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Editorial

Acords del darrer Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental
El passat 12 de desembre de 2016 va tenir lloc finalment el
Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya.
Per primer cop es va reunir amb la nova denominació estipulada a la modificació de la Llei d’arxius i gestió de documents
2/2015 i ho va fer per primera vegada en la legislatura actual. Des de principis d’any havíem sol·licitat que es reunís
amb urgència el principal òrgan consultiu del Sistema d’Arxius de Catalunya per poder afrontar la situació de demora
en la presa de decisions de país en matèria d’arxius. Ha estat, doncs, una reunió necessària, però sobretot obligatòria,
atenent que el decret regulador d’aquest òrgan en preveu la
convocatòria almenys dues vegades l’any.
Durant una mica més de dues hores es van afrontar diferents
temes que passem a relacionar tot seguit. Per començar, es
va avaluar l’estat actual de la Xarxa d’Arxius Comarcals i la
seva ràpida adaptació a la Llei de transparència i a l’Administració digital per a poder oferir serveis a l’Administració
local catalana. També es va parlar dels dos arxius encara
pendents de construcció, el de l’Alta Ribagorça i el de les
Garrigues, i de la situació de tres direccions encara per a resoldre, com són les dels arxius de la Terra Alta, el Montsià i el
Vallès Occidental. Damunt la taula va quedar el debat sobre
el paper dels arxius comarcals, entesos com a mers centres
de gestió de patrimoni documental i dipòsit o com a centres
de cooperació i impuls al territori en matèria de gestió documental, transparència i Administració digital.

Es van repassar les accions en matèria de gestió de documents electrònics realitzats en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya amb la implantació del projecte ARESTA, les noves
taules d’avaluació aprovades per la CNAATD i la presentació
del quadre de classificació documental per a l’Administració
local catalana. En aquest sentit, es va posar damunt la taula
la necessitat que les reunions de coordinació entre la CNAATD, la GAIP i l’APDCAT que donen compliment a la clàusula
addicional sisena de la Llei de transparència siguin molt
més freqüents i efectives a fi de no aportar confusió a l’Administració catalana en matèria d’accés a la informació.
Aquestes reunions trilaterals s’han dut a terme comptades
vegades des de l’aprovació de la Llei de transparència i això
no hauria de ser així, caldria que aquesta coordinació fos
més dinàmica.
Així mateix es van exposar per primer cop les línies bàsiques
del Pla Estratègic que l’Arxiu Nacional i la seva nova direcció
estan preparant per als anys 2017 al 2020. Convé dir que
és la primera vegada que en els darrers consells nacionals
l’Arxiu Nacional ens parla de manera global dels seus objectius i projectes, cosa que és d’agrair. Segons l’exposició presentada, en el termini de dos mesos aquest pla estratègic
hauria de ser de coneixement públic. Així doncs, cap al mes
de febrer en podrem saber alguna cosa més concreta.
En el transcurs de la reunió es va fer palès el compromís de
la capçalera del SAC amb la Xarxa de Governs Transparents
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i amb el Pla Nacional per la Societat Digital. L’adhesió a la
primera xarxa va ser proposada per l’AAC en el Consell Nacional del mes de juny de 2015 i finalment s’ha reeixit a participar-hi. En aquest sentit, s’està elaborant una planificació
en matèria de gestió documental que es presentarà en el
plenari d’aquesta xarxa. Cal recordar que aquesta xarxa té
com a objectiu l’acompliment ple de la Llei de transparència catalana i hi participen el Departament de Governació,
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, les diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i les entitats municipalistes (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya). A més de ser necessari col·laborar
activament i definir polítiques comunes en matèria de gestió documental orientada a la transparència, ens ha semblat
sempre estratègic el fet de participar-hi. D’igual manera és
molt estratègic participar en el Pacte Nacional de la Societat
Digital. En el marc del Consell Nacional es va parlar d’aquest
segon punt amb una participació molt activa del director del
CAOC, part responsable de l’execució d’aquest pla nacional.
En el darrer editorial de l’any vam parlar d’aquest pla i de les
implicacions que té en la transformació digital d’aquest país.
Durant el Consell Nacional es va escenificar la voluntat clara
del Departament de Cultura de participar-hi i el compromís
del CAOC a no deixar de banda els arxius i la gestió documental.
D’altra banda, es van iniciar els treballs diagnòstics que portaran a la redacció d’un Pla estratègic del Sistema d’Arxius
de Catalunya durant l’any 2017. Aquest pla havia estat també reclamat reiteradament per l’AAC amb diverses denominacions, pla de xoc, llibre blanc i pla estratègic. Finalment

Gener 2017

s’ha obert el camí perquè des de la Comissió Permanent del
Consell Nacional es comenci a dibuixar el Sistema d’Arxius
de Catalunya del segle XXI. El mateix conseller Santi Vila ha
manifestat obertament la necessitat de revisar el SAC, de
manera que superi el marc legislatiu del 2001. La transformació digital arriba, doncs, també al SAC i esperem que, de
manera efectiva i amb visió oberta –fent partícips tots els
actors implicats en aquesta matèria–, a finals del 2017 tinguem un full de ruta potent, innovador i, sobretot, generador
d’oportunitats laborals i de millores professionals. Aquesta
decisió ens fa dir sense embuts que aquest Consell Nacional ha estat dels més importants celebrats fins ara. El fet
que sigui el Consell Nacional que proposi la redacció del Pla
Estratègic permet transcendir els calendaris electorals a fi
que s’hi treballi de manera continuada amb independència
de qui ostenti les responsabilitats executives i polítiques.
Segons el que es va dir al Consell Nacional, aquest mes de
gener començaran les reunions de treball. Aquestes reunions se celebraran en el marc de la Comissió Permanent, que
també es va acordar que es reuneixi cada dos mesos i no
pas cada tres. Un altre acord pres va ser que el Consell Nacional se celebri, ara sí, cada sis mesos. Així doncs, el mes de
juny vinent n’haurem de celebrar un altre en què es pugui
retre comptes del desenvolupament del treball de redacció
del Pla Estratègic.
L’AAC, com no pot ser d’una altra manera, vetllarà perquè
el que s’ha iniciat aquest desembre tingui la continuïtat i
l’ambició necessàries, així com el rigor d’anàlisi i la serietat
oportuns. El cicle de vida del Sistema d’Arxius de Catalunya
dissenyat sota paradigmes del segle XX ha finalitzat i s’ha
donat pas a dissenyar un nou marc per al segle XXI.
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Presentació a VilaWeb d’Els arxius, clau de volta de la transparència
Per un país veritablement nou
Diana Coromines

