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Editorial

L’arxivística catalana a Seül
Durant els dies 5 al 10 de setembre se celebra el Congrés Internacional d’Arxius que organitza cada quatre anys el Consell Internacional d’Arxius (ICA). Aquesta vegada la seu és la
ciutat de Seül i el lema del congrés és “Archives, Harmony &
Friendship”. No és un tema gaire habitual, acostumats a parlar
sempre de transparència, accés a la informació o gestió documental i dels problemes que dia a dia hem d’afrontar en els
nostres llocs de treball. El títol és una petita mostra de les implicacions globals que té una bona gestió de la documentació,
tant per a promoure la memòria i posar en valor la informació
del patrimoni documental, com per a crear comunitats d’arxius o fer més eficients les organitzacions. La transversalitat
de la disciplina i les possibilitats que cada dada, per petita que
sigui, pot acabar generant són dos dels elements més potents
i d’abast més profund que tenim. Parlar de com els arxius ajuden a promoure l’harmonia i l’amistat entre conciutadans i entre societats és la demostració que la informació, justament
empoderada pels ciutadans, és un bé comú que cal preservar
i reutilitzar.
L’arxivística catalana és present en aquest congrés, com no
podia ser d’una altra manera, tant amb la presentació de ponències com amb la representació en algunes de les seccions
de l’ICA que enguany renoven pràcticament tots els seus òrgans directius. En aquest sentit, volem destacar que l’AAC continuarà participant com a membre del Comitè Executiu de la

Secció d’Associacions Professionals quatre anys més, tal com
porta fent des de fa més de vint-i-cinc anys. Aquesta participació activa en la promoció de la professió a escala internacional
permet conèixer altres realitats i preocupacions compartides
amb companys de treball d’arreu del món. Potser el producte
més destacable dels darrers quatre anys ha estat l’opuscle
Advocacy Works!, un manual pràctic de dinamització, defensa
i promoció de la professió que es va presentar en el congrés
de Girona d’octubre de 2014. L’altra gran acció realitzada per
l’SPA és l’organització del Film Festival on Archives and Records Management, que veurà els seus premiats durant el
congrés de Seül. Al festival s’hi van presentar més de seixanta
vídeos promocionals d’arreu del món i només una selecció ha
passat a la fase final. Un dels que ha passat és el vídeo Implementation tools, fet per l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, amb el lideratge de la nostra sòcia Fina Solà –si encara
no l’heu vist us animem a fer-ho!
L’SPA també ha emparat la creació d’un grup d’experts en promoció i defensa de la professió, l’Expert Group on Advocacy
(EGA), que substitueix el grup de promoció de la Declaració
Universal sobre els Arxius. És evident que, essent Catalunya
el país del món que ha dinamitzat més els arxius utilitzant la
DUA, se n’havia de formar part. Tant en el congrés de Reikjavik
del passat 2015 com en el congrés de Seül s’han presentat diferents accions i resultats. No cal dir, doncs, que continuar en
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l’SPA és una obligació per part de l’AAC per explicar de primera
mà allò que l’arxivística catalana pot aportar a la promoció de
la professió.
Altres seccions que es renovaran i que volem mencionar especialment són la Secció d’Arxius de l’Esport, l’SPO, i la Secció
d’Organitzacions Internacionals, la SIO. En el primer cas, l’SPO
nomenarà com a presidenta l’arxivera catalana Fina Solà, qui
participa en aquesta secció des de fa molts anys i que ara ha
estat reconeguda per a aquest càrrec. També en passarà a ser
membre l’arxiver Enric Cobo, qui des de la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat promou el projecte “Fem Esport,
Fem Arxiu!” dins els arxius del SAC, per tal que les entitats esportives catalanes, clubs i federacions tinguin cura de la seva
documentació i la gestionin de manera més eficient. En el cas
de la SIO, el nou president de la secció serà l’arxiver català Gustau Castanyer, que des de fa uns quants anys ronda per arxius
d’organitzacions internacionals, com ara l’ONU, la Comissió
Europea, el Fons Monetari Internacional o el Consell d’Europa,
entre altres. No cal dir que ens complauen moltíssim aquests
nomenaments i els felicitem fervorosament des de l’AAC.
A aquestes novetats cal sumar la participació d’altres arxivers catalans en altres seccions de l’ICA de manera més
o menys activa, que permet promoure el coneixement arxiver català arreu del món. També els felicitem per la seva
empenta i generositat. I és que en el procés d’internacionalització que Catalunya està emprenent els darrers anys, el
nostre camp d’estudi i treball també necessita un impuls.
De fet, els darrers tres anys el Consell de la Diplomàcia de
Catalunya (Diplocat) ha obert una línia de subvencions per
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a promoure l’acció exterior d’entitats i associacions. Els
anys 2015 i 2016 l’AAC ha rebut col·laboració econòmica
per a participar en les diferents reunions de l’SPA i per a
la participació en diferents congressos. Convé dir també
que molts dels arxivers que participen en aquestes seccions ho fan de manera gratuïta i per amor a la professió,
i que caldria que les entitats i institucions on treballen
emparessin no només amb copets a l’espatlla, sinó també
amb suport econòmic, aquesta representació internacional. Aquest país no pot demanar que expliquem què fem i
com som arreu del món simplement amb bones paraules.
Cal un reconeixement i recolzament més ferm. En aquest
sentit convindria que la direcció del Sistema d’Arxius de
Catalunya reconegués la tasca realitzada i que l’emparés
d’alguna manera. I d’igual manera convindria que la direcció de l’Arxiu Nacional de Catalunya formés part del Fòrum
d’Arxivers Nacionals (FAN), el màxim organisme delegat de
l’ICA que avalua i determina les estratègies d’alt nivell per a
millorar els arxius i la gestió documental a escala internacional. Augmentaríem en representativitat i en influència.
Pel que fa estrictament als dies del Congrés, hi haurà una ponència que presenta l’AAC i que ja podeu consultar lliurement,
i dues més, una de Lluís Cermeno, que explica el projecte Aresta, projecte d’arxiu digital per a la Generalitat de Catalunya, i
una de Pilar Reverté, que presenta el treball de difusió pedagògica que es du a terme des de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Us convidem a estar atents a les xarxes socials i a l’etiqueta
#ICASeoul2016 per seguir les vicissituds del Congrés i de la
participació catalana en aquest esdeveniment.
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El vocal informa

