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Editorial

Gestió documental 2.0, 3.0, 4.0? On som?
S’apropa el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de
Catalunya. Els propers dies 4, 5 i 6 de maig us esperem a tots
a Reus. El Congrés promet. I promet molt. Durant les properes setmanes anireu sabent totes les novetats que enguany
us oferim. Tant pel que fa al programa com a les activitats
socials. El llistó de Lleida va quedar molt amunt. Superar-lo,
o simplement fer-ho millor, és un repte que ens hem marcat
com a obligació. La proposta de ben segur que us sorprendrà.
Potser l’element més potent d’aquest congrés és que el grau
d’innovació que volem presentar és molt alt. Pot ser que molts
de nosaltres sortim d’algunes de les sessions amb la sensació
que estem molt endarrerits o que tenim moltíssima feina per
a fer o que, simplement, no hem entès res. No patiu, això és
el que volem provocar. Considerem que anar a un congrés a
sentir allò que sempre hem sentit o que ja sabem, en realitat,
no aporta gaire cosa al camp de l’aprenentatge. Per a això ja hi
ha molts altres tipus de trobades. El que convé fomentar és la
proposta innovadora i estimulant. I no pas perquè ens sentim
fora de joc o indefensos, no, sinó per poder acarar allò que estem fent i allò que podríem arribar a fer per a millorar el nostre
punt actual. El nostre congrés no vol desanimar, sinó motivar.
Per aquest motiu, el programa, amb una altíssima participació
de ponents de categoria internacional, no us deixarà sense
opinió.
La (gestió documental) dels (documents) electrònics. Podríem haver anomenat el Congrés d’aquesta manera. Posar el
parèntesi als documents està cada vegada més a l’ordre del
dia, les paraules són líquides. Hi ha una autèntica batalla pel
control del relat. En aquest sentit, veurem sovint gent que par-

la de documents; altres, d’informació, i cada cop més gent que
parla de dades. Uns sembla que vulguin excloure els altres. A
vegades trobem que tots diuen el mateix, però amb el seu propi
llenguatge per a imposar-ho. Així, ens trobarem els que parlem
de documents, de datasets, d’objectes digitals, d’unitats de
contingut amb significació documental, de paquets d’informació, etc. El mateix passa amb el concepte de gestió documental.
Gestió de documents, gestió de la informació, governança de
la informació, records management, document management,
data management... Què estem gestionant realment? El Congrés de Reus se centra en la gestió documental per tradició i per
legalitat. Sempre n’hem dit així i, a més, dona nom a una tipologia de professional. Però al mercat les coses reben altres noms
i n’hem de ser conscients. Ens posarem mai d’acord? Amb document i amb gestió documental hi ha sempre la necessitat de
justificació, però tenim l’empara legal. La llei ens parla de gestió
documental, agradi o no, per tant hem d’adaptar el vocabulari al
seu compliment, a allò que molts anomenen compliance. Gestió
documental.
Quin és el nivell científic de la gestió documental que estem desenvolupant a Catalunya? És difícil de definir-ho amb poques
paraules. Però podríem dir que conviuen una gestió documental
apresa amb documents físics, una altra provada d’implantar en
entorns híbrids (analògics i digitals) i una tercera que pateix
molt per a gestionar entorns totalment digitals. En la majoria
de casos, la debilitat de la gestió documental que posem en
pràctica es troba en el fet que interpretem el món digital encara
pensant en el món en paper. És una crítica habitual, però quina
altra professió relacionada amb la informació i les tecnologies
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no s’hi ha trobat? Vivim una transició digital, no pas una transformació. I convé que tots plegats fem l’esforç d’entendre el que
ve amb mentalitat oberta. El Congrés de Reus parteix d’aquesta
diagnosi. No podem continuar fent les coses com les havíem
fet fins ara. Aquest plantejament, exposat a la sessió que vam
poder presentar al passat Congrés de Govern Digital, va ser acceptat per una nodrida audiència. Una audiència plena de professionals amants de la disrupció i el canvi, tot sigui dit, amb
la boca plena del mantra de la transformació digital. Nosaltres,
insistim, estem en la transició. Bàsicament, perquè a la darrera
baula de les nostres obligacions s’hi troba el patrimoni documental i la seva preservació, i estem acostumats de fa anys a
haver de transitar entre suports de tots tipus i realitats complexes, per tant, ja sabem com es fa. Transició digital.
Tenim experiències catalanes que siguin potents i que puguin
ser referents fora del nostre país? Aquesta és una pregunta de
difícil resposta. Per poder-ho fer, per no seguir amb debats poc
fructífers, hem apostat per posar-les al divan. Les propostes
que portem de fora de Catalunya han de servir per contrastar
què estem fent. Valorar si ho estem fent bé o no. Si és suficient
la formació que rebem als estudis actuals o no. Si les mesures
que apliquem a les organitzacions públiques són les mateixes
que hem d’utilitzar en empreses privades. Si un gestor de documents és el mateix que un document controller. Hem de ser
capaços també de reconèixer els errors i els projectes inacabats. El Congrés tindrà espai per a presentar projectes exitosos
i fracassats. No tinguem por al fracàs. Se n’aprèn molt. La resposta serà molt més sincera i honesta a continuació. L’esperit
de canvi ha de ser constant, però també el d’autoavaluació i
millora. Millora continuada.
Com podem definir la nostra gestió documental? Es tracta d’una
gestió documental simplement dissenyada o ja implantada? Es
troba implantada de manera global a l’organització o només en
algunes parts? Disposa de tots els instruments de gestió en marxa o encara els estem elaborant? Tenim ja un sistema de gestió
documental més o menys endreçat amb resultats tangibles i, per
tant, els podem començar a presentar i exposar en fòrums de de-
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bat i jornades per mostrar-ne les qualitats i beneficis? Som, per
tant, davant d’una gestió documental 2.0?
La nostra gestió documental opera amb naturalitat en entorns
cent per cent digitals o, com a mínim, en entorns híbrids ja amb
certa comoditat? Treballem en equips interdisciplinaris, amb
tecnòlegs, juristes i responsables d’organització? Les nostres opinions són preceptives i se’ls fa cas? Comencem a ser
competitius en entorns digitals i aportem solucions tangibles
davant les necessitats de la nova Administració digital? Estem
actuant i aplicant millores sobre la gestió de les bases de dades
de l’organització? Aportem concepte i solucions a l’estructuració de les dades? Participem en l’enllaç de les dades dels portals de dades obertes o de publicitat activa amb els documents
o fonts originals? Tenim coneixement de codi? Som, per tant,
davant d’una gestió documental 3.0?
La nostra gestió documental és d’utilitat en la gestió de dades
massives i hi podem aplicar mesures d’avaluació que les facin
més eficients? Els nostres esquemes de metadades ja s’utilitzen a tota l’organització i estan ben interioritzats, serveixen per
a retrobar la informació i permeten fer més efectives les eines
d’intel·ligència artificial? Tenim eines d’aquest tipus que aprenguin de la incorporació sistemàtica de metadades a mesura que
classifiquem i descrivim? El nostre sistema de gestió documental té plans de contingència per a gestionar riscos? Permet l’enriquiment de la qualitat de les dades gestionades, de la informació
produïda i dels documents recapituladors? Aquests documents
fets sota demanda estarien preparats per a distribuir les seves
característiques i propietats essencials en diferents repositoris
que permetessin configurar una cadena de blocs que aportés
més fortalesa a la seva autenticitat? El sistema de gestió documental disposa d’una estratègia de preservació digital independent dels sistemes d’explotació que automatitzi la migració dels
formats obsolets, que ens avisi de la seva presència i que ens
permeti conservar-ne totes les propietats essencials necessàries? Som davant d’una gestió documental 4.0?
Efectivament, en molts casos les respostes són no o no gaire.
Fem un exercici d’autoavaluació, mirem com tenim els nostres
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sistemes, fem-ne un resum executiu que puguem portar al
Congrés de Reus i fem un checklist de les coses que sí que fem
i de les que no. I fem, a continuació, una llista de tot allò que
serà la gestió documental en els propers anys. Siguem també
competitius nosaltres i no tinguem sempre la sensació que són
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només altres àmbits els que sempre piquen molt amunt. Per
què no podem fer-ho nosaltres? Què ens limita? Sobretot, que
no haguem de dir mai que no ho vam intentar. No perdeu l’oportunitat de venir a Reus i compartir les vostres experiències. Us
hi esperem. No us en penedireu.