El passat mes d’octubre es va presentar
a l’espai VilaWeb Els arxius, clau de volta
de la transparència, de Joan Pérez i Ventayol i Vicenç Ruiz Gómez. Publicat per
BonPort Edicions, dins la Col·lecció Nou
País, l’objectiu principal d’aquest e-single
(llibre electrònic a mig camí entre l’assaig
i l’article periodístic) és contribuir a crear
consciència social sobre el rol central que
han de tenir els arxius en l’Administració
si volem, de debò, construir un nou país:
una república catalana que sigui transparent, amb uns fonaments democràtics
sòlids i un bon control de la corrupció.
La presència de Liz Castro –membre
destacat del Secretariat Nacional de
l’ANC i nord-americana de naixement– en
aquest acte responia justament a la voluntat de destacar l’interès cívic i social
que tenen els arxius. Castro es va presentar com a “arxiviòfila” i, en tant que
demòcrata formada en els valors americans de la transparència, va expressar la
sorpresa que li causa el fet que els arxius
encara siguin vistos, a l’Estat espanyol,
com a espais tancats al públic, plens de
documents empolsegats, amb un valor
merament patrimonial. Als Estats Units,
va explicar, hi ha una llarga tradició de
vincular els arxius a l’accés a la informació pública; una tradició fundacional, perquè ja l’any 1789 la mateixa Constitució
americana posava de manifest, a l’article
1, l’obligació d’elaborar un cens regularment i de fer-lo públic al cap d’uns anys.
“Donar accés a la informació és bàsic
per a dotar el nou país d’uns fonaments
forts”, va dir Castro; “si la gent no hi té accés, de què serveixen els arxius?”
Després d’aquesta introducció, Joan
Pérez i Ventayol, doctor en Història Contemporània i arxiver del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, va explicar breument com ha canviat el concepte d’arxiu
al llarg de la història; des de la funció
inicial de legitimar el poder, passant per

la visió patrimonialista del segle XIX, vinculada al romanticisme i a la reivindicació
de les arrels històriques de les nacions,
fins al concepte actual, directament lligat a l’accés a la informació pública, a la
transparència i al retiment de comptes:
“L’arxiu ha passat de ser un instrument
per a legitimar el poder a ser un element
de contrapoder”. Perquè els arxius puguin
complir amb aquesta funció d’aprofundiment democràtic, però, va assenyalar
Pérez i Ventayol, cal una estructura arxivística sòlida, com les que caracteritzen
els països de més qualitat democràtica.
Què hem de fer, doncs, per tenir una estructura arxivística potent com als països
escandinaus, com a Escòcia, com a Nova
Zelanda? El primer pas és detectar les
mancances del Sistema d’Arxius de Catalunya, que, seguint el diagnòstic que en
va fer Pérez i Ventayol, bàsicament són
tres: una infradotació orgànica (dit d’altra

manera, els arxius han d’ocupar un espai
central en l’Administració, no pas sectorial; la Direcció General de Transparència
no hauria de dependre del Departament
d’Afers Exteriors, sinó del Departament
de Presidència); una infradotació de
recursos (amb una dotació insuficient
com l’actual no es pot donar als arxius la
robustesa necessària perquè siguin un
instrument de control de la informació
pública), i el desconeixement: la ciutadania continua identificant la idea d’arxiu
amb la d’un espai de preservació de la
memòria reservat a bibliòfils i estudiosos.
El desconeixement és tan gran que fins
i tot els redactors del Llibre Blanc de la
Transició Nacional es van “oblidar” de ferhi referència: l’informe número 5, dedicat
a les tecnologies de la informació, no fa ni
un sol esment a la responsabilitat cabdal
que tenen els arxius en la gestió i custòdia de la informació pública. Si oblidem
el paper dels arxius, com es pot garantir
l’accés a la documentació que ens ha de
permetre controlar la gestió dels recursos
públics?
En la seva exposició, Vicenç Ruiz, vicepresident de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, es va
centrar justament en la necessitat de
combatre aquest desconeixement: cal
molta pedagogia i una tasca intensa de
conscienciació social perquè la ciutadania reclami el seu dret d’accés i el seu dret
de participar en la gestió de la informació.
“Si el govern i l’administració emanen del
poble”, va assenyalar Ruiz, “els ciutadans
som coproductors de la documentació
i, per tant, tenim el dret de decidir com
es gestiona i com s’hi accedeix”. Alhora,
el vicepresident dels arxivers va llançar
un advertiment als polítics: “no es pot
restringir la gestió de l’accés a la documentació, la gestió de la transparència,
al col·lectiu dels juristes”, tal com està
passant actualment amb la GAIP. Ruiz va
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fer una crida a la implicació del govern,
de la ciutadania i de tots els sectors professionals relacionats amb la matèria: “El
ciutadà ha de poder decidir com es gestiona una informació que li pertany”. Per
aconseguir-ho, però, cal que el ciutadà
sigui conscient que és “propietari” de la
informació pública i que implicar-se en la
seva gestió li dóna un gran poder: el poder
de fiscalitzar la tasca dels polítics i controlar els recursos i els diners que també
són seus, que són de tothom.
I com ho hem de fer per a crear aquesta
“consciència arxivística”? A l’hora del debat, van sortir opinions variades. Alguns
dels participants es van mostrar escèptics davant la possibilitat que els ciutadans adquireixin aquesta consciència
cívica si els polítics, prèviament, no adquireixen un compromís ferm amb la importància social dels arxius. I encara més:
com poden els ciutadans implicar-se en la
gestió arxivística sense que abans hi hagi
hagut un procés de formació?
En aquest punt, Ruiz va ser contundent:
qüestionar la capacitat de la gent de participar en la gestió de la informació pública seria com qüestionar que, en democràcia, tots els ciutadans tinguin el mateix

dret a votar. Un argument impecable que,
d’altra banda, té el suport d’un altre concepte que va aparèixer diverses vegades
en el decurs de la presentació: la potent
capacitat alfabetitzadora en informació
pública que tenen els arxius. Com més
s’implica el ciutadà en la gestió d’una informació que també és seva, més n’aprèn
i més s’enforteix el seu compromís cívic;
hi ha algú que no vegi l’efecte multiplicador i valuosíssim que això pot tenir per a
una societat en termes d’aprofundiment
democràtic?
Per començar a cultivar i estendre aquesta consciència arxivística entre els ciutadans, es pot estimular la creació del que
s’ha anomenat “comunitats d’arxiu”, que
no és altra cosa que un teixit cívic que
s’organitza al voltant d’un arxiu oficial
i que es compon d’associacions de veïns, centres cívics, entitats socials, etc.;
aquestes comunitats han de ser els primers interlocutors dels ciutadans en matèria de gestió de documentació pública i,
alhora, la via d’entrada per a implicar-se
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en la gestió de l’arxiu; un arxiu que els
pertany i els enforteix com a ciutadans
compromesos amb una societat ben gestionada i, per tant, amb un bon estat del
benestar.
A tall de conclusió, Liz Castro va esmentar les tres “potes” que han de treballar
conjuntament per tal de fornir d’unes
bases sòlides l’estructura arxivística del
nou país ‒seguint les claus que ens donen
Pérez i Ventayol i Ruiz Gómez al seu llibre:
la ciutadania, el govern i els arxivers; si
les tres potes fan pinya (començant per
la ciutadania, que ha d’empènyer des de
baix), ho aconseguirem.
Creiem que en aquest objectiu haurien
de confluir les principals entitats de la
societat civil del país, encapçalades per
l’ANC i Òmnium. Podrien començar adherint-se a la DUA, la Declaració Universal
dels Arxius (a la qual ja s’han adherit 121
institucions) i, a partir d’aquí, contribuir
activament a la creació d’una consciència
arxivística, per un país veritablement nou,
lliure i ben governat.