Acord amb l’Ajuntament de Reus per a celebrar a la capital del Baix Camp el Congrés
d’Arxivística de l’any 2017
Junta de l’AAC

Autor: Gerard Mercadé

El passat 21 de juliol Joan Soler i Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya, i Carles Pellicer, alcalde de
l’Ajuntament de Reus, van signar l’acord
de col·laboració per tal de dur a terme,
els propers 4, 5 i 6 de maig el XXVI Congrés d’Arxivística de Catalunya a la capital del Baix Camp.
L’acord permetrà celebrar el Congrés a la

seu de la FiraReus, un palau de congressos de primera categoria, on esperem la
participació d’uns tres-cents cinquan-

ta arxivers i arxiveres d’arreu del país.
Aquest acord s’ha pogut establir amb la
predisposició de la ciutat de Reus, que
des del primer moment ens ha acollit amb
les portes ben obertes, així com amb la
col·laboració dels seus arxivers, activíssims des d’un bon començament.
Us informem també que actualment s’estan constituint el comitè organitzador i el
comitè científic per començar a treballar
en aquest esdeveniment. Així mateix,
s’està a punt de definir la temàtica de
què tractarà. Anirem informant puntualment de totes les novetats. En tot cas, no
perdeu l’oportunitat de reservar-vos ja
els dies del Congrés. Ens satisfarà molt
poder comptar amb tots vosaltres novament.

Per obtenir més informació, cliqueu l’enllaç
http://www.arxivers.com/index.php/component/k2/item/643-signatura-delconveni-entre-l-ajuntament-de-reus-i-l-aac-per-celebrar-el-xvie-congres-darxivistica-i-gestio-de-documents-de-catalunya

Destaquem

El paper de l’arxiver a l’empresa: objectius, estratègies,
funcions i habilitats
Arnau Guardiola Ponti

Al llarg d’aquests últims mesos, des del
Grup de Treball de Documents i Arxius
d’Empresa de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AACGD), hem definit els objectius i les estratègies i el que podrien ser –de manera

genèrica i no exhaustiva– les funcions i
habilitats d’un professional en el si d’una
empresa privada.
Els objectius i estratègies marcaran el
full de ruta del grup de treball i han de
servir de guió per a les accions, ja siguin

de caràcter intern o extern, per a donar
suport i visibilitat als nostres professionals al sector privat.
Reflexió
Des del grup de treball considerem que
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som professionals que tenim molt per
aportar a la gestió de les empreses. Som
eficients i eficaços, però ens cal difondre
les nostres habilitats i explicar molt bé
el que podem aportar. Ens cal vendre’ns
i ens cal comunicar. Ens cal entendre el
món de l’empresa. Ens cal entrar a les
escoles de negoci, a les cambres de comerç, a les associacions professionals,
a les patronals i als col·legis professionals. I, ens cal, potser, explicar el concepte arxiver.
Objectius:
• Recolzar els professionals que treballen a l’àmbit privat.
• Fomentar l’interès del sector privat
pels professionals de l’arxivística.
• Promoure la incorporació de professionals al sector privat.
• Difondre la figura de l’arxiver d’empresa
i les seves funcions en el nostre col·lectiu professional.
• Potenciar les nostres habilitats i funcions.
• Representar els interessos de l’arxiver-gestor de documents del sector
privat a l’AAC-GD, perquè els nostres interessos, necessitats i punts de vista no
sempre coincideixen amb els dels companys del sector públic.
Estratègies:
• Oferir un espai de col·laboració i debat