El vocal informa

Convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta Directiva (2017)
Josep Ribas i Solà

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,
Segons l’article 19 dels Estatuts de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents
de Catalunya (d’ara endavant, “Estatuts
de l’AAC”), aprovats el 13 de desembre de
2010, les eleccions a càrrecs de la Junta
Directiva s’han de celebrar cada quatre
anys.
Atès que les darreres eleccions van tenir
lloc el 24 de maig de 2013, en la sessió
extraordinària de l’Assemblea General de
l’AAC feta a Barcelona, la Junta Directiva
sorgida d’aquelles eleccions ha pres els
acords següents en la reunió del 27 de
maig de 2017:
• Aprovar la convocatòria de les eleccions
a càrrecs de la Junta Directiva i requerir la
secretaria per tal que les organitzi.
• Les eleccions tindran lloc el dia 5 de
maig de 2017, coincidint amb el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de
Catalunya, que es farà a Reus entre el 4 i
el 6 de maig. D’aquesta manera es complirà amb l’article 20 dels Estatuts de
l’AAC, segons el qual la Junta Directiva ha
d’aprovar la convocatòria i anunciar-la en
el newsletter setmanal, el lloc web de l’AAC
i el Butlletí de l’AAC, amb una antelació de
seixanta dies naturals respecte a la data
de la celebració.
• La presentació de les candidatures es
podrà fer des de la comunicació oficial de la
convocatòria d’eleccions fins al dia 5 d’abril
de 2017. D’aquesta manera es complirà
amb el termini que estableix l’article 21
dels Estatuts de l’AAC, el qual explica que
les candidatures es poden presentar a la
Secretaria de l’AAC des de la data de la convocatòria fins a trenta dies naturals previs
a la celebració de les eleccions.

• El dia 6 d’abril de 2017 la Junta Directiva es reunirà per a proclamar com a
candidates aquelles llistes que compleixin els requisits establerts. L’endemà es
publicaran les llistes proclamades en el
lloc web de l’AAC, fet que serà comunicat
als responsables de cada candidatura.
Si hi hagués alguna exclusió, hauria de
ser motivada i es comunicaria a la candidatura exclosa l’endemà mateix, el dia
7 d’abril de 2017. Contra la resolució
d’exclusió d’una candidatura es pot presentar un recurs davant la Junta Directiva en el termini de quaranta-vuit hores.
En aquest cas, s’acceptarien fins al 10
d’abril, ja que coincidiria amb el cap de
setmana. La Junta Directiva resoldria el
dia 12 d’abril de 2017.
• La mesa electoral estarà constituïda
per quatre membres de l’actual Junta Directiva. Segons l’article 23 dels Estatuts
de l’AAC, ha d’estar integrada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i
un altre membre de la Junta Directiva. En
aquest cas, seran el Sr. Joan Soler, com a
president; el Sr. Vicenç Ruiz, com a vicepresident; el Sr. Josep Ribas, com a secretari, i la Sra. Dolors Visa, com a vocal de Relacions Institucionals. Aquestes persones
ho disposaran tot perquè la votació pugui
tenir lloc el dia 5 de maig de 2017, segons
el que estableixen els articles 23, 24 i 26
dels Estatuts de l’AAC.
• Cal recordar que només els socis amb la
categoria de numeraris poden exercir el
dret a vot, tal com estableix el punt 6 de
l’article 10 dels Estatuts de l’AAC.
• Si es vol exercir el vot presencial, les
paperetes i els sobres per a la votació de
les candidatures estaran a disposició dels
socis numeraris a l’estand de l’AAC durant

