja i dels primers
xalets que es van construir sobre una de
les parts enderrocades de la Ciutadella
de Roses. Tot i així, el convidat no s’ha

cenyit només a l’indret escollit sinó que
ha portat els assistents a un viatge personal desconegut, des de la Biblioteca
de Roses, d’on és escriptor de capçalera,
fins a la plaça de les Botxes, passant per
indrets remarcables de la seva trajectò-

ria vital. La visita acaba a la plaça escollida, un indret sense història, anodí i adotzenat, que a partir d’ara deixarà de ser un
simple lloc de pas per a ser un espai on
deturar-se i conèixer-ne la conformació
com a espai urbà substantiu.

Crònica del Curs “Taller d’implantació d’un sistema de
gestió documental”
Elisenda Cristià

El dia 12 d’abril va tenir lloc a la seu de
l’APIC el curs “Taller d’implantació d’un
sistema de gestió documental”, organitzat per l’AAC-GD. La sessió va ser impartida per Roser Latorre, arxivera de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
La Roser va estructurar el curs en vuit
apartats: els objectius, les bases de la
gestió documental, el concepte de gestió documental, els recursos, les eines,
les activitats, la comissió de seguretat,
accés i avaluació de documents i de la
informació, i finalment el procés d’implantació.
El perfil dels alumnes era ben divers, gent

procedent de diferents àmbits, de l’Administració pública, de l’empresa privada...
i dins de cada àmbit, situacions ben
distintes. Aquesta circumstància ens va
permetre posar de relleu problemàtiques
ben dispars, però amb una necessitat comuna: la de comptar amb un sistema de
gestió de documents, i més encara quan
teníem tots en ment la cada vegada més
present i necessària Administració electrònica.
Vist el diferent grau de coneixements
dels participants, la Roser va voler iniciar la seva introducció recapitulant i parlant-nos de les bases de l’arxivística i ens

posà dos exemples de bibliografia ben
coneguda: Archivística general y pràctica i La classificació de la documentació
municipal. És a partir d’aquestes fonts
bàsiques que comença a sorgir una bibliografia que se centra en el sistema de
gestió documental.
Va destacar, en aquest sentit, dues fonts
bibliogràfiques bàsiques, la del quebequès M. Roberge, qui ja ens parla d’un sistema de gestió documental d’arxius i ens
introdueix el concepte de subsistemes
en el seu article de la revista Lligall de
1990, “Le systeme de classification des
documents administratif”, i el llibre Siste-
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ma general de gestió de la documentació
administrativa de la Generalitat de Catalunya; ambdós, bibliografia bàsica sobre
els sistemes de gestió documental.
En l’àmbit internacional, es va parlar de
la gran tasca normalitzadora duta a terme pel Consell Internacional d’Arxius, i es
va fer referència a l’aparició de diversos
estàndards, com la ISAD,1 la ISAAR, la ISDF
i la ISDHIA.
Així mateix, també es va fer esment de
l’Organització Internacional per a l’Estandardització, la funció de la qual se
centra a elaborar estàndards i normes internacionals, entre les quals destaquen,
per la referència a l’àmbit de la gestió
documental i als sistemes de gestió de
documents, tres normes de caire estructural: la ISO 15489, la 30300 i la 16175;
també es va destacar el sorgiment d’un
conjunt de normes més específiques
(metadades, preservació, digitalització,
processos, seguretat i gestió de riscos...)
que hem de tenir sempre presents per a
aconseguir la implantació d’un sistema
integrat per a la gestió de documents.
Pel que fa a la normativa europea, respecte a la gestió documental, destacà
Moreq 2 i la darrera Moreq 2010 (Moreq
3), els denominats models de requisits
per a la gestió de documents electrònics
d’arxiu.
A escala estatal, es disposa d’un ampli
ventall de normatives. Es van destacar
dos reals decrets, el RD 3/2010, en què
es publica l’Esquema Nacional de Seguretat, i el 4/2010, que publica l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat juntament
amb Normes Tècniques d’Interoperabilitat.
En l’àmbit català, sobresurten la Llei
10/2001 d’arxius i documents, que ja fa
referència al sistema de gestió de documents: article 1. Modificació de l’article 2
de la Llei 10/2001 “e) Sistema de gestió
documental: el conjunt d’operacions i de
tècniques, integrades en la gestió administrativa general, basades en l’anàlisi
de la producció, la tramitació i el valor
dels documents, que tenen com a finalitat controlar d’una manera eficient i sistemàtica la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents”.
Finalment, en l’àmbit més local, cada