que permeti la comunicació i interrelació
dels professionals de l’àmbit privat.
• Proposar a l’AAC-GD accions de formació contínua orientades a les necessitats
actuals i específiques del sector privat i
que demanda el mercat laboral.
• Formar l’empresa com a estratègia de
visualització del col·lectiu. Generar una
oferta formativa adreçada a les necessitats de les empreses que posi en valor
els coneixements dels arxivers-gestors
documentals en relació amb temes com
els terminis de conservació; com gestionar els documents electrònics; el correu
electrònic, la notificació digital i la missatgeria instantània; la signatura electrònica, per a què serveix, o la tramitació
electrònica de contractes públics. Aquestes són propostes que ja s’han fet des del
grup de treball.
• Difondre els casos d’èxit dels professionals. En el si del mateix grup de treball hi
ha casos d’èxit que, acompanyats de les
habilitats i funcions, poden servir com a
guia de presentació d’un professional.
Pensem en càpsules divulgatives o presentacions dinàmiques.
Com a arxivers-gestors de documents
volem donar a conèixer algunes de les
funcions i habilitats que podem aportar
al món empresarial:
• Gestionar, controlar, optimitzar i racionalitzar la informació i la documentació
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de l’empresa i els espais, ja sigui en suport paper o electrònic.
• Classificar la documentació per a protegir-la i eliminar-la un cop ha perdut el seu
valor legal, sense perdre la identitat i la
memòria corporativa.
• Vetllar i conscienciar per la seguretat
informàtica i la protecció de dades i el
compliance legal de l’empresa.
• Gestionar la transformació digital, ja sigui com a responsable executiu dels sistemes d’informació o el tecno manager.
• Definir i identificar els documents crítics, essencials i secundaris per a assegurar la integritat i la continuïtat en cas
de desastre.
• Definir models i polítiques documentals per a dissenyar i implementar el
sistema de gestió documental per a l’empresa.
• Definir processos i fluxos de treball per
a optimitzar la gestió administrativa.
• Definir polítiques d’accés, traçabilitat,
confidencialitat i transparència de la informació.
• Gestionar la documentació relacionada
amb les ISO o la prevenció de riscos laborals.
• Formar els usuaris en gestió de la informació i documentació.
• Garantir l’eficiència i l’eficàcia administrativa a través de la vocació de servei,
l’orientació al client intern i extern, la
coherència, la visió transversal, l’entorn

Imatge de part del grup de treball l’agost de
2016. Autor: Grup de Treball
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col·laboratiu, l’ètica professional i la
confidencialitat.
Tota aquesta feina no hagués estat
possible sense la participació dels professionals següents: l’Alberto Biarge, de

Vidimus; la Sara Folch, vocal de Treball
de l’AAC-GD; l’Esther Garcia, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; la
Gemma Gutierrez, de Grifols SA; en Pedro
Larrègle, autònom a la Fundació Miró; la
Scheherazade Bermejo, de Cáritas Di-
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ocesana de Barcelona; en Toni Pallès,
d’AraDoc, i l’Arnau Guardiola, de l’Oficina
Ponti SLP i coordinador del grup.
Qualsevol persona que vulgui formar part
del grup de treball pot sol·licitar-ho a associacio@arxivers.com.

La fotografia digital, com puc gestionar-la?
Noelia Chirivella

El passat 1 de juny començava el curs
“Fotografia digital. Bases per al disseny
d’un arxiu”, impartit des de l’Aula Virtual
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i dirigit per David
Iglésias Franch, tècnic d’arxius del Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de
l’Ajuntament de Girona. Jo, com a estudiant del màster d’Arxivística de l’ESAGED
i interessada en la gestió de la fotografia
digital, vaig decidir apuntar-m’hi.
Al curs es van treballar tres grans àmbits temàtics que van estar presentats seqüencialment. El primer, titulat
“Producció de fotografia digital: anàlisi
d’estructures i continguts de diferents
fitxers”, ens va endinsar en la matèria

principal que vertebra i dóna sentit a un
arxiu digital: les metadades. Durant una
setmana vam treballar amb intensitat
els fitxers que contenen imatges a partir
de com s’estructuren les seves metadades. Cada dispositiu capturador (ja sigui
una càmera o un escàner) presenta les
dades d’una manera diferent i les estructura seguint diferents patrons. A partir de
l’anàlisi d’aquests diferents fitxers, vam
poder explicar com s’havien creat les
imatges que contenien així com les seves característiques. Per a poder afrontar exitosament la pràctica també ens
vam haver de familiaritzar amb les característiques dels fitxers i les codificacions
de les seves metadades.