Entrevista a Joan P. Ventayol i Vicenç Ruiz: Arxius i Transparència:

https://www.youtube.com/watch?v=ESKL47tOvfs&feature=youtu.be

14es Jornades Imatge I Recerca
Girona, del 16 al 18 de novembre de 2016
David Iglésias Franch

Durant la tercera setmana del mes de novembre (del 16 al 18) es va celebrar una
nova edició de les Jornades Imatge i Recerca, organitzades pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya. En
aquesta ocasió hi van assistir al voltant
de dues-centes persones de quinze nacionalitats diferents. Les Jornades Imatge
i Recerca celebraven enguany la seva
catorzena edició i, després de vint-i-sis
anys, s’han consolidat com l’esdeveniment de referència a l’Estat espanyol per
als professionals vinculats a la fotografia
i als audiovisuals, principalment en l’àmbit de l’arxivística, la conservació, la història i la gestió documental.
Les Jornades van començar el dia 16 amb
la realització de quatre tallers. A la sessió

de matí es van impartir els tallers “Anàlisi
de software per a la gestió de la imatge”,
a càrrec de Juan Alonso, arxiver d’audiovisuals de la Unió Europea, i “Conservació
de color”, a càrrec de Pau Maynés, conservador de béns culturals i professor de
l’Institute National du Patrimoine (París).
A la sessió de tarda es van impartir els altres dos tallers, “Preforma: una eina per
a millorar la preservació del patrimoni digital”, a càrrec de Magnus Geber, cap del
Departament d’Informació i Preservació
dels Arxius Nacionals de Suècia; Antonella Fresa, gerent de Promoter (Itàlia),
i Miquel Montaner, director tecnològic
d’Easy Innova, i “La fotografia a l’eCulture Map”, a càrrec de Frank J. Zakrajsek,
investigador a l’Institute for the Protection of Cultural Heritage (Eslovènia),
taller organitzat en col·laboració amb

l’Associació Michael. La participació total
al conjunt dels tallers va ser de setanta
persones.
Els dies 17 i 18 de novembre va tenir lloc
l’acte central de les Jornades a l’Auditori
Palau de Congressos de Girona, amb la
presentació de les ponències, experiències i comunicacions. En aquesta edició
es va comptar amb la destacada presència de Peter Schelkens, de la Vrije Universiteit (Brussel) i membre del Comitè
JPEG, que va oferir una visió completa
del format JPEG centrada en les noves
funcions al servei del desenvolupament
tecnològic. Patrick Peccate, investigador
de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales, EHESS (París), va presentar
una ponència centrada en l’ús de la fotografia a les xarxes socials, en què va
mostrar l’impacte que té sobre les meta-
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Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera)

dades. Xavier Antich, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, va fer una
aportació més teòrica a partir d’un seguit
de reflexions entorn del rol de la fotografia davant els problemes de memòria en
situacions de guerra i dictadures. Per
últim, Joan Boadas i Pau Saavedra, director i tècnic, respectivament, del CRDI
de l’Ajuntament de Girona, van explicar la
importància de la intervenció arxivística
sobre el fons sonor i audiovisual del Tribunal de Reclamacions Nuclears de les
illes Marshall.
En el capítol de presentació d’experiències es va comptar amb la participació
de Fred Truyen i David Iglésias, president i conseller de PhotoConsortium,
que en representació de l’Associació van
explicar els objectius i la trajectòria de
Photoconsortium. Lorna Arroyo, professora de la Universidad Internacional de
la Rioja (UNIR), va presentar una ponència sobre les estratègies que cal tenir en
compte per a exposar fotografia. Sergi
Griñó, director d’Album Arxiu Fotogràfic,
va exposar els treballs duts a terme en
el desenvolupament de tecnologia per al

reconeixement d’imatge a partir del software Image Registry. Per últim, Montse
Aguer, Rosa M. Maurell i Carme Ruiz, directora i coordinadores, respectivament, del
CED van explicar el treball dut a terme al
Centre d’Estudis Dalinians.
La programació té en consideració la
importància del debat i la participació
dels assistents. En aquest sentit, cal fer
esment també de la taula rodona del dia
18, amb el títol “Diferents models per a un
pla nacional de fotografia”, en què es van
mostrar els diferents punts de vista sobre
els plans nacionals i es va fer una valoració crítica sobre la seva execució, força
qüestionada per part dels assistents. Al
debat de la taula rodona, moderada per la
periodista Elisenda Vidal, hi van participar
Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI); Pepe
Baeza, representant del sindicat de fotò-

grafs (UPIFC); Rosa Chumillas, responsable del Servicio de Documentación del Instituto del Patrimonio Cultural de España;
Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació
General d’Arxius, i Jordi Serchs, representant de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, i també David Iglésias, com a relator
del debat en línia previ a les Jornades que
es va fer a la xarxa social Facebook.
Per últim, cal fer esment de la sessió de
la tarda del dia 18 dedicada a les comunicacions. En total es van presentar trenta-quatre comunicacions que evidencien
l’interès i la necessitat de disposar d’un
fòrum d’aquestes característiques per
tal de compartir experiències i coneixements. Una vegada més, aquests dos dies
de conferències van ser una oportunitat
per a trobar-se amb els col·legues de diferents disciplines amb l’interès comú pel
patrimoni fotogràfic i audiovisual.

Les actes de les Jornades han estat publicades en línia:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes.php
El reportatge fotogràfic també és accessible:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_imatges.php

Primer Fòrum d’Innovació Pública. Una nova dimensió de
l’administració electrònica
Marta Albà

El primer fòrum IForo. Innovació pública es
va celebrar el passat 6 d’octubre al centre
de convencions Món Sant Benet i va reunir
més de dos-cents participants entre juris-

tes, arxivers i gestors documentals i informàtics. La jornada, organitzada per Absis i
Wolters Kluwen, va comptar com a media
partners amb l’Associació d’Arxivers de