el Congrés i a l’entrada de l’Assemblea General.
• Si es vol exercir el vot per correu, les
paperetes es publicaran en el lloc web
de l’AAC i estaran a disposició dels socis
de l’AAC a partir del dia 7 d’abril. Si hi hagués alguna reclamació per la denegació
d’una candidatura, es faria a partir del dia
13 d’abril de 2017. Aquest document, en
format PDF, s’haurà d’imprimir i també
s’haurà de fer servir el mecanisme que estableix l’article 26 dels Estatuts. El funcionament del vot per correu és el següent:
en primer lloc, la papereta s’ha d’introduir
dins d’un sobre blanc; després, aquest
sobre s’ha d’introduir en un altre, al qual
també caldrà incorporar la còpia del DNI
o del carnet de membre de l’AAC, i finalment, aquest sobre s’ha d’enviar per correu certificat, adreçat a la Presidència de
l’AAC, amb l’aclariment següent: “Per a les
eleccions a l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya del dia 5 de
maig de 2017”.
• Segons el punt 4 de l’article 26 dels Estatuts de l’AAC, només es poden computar
els vots emesos per correu certificat que
compleixin els requisits establerts en els
punts 1, 2 i 3 de l’article 26, i que tinguin
entrada a la Secretaria de l’AAC, establerta
a la seva seu del carrer Rocafort, 242 bis,
1r (08029) de Barcelona, fins a tres dies
abans del dia de la votació, en aquest cas,
fins al 2 de maig de 2017.
Des d’aquí animem tots els socis i les sòcies a participar activament en aquest procés electoral. En cas de dubte, us recordem
que restem a disposició vostra a l’adreça
associacio@arxivers.com; a la seu de l’AAC,
al carrer Rocafort, 242 bis, 1r (08029) de
Barcelona, o al telèfon 93 419 89 55.
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Oberta la inscripció al nostre XVI Congrés
Betlem Martínez

Com ja us vam fer saber fa uns dies, els
propers dies 4, 5 i 6 de maig de 2017, tindrà lloc a la ciutat de Reus el nostre XVI
Congrés, que amb el títol “La gestió documental: el futur (és) ara!”, per primera vegada incorpora en el nom el concepte de

gestió documental. Aquest serà un dels
grans temes presents en el Congrés, que
tractarà totes les fases de la gestió de documents de manera innovadora, revisant
molts del seus punts fins ara acceptats
com a bàsics i mirant d’aportar una di-

mensió potent per a afrontar els reptes
socials i empresarials que el present i el
futur ens deparen.
Aprofitem per recordar-vos que les inscripcions ja estan obertes a la pàgina del
Congrés www.arxivers.cat

Destaquem

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona celebra cent anys
Xavier Tarraubella i Mirabet

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
celebra, l’any 2017, el seu primer centenari. Un acord adoptat pel Ple municipal
de l’Ajuntament el 21 de juny de 1917
fixava les bases per a la seva creació,
que es materialitzaria durant els mesos
següents.
La creació de l’Arxiu Històric responia a la
voluntat municipal de preservar i posar
en valor el patrimoni documental històric
de la ciutat. Agustí Duran i Sanpere en fou
el director durant els primers quaranta
anys d’existència, entre 1917 i 1957, i
qui en definí i impulsà l’abast i els objectius fonamentals.
Des del mateix moment de la seva creació, l’Arxiu està al servei de la ciutadania
per preservar el patrimoni documental,
facilitar l’accés i la consulta de la documentació conservada i contribuir al coneixement i a la divulgació històrica.
La riquesa i la diversitat dels fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics
que aplega, amb una cronologia compresa entre els segles IX i XXI, 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 de projecció internacional.
La seu de l’Arxiu Històric és, des de l’any
1922, la Casa de l’Ardiaca, un edifici emblemàtic situat al cor de Barcelona, bas-

tit sobre un tram de la muralla romana i
transformat al llarg dels segles. Aquesta
ubicació permet establir un diàleg permanent i molt enriquidor entre les pedres
de l’edifici i els documents de l’Arxiu. Continent i contingut apropen als ciutadans
i als visitants dos mil anys d’història de
Barcelona.
L’Arxiu Històric de la Ciutat és un dels
centres que configuren actualment l’Arxiu Municipal de Barcelona, juntament
amb l’Arxiu Municipal Contemporani, l’Arxiu Fotogràfic i els deu arxius municipals
de districte.
Per commemorar el centenari hem preparat un programa d’activitats molt divers, on es combinen activitats lúdiques,
divulgatives i acadèmiques. Amb ell,
volem apropar l’Arxiu i els seus fons a la
ciutadania i donar a conèixer la seva tasca com a institució arxivística centenària
dedicada a la preservació del patrimoni
documental de la ciutat i a l’impuls de la
recerca, el coneixement, la informació i
la divulgació històrica sobre la ciutat de
Barcelona.
Agrupades en les tres tipologies indicades (lúdiques, divulgatives i acadèmiques), les activitats que configuren el
programa són les següents:

1. Activitats lúdiques
La projecció del mapatge Temps-passatemps-passa a la façana de l’Arxiu
Mapatge 3D de petit format creat per
Jordi Teixidó. Una al·legoria del pas del
temps on l’arxiu, els documents, la història i la memòria prenen el protagonisme. Estrena i projecció durant el Festival
LLUM BCN.
El concurs Que en saps de l’Arxiu?
Concurs a la web amb preguntes sobre
l’Arxiu i els seus fons.
Un concert i la presentació del CD Música Oblidada
S’interpretaran peces musicals de la
col·lecció de partitures originals i altres
fons de l’Arxiu Històric, i es presentarà el
CD enregistrat amb peces dels mateixos
fons, obra de compositors catalans coetanis a la creació de l’Arxiu.
Un recital poètic titulat Ramblejant pels
sentits
Recorregut per poemes, textos literaris
i textos històrics que formen part dels
fons de l’Arxiu, i que posa especial atenció a tot el que envolta la ciutat de Barcelona: paisatges, sentiments, racons,
curiositats... Aquesta activitat formarà
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part del programa del Festival de Poesia
de Barcelona.

la doble modalitat de visita lliure i de visites guiades, es podrà accedir a diferents
espais de l’edifici, conèixer les funcions
i els fons de l’Arxiu i veure una mostra
dels documents conservats. Durant la
jornada de portes obertes també es podran veure representacions de recreació
històrica.

La festa del Corpus i l’Ou com balla
La font del pati de la Casa de l’Ardiaca,
seu de l’Arxiu Històric, és un dels llocs
més tradicionals del Barri Gòtic on es
pot veure l’Ou com balla el dia de Corpus.
Aquest any, la festa es complementarà
amb la presència d’alguns elements del
bestiari popular de la ciutat.
Un taller de cal·ligrafia històrica i de
caplletres
Activitat familiar que podran compartir
persones de diferents edats, adreçada
a explicar i practicar com s’escrivien els
documents manuscrits històrics i com,
en alguns casos, s’il·lustraven amb
caplletres decorades.
2. Activitats divulgatives
Els investigadors tenen la paraula
Tertúlia-col·loqui amb investigadors i
usuaris de l’Arxiu que han utilitzat els
nostres fons de manera habitual, per
conèixer i compartir experiències viscudes durant les seves recerques.
Coneix el taller de restauració de l’Arxiu
Visita al taller de restauració de l’Arxiu,
per conèixer les principals alteracions i
problemàtiques que afecten el patrimoni
documental conservat, i quines són les

Roda de premsa de presentació del centenari
i del programa d’activitats. Sala d’actes de
l’Arxiu, 3 de febrer de 2017
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Porta d’entrada a l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona (Pep Parer)

actuacions i mesures que es porten a terme per a corregir-les.
L’exposició “L’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona. Cent anys al servei del
patrimoni, la informació, la recerca i la
cultura”
Recorregut per la història de l’Arxiu Històric durant els seus primers cent anys de
vida. Es podran conèixer els orígens, la
seu, els fons ingressats més rellevants,
els treballs de recerca més destacats
que s’han fet o les persones que hi han
treballat, entre altres aspectes.
Una jornada de portes obertes
Com cada any des de 2009, l’Arxiu Històric obrirà les portes a la ciutadania. Amb

La publicació d’un llibre sobre la Casa
de l’Ardiaca
Edició d’un llibre monogràfic sobre la
Casa de l’Ardiaca, la seu de l’Arxiu Històric des de l’any 1922. Aquesta publicació permetrà conèixer a fons les característiques arquitectòniques d’aquest
emblemàtic edifici, la seva configuració
i transformació al llarg dels segles i els
diferents usos que ha tingut.
Un acte públic de reconeixement i agraïment als donants de fons
Acte de reconeixement i d’agraïment
a persones i entitats que, en el decurs
d’aquests cent anys, han donat o dipositat els seus fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics a l’Arxiu.
3. Activitats acadèmiques
Una jornada sobre “Els arxius històrics
en l’entorn digital”
Jornada tècnica adreçada a la presentació d’experiències pioneres o rellevants
portades a terme per diferents instituci-
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Sala de consulta general

ons o entitats a partir de la utilització de
la tecnologia i de les plataformes digitals
aplicades a la divulgació, a l’accessibilitat o al tractament tècnic de la documentació històrica. També vol situar els
arxius històrics en l’entorn de les dades
massives (big data). Aquesta jornada es
realitzarà amb la col·laboració de la Direcció d’Arxius, Museus i Patrimoni de la Generalitat, de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona i de l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya.
Un jornada d’homenatge a Agustí Duran
i Sanpere
Activitat acadèmica d’homenatge a qui
fou l’impulsor de la creació de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el seu director durant els primers quaranta anys.
Diferents especialistes parlaran del paper i de la labor professional de Duran i

Sanpere en diverses facetes dels àmbits
del patrimoni i la cultura.
En el programa s’ha previst també un
darrer grup d’activitats vinculades a una
altra efemèride: el 225è aniversari de
l’aparició del Diario de Barcelona, diari
degà de la premsa europea continental, que sortí al carrer per primer cop el
dia 1 d’octubre de 1792. En tractar-se
d’un diari emblemàtic en la història de la
premsa a Barcelona, amb una presència
i significació especial en els fons de l’Arxiu Històric, dins el programa general del
centenari hem incorporat dues activitats
específiques relacionades amb aquesta
efemèride:
L’exposició “Diario de Barcelona. Una
empresa periodística (1792-2009)”
Exposició de petit format que es pot visitar al vestíbul de l’Arxiu fins al 31 de març

de 2017, on s’explica, mitjançant documents de diversos fons de l’Arxiu Històric, la llarga trajectòria d’aquest emblemàtic diari i els aspectes més rellevants
de la seva història periodística i editorial.
El XV Congrés d’Història de Barcelona,
dedicat a la història de la premsa diària
de Barcelona
A l’Arxiu Històric organitzem, cada dos
anys, el Congrés d’Història de Barcelona.
Per a commemorar l’efemèride del Diario
de Barcelona, en coincidència amb el
centenari de l’Arxiu, la XV edició del Congrés l’hem volgut dedicar a la història de
la premsa diària publicada a la ciutat durant els darrers tres segles.
Podeu consultar el programa d’activitats
del centenari a:
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca

Jornada “Arxius, drets humans i transparència”
Anna Noguer

El passat 27 de febrer, va tenir lloc al
Born Centre de Cultura i Memòria la jornada “Arxius, drets humans i transparència”, que tenia el propòsit d’obrir una
reflexió d’aquests tres conceptes com-

plementaris a un públic majoritàriament
jove i encuriosit per l’actualitat.
La jornada, organitzada per l’Ajuntament
de Barcelona (a través de l’Institut dels
Passats Presents i l’Arxiu Municipal), va

ser inaugurada per Ricard Vinyes, comissionat dels Programes de Memòria
i president de l’Institut esmentat, que
va exposar en primer lloc l’essencialitat
dels arxius com a símbol de poder. Així,
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per exemple, remarcà que el final de la
Primera Bullanga (1835) va ser marcada per l’assassinat del general Bassa i la
crema de documents.
La destrucció d’una part de la memòria
històrica posava el focus en el paper dels
arxius com a espai de poder polític i en la
seva rellevància per a garantir la transparència i la reconstrucció de la imatge
pública, tot abandonant així la seva imatge de mer centre cultural.
La intervenció de Joaquim Borràs, arxiver
en cap de l’Ajuntament de Barcelona, va
iniciar la ronda de presentacions davant
d’una audiència de més de quaranta-cinc
participants a l’acte, amb la ponència
“L’Arxiu Municipal de Barcelona: del pergamí a l’estratosfera digital”, un recorregut per la història, els fons documentals,
les funcions, l’estructura i l’activitat de
l’Arxiu de la Ciutat. Igualment, va voler
destacar la voluntat ferma de l’Arxiu com
a servei a les persones, tot assegurant
l’accés democràtic a la documentació,
així com el suport eficient al govern de la
ciutat per a facilitar la gestió transparent
i rigorosa del patrimoni documental.
La restitució dels principis de memòria,
veritat i justícia és el punt d’arrencada
de la presentació “Arxius i drets humans,
secrets, espies i dictadures”, a càrrec

de Ramón Alberch, president de l’ONG
Arxivers sense Fronteres. A partir de casos com la destrucció intencionada del
patrimoni documental durant la Guerra
dels Balcans, l’arxiu de l’operatiu Còndor
a Amèrica Llatina, utilitzat com a instrument per justificar l’execució de persones contràries a determinats règims , o
els vuit quilòmetres de documents abandonats de la Policia Nacional de Guatemala, deixa veure d’una manera diàfana
la relació proporcional que hi ha entre
l’organització, la preservació i l’accés
als documents i la possibilitat de justícia
universal i reparació.
Des de l’ONG Arxivers sense Fronteres,
impulsats per l’afany de la veritat i la lluita contra la impunitat, treballen des de
1998 amb països com el Paraguai, Cuba,
el Marroc o Guatemala. El seu president,
Ricard Ibarra, va apropar els participants,
amb la seva presentació “Arxivers sense Fronteres: cooperació arxivística per
a una societat més justa”, a la feina de
cooperació feta dins de les fronteres i
fora per a salvaguardar el patrimoni documental en perill a causa de catàstrofes
naturals o conflictes bèl·lics. El seu objectiu és recuperar i tractar els arxius de
transcendència per a les persones, formar persones en l’àmbit de l’arxivística i,
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en definitiva, difondre el paper essencial
dels arxius per a la preservació dels drets
humans.
Per a posar el punt final a l’espai de presentació de les ponències, Joan Pérez
Ventayol, tècnic superior en arxiu i gestió documental al Consell Comarcal del
Vallès Occidental, va estimular els oients
amb el títol “De Jerusalem a Wikileaks:
acords secrets i filtracions massives.
Què aporten els arxius a la transparència?”. Els grans pactes –amb les seves
clàusules secretes–, subscrits per les
cancelleries europees durant la Primera
i Segona Guerra Mundial, o el cas Wikileaks de filtracions massives de dades
serveixen d’exemple per a qüestionar-se
el concepte de transparència i per posar
a l’arxiu en el centre del debat com a antídot a la venjança política en pro de la
transparència i com a garant de l’autenticitat i confiabilitat de la font d’on provenen les dades, i la traçabilitat entre els
documents i la informació.
Moderat per Montserrat Beltran, directora de l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona, el debat va fluir de l’interès
pels arxius policials del nostre país a la
voluntat de contribuir al patrimoni documental de la ciutat a través de la donació
de documents patrimonials.

Crònica del curs 02/2017 Les lleis 39/2015 i 40/2015
i la gestió documental
Alberto Biarge

El dimecres 15 de febrer va tenir lloc a
la seu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya el curs
02/2017 Les lleis 39/2015 i 40/2015 i
la gestió documental. La sessió va ser
a càrrec de l’advocat i fundador de l’empresa Astrea Nacho Alamillo. Sigui per la
importància clau que la matèria objecte
del curs té per a la professió, sigui per la
qualitat i la condició del ponent, el curs
va ser tot un èxit d’assistència, tot i que
era una repetició del curs que es va fer
l’any passat.
La sessió va consistir a fer un repàs general de la reforma del sector públic que
les lleis 39 i 40 han conformat, prestant
una especial consideració a aquells aspectes amb més repercussió documen-

tal. Així, es va tractar de l’obligatorietat
del suport electrònic per a la formalització de l’activitat administrativa, de les
característiques dels documents i dels
expedients electrònics, del nou règim
d’identificació i signatura electrònica,
de la desaparició del registre en suport
paper i de les “compulses”, del nou règim de les còpies electròniques i de la
figura de l’arxiu electrònic únic. Amb
aquesta crònica no pretenc recollir tots
els punts tractats, però sí que faré una
referència a aquells aspectes que he
considerat més remarcables.
Tot i que la norma 40/2015 de règim jurídic del sector públic (LRJSP) regula aspectes més interns del sector públic i la
39/2015 del procediment administratiu