1 En l’àmbit català, la NODAC és l’instrument creat
per desenvolupar la Norma ISAD(G).

administració o organització elabora la
seva de pròpia normativa respecte de la
gestió documental: aprovació del SGD i
QdC, reglament de l’Arxiu, procediments
d’arxiu i gestió documental...
L’objectiu general del curs era reflexionar
sobre els aspectes clau de la gestió documental i proposar un model consolidat
i contrastat que permeti posicionar-nos
favorablement en l’organització.
Què entenem per gestió documental?
Un dels punts bàsics del curs va ser la
“cerca” d’una definició de què és la gestió documental. D’aquesta manera vam
revisar què ens diu la Llei d’arxius, la ISO
9000, la ISO 15489, M. Roberge, la Mesa
de Trabajo de Archiveros de la Administración Local, el Decret 198/2009... i vam
arribar al cas de Sant Boi de Llobregat, on
trobem la definició del SGD al reglament
de l’Arxiu Municipal: “Sistema de gestió
documental és el conjunt de recursos,
eines i procediments l’objectiu dels quals
és establir els criteris per a la creació i el
tractament dels documents de l’organització per tal de garantir-ne la conservació i l’accés en les fases activa i semiactiva d’una manera eficient i eficaç”.
També es va fer èmfasi en les característiques que ha de tenir el sistema de
gestió documental: corporatiu, únic, personalitzat, dinàmic, sistemàtic, amigable, integrat en la resta de subsistemes
de gestió, reglament alineat, processos
identificats i descrits, esquemes de mètodes corporatius i amb un repositori
únic.
Ara bé... com i quan ho fem?
En primer lloc, aplicant les eines i tècniques clàssiques de l’arxivística als documents administratius, és a dir, el sistema
de gestió documental –SGD–, amb una
clara vocació de servei, donant suport
a les unitats administratives, posicionant-nos com una unitat de servei i resolutiva de problemes i col·laborant amb
els tècnics de sistemes, d’organització,
de recursos humans i de serveis jurídics.
I ho hem de fer des del començament, és
a dir, abans de la producció i/o recepció
del document, durant la seva producció
i/o recepció i fins a la seva eliminació o
conservació. L’arxiver ha d’intervenir en
l’elaboració de formularis i models: incoació, continuació i fi de l’expedient i en la
captura de les metadades.
A partir d’aquí, la Roser ens va proposar
anar desgranant, en tres grans àmbits, el
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sistema de gestió documental: els recursos, les eines i les activitats (processos/
procediments d’arxiu).
Pel que fa als recursos, ens va parlar dels
tècnics: software, hardware; dels materials: béns mobles, dipòsits... i dels recursos humans.
Pel que fa a les eines, vam parlar del quadre de classificació documental, el quadre de descripció i metadades, el quadre
d’instal·lació (dipòsits i repositoris) i el
reglament de l’Arxiu i els manuals dels
procediments d’arxiu i gestió documental.
Aquesta va ser, segurament, la part més
“intensa” del curs. Vàrem parlar del quadre de classificació, sens dubte, l’eina
primordial, fonamental, que funciona
com a base d’altres funcionalitats (el
mapa de coneixement de l’organització,
el mapa de processos de l’organització,
el catàleg de procediments) i com a eina
de gestió.
Vam veure els diferents tipus de quadres
i la Roser ens va explicar el que fan servir
a Sant Boi de Llobregat que, bàsicament,
respon a l’estructura de documents de
gestió (gestió interna i de l’organització) i documents d’explotació (gestió del
territori i gestió dels serveis a la ciutadania). El model de Roberge encara és vigent avui en dia i l’utilitzen molts arxius.
Ens vam endinsar en el desenvolupament del quadre, la seva estructura jeràrquica i la seva codificació. Vam veure
també exemples de com s’aplica al registre general d’entrada i com es gestionen
les diferents carpetes de l’ordinador.
Una vegada vist el quadre de classificació, vam abordar el que serà la segona
eina, el quadre de descripció i metadades
(QDC). “És el quadre que recull la informació de forma normalitzada i estandarditzada de totes les entitats que formen
part del Sistema de Gestió Documental i
ens permet descriure els documents i els
seu context de producció i gestió al llarg
de tot el seu cicle de vida”.
La ISO 23081 sobre metadades ens parla de les quatre entitats d’un sistema de
gestió documental: els documents, les
activitats, els agents i les regulacions,
que s’han de descriure mitjançant un
sistema de metadades. A més, hi hem
de sumar l’entitat “dada” com a base del
document i les taules de dades corporatives o informació de base.
La Roser també ens va parlar dels beneficis d’una bona descripció i gestió
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d’aquestes metadades: unificació del
sistema d’informació per a tota l’organització, control de documents, gestió i explotació, intercanvi d’informació...
Abordàrem, després, la tercera eina, el
quadre d’instal·lació, que identifica i
defineix els dipòsits i repositoris de documents (electrònics o en paper), els usos
i els accessos. En aquest aspecte hem
de fer referència a la Llei 39/2015, que
en l’article 17 indica que “cada Administració ha de mantenir un arxiu únic dels
documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats, en els
termes que estableixi la normativa reguladora aplicable” de l’arxiu de documents
(arxiu únic), i en l’article 26 ens parla de
l’emissió de documents per part de les
administracions públiques.
La quarta eina a què vam fer referència
és el reglament de l’arxiu i del sistema de
gestió documental. El decret 198/2009,
de 9 de desembre, en l’article 7 assenyala els requisits de funcionament i ens diu
que “els arxius del SAC han de comptar
amb un reglament intern de funcionament que defineixi el sistema de gestió
de la documentació, l’organització de
l’arxiu, les funcions del personal, el règim
d’accés i consulta als fons documentals,
els serveis que es presten a les persones
usuàries, així com les actuacions relatives a la difusió del fons”. En relació amb
aquesta eina cal fer referència a l’NTI de
política de gestió de documents electrònics, de la qual destaquem el punt VI que
fa referència als “processos de gestió de
documents electrònics de l’NTI de políti-