Aquesta primerenca experiència va estar en tot moment recolzada pel tutor a
través del fòrum, des d’on resolia dubtes,
en plantejava de nous i proposava reflexions per tal d’abordar més exitosament
la realització de la primera pràctica. Les
metadades són el moll de l’ós d’un arxiu
digital, ja que són els ítems procedents
del dispositiu capturador i/o de les dades
configurades per l’autor de la fotografia, però també d’aquelles metadades
que responen a la gestió arxivística. Per
aquest motiu, familiaritzar-se amb les
metadades és la part més important i
també més transcendental per al tractament de fotografies digitals.
El segon repte el va formar l’àmbit refe-

Autora: Noelia Chirivella
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rent als “Fluxos de treball: digitalització,
transferències internes i ingressos externs”, en què es proposava un enfocament i una aproximació pràctica per a
elaborar un protocol de digitalització. A
través d’un qüestionari molt assumible
es plantegen dubtes reals que es poden
tenir davant d’un projecte de digitalització. Qüestions merament tècniques,
com els formats, les metadades necessàries per a la gestió dels fitxers per part
de la institució, la resolució d’imatge necessària d’acord amb l’ús que es farà del
fitxer, el nombre de formats idonis per a
cada organisme, etc. En altres paraules,
plantejaments generals que, tanmateix,
requereixen una resposta individualitzada.
I per tancar el curs, la “Intervenció arxivística per a la preservació i l’accés” va
representar la culminació dels dos blocs
anteriors, ja que es nodreix d’aquests
per a plantejar una anàlisi dels formats
d’imatge més adients per tal d’establir
un protocol de preservació i d’accés futur
a la fotografia i a les seves metadades.
L’objectiu d’aquest darrer apartat va ser
conèixer les capacitats tècniques de

cada format per tal d’escollir aquell que
millor s’adeqüi a la preservació de fotografies digitals.
Malgrat que la matèria del curs es va estructurar en tres blocs amb tres pràctiques, el gran volum de material de suport
penjat a l’aula virtual permet aprofundir
en la matèria després de la realització del
curs i/o poder consultar el material quan
ho determinin els nostres requeriments
laborals. Per tant, les tres setmanes de
curs es poden allargar en moltes més
pel nostre compte obeint els nostres interessos i inquietuds. Per altra banda,
el curs no es dirigeix a un col·lectiu amb
un bagatge previ en fotografia digital, ja
que té un enfocament ampli i general. Els
alumnes amb menys coneixements de la
matèria tenen a disposició seva material
bàsic per a introduir-se en matèria, mentre que aquells amb més experiència també en tenen per a ampliar el seu coneixement. Aquest afany generalista no podria
ser exitós sense una bona gestió i disseny
del curs. Com he apuntat anteriorment, és
d’agrair el bon tracte, la bona predisposició, tant de recolzament com d’aprofundiment de David Iglésias. En tot moment
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va ser present als fòrum de debats, on els
participants podíem transmetre els nostres dubtes i comentaris.
Era la primera vegada que feia un curs
en línia i, sincerament, ha estat una
experiència molt satisfactòria, tant pel
funcionament logístic i la gestió del portal web com pel tracte del tutor i la matèria presentada. A més a més, realitzar
el curs des de l’Aula Virtual permet maximitzar-ne la flexibilitat física i horària,
ja que es pot desenvolupar en qualsevol
moment i indret amb connexió a internet, no hi ha barreres físiques. En el meu
cas, part del curs em va coincidir amb un
viatge a l’estranger, malgrat això i gràcies a aquesta modalitat en línia vaig
poder fer coincidir ambdues activitats.
Només vaig necessitar un ordinador
portàtil amb connexió a internet per poder compaginar-les. Així mateix, els que
encara som estudiants tot sovint tenim
problemes d’horaris per poder assistir
a cursos, ja que acostumen a coincidir
amb l’horari de pràctiques o amb l’horari
lectiu, motiu pel qual trobar un curs que
s’adeqüi als nostres horaris és un autèntic triomf.