Catalunya, la Fundación Democracia y Gobierno Local, Localret i Noticias Jurídicas.
Manuel Sanromà, director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya,
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va obrir una jornada que es preveia intensa urgint el canvi profund de les administracions públiques per a anar més enllà
del canvi tecnològic.
Després de la benvinguda de Vicente
Sánchez, conseller delegat de Wolters
Kluwer, i de Jesús Bellostes, director general d’Absis, la jornada va començar amb
la primera ponència a càrrec de la jurista
Concepción Campos Acuña.
En la seva intervenció, titulada Implantació de l’Administració electrònica.
Programa de dotze passos, Concepción
Campos va resseguir en dotze grans blocs
el procés que cal seguir per a encarar el
canvi radical, que s’anunciava amb la Llei
11/2007 i que ara es presenta amb tota la
complexitat:
1. Reconèixer l’existència del problema
que cada organització ha d’afrontar per a
implantar l’Administració electrònica.
2. Aplicar la nova legislació amb la voluntat d’anar més enllà dels aspectes electrònics i implantar polítiques d’innovació.
3. Implicar tota l’organització. La innovació afecta juristes, gestors de documents
i Administració electrònica. Cal un pla i un
lideratge.
4. Arxivar no és emmagatzemar paper: la
gestió documental és central. Cal l’aprovació d’una política de gestió documental.
5. Centrar la transformació en el ciutadà:
informar, comunicar i explicar amb tots
els mitjans, incloses les xarxes socials, els
avantatges de l’Administració electrònica.
6. Acostar l’Administració al ciutadà, la
tecnologia no és la solució, però n’és una
part important.
7. Simplificar: revisar i repensar les tramitacions.
8. Convèncer (no vèncer) les resistències
al canvi.
9. Crear xarxes i multiplicar-les. Exemple
AOC.
10. No practicar la necrofília. Imprimir no
és una opció.
11. No procranistar (o no posposar). S’ha
de tenir un pla per on començar i avançar.
12. Encarar un canvi cultural on no canvia
gaire res però on canvia tot.
Amb la pregunta “som transparents?” es
va iniciar la taula rodona L’Administració
electrònica i la transparència, moderada per Laura Almonacid Lamelas, interventora de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, i amb la participació del jurista
Víctor Almonacid Lamelas, Ignacio Alamillo, director d’Astrea, i Miquel Estapé Valls,

subdirector d’Estratègia del consorci AOC.
El debat, centrat en l’anàlisi de l’eficàcia
de les lleis de transparència, espanyola
i catalana, va concloure que la manca de
resultats es deu a la no-aplicació de polítiques de gestió documental eficaces.
Mentre s’apunta que la gestió documental
i l’arxiu han de ser la pedra angular de la
transparència, es qüestiona la utilitat dels
indicadors i s’insisteix en la necessitat de
formació interna i al ciutadà (només un
50% de la gent sap que existeix la Llei i només la meitat d’aquest 50% considera que
sigui útil).
En Realitat i tendències de la identitat
digital. Els serveis de confiança es van
repassar molt breument els canvis en la
identitat digital que implica la nova legislació europea per a incidir en la mort del
certificat de persona jurídica i el canvi als
certificats de representant de persona
jurídica. Es va parlar també de la interoperabilitat de la identificació electrònica i
sobretot de trobar el punt just d’equilibri
entre la seguretat jurídica i la usabilitat,
de manera que aquest conflicte no perjudiqui ni alenteixi la tramitació. Es va concloure posant de manifest la necessitat
de prendre decisions sobre la política de
signatura electrònica i de fixar-les en un
document aprovat per l’òrgan de govern.
Tot seguit Cindea Saranz, coordinadora
de projectes d’administració electrònica d’Absis-Wolters Kluwer, va presentar
Com posar en funcionament un projecte
d’Administració electrònica, la proposta
d’Absis-Wolters Kluwer per a aquest moment de canvi radical, un full de ruta o
proposta metodològica que té per objectiu implantar l’expedient electrònic amb
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una tramitació simple i homogènia a tota
l’organització.
A la tarda la jornada es va emprendre amb
la taula rodona L’hora de la veritat, l’arxiu
electrònic, amb Lluís Esteve Caselles i Serra, de l’Ajuntament de Girona; Jordi Serra
Serra, cap de Sistemes d’Informació del
Consorci d’Educació de Barcelona; Roger
Cots, secretari de l’Ajuntament de Gavà, i
Joan Soler, de l’Arxiu Històric de Terrassa,
que actuà com a moderador.
La frase de Joan Soler “Allò que havia
d’arribar ja ha arribat”, que va obrir la taula rodona, va sonar a ultimàtum mentre
es reflexionava sobre la complexitat de
temes com la traçabilitat, la preservació
de les dades estructurades, el registre
de documentació aportada, la fi de la tramitació i el tancament dels expedients,
les notificacions electròniques... Amb
tot, els integrants de la taula van veure
el moment actual com una oportunitat
per a enfortit el paper de la gestió documental. La taula va concloure destacant
que el problema real és la reorganització
de l’Administració pública i la necessitat d’una visió transversal i d’equip per
a planificar la producció documental en
què l’arxiu intervé aplicant polítiques
de gestió documental des del moment
de creació del document. Un altre tema,
la conservació a llarg termini dels documents electrònics, l’iArxiu i l’archivo unico, preceptiu segons la Llei, van marcar
el final del debat.
Ja al final de la jornada, tres idees van centrar la breu i intensa intervenció de Sandra
Lomas en La dimensió desconeguda:
Administració electrònica no és per se ni
més eficient ni més transparent, la transformació digital implica innovació (no pot
ser la rèplica del paper) i les competències digitals dels treballadors públics s’han
de reforçar.
Josep Fuentes, jurista i professor de Dret
administratiu, va tancar la jornada amb
una reflexió sobre la revolució que representen les lleis 39 i 40 de 2015 i sobre
l’arxiu únic, que defineix com una autentica estructura d’estat.
En finalitzar la jornada, just abans que
descarregués l’aiguat amenaçador, es
podia concloure que l’arxiu i la gestió documental han assolit finalment una posició central, com a mínim aquesta va ser la
visió repetidament exposada en la majoria
de les intervencions. La pregunta següent
és obligada: és així en les nostres administracions? Per què?
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Projecte MAMUT: la conservació dels registres històrics
a l’Ajuntament de Terrassa
Teresa Cardellach i Marta Munuera

En aquest article us volem explicar de
manera breu i resumida l’experiència de
l’Arxiu Municipal de Terrassa en el projecte MAMUT per a la conservació i migració de les dades del Registre General de
l’Ajuntament.
El Registre General d’entrades i sortides
de documents d’una Administració pública és una base de dades de conservació
permanent. Per tant, les administracions
hem de preveure com es conservarà la
informació i les dades que conté, i com
s’accedirà a aquesta informació en el
futur.
El Servei de Tecnologia va sol·licitar la
col·laboració de l’Arxiu en les tasques
de migració de tota la base de dades general de l’Ajuntament, que havia quedat
obsoleta. En concret, ens van demanar
la col·laboració per a aprimar la base de
dades: analitzar la informació i les dades per a extreure la informació antiga i
eliminar documents. D’aquesta manera,
contribuíem a fer més àgil, més ràpida i
més segura la migració de tota la base de
dades i de les aplicacions que hi aboquen
informació.
Es va fer un estudi molt exhaustiu de tota
la informació de la base de dades i vàrem
decidir treballar el Registre General d’entrada i sortida de documents, que des de
l’any 1991 fins a l’actualitat utilitzava la
mateixa base de dades, sense cap intervenció tecnològica.
El nostre objectiu era convertir les dades