ca de gestió de documents electrònics”.
Després d’haver vist les eines, vam entrar en el sisè apartat, que feia referència
a les activitats: processos/procediments
d’arxiu, apartat que engloba els procediments de creació i manteniment de
les eines del sistema, els procediments
de captura, registre i instal·lació de documents, els procediments de transferència documental, els procediments de
disposició, conservació i eliminació de
documents, i els procediments de comunicació i accés als documents.
La Roser destacà que el Servei d’Arxiu, en
el cas de Sant Boi, s’integra en la Comissió
de Seguretat, Accés i Avaluació de Documents i de la Informació, amb l’objectiu
d’avaluar, estudiar i informar en relació
amb les polítiques, plans i gestió dels recursos relacionats amb la seguretat, l’accés, la disposició, la conservació i la reutilització de la informació i els documents.
Vam acabar aquesta intensa sessió referint-nos al procés d’implantació del
sistema de gestió documental. Què ens
cal? Per implantar un SGD ens cal, bàsicament, cercar les aliances necessàries,
crear equips multidisciplinaris, realitzar
una tasca molt important de reenginyeria de processos, molta formació, la
creació o adaptació del quadre de classificació funcional (descrivint la funció, les
activitats i les sèries), la creació de les
eines necessàries per a la implantació
i finalment la creació dels mecanismes
d’avaluació que ens permetran una millora continua.
I què aconseguirem? Implantar un siste-
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ma de gestió de documents ens permetrà una major eficiència i eficàcia i una
reducció de costos, entre altres avantatges, com poden ser poder garantir la
memòria corporativa, els drets i deures
dels ciutadans i de l’Administració, oferir
continuïtat i integritat en cas de sinistre,
establir una identitat i un marc de gestió
únic i comú, gestionar i explotar millor la
informació de l’organització i donar suport a la presa de decisions.
El sistema de gestió de documents ens
permet també crear documents autèntics, íntegres, fiables i pertinents, ens
permet establir llenguatges de treball
comuns, ens dóna seguretat en la gestió
administrativa diària i ens garanteix la
transparència administrativa.
Una transparència de la qual avui es parla molt, en la qual encara hi ha molt per
a fer i en la qual els arxius són una peça
clau.
I com a reflexió final, fruit també de la
temàtica abordada en les XII Jornades
d’Estudi i Debat, celebrades aquest mes
de maig i que tenien com a eix d’estudi
la transparència i els arxius, s’ha de tenir present que difícilment assolirem la
transparència si no comptem amb un
sistema de gestió de documents, si no
“endrecem” bé el nostre back office, tal
com es va dir en les Jornades. Els esforços, els recursos i les eines han d’anar
encarades a posar unes bones bases de
gestió documental, només així aconseguirem la veritable transparència, la que
va més enllà d’uns grans i vistosos portals de transparència.

La proposta

El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys
La ciutat no reconeguda i els seus habitants
Jordi Piqué Padró*

Durant la dècada dels cinquanta, la
presència industrial a Tarragona continuava essent escassa i no fou fins a
inicis dels anys seixanta que la industrialització registrà l’impuls definitiu amb

l’assentament de diferents empreses
del sector químic als polígons d’Entrevies i Francolí. El sector turístic, paral·lelament, també inicià el seu desenvolupament i contribuí fortament al