XLIV Trobada Anual del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics
de Catalunya, València i Balears
Irene Brugués i Jordi Sacasas*

El passat 5 de juliol va tenir lloc la XLIV
Trobada Anual del Secretariat d’Arxivers
Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears. Com en els últims quaranta-quatre
anys la trobada fou convocada el primer
dimarts de juliol, però enguany el lloc
escollit va ser la Basílica de Santa Maria
del Pi de Barcelona, amb motiu de la restauració recent i de la reobertura del seu
arxiu parroquial (APSMP), un dels pocs
arxius parroquials antics conservats a
Barcelona i alhora el més extens.
La cripta de l’església acollí la trentena
d’arxivers eclesiàstics procedents dels
diferents arxius de l’Església d’arreu dels
territoris de parla catalana: arxivers catedralicis, com els dels arxius de les catedrals de Mallorca, Sogorb, Lleida, Tortosa
o la Seu d’Urgell; diocesans, com els de
Girona, Barcelona i Eivissa; parroquials,
com el mateix arxiver del Pi; de congre-

gacions religioses, com l’arxivera dels
carmelites descalços de Catalunya, el
dels Caputxins o el de l’Arxiu Provincial de
l’Escola Pia, i fins i tot arxivers de monestirs concrets, com el de l’Arxiu de l’Abadia
de Montserrat, entre molts altres. Un bon
quòrum que ajudà a plantejar i debatre
dos dels grans temes que es tractaren a
la reunió central de la trobada: l’elaboració d’una pàgina web dels arxius de l’Església de Catalunya, València i Balears, i
el debat entorn dels reptes de futur dels
arxius eclesiàstics a casa nostra i dels
seus arxivers.
L’acte va acabar amb una visita a les noves instal·lacions de l’arxiu de la basílica, on l’arxiver de la casa, Jordi Sacasas,
juntament amb el col·laborador i també
arxiver Antoni Albacete van poder explicar les millores efectuades en la restauració dels espais de l’arxiu, tant de la sala

de consulta com del nou dipòsit d’arxiu,
així com l’avenç en els treballs de classificació, descripció i conservació dels fons
documentals. Finalment, es va cloure la
jornada amb el dinar de germanor a l’hort
del rector de la mateixa basílica.
Aquesta ha estat una de les últimes trobades més concorregudes, amb una gran
participació i amb interessants idees de
treball. Cada arxiu, cada institució, cada
casa té les seves característiques i particularitats, i en aquestes trobades convergeixen arxius de tipologies i funcions
molt diferents –catedralicis, diocesans,
parroquians, monàstics, congregacionals, etc.– i amb circumstàncies molt
diverses. Però des de fa ja uns anys, de
forma individualitzada, molts dels nostres arxius eclesiàstics han començat a
fer importants avenços: catàlegs en línia,
projectes de digitalització, incorporació
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Autor: Servei d’Arxiu de la Federació Catalana
de Monges
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de tècnics laics, activitats de difusió,
obertura regular i constant, publicacions,
establiment de normatives d’accés... cadascú en el marc de les seves possibilitats. És cert que com a sector anem unes
passes endarrere de molts dels nostres
companys de professió de l’àmbit de l’Administració pública, i que tenim per endavant molta feina per a fer. Però els projec-

tes i les idees com les que s’exposaren
i debateren en aquesta última trobada
(l’elaboració d’un web per a fer-nos més
visibles de manera conjunta com a sector, o el plantejament de trobar espais
comuns de col·laboració i de treball per
a rendibilitzar esforços i avançar també
cap a un millor servei a la mateixa Església i a tota la societat) ens fan mirar el fu-
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tur amb molta esperança. Sabem que hi
ha molta feina per a fer, però també que
estem disposats a fer-la.

*Arxivera en cap del SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines
Conservador del Museu del Pi i arxiver de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi

La proposta

Espais de memòria
Eugeni Perea Simón*

Els arxius són espais de memòria. Tenen
origen en el document, creixen en l’expedient i es reprodueixen en les sèries. Preserven la memòria personal i col·lectiva
i són essencials per a entendre els processos històrics i socials de qualsevol
època. Amb el temps, els fons documentals esdevenen un dipòsit de valors materials i intangibles únic per a estudiar,
interpretar i valorar la societat i les seves
institucions i organismes.
Però, com qualsevol cos viu, un arxiu
necessita processos i actuacions que el
facin accessible, intel·ligible i comprensible per al conjunt de la població, perquè
hi trobi la imatge, els referents, els valors
o la crítica de la història.
Sense arxius, la memòria es dissol en el
temps i la societat resta a les fosques i
a mercè de l’arbitrarietat. Prendre consciència d’aquests espais de memòria és
apostar per una societat oberta, rica i
amb sentit col·lectiu i de futur.
Aquesta exposició no pretén altra cosa
que posar a l’abast del ciutadà els valors i interessos socials d’un arxiu, en
general, però a partir de la realitat concreta de l’Arxiu General de la Diputació
de Tarragona. I ho fa d’una manera original, creativa i bella, és a dir, a través
de les imatges que retraten tots els processos de gestió documental: des del
naixement del document fins a la seva
conservació permanent o destrucció,
passant pels distints tipus de suport,

estudi, accés, conservació, dipòsits,
avaluació, restauració, servei a l’investigador...
I tot això d’una manera visual, a través
de la seqüència d’imatges creatives realitzades per Ramon Cornadó, bon coneixedor de la realitat arxivística, que
marca tots els processos de gestió documental a través de la seva sensibilitat
artística.