del registre en un format pla, estàndard
i accessible internament per als treballadors de l’Ajuntament. La solució que
es va treballar permet conservar tots els
assentaments registrals, tant d’entrada
com de sortida, i fer cerques, consultes i
exportació de dades, accedint des d’una
altra aplicació web gratuïta i oberta.
Fins ara, tots els assentaments del Registre General estaven en la mateixa
base de dades i es podien consultar en
línia des de l’any 1991 fins a l’actualitat.
L’any 2016 es va veure la necessitat de
conservar aquesta informació en un sistema diferent: els assentaments s’han
traspassat de la base dades al gestor
documental, tot conservant la possibilitat de consulta per als treballadors mitjançant un navegador web. Així mateix,
el gestor ens assegura la conservació a
llarg termini de totes les dades i la conversió automàtica dels formats.
El procés ha estat el següent:
1. Selecció dels camps de la base de dades del Registre General que es volien
conservar, tot seguint l’ENI d’intercanvi
d’assentaments registrals.
2. Preparació d’una SELECT d’extracció de
les dades i transformació a un XML ordenat per anys.
3. Ingrés del document XML i les seves
metadades al gestor de documents.
4. Conversió de les dades al format JSON
de manera automàtica en el moment de

fer l’ingrés de l’XML al gestor documental.
5. Possibilitat immediata de fer una consulta en línia a través d’una aplicació web
framework JQuery i el connector (plugin) Datatables. Aquest connector és l’encarregat de presentar una taula amb els
resultats d’un any del registre històric.
Així mateix, dóna l’opció de fer cerques
filtrant els resultats obtinguts i també fer
exportacions a formats Excel, CSV o PDF.
6. Eliminació de la base de dades de les
dades dels assentaments del registre
dels anys 1991 al 2003. D’aquesta manera l’Arxiu Municipal ha col·laborat en la
reducció del volum de dades i d’informació del la base de dades de l’Ajuntament.
Com a resultat final, un total d’1.360.000
assentaments registrals s’han extret
de la base de dades general de l’Ajuntament, s’han ingressat al gestor documental s’han convertit a nous formats,
que en permeten la cerca per diferents
camps i l’accés obert per a tots els treballadors de l’Ajuntament.
Algunes conclusions
El projecte MAMUT ens ha permès participar en una migració d’una base de dades
d’un volum important i n’hem tret algunes conclusions:
- Hem aconseguit conservar les dades
del Registre i les podem reutilitzar i explotar posteriorment d’una manera força
senzilla i sense perdre informació.
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- El resultat ens ha demostrat la importància de la qualitat de les dades, perquè
si les dades no són exactes, de qualitat i
no han estat ben definides des de la captura, serveixen molt poc posteriorment.
Cal, doncs, que l’Arxiu intervingui des de
l’inici en la definició de les metadades i
en el control de la qualitat de la informació.
- El projecte s’ha pogut realitzar amb èxit

perquè la base de dades que tractàvem
era molt senzilla i no tenia dependències. El projecte és complica quan s’han de
migrar bases de dades més complexes,
que tenen dependències amb altres sistemes d’informació que en dificulten la
transformació a un format de preservació.
- El sistema que hem utilitzat ens pot
servir per a la conservació i preservació
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d’altres bases de dades de la nostra administració.
Aquest projecte també ens reafirma en
el nostre convenciment que els arxivers
i gestors de documents podem participar
i col·laborar de manera molt eficient en
projectes de migració de bases de dades,
preservació digital i accés permanent a
la informació amb els tècnics informàtics
i d’explotació de sistemes.

Crònica de la visita guiada a l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
David Garcia Salazar

El passat 16 de desembre, a les acaballes de l’any 2016, i en el marc de les
diverses activitats que organitza l’AACGD, vam poder gaudir de l’última visita
guiada de l’any (V10_2016). En aquesta
ocasió, es va tractar d’una visita divulgativa, és a dir, oberta a acompanyants
de socis de l’Associació, fórmula que
sempre té bona acollida.
El centre protagonista va ser l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB),
situat a la coneguda Casa de l’Ardiaca (carrer de Santa Llúcia, número 1,
08002 Barcelona), on ens va atendre
amb molta amabilitat M. Carme Martínez, una gran professional, arxivera de
la casa, amb un bagatge i una trajectòria envejables.
Esbocinem un breu resum sobre la història de l’AHCB. El seu naixement es
remunta a mitjan segle XIII, quan es

creà el règim municipal de la ciutat a
partir del privilegi concedit pel rei Jaume I l’any 1249. Amb tot, no fou fins al
1917 quan el fons documental de l’Arxiu es dividí en administratiu i històric.
Actualment, i des de l’any 1922, la seu
de l’Arxiu és la Casa de l’Ardiaca, però si
anem enrere en el temps trobarem que
aquest emblemàtic edifici de la ciutat
de Barcelona va ser un antic casal edificat aprofitant una part de la muralla
romana. A finals del segle XV, l’edifici
va ser reconstruït en estil gòtic amb
elements renaixentistes per l’ardiaca
Lluís Desplà. En un altre període històric
corresponent al segle XIX, la casa va ser
desamortitzada i va ser modificada, i es
va convertir en la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona el 1895. Durant
tot el segle XX va patir altres diverses
reformes, ja amb la titularitat de l’Ajun-

tament de Barcelona des de 1919. Les
últimes reformes es van fer el 1991 i el
1998 per a millorar-ne les condicions de
treball, de consulta i conservació de la
documentació.
A l’Arxiu hi treballa una plantilla de vinti-sis persones entre personal tècnic, auxiliar i administratiu. D’altra banda, l’Arxiu s’estructura al voltant d’un pati i una
terrassa situats al claustre de l’edifici
(anteriors a l’entrada), un vestíbul a la
planta baixa i tres plantes que recullen
diferents estàncies. Com a exemple, trobem la Sala Agustí Duran Sanpere (espai
de conferències i reunions), la Sala Dalmases (Biblioteca Dalmases) i la Sala
Massana (Fons Documental Massana)
a la primera planta. A la segona planta
hi ha diferents espais i despatxos d’administració, una sala de consulta, una
sala de lectura de microfilms i un espai
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Planeres al dipòsit Garriga i Roca
Autor: David Garcia

d’atenció a usuaris, on es conserven els
antics catàlegs i inventaris de consulta
manual. Talment, en aquesta segona
planta també hi ha una sala de reproducció i tractament digital i alguns dipòsits, entre ells, el dipòsit de l’hemeroteca (amb una de les col·leccions més
grans de diaris i altres publicacions periòdiques). Per últim, i continuant amb
el repàs grosso modo de l’estructura de
l’edifici, a la tercera planta trobem un dipòsit anomenat Garriga i Roca, en homenatge a l’arquitecte i urbanista barceloní. Aquest dipòsit conté planeres per a la
conservació de plànols, cartells, gràfics
i altres suports documentals específics.
D’altra banda, en aquesta tercera planta
s’hi ubica un dipòsit de fonts orals amb
cassets de diverses donacions, com ara
la donació de l’historiador hispanista
Ronald Fraser, de Neus Català... (cassets actualment digitalitzades i copiades en suport digital).
Així doncs, tal com hem pinzellat en
l’esquema estructural de l’edifici, l’Arxiu
és caracteritza per tenir un contingut
de patrimoni documental de 2.400 metres lineals i 47 planeres, bibliogràfic
de 1.764 metres lineals amb 142.287
volums, i hemerogràfic de 2.800 metres
lineals i 14.658 títols.
Pel que fa al patrimoni documental, la
secció que pertany al fons documental resta dividida en tres espais: Arxiu