comú de les administracions públiques
(LPACAP) se centra més en la relació
amb els administrats, totes dues consagren la tramitació electrònica com l’actuació habitual de les administracions
i releguen al suport paper com a excepció. (Nota: hi ha d’excepcions, com ara
la tramitació dels òrgans col·legiats de
govern.)
La data d’entrada en vigor d’ambdues
lleis va ser el 2 d’octubre de 2016, tot i
que alguns aspectes fonamentals, com
ara el registre electrònic d’apoderaments, el registre electrònic, el registre
d’empleats públics habilitats, el punt
d’accés general electrònic de l’Administració i l’Arxiu únic electrònic, no entraran en vigor fins al cap de dos anys de
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l’entrada en vigor de la Llei (sí, per al
2018 sembla que falta molt de temps,
però...).
Amb caràcter general, el nou règim
d’identificació i signatura electrònica
que consagren les normes es basa en
els principis recollits als articles 9, 10 i
11 LPACAP: flexibilitat i adequació a cada
circumstància i necessitat, i llibertat de
triar el mecanisme més oportú per part
de les administracions públiques.
Les persones interessades es poden
identificar electrònicament davant les
administracions públiques a través
de qualsevol sistema que disposi d’un
registre previ que permeti garantir-ne
la identitat, i poden signar a través de
qualsevol mitjà que permeti acreditar
l’autenticitat de l’expressió de la seva
voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat del document.
El ponent va comentar que no es fixen
les condicions que ha d’assolir l’esmentat registre, ni s’estableix cap requisit
mínim, i es deixa oberta, fins i tot, la
possibilitat que aquest registre sigui
del sector privat (per exemple, l’usuari
i contrasenya del Linkedin).
En tot cas, l’acceptació d’algun
d’aquests sistemes per part de l’Administració general de l’Estat serveix per
a acreditar davant totes les altres administracions públiques.
El ponent també va fer referència a la
possible utilització de diferents mit-

Autor: Arnau Guardiola

jans de signatura digital, com ara noms
d’usuaris i contrasenyes, claus concertades i/o la firma biomètrica, sobre la
qual va destacar la gran acceptació com
a mitjà de prova legalment reconegut.
L’LPACAP simplifica l’ús de signatura,
que només serà requerida a les persones interessades per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar
recursos, desistir d’accions o renunciar
a drets.
Un altre dels aspectes més destacats
de la normativa, i que el nostre col·lectiu agrairà més, es troba a l’article 70 de
l’LPACAP, en què es recull una definició
clara i taxativa del concepte d’expedient
i de les seves característiques.
En relació amb les còpies electròniques,
l’article 27 de l’LPACAP estableix un nou
règim segons el qual les còpies autèntiques efectuades per una administració
pública tenen validesa a la resta d’administracions. D’aquesta manera, s’estableix una mena de compulsa electrònica entre administracions. A aquests
efectes, les administracions poden
efectuar còpies autèntiques mitjançant
un funcionari habilitat o mitjançant una
actuació administrativa automatitzada.
En referència al registre d’entrada i sortida, he de destacar diferents aspectes
que es poden considerar gairebé revolucionaris. En primer lloc, el registre de
sortida deixa de ser obligatori, ja que la
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normativa diu –i transcric literalment–
que al registre general “també s’hi podrà
anotar la sortida dels documents dirigits a altres òrgans o particulars”.
En segon lloc, l’article 28 de l’LPACAP
estableix els criteris generals que les
persones interessades no estan obligades a aportar documents que hagin
estat elaborats per qualsevol Administració, que no se’ls pot demanar que
aportin documents originals, llevat de
casos amb caràcter excepcional, que,
en conseqüència, els ciutadans poden
aportar còpies digitalitzades per ells
mateixos i que les administracions públiques no poden exigir documents que
anteriorment hagin aportat les persones interessades a qualsevol Administració.
Tot i l’amplitud de la matèria i dels diferents aspectes per a tractar, Nacho
Alamillo tampoc va decebre en aquesta
ocasió i va assolir les expectatives creades, demostrant la seva competència
tant des de l’àmbit teòric com des del
vessant més pràctic. La seva exposició
va ser concisa i alhora esclaridora, i va
saber dinamitzar i afavorir la participació dels assistents.
Per tots aquests motius, no puc deixar
de recomanar-vos el curs i vull recordar,
a les persones que no hi heu pogut assistir, que encara teniu dues oportunitats, a Lleida el 8 de juny i a Girona el 21
de setembre.
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La proposta

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona aporta una exposició virtual
sobre els estudis fotogràfics del segle XIX al Portal
de Fotografia de Catalunya
Rafel Torrella

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona col·labora activament amb el Portal de Fotografia de Catalunya Alabern, un dels
projectes més visibles del Pla Nacional
de Fotografia, engegat des del Departament de Cultura de la Generalitat. A part
d’informació sobre fons i autors representats a l’Arxiu, la col·laboració s’ha
completat darrerament amb una exposició virtual sobre els estudis fotogràfics, amb l’afany d’aportar informació
sobre la història de la fotografia a Barce-

lona seguint la línia cronològica iniciada
per l’exposició ja existent centrada en el
daguerreotip, i comissariada per Òscar
González del mNACTEC.
L’oportunitat de continuar la investigació iniciada uns anys abans sobre els tallers de fotografia a la ciutat en els inicis
de la fotografia, i que s’havia concretat
en les exposicions de l’AFB “Joan Martí,
fotògraf”, “Els Napoleon” i “El daguerreotip”, va impulsar de manera eficaç l’elaboració d’un guió que volia posar l’ac-