Us invitem a entrar en el món dels arxius
a través d’aquestes imatges que, seqüencials, esdevenen el fil d’Ariadna en
el laberint de la documentació.
Una exposició coral
“Espais de memòria” és una exposició
d’imatges, les seqüències del treball i
gestió d’un arxiu qualsevol, en aquest
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cas representat per l’Arxiu General de la
Diputació de Tarragona, realitzades per
Ramon Cornadó. Ara bé, el caràcter volgudament coral de la mostra ha fet que els
arxivers del territori hi col·laborin i prestin la seva veu. En total és una orquestra
de vint-i-dos intèrprets que posen veu a
la composició. En l’ordre seqüencial, les
veus són aquestes:
“Els arxius vetllen per la seguretat de
les dades alhora que obren la porta a la
transparència.” Sergi Borrallo Llauradó,
tècnic de l’Arxiu General de la Diputació
de Tarragona.
“Espais de treball, espais de convivència
entre arxivers, ciutadans i documents.”
Salvador Cabré Llobet, director de l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Camp.
“Els compactes, amb la documentació
que s’hi conserva, esdevenen el cor dels
arxius.” Josep M. Porta i Balanyà, director
de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
“Les decisions i acords del teu ajuntament a la teva disposició a l’Arxiu.” Gerard
Mercadé Pié, director de l’Arxiu Comarcal
de la Ribera d’Ebre.
“La perspectiva artística d’un seguit de
prestatges buits i la d’un prestatge ple de
llibres. Imaginem-nos-els plens de docu-

mentació i carregats d’història.” Sabí Peris i Serradell, director de l’Arxiu Comarcal
del Baix Camp.
“De les entranyes estant no em reconec,
però sóc jo, igual que tots, i com tots,
vetllo per les meves constants vitals.”
Albert Curto Homedes, director de l’Arxiu
Comarcal del Baix Ebre.
“Accessibilitat i preservació digital: la
clau de la nostra memòria col·lectiva.”
Nati Castejón Domènech, directora de
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
“Noves tecnologies i nous formats de
conservació.” Jaume Teixidó Montalà, director de l’Arxiu Comarcal del Priorat.
“Els lligalls dels arxius que custodien la
història dels nostres pobles, la memòria
de la nostra gent...” Coia Escoda Múrria,
directora de l’Arxiu del Port de Tarragona.
“Com les experiències que ens va proporcionant la vida, es van agregant els
expedients a la sèrie.” Montserrat Flores
Juanpere, Arxiu Municipal de Cambrils.
“El llibre, aquest invent meravellós per
transmetre la cultura de generació en
generació.” Josep Estivill Borràs, Arxiu
Municipal de Constantí.
“La identitat col·lectiva deriva de la història i el coneixement del passat es fonamenta en els documents.” Jordi Piqué

Padró, director del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de Tarragona.
“Partitures, identificacions i cartelleria...
de la música a l’espectacle i del paper
al metall. Diversitat de formats i suports
que enriqueixen els fons dels nostres arxius.” Elisenda Cristià Balsells, Arxiu Municipal de Reus.
“En el món dels arxius es pot aplicar
la màxima: qui bé conserva, bé troba!”
Montse Garriga Pujals, Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
“Arxius i gestió documental: conèixer
d’on venim per entendre on som i saber
on anem.” Araceli Garcia Fuentes, tècnica
d’arxiu del Consell Comarcal del Tarragonès.
“L’accés als documents d’arxiu, principal
garantia dels drets dels ciutadans i de la
transparència de les administracions.”
Ricard Ibarra Ollé, director de l’Arxiu Històric de Tarragona.
“Pervivència i conscienciació de la història: anàlisi d’un passat per a la interpretació d’un futur.” Núria Poy Sans, Arxiu de
Base-Gestió d’Ingressos.
“La conservació i preservació de la documentació, elements bàsics per conèixer
i conservar la nostra història.” Alfredo
Redondo Penas, responsable de l’Arxiu
Central Administratiu de Tarragona.
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“Els avenços tecnològics faciliten la preservació i la difusió del patrimoni documental.” Ricard Benimeli Morros, Arxiu
Municipal de Roda de Berà.
“Correm! cap a la sala d’urgències. La intervenció ha estat un èxit, ja els podem
consultar.” Neus Reverté Veciana, Arxiu
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
delegació de Tarragona.
“La preservació de la memòria ens ajuda

a acceptar qui som perquè ens ajuda a
recordar qui érem.” Manuel Maria Fuentes Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i canonge arxiver
de la catedral.
“Darrere de tot projecte, sempre hi ha un

equip humà que ho fa possible.” Ramon
Cornadó Serra, fotògraf, Arxiu General de
la Diputació de Tarragona.
* Cap de l’Arxiu General de la Diputació