Medieval i Modern; Gràfics, i Fons Orals.
Aquesta secció recull el fons municipal,
els fons institucionals, els fons privats i
les col·leccions. Així mateix, el patrimoni bibliogràfic queda recollit en un fons
de més de 140.000 volums amb obres
editades a Barcelona, fons d’entitats,
guies de Barcelona, la Biblioteca Massana, la Biblioteca Toda, la Biblioteca Serra
i Pagès, la Biblioteca Narcís Oller o la Biblioteca Josep Maria López-Picó, entre
altres. Finalment, la secció que recull el
patrimoni hemerogràfic conté publicacions periòdiques des del segle XVII en
endavant, algunes tan emblemàtiques
com el Diario Curioso de 1762, el Diario
de Barcelona de 1792 (sobre el qual es fa
actualment una exposició en commemoració del centenari de l’Arxiu), l’Esquella
de la Torratxa, la Campana de Gràcia o Pèl
i Ploma, entre moltes d’altres.
Amb tot, no tenim la intenció d’especificar més detalls sobre el contingut
patrimonial de l’AHCB, i ens agradaria
que fos l’usuari qui descobrís pel seu
compte les meravelles d’aquesta singular peça del trencaclosques històrico-patrimonial de Barcelona. Respecte
d’això, només podem puntualitzar de
manera molt generalitzada que arxivers, familiars i amics vam poder gaudir
d’una visita diferenciada principalment
en quatre parts. La primera part va ser
la rebuda de M. Carme Martínez al vestí-

bul de l’Arxiu, on es recull l’exposició en
curs “Diario de Barcelona. Una empresa
periodística (1792-2009)”, primera
de les activitats que es realitzen en
commemoració del centenari de l’Arxiu
aquest proper 2017. La segona part va
consistir en la visualització d’un vídeo
introductori i explicatiu sobre aspectes
generals de l’AHCB a la Sala Agustí Duran
i Sanpere. La tercera part de la visita es
concretà en un recorregut per algunes
de les dependències i estàncies de l’Arxiu abans esmentades, com ara la Sala
Massana, la Sala Dalmases, el dipòsit
de planeres Garriga i Roca o el dipòsit
de fons orals, entre altres. Finalment, i
tornant a la Sala Agustí Duran Sanpere,
a mode de comiat de la visita, M. Carme
Martínez ens va informar i animar a assistir a les diferents activitats que es
portaran a terme durant l’any 2017 en
commemoració del centenari de l’AHCB,
que s’aniran publicant periòdicament a
la pàgina web corporativa, on també es
pot trobar més informació sobre l’Arxiu.
A tall de conclusió, i si se’m permet la
llicència, amb aquestes visites guiades
que organitza l’AAC-GD a diferents arxius
i centres de documentació (sobretot les
de caràcter divulgatiu), s’ofereix la possibilitat que persones relacionades indirectament amb el món dels arxius i la
gestió documental (familiars, amics...)
puguin gaudir i entendre, més i millor,
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la transcendència del nostre sector professional. L’AHCB és un centre de gran
dimensió i tradició arxivística. Un arxiu
al bell mig de la ciutat de Barcelona,
conegut i reconegut, i no per aquest motiu hem de deixar passar l’oportunitat
de visitar-lo. En paraules de l’arxivera
M. Carme Martínez, es tracta d’un arxiu

la característica principal del qual és “la
riquesa i la diversitat que aplega, amb
una cronologia compresa entre els segles IX i XXI, que l’han convertit en un
centre arxivístic, patrimonial i cultural
de referència, no només de Barcelona
sinó del conjunt del país, i també l’han
dotat d’una projecció internacional.
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És a dir, en destaca la diversitat dels
seus fons, no només arxivístics: documentals, bibliogràfics i hemerogràfics, i
l’amplitud cronològica”. Si encara no hi
heu estat mai, us encoratjo a fer-hi un
tomb, i si ja ho heu fet, us recomano que
seguiu de prop l’oferta commemorativa
d’aquest any 2017.

Crònica de la visita guiada a l’Arxiu Central dels Jutjats
de la Ciutat de la Justícia
Núria Carreras Font

El passat 15 de novembre de 2016, en
el marc del cicle de visites guiades als
centres d’arxiu impulsat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents
de Catalunya (AAC), es va dur a terme
l’activitat V_9/2016, que va consistir en
la visita a l’Arxiu Central dels Jutjats de
la Ciutat de la Justícia, a Barcelona. En
aquesta ocasió l’AAC va dirigir la visita
a un públic més ampli, i de manera que
fos de caràcter més divulgatiu, la qual
cosa va permetre visitar diversos espais de la CJ. Així, el públic assistent no
era únicament el col·lectiu arxiver sinó
qualsevol ciutadà interessat en aquestes instal·lacions.
Des que es va inaugurar el 2009, aquest
complex i el funcionament del seu Arxiu
Central han esdevingut d’interès per a
amplis sectors tant a escala nacional i
estatal com també internacional. L’AAC,
el 30 d’octubre de 2015, ja va proposar
una primera visita. Així mateix, la televisió pública de Catalunya, TV3, el gener

de 2011 va dedicar un capítol del seu
programa Sense Ficció a la Ciutat de la
Justícia(https://www.youtube.com/
watch?v=gxZFc6OtJdA). Si ens centrem
en l’Arxiu Central, aquest també ha estat objecte de visites, com la d’alumnes i
docents de Dret de la Universitat de Barcelona o de la Universitat de Colòmbia,
d’altres administracions de justícia com
la de Canàries o, en l’àmbit internacional, la darrera visita de la delegació de la
Cort Suprema de Mongòlia, entre altres.
Així mateix, cal recordar la menció honorífica en el Premi de Bones Pràctiques
en Justícia que el Ministeri de Justícia
li va atorgar pel projecte de gestió de
l’Arxiu Central amb la tecnologia RFID el
2011.
Xavier Gayán, de la coordinació dels Arxius Judicials de Barcelona i la Ciutat de
la Justícia, va guiar la visita i va comptar
amb la col·laboració de part de l’equip
d’arxivers, com són Anna Marco, Anna
Ollé, Quim Martínez, Meritxell Soler i Jor-

di Plana, als quals també es van afegir
el lletrat de l’Administració de Justícia,
Joan Marc Estaran Peix; el doctor en Història Contemporània i gestor processal i
administratiu, Federico Vázquez Osuna,
i l’advocat especialitzat en jurisdicció civil, Leonardo Espinosa Méndez, la qual
cosa va proporcionar una visió global de
l’àmbit judicial.
Un cop reunides les més de vint persones interessades en la visita a l’Atri,
Xavier Gayán va fer una introducció general de l’edifici en què va captar l’atenció dels presents en anunciar les dades
següents: els 4.000 funcionaris que
hi treballen, el trànsit d’entre 10.000 i
12.000 persones diàries, els 81,5 km de
capacitat d’arxiu central, els 67,68 km
de documentació arxivada i les 86.177
consultes fetes fins a la data de la visita. Aquest va ser el moment en què va
prendre forma la idea que la CJ és l’obra
judicial més gran de l’Estat espanyol.
La visita va començar a l’Auditori, un es-