cent en les notícies diverses que al llarg
dels anys havien anat apareixent en la
premsa barcelonina i que, degudament
estructurades, aportaven una interessant i valuosa informació sobre com havia anat evolucionant la implantació de
la fotografia com a ofici a la ciutat.
A finals del mes de gener, al portal Alabern es presenta l’exposició amb el títol
d’“Els estudis fotogràfics a la Barcelona
del segle XIX”, que es divideix en nou
capítols. A través de la implantació de
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la temàtica del retrat com a primera i
més comercial aplicació de la fotografia i del desenvolupament dels objectes
fotogràfics associats, com la targeta de
visita, màxim exponent de la popularització del retrat fotogràfic, els diferents
apartats de l’exposició expliquen com
els estudis neixen, creixen i progressen,
acompanyats de l’evolució tècnica del
nou art fotogràfic. El primer àmbit de
l’exposició fa referència a la presència
dels fotògrafs itinerants que no disposaven d’un assentament clar, sinó que
s’instal·laven en fondes o comerços
durant períodes determinats, i usaven
la premsa per a notificar la seva arribada i comiat.
El segon àmbit ens parla de l’assentament de l’ofici, quan comencen a aparèixer estudis instal·lats en els terrats
dels edificis, on podien gaudir de la llum
necessària per a desenvolupar el seu
art. Diverses il·lustracions de manuals
fotogràfics de l’època aporten informació visual sobre com devia ser un
d’aquells estudis, i completen així les
descripcions que els diaris començaven
a fer dels tallers fotogràfics. Més endavant, gràcies al volum de retrats que
es guarden a les col·leccions de l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, es mostra la
diversitat dels noms comercials dels
nous tallers, i com a vegades el professional fotògraf quedava sense identificar amagat sota la marca; observem

també l’aparició de nomenclatures curioses (La Estrella de Venus) al costat de
marques amb vocació geogràfica (Fotografia Milanesa). La constant visualització de les fotografies de retrats que
acompanya el text permet seguir l’explicació i gaudir de l’evolució del disseny
tipogràfic que va realitzant ensems una
història de la fotografia a partir de les
distincions que els retratistes guanyaven en els diferents concursos, fires i
distincions reials.
Una reflexió sobre la ubicació dels estudis dins la ciutat en la dècada de 1860,
acompanyada d’un mapa on se singularitza la ubicació dels més importants,
permet observar quins eren els eixos
comercials importants en aquells moments, sobretot si es compara amb una
vintena d’anys després, quan es produeix el trasllat cap al nou eixample que
ja està força urbanitzat per les classes
benestants. En els estudis de la ciutat
antiga hi ha un bon mercat de treball,
com es pot comprovar en els anuncis de
feina que apareixen també a la premsa,
i que mostren com es va diversificant
el perfil dels treballadors segons les
tasques a fer en els laboratoris, on es
demanen aprenents, tiradors de còpies o plegadors de targetes, entre altres
especialitats. La diversificació d’especialitats ajudava els retratistes a oferir diversos acabats (acoloriment de les còpies, efectes de relleu o filetejat, retocs)
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i productes (àlbums, formats de còpies
diferents, ensobrats de protecció).
Els tres darrers àmbits mostren, a partir novament de les notícies dels diaris,
com els estudis retratistes van evolucionant no només en maquinària i productes sinó també en l’aspecte dels seus
locals, i en alguns casos es poden llegir
detallades descripcions dels nous tallers que s’obren, on se citen com a part
del mèrit del local les intervencions de
destacats pintors, moblistes i escultors
en la decoració del local. Els casos més
extrems del luxe els trobarem en els estudis que s’obriran a finals del segle XIX
i inicis del XX a l’Eixample.
Tota la informació s’acompanya amb
imatges dels periòdics de l’època on
s’han trobat les dades, i està àmpliament il·lustrada amb reproduccions
de targetes de visita i altres productes
típics dels estudis de retrat i amb fotografies dels locals (dels quals, dissortadament, resten pocs exemples).
En definitiva, un viatge pel fascinant
món de l’inici de la fotografia a Barcelona possible per l’aparició de les novetats a la premsa, per les imatges que
han arribat als nostres dies guardades
en centres patrimonials (en aquest cas
l’AFB) i per un treball de recerca que ha
vist l’oportunitat de sortir a la llum.

Per a saber-ne més:
http://www.fotografiacatalunya.cat/ca/exposicions/comissariada/els-estudis-de-fotografia-a-barcelona-al-segle-xix

De l’arxiu a l’arxiver

Núria Carreras
He conegut arxivers que ho són per vocació, d’altres per devoció, el meu cas va
ser accidental, però sóc aquí!
Vaig començar Història a la Universitat
Autònoma de Bellaterra mentre treballava en uns laboratoris i ho compaginava
amb la meva activitat a l’Associació Cultural de Granollers i a l’associació Amics

de l’Àfrica. Havia participat en un parell
d’estudis que finalment es van publicar,
aquest havia estat el tracte més proper
amb els arxius. Sempre dic que la culpable del meu canvi professional va ser
la Fina Solà, la cap d’Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona, ella
i el seu entusiasme em van apropar a l’ar-