Voleu sol·licitar l’exposició?
http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/2014_formulari_sollicitud_exposicions_
itinerants.pdf

De l’arxiu a l’arxiver

Soci A-1006
Aquells que estigueu interessats a saber
qui sóc podeu anar al final de l’article i
descobrir-ho, però, us recomano, per tal
que el context no us faci una mala passada, esperar.
Començaré amb un spoiler, per tant, els

que estigueu interessats a veure, o esteu
veient, la sèrie Mr. Robot us podeu saltar
el primer paràgraf o bé maleir-me i continuar llegint. De dia, el protagonista, un
jove i brillant administrador de sistemes,
treballa per a una empresa de seguretat

informàtica; per la nit és un hacker justicier, un vigilant cibernètic que aplica els
seus coneixements a destapar i desemmascarar xarxes pedòfiles i traficants
de drogues o a atacar conglomerats empresarials d’ètica dubtosa. Estem davant

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

del retrat clàssic del superheroi (o antiheroi, segons es miri), una barreja d’un
Robin Hood distòpic, un transsumpte del
Tyler Durden del Fight Club amb tocs messiànics del Neo de Matrix. Un personatge
que es mou entre dos mons, la realitat i
la imaginació, l’ordre i el caos, l’obediència i la revolució. En aquest ambient disjuntiu, el jove protagonista s’uneix a un
grup d’hacktivistes que planeja un atac
a gran escala contra una multinacional
que controla empreses tecnològiques
des de societats de crèdit. El seu objectiu és acabar amb un sistema capitalista
basat en l’endeutament dels ciutadans
(no desvelarem si ho aconsegueixen)
per fer tabula rasa i fer (r)evolucionar
el món. Per a aconseguir-ho plantegen
un ciberatac que té per objectiu eliminar
totes les dades i documents de tots els
sistemes d’informació, de la seu central
i de les rèpliques que tenen, com còpies
de seguretat, en diferents instal·lacions
distribuïdes arreu. L’absència de dades,
de documents o d’evidències documentals en els sistemes d’informació entesa
com un alliberament, l’alliberament de
la tirania, s’aconsegueix eliminant qualsevol indici documental. Us imagineu un
món millor sense arxius, documents i dades? Un nou oxímoron? Quina paradoxa
amb el nostre paper o potser no?
No us parlaré ni del meu passat, ni dels
meus estudis, ni de si tinc formació arxivística o si he arribat al món dels arxius
per vocació o per casualitat. Tampoc del
meu passat i present professional. Total
absència de context. Sí que aprofitaré
l’oportunitat per parlar del futur de l’arxiu
i de la nostra professió.
De l’arxiu
Darrerament s’està debatent quina és
la funció dels arxius; n’hi ha que en defensen la funció social; altres, la funció
patrimonial; alguns en destaquen la importància per a la memòria; uns altres
com a garantia de drets i de rendició de
comptes, i finalment, uns en destaquen
el paper vertebrador per a millorar el funcionament i l’organització de les institucions. Jo defenso una funció més agnòstica, més lliure i més útil, i que siguin realment els nostres usuaris, entesos com
qualsevol individu (ciutadans, empreses, polítics, treballadors públics, investigadors...) o ordinadors (recol·lectors
de dades, metacercadors, algoritmes,
etc.) que decideixin què volen fer amb les