Autora Núria Carreras
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pai de grans dimensions on el públic pot
assistir als judicis còmodament, la Sala
de Premsa, una sala de vistes, un arxiu
de gestió i finalment l’Arxiu Central. En
una de les parades vam rebre les explicacions del lletrat Joan Marc Estaran,
autor del llibre La Audiencia de Manresa,
amb qui vam poder intercanviar opinions sobre l’estat de la documentació i
la gravetat de la dispersió i pèrdua de
fons a l’hora de fer estudis de caràcter
històric. Així també vam recordar que a
Manresa la documentació estava en un
estat deplorable, cosa que va canviar
de forma substancial en el moment en
què es va construir el nou edifici judicial
amb l’arxiu central corresponent. D’altra banda, l’advocat Leonardo Espinosa
Méndez també va fer una petita explicació quant a la introducció de l’oralitat
en les vistes o bé quins són els circuits
interns per als presos i per als funcionaris amb alguna que altra anècdota. Una
idea va quedar clara, la inversió de re-

cursos tant econòmics com humans és
imprescindible si es vol donar un servei
de qualitat, rapidesa i fiabilitat als ciutadans i ciutadanes.
Per últim, vam baixar a l’Arxiu Central,
en què es van visitar les àrees de lliurament, retorn i transferència de la documentació, així com dos dipòsits d’arxiu,
on els visitants van quedar impressionats pels armaris compactes elèctrics.
Tal com s’ha dit anteriorment, estem
parlant de 86.177 consultes a dia 15
de novembre, i de 67,68 km de documentació que s’ha de gestionar. Abans,
però, d’entrar a l’Arxiu, Xavier Gayán
va contextualitzar els arxius judicials,
l’evolució que han tingut i el paper de la
figura de l’arxiver des del segle XIX fins a
l’actualitat. Anna Oller va explicar el treball del Comitè Tècnic Estatal de l’Administració Judicial Electrònica (CTAJE),
impulsor de la cooperació en matèria
d’Administració judicial electrònica, i
Quim Perarnau va parlar del tractament
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de la documentació electoral, una explicació coral a la qual es va afegir Federico Vázquez Osuna, que en la seva qualitat d’historiador va posar de manifest
la preocupació pels problemes d’accés a
la documentació fomentada per alguna
institució i la gravetat que es desprèn
de no poder estudiar àmbits de la història contemporània d’aquest país.
En general i com no podia ser d’una altra
manera, la visita va ser molt interessant
i enriquidora per a tothom, arxivers i no
arxivers, però la manca de temps va fer
impossible continuar amb les preguntes
que s’anaren succeint a l’Arxiu Central.
La visita va començar a les 16.30 hores
i no va acabar fins a les 19 hores i, tot i
així, alguns de nosaltres ens haguéssim
quedat discutint sobre la importància
de la documentació judicial, dels estudis que han sorgit arran de la investigació i de tot el que encara queda per fer.
Es podria concloure amb una frase: una
visita molt i molt recomanable.

La proposta

Diario de Barcelona: una empresa periodística (1792-2009)
Gerard Mercadé Pié

En la secció “La proposta” d’aquest mes
de gener de 2017, us animem a apropar-vos a una exposició impulsada per
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
en què s’explica el naixement, evolució
i extinció d’una de les capçaleres de
premsa més longeves de Catalunya, el
Diario de Barcelona (1792-2009). L’exposició ha estat concebuda per a commemorar el 225è aniversari de l’aparició
del Diario de Barcelona, i per tal de donar
rellevància a aquesta efemèride, l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona ha volgut recordar amb documents originals
del seu fons la dilatada trajectòria d’un
mitjà de comunicació molt arrelat a la
ciutadania i que ha estat testimoni dels
esdeveniments més rellevants per a la
ciutat al llarg de més de dos segles.

Les pàgines del Diario de Barcelona reflectien l’ambient polític, cultural, econòmic, literari i local de la Barcelona de
finals del segle XVIII, així com el creixement demogràfic i la transformació
urbanística que varià la fisonomia de
la ciutat durant el segle XIX. En aquest
segle, el diari esdevingué òrgan de la
Unión Liberal, sota la direcció de Joan
Mañé i Flaquer, que el transformà en
instrument polític, de pensament catòlic, regionalista i monàrquic de la mà
de Jaume Balmes, Manuel Duran i Bas i
Joan Maragall, entre altres, de manera
que el diari arribà a representar els interessos d’una gran part de la burgesia
barcelonina.
L’aparició i competència, però, de noves
capçaleres com El Telégrafo (1858),

El Correo Catalán (1876), La Publicidad (1878), La Vanguardia (1881), El
Noticiero Universal (1888) i La Veu de
Catalunya (1899) van anar minvant
progressivament el seu predomini en la
societat barcelonina.
Durant la dècada de 1920 va incorporar fotografies de portada sencera, iniciativa que es mantingué fins el 1965.
Aquest any adquirí el format dels grans
rotatius, amb notes gràfiques a les
pàgines centrals i suplements dominicals. El seu barcelonisme li permeté
tornar a gaudir d’un llarg període d’estabilitat.
Després de la dictadura franquista va
evolucionar cap a posicions democràtiques de la mà de nous directors i d’una
redacció renovada. En un context ge-
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neral de crisi de la premsa, de pèrdua
de lectors i de conflictes laborals, el
diari deixà de sortir el juny de 1980 i va
reaparèixer uns mesos més tard, fins al

març de 1984, amb fórmules autogestionàries que no van tenir èxit.
Pel seu valor històric i simbòlic, l’Ajuntament de Barcelona va comprar la capça-

Fins quan podem visitar l’exposició?
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/content/diario-de-barcelona-una-empresa-periodistica-1792-2009
Voleu conèixer el calendari de visites guiades programades?
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca/noticia/visitas-comentadas-a-la-exposicizen-diario-de-barcelona-una-empresa-periodzstica-17922009
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lera l’any 1985 i va cedir-la a diferents
grups de comunicació, que la van publicar fins el 1994. A partir de setembre de
1998, l’Ajuntament el va tornar a editar
en format electrònic i, finalment, gestionat per Barcelona Televisió, va desaparèixer definitivament l’any 2009.
Una exposició molt recomanable, que no
us podeu deixar perdre!