xivística i al seu potencial. Amb una amiga ens vam animar i ens vam matricular a
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents, on posteriorment he cursat
el postgrau en Documents Electrònics i
el màster en Transparència, que espero
acabar aquest any. L’ESAGED va obrir-me
la porta d’un món nou, acompanyat de
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grans persones i professionals amb qui
he pogut treballar i compartir inquietuds
fins ara.
A poc a poc vaig veure que aquest camp
era molt ampli i interessant i que m’hi
volia dedicar, sobretot després de les
pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya, però havia de sortir del que ara en
diuen la zona de confort per fer un salt
que ben bé no sabia cap on em portaria.
L’oportunitat va arribar amb un contracte
de mitja jornada, per les tardes, a l’Arxiu
Central dels Jutjats de Sabadell, altre cop
combinant-ho amb la feina als laboratoris, fins que l’1 de setembre del 2007 entrava a treballar, aquest cop d’interina, a
la mateixa destinació. Enguany farà deu
anys de la meva relació amb els arxius i
concretament amb els arxius judicials.
Aterrava a Sabadell en un arxiu judicial
amb gran moviment, amb l’avantatge
que hi era l’Anna Marco, l’amiga amb qui
uns anys enrere ens vam animar a estudiar arxivística, i un despertar important
dels arxius judicials a la demarcació de
Barcelona comarques. El gran volum de
préstecs es va sumar als nombrosos
inventaris pendents d’elaborar i que
s’havien de combinar amb els canvis a
nous edificis, organització de trasllats,
entrada en funcionament de multitud de
noves oficines; el creixement en el decurs d’aquells anys va ser impressionant
pel nombre d’arxivers que érem. Sempre
hem estat ben distrets! El 2008, la meva
cap, Bibiana Palomar, em va confiar les
funcions de coordinació i des del primer

moment vaig tenir clar que això volia dir
trepitjar territori per a conèixer la realitat
de cadascun dels arxius, des del més petit, Berga, fins al més gran, Sabadell, i així
fins a arribar a vint-i-tres partits judicials
repartits pel territori de la demarcació de
Barcelona comarques.
L’experiència als arxius judicials, per a
mi, ha estat i continua sent molt enriquidora, però cal remarcar que les mancances que sovint ens han acompanyat
s’han afrontat amb el treball intens del
col·lectiu d’arxivers amb què compta el
Departament de Justícia i, sobretot i més
concretament, amb els companys de la
demarcació de Barcelona comarques,
amb tots ells i elles, sempre amatents al
bon funcionament de l’arxiu. Actualment,
estem vivint un moment molt interessant en els arxius judicials, l’expedient
electrònic que molt lentament sembla
que arriba per un camí de penitència,
l’avaluació de sèries documentals, els
grups de treball que s’han engegat; tot
i que encara mantinguem rèmores del
passat, penso que es comencen a veure resultats de la feina feta al llarg dels
anys, només viable amb la implicació de
tots els que en formem part. Això no vol
dir que ho tinguem tot fet, encara ens
queda un llarg camí per a recórrer.
En l’àmbit més personal, una altra satisfacció que estic vivint gràcies a l’arxivística és la meva participació en l’associació
Arxivers sense Fronteres. El compromís
amb la defensa dels drets humans i la
justícia, la conservació de la memòria i
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l’exigència de retre comptes no és un assumpte d’importància menor. Els drets
humans són universals i els arxivers i arxiveres som un actiu molt important per
a no deixar caure en l’oblit injustícies mal
resoltes, alhora que hem d’exigir i participar activament d’una major transparència a les institucions que ens governen,
per a recuperar l’autoritat que la ciutadania ha de tenir i que fa temps va perdre.
L’any 2009, la Mariona Corominas em va
oferir formar part de la junta que havia de
renovar i, el 2013, vaig continuar com a
vicepresidenta de la junta encapçalada
pel Ricard Ibarra. Cal dir que mai no estaré prou agraïda a la Mariona i el Ricard,
dues persones d’una gran humanitat i
professionalitat, excel·lents presidents i
amb qui he après diàriament, de la mateixa manera que a la resta dels companys
d’aquesta darrera junta que enguany
s’acaba: la Montse, la Sara, la Gemma,
el Jordi, el Pedro, el Raül, l’Aureli, l’Adri
i el Marcos. La professionalitat és molt
important, però en el decurs d’aquests
anys amb ells he après que l’actitud,
l’honestedat, el treball en equip i el bon
humor són tant o més importants i, de
tots aquests atributs, els components
d’aquesta junta d’AsF n’està ben farcida.
El repte professional que em plantejo és
el de l’aprenentatge continu, ser partícip dels canvis que se succeeixen, tot i
la velocitat de vertigen que sovint prenen, però apel·lo a la formació continuada, vital per a la professió i, en el fons,
per a nosaltres mateixos, que no ens po-
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dem permetre el luxe d’instal·lar-nos en
una zona inamovible. Aprendre i aprendre, en tot el que estigui fent, sigui amb
la documentació judicial, amb la documentació electrònica o amb qualsevol
altra que hagi de tractar. En un món en

constant canvi, en una societat líquida
com deia Zygmunt Bauman, la nostra
professió requereix energia, paciència,
crítica, il·lusió i capacitat d’adaptació i
innovació, sense oblidar el bagatge de
tots els arxivers i totes les arxiveres que

Març 2017

ens han precedit i que, com nosaltres,
amb més o menys encert, han procurat
situar l’arxivística on es mereix. El camí
és llarg, però aquí hi som nosaltres, perseverants per continuar i, si cal, ser el
motor de canvi.

La junta informa

Ordre del dia de febrer. Reunió 2/2017
•Exposició de l’evolució de les despeses
de l’AAC-GD en data de febrer de 2017
•Explicació del procés de convocatòria
d’eleccions a la Junta Directiva de l’AAC-GD
i establiment de les accions per tal de difondre’l entre el socis i sòcies
•Exposició de les accions dutes a terme
en relació amb el Congrés d’Arxivística de
Catalunya 2017, de Reus

Moviment de socis
• Explicació de l’estat en què es troba
l’Estudi del Mercat Laboral i l’Observatori,
i establiment del calendari de desenvolupament
• Projectes en curs de les vocalies de Treball, Serveis, Educació, Comunicació, Difusió i Publicacions
• Explicació de les darreres reunions institucionals dutes a terme

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

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

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

Altes: 3
Baixes: 3
Canvis de condició: 0
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Gerard Mercadé
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