creixement de l’economia local, tant pel
que fa a les construccions d’habitatges
turístics com per la demanda de serveis.
La possibilitat de treballar en una àrea
econòmicament beneficiada pel turisme
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i la indústria fou l’esquer d’un fort i constant corrent immigratori que comportà
que en quatre anys, entre 1960 i 1964, la
ciutat registrés un augment del 20%, de
manera que passà de 43.519 a 52.056
habitants. És a dir, una cinquena part de
la població era nouvinguda.
Tot i que l’oferta de treball era suficient
per a integrar els immigrants en el món
laboral, la ciutat era incapaç de créixer
al mateix ritme. La dificultat de trobar
un habitatge mínimament digne i assequible va fomentar el barraquisme. Les
barraques, situades en zones perifèriques allunyades del casc urbà i amb una
absència absoluta de serveis, eren de
dimensions molt reduïdes, generalment
d’un sol espai i construïdes pels seus
residents amb materials barats o aprofitant deixalles, bàsicament totxo, fusta o
canyes.
La gènesi d’aquesta exposició va començar quan fa onze anys, mentre classificàvem el fons municipal, vàrem localitzar
uns expedients de l’any 1964 relatius a
les barraques que hi havia a Tarragona.
Aquests documents eren el resultat d’un
cens demanat pel governador civil de
Tarragona a l’Ajuntament de Tarragona,
un cens que tenia com a objectiu obtenir
una idea precisa del fenomen del barraquisme. Tot plegat motivat per un intent
infructuós de complir l’ordre de Franco, el

Caudillo, que exigia “acabar con el barraquismo en breve plazo”. L’ordre del dictador no era per a millorar les condicions de
vida dels barraquistes sinó, bàsicament,
per a esborrar la mala imatge que donaven les ciutats catalanes i, per extensió,
el règim franquista davant dels turistes
que cada cop arribaven amb més freqüència.
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El cens fou elaborat pel personal municipal, un guàrdia rural i el fotògraf Ramon
Vallvé. Després de dos mesos de feina,
el 4 d’abril de 1964, el resultat de la inspecció sobre les barraques que hi havia
en el terme municipal va ser el següent:
404 barraques agrupades en deu nuclis,
en les quals vivien 1.894 persones, és a
dir, el 3,64% de la població de Tarragona i,
aproximadament, el 20% dels immigrants
arribats entre 1960 i 1964.
Certament, les fitxes del cens ofereixen
una imatge precisa de la situació. A més
de saber quantes barraques hi havia,
també ens permeten conèixer qui eren i
d’on procedien els barraquistes. Pobles
de les zones rurals de Còrdova, com
Benamejí, Jauja, Lucena, Pozo Blanco
i Puentegenil, o de la província de Jaén,
com Belmez Moraleda, Cambil, Úbeda i
Vilchez, apareixen com les poblacions de
les quals varen sortir més immigrants.
Les dades dels documents també permeten saber en què treballaven, amb quins
materials estava construïda la barraca o
bé quant de temps feia que hi residien.
Fins i tot, podem saber quant havien
pagat per la barraca. El mercat de transmissió de barraques, segons les dades
recollides i encara que pot sorprendre,
va moure més d’1.800.000 pessetes. La
quantitat mitjana del preu pagat per la
barraca era d’unes 4.500 pessetes. Per
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tant, viure en una barraca comportava
molts inconvenients, però no era gratuït.
La primera part del títol de l’exposició que
inaugurem avui, El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys, no requereix
cap més comentari, ja queda clar a què
ens referim: el fenomen del barraquisme
a la nostra ciutat fa mig segle. Ara bé, la
segona part del títol, La ciutat no reconeguda i els seus habitants, cal que s’expliqui una mica més, perquè recull l’objectiu
que ens hem proposat amb aquesta exposició.
Diem la ciutat “no reconeguda” perquè
fins ara no s’havia fet cap reconeixement
del fenomen del barraquisme. Mentre va
existir, llevat de les actuacions d’alguns
voluntaris d’organitzacions religioses, la
ciutat va viure d’esquena a aquesta realitat. Després, quan les barraques ja no hi

eren, l’imaginari col·lectiu més aviat les
va oblidar ràpidament. Per tant, per a reconèixer “aquella ciutat no reconeguda”,
primer cal conèixer, és necessari saber
què va significar viure a les barraques.
Aquest coneixement ens permet acostar-nos al tràngol que van viure milers de
persones que es van veure obligades a
marxar dels seus llocs d’origen. Deixaven
una casa en un lloc sense futur i aquí, a
Tarragona, trobaven una barraca en un
lloc amb futur. El xoc devia de ser considerable.
L’exposició consta de deu plafons de 2
x 1 metres que contenen imatges, textos i gràfics impresos, i de cinc vitrines
horitzontals on s’exposen plànols, fitxes
del cens, documents textuals, premsa i
altres publicacions. A més, hi ha un audiovisual de 45 minuts que recull diversos
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testimonis de barraquistes.
Fins al 28 d’octubre, l’exposició es pot
visitar a la seu de L’Arxiu, M2 (av. Vidal
i Barraquer de Tarragona), entre les 8 i
les 15 hores. Després, a partir del mes
de novembre serà itinerant per diferents
espais de la ciutat.
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