De l’arxiu a l’arxiver

Glòria Vilella
Directora de l’Arxiu Històric de Lleida
He de reconèixer que no havia pensat
mai que acabaria dedicant-me professionalment a l’arxivística. De fet, mentre
estudiava la carrera d’Història de l’Art a
l’aleshores Estudi General de Lleida (avui
Universitat de Lleida), no vaig trepitjar
gaires arxius, i sí molts museus i galeries
d’art, esglésies, etc.
Un cop acabada la carrera, les pers-

pectives de feina no eren gaire bones,
almenys per a algú que havia estudiat
Història de l’Art i a qui no li agradava
l’ensenyament. Però com que alguna cosa havia de fer, vaig començar a
treballar d’administrativa, de comercial, d’hostessa de fires... fins que l’any
1993 la Universitat de Lleida va presentar un màster d’Arxivística que es

faria a la ciutat en col·laboració amb
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Aleshores vaig pensar que havia arribat el moment d’aprofitar aquella carrera que havia estudiat. Així, el meu
primer contacte amb un arxiu va arribar
en aquell moment. Bé, de fet, va ser a la
Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes, on vaig fer les pràctiques del
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màster, treballant en la catalogació del
seu fons fotogràfic.
En aquest moment ja vaig començar a
agafar el gustet a això dels arxius, potser
perquè treballar amb imatges sempre és
més agradable que treballar amb determinada documentació textual, almenys
a parer meu. I justament el meu treball
de final de màster va estar dedicat a
l’anàlisi dels fons fotogràfics de la ciutat
de Lleida.
Aquí no es va acabar la meva relació amb
el Centre de Documentació del Col·legi
d’Arquitectes, ja que entre els anys 1995
i 2001 la seva responsable en aquell
moment, la Montse Cervera, em va encarregar l’adequació i la catalogació dels
fons de diversos arquitectes, com el de
Francesc de P. Morera i Gatell, Francesc
Bordalba i Montardit, Ignasi de Villalonga
i Casañes, i Antoni Sas i Llauradó.
Gairebé paral·lelament, vaig iniciar la
meva col·laboració amb l’Arxiu de la
Paeria de Lleida. Aquesta relació es va
iniciar l’any 1995 amb l’ordenació, classificació i descripció de l’Arxiu d’Imatges
de l’Ateneu Popular de Ponent – Paeria,
juntament amb una antiga companya de
facultat i de màster, la Maria José Mur,
i sota la direcció de la cap de l’Arxiu Municipal, l’Elena González. Així, entre els
anys 1995 i 2001, vaig treballar a l’Arxiu
Municipal de Lleida en diverses de les seves dependències, ja que, a més de treballar a la seu de l’arxiu al mateix Palau
de la Paeria, vaig treballar en l’espai de

l’arxiu situat en els baixos de l’edifici del
Pal·las, en els baixos de l’edifici municipal de la plaça de Sant Francesc i, posteriorment, a l’antiga caserna del turó de
Gardeny (aquest cop a les altures!), on
es va traslladar la documentació municipal que hi havia a l’edifici de la plaça de
Sant Francesc, quan aquest fou reestructurat per a satisfer diverses necessitats
de l’Ajuntament de Lleida. En aquest cas
la meva feina es va centrar bàsicament
en el tractament dels expedients de llicències d’obres particulars, així com dels
expedients de llicències d’obertures i activitats classificades.
L’any 2001 vaig iniciar la meva relació
amb l’Arxiu Històric de Lleida, una relació
que, de moment, ha estat la més llarga
de la meva vida, arxivísticament parlant... Com a autònoma, vaig encadenar
uns quants contractes per al tractament
de la documentació que s’hi conservava,
tant al mateix arxiu, situat a l’antic edifici de la Casa de Cultura, com en un espai
situat a l’antic Mercat de Santa Teresa
que l’Ajuntament de Lleida havia deixat
a l’Arxiu per a dipositar-hi documentació.
Aquells primers contractes foren entre
els anys 2000 i 2002, amb la Pilar Faci
com a directora de l’Arxiu.
Fou l’any 2002 quan vaig començar la
meva itinerància arxivística fora de Lleida. Com a autònoma, l’Arxiu Central Administratiu del Departament d’Agricultura
em va contractar per a realitzar tasques
d’assistència tècnica per a l’organització
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dels dipòsits de documentació administrativa de les delegacions territorials
del Departament a Lleida i Tarragona.
D’aquella època recordo especialment
les matinades per a agafar el tren “borreguero” que em duia al matí cap a Tarragona. Una etapa que va durar fins el 2003.
Fou aquell any que vaig començar a treballar a l’Arxiu Històric de Girona, ja com
a interina del cos superior d’arxivers de la
Generalitat de Catalunya. Aquella aventura gironina es va perllongar fins l’any
2005, i mai no agrairé prou a la Montse
Hosta i a tot el personal de l’Arxiu d’aleshores, la seva acollida no només a l’Arxiu
sinó a la ciutat de Girona.
Vaig tornar a Lleida aquell 2005 perquè
em va sorgir una oportunitat de feina a
casa, a l’Arxiu Central de l’Audiència i els
Jutjats de Lleida, amb la Maria Jesús
Llavero. Primer com a autònoma i posteriorment ja com a interina, vaig treballar
en la descripció dels fons judicials, com
no podia ser d’altra manera. El meu pas
pels Jutjats s’acabà el 2007, any en què
vaig aprovar les oposicions al cos superior d’arxivers de la Generalitat i vaig triar
una plaça vacant que hi havia a l’Arxiu
Històric de Lleida. En aquell moment se
m’encarregaren les funcions de direcció
de l’Arxiu, ja que el càrrec estava vacant
pel fet que el seu director, en Joan Farré, ocupava un càrrec polític als Serveis
Territorials a Lleida del Departament de
Medi Ambient.
El 2011, en Joan Farré es va incorporar
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a l’Arxiu, i jo vaig ocupar la meva plaça de
tècnic. Però aquest any, amb la jubilació
d’en Joan, he tornat a fer-me càrrec de la
direcció de l’Arxiu Històric de Lleida.
Entre feina i feina, també em vaig llicenciar en Documentació (2005) i en Dret
(2012), totes dues carreres a la UOC. I
aquest any he finalitzat un postgrau en
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Implantació de Projectes de Gestió de
Documents Electrònics (EDRMS), també
a la UOC. Aquesta és una de les meves
preocupacions, com gestionar els documents electrònics, ja que tant les lleis
estatals com les autonòmiques ens duen
a un escenari en què les administracions públiques estan obligades a generar

electrònicament qualsevol tràmit perquè
aquest sigui legal i a garantir en tot moment la interoperabilitat i la seguretat de
la informació. Així, haurem de ser capaços de gestionar els documents electrònics adequadament per tal que en quedi
garantida l’autenticitat, fiabilitat, integritat i disponibilitat futura.

• Explicació de les accions dutes a terme
en relació amb el Congrés d’Arxivística de
Catalunya 2017 de Reus
• Projectes en curs de les vocalies de Treball, Serveis, Activitats, Relacions Institu-

cionals, Recerca, Didàctica, Comunicació
i Difusió
• Explicació de les darreres reunions institucionals dutes a terme

La junta informa

Ordre del dia SESSIÓ 10/2016
•Presentació de l’estat dels comptes en
data de novembre de 2016 i tancament
del pressupost de l’any 2017
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