dades i documents que generem, gestionem i preservem en les nostres organitzacions i arxius.
Serem socials, patrimoni, memòria, garantia de drets, justícia, rendiment de
comptes, transparència, mètode o el que
sigui si l’accés esdevé el nostre leitmotiv. Accés entès com a disponibilitat dels
documents i les dades; accés entès com
a interoperabilitat per a l’ús de formats
reutilitzables i estandarditzats, tant en
els documents i les dades com en les
metadades i els nostres instruments
de gestió. Accés entès com a datificació
dels nostres continguts; accés entès
com a explotació i consum de documents
i dades per a generar valor afegit i coneixement per a la societat; accés entès
com a obertura de mires de la professió,
sortir de la zona de confort i (r)evolucionar alguns paradigmes arxivístics i algunes pràctiques que, com tot a la vida,
esdevenen obsoletes amb el pas del
temps o són difícilment aplicables, per
exemple, per a tractar, gestionar i explotar les dades massives (big data), l’or del
segle XXI. I accés entès com a regulació
per a cercar l’equilibri entre la privacitat
i la publicitat.
Per a aconseguir que l’accés esdevingui
el pal de paller dels arxius cal fer un pas
endavant i perseguir la normalització, la
simplificació i, sobretot, la utilitat dels
nostres instruments de gestió, aquells
que vanagloriem com a indispensables,
per a estructurar, organitzar i gestionar
correctament la documentació de les
nostres organitzacions. No és que posi
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en dubte el paper dels quadres de classificació de documents, de les TAAD, dels
vocabularis i esquemes de metadades
existents, de les polítiques i metodologies, però sí que trobo a faltar un alineament entre els diferents instruments,
una certa dispersió de criteris que en
dificulta l’aplicabilitat i l’homogeneïtzació en l’ús. En aquest sentit, sóc del parer
de generar models d’instruments útils,
pràctics i simples que puguin ser utilitzats per aquelles administracions amb
menys recursos o per aquelles administracions d’àmbit comarcal, provincial o
autonòmic que donen suport i assessorament a altres administracions (XAC,
diputacions, Consorci AOC, etc.). A més,
serviran per a fer-nos visibles més enllà
de la nostra institució. Algunes actuacions que crec que hauríem d’afrontar són
les següents:
• Crear models de quadre de classificació
de documents a alt nivell que es puguin
fer servir per a classificar la documentació en els portals de transparència, per
a homogeneïtzar les descripcions de la
documentació i facilitar cerques globals
i transversals per part dels nostres usuaris. (Vegeu model per a ajuntaments
http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Nova-Noticia-05521)
• Impulsar l’estandardització de catàlegs o mapes de sèries/processos més
utilitzats i comuns a l’Administració i
vincular-hi les polítiques de retenció i
disposició i de seguretat i accés. Si no
hi vinculem les polítiques, les sèries NO
serveixen absolutament per a res. De
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retruc, cal repensar les TAAD, revisar-les
i potenciar que la CNAATD elabori TAAD a
partir d’aquest catàleg de sèries/processos comú.
• Utilitzar esquemes de vocabularis de
metadades estàndards i interoperables,
no només en l’àmbit català, quan vulguem posar a disposició dels nostres
usuaris les nostres dades i documents.
Prou d’esmerçar esforços a crear esquemes de metadades propis, de força complexitat i de difícil gestió.
• Impulsar la datificació de les fonts
documentals de les nostres organitzacions. Publicar datasets dels nostres
instruments de descripció i de la nostra
documentació en formats oberts i reutilitzables per a afavorir-ne el consum.
Sé que possiblement estarem creant
instruments de gestió documental model IKEA, però no crec que la nostra realitat i els recursos existents, a dia d’avui
en el nostre país, donin per a potenciar

productes de proximitat en matèria de
gestió documental i arxiu. Ho sento, però
cal certa homogeneïtzació i estandardització per a trencar l’aïllament dels arxius
i potenciar-ne el consum, ús i difusió.
A l’arxiver
I per anar acabant el relat, el professional. És cert que en l’àmbit de la formació,
amb la consolidació de l’oferta formativa
de l’ESAGED, els programes de formació
continua de l’AAC-GD i altres ofertes formatives impulsades per altres institucions disposem d’una molt bona base per a
consolidar els nostres coneixements en
arxivística i gestió documental, però crec
que falta obrir-nos a altres disciplines
per a adaptar-nos millor a les necessitats actuals i poder donar resposta a
noves realitats, com el tractament de les
dades massives, l’open data o la web semàntica. Potser seria interessant nous
temaris formatius que incloguin nocions
bàsiques de programació informàtica;
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formació en mineria de dades per a saber
explotar de forma eficient les dades i, sobretot, ampliar els nostres coneixements
i habilitats per si volem enfrontar-nos al
big data.
Com deia abans, cal abandonar la zona
de confort i no tenir por al fracàs per continuar avançant i creixent com a professionals. Abandonem el victimisme que
algunes vegades sento en “tertúlies” arxivístiques. Està bé fer-nos sentir com a
col·lectiu i criticar els “oblits” que patim,
però criticar per criticar no serveix per a
res. Siguem constructius, experimentem
i aportem solucions quan ens demanin
el nostre parer. Prou de teoria. Solucions tangibles, útils i pràctiques. Potser
aquestes solucions tipus IKEA no siguin
excelses i canòniques, però segur que
solucionaran part del problema i ens faran avançar.
Com el protagonista de Mr. Robot, podem
viure confortablement o fer la r(evolució). Per cert, sóc en Raimon Nualart.
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