Informatiu
Abril 2017 de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents
de Catalunya

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

Butlletí 145
www.arxivers.com

El vocal informa
• Us ve de gust un vermut i una
mica de swing?

Abril 2017

Destaquem
• Introducció bàsica al concepte
i gestió de metadades per
a la gestió de documents
electrònics d’arxiu
• Crònica del curs “La gestió
documental corporativa per

la gestió de documents
electrònics”
• CLIFFORD. El portal dels
fotògrafs del segle XIX a
Espanya (1839 -1900)
• Per un futur professional en
igualtat de condicions

La proposta
• Exposició “Dia a dia”, un recull
d’imatges del fotoperiodista
Pere Virgili
De l’arxiu a l’arxiver
• M. Carme Capdevila i Guarro

Editorial

Més de dos milions de raons ens avalen
En concret 2.064.154 consultes a arxius públics catalans durant el 2015. Aquest és el balanç estadístic dels serveis d’accés
a la informació gestionats directament pels arxius públics del
sistema arxivístic català immediatament després de l’aprovació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
i bon govern de Catalunya. No és una dada menor. Si la comparem amb la de dos anys abans, la de 2013, el resultat va ser
d’1.162.521 consultes. Ens sembla demolidora la comparació.
El SAC gairebé duplica les consultes gestionades sense pràcticament haver rebut cap estímul en recursos ni econòmics
ni humans. Si el SAC hagués rebut el suport i els recursos que
molts altres àmbits han tingut
amb la posada en marxa de la Llei
de transparència, ves a saber de
quines dades estaríem parlant.
De manera “natural”, és a dir, complint amb la seva funció i posant
en funcionament tots els seus instruments de descripció, els arxius
han pogut absorbir sense problemes l’increment de demanda que
ve de part de la ciutadania. Les
dades provenen de l’IDESCAT i són
molt valuoses per a comprendre
on som a dia d’avui. I ho posarem
en comparació amb altres dades.
Per exemple, dels dos milions i escaig de consultes n’hi ha 837.762
que pertanyen als arxius de la

Generalitat de Catalunya. S’entenen aquí els pertanyents al
Departament de Cultura i els centrals administratius. Aquesta
setmana, la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat ha publicat les darreres dades en matèria de provisió
de dret d’accés a la informació pública en els departaments de
la Generalitat. Els resultats són tremends. Entre els mesos de
juliol de 2015 i el desembre de 2016, s’han atès per part de la
Generalitat, sense comptar arxius, un total de 1.113 consultes.
Caldria afegir a continuació un silenci dramàtic. Les dades no
tenen ni punt de comparació. El dret d’accés a la informació pública a la Generalitat gaudeix d’una secretaria general que és
capaç d’estimular una mica més
d’un miler de consultes. Els arxius
de la Generalitat, sense disposar
ni d’una direcció general ad hoc
destinada a promoure l’accés a la
informació que gestionen, sobrepassen les vuit centes mil consultes. És evident que aquest país
pateix contrastos notoris en molts
aspectes, però aquest és espectacular.
Des de la posada en marxa de la
Llei de transparència que l’AAC adverteix a totes bandes que l’accés
a la informació pública no es pot
segregar per raó de proveïdor. El
que compta són les peticions, no
qui les proveeix. Per tant, no pot
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ser que des de la Secretaria General de Transparència només
es comptabilitzin una tipologia de peticions, és a dir, les que
segueixen el procediment determinat a la Llei de transparència. No pot ser que la lectura sigui tan strictu sensu i sigui incapaç de sumar les que segueixen un procediment a vegades
infinitament més breu, efectiu i directe. ¿Què ho fa que s’hagi
de comptabilitzar de manera diferent? ¿Per què distingir la
informació per sectors? ¿Quines diferències objectives hi ha
entre l’una i l’altra? Doncs segurament moltes, més de les que
sembla, però en cap cas relacionades amb la funció de proveir i
facilitar l’accés a la informació que custodien les administracions. Diem que hi ha diferències, sí, en els temps i completesa
de les respostes, en la mediació directa amb el ciutadà, sense
via telemàtica o signatura electrònica, entre d’altres. Els arxius
de Catalunya proveeixen accés a la informació pública amb una
eficiència aclaparadora i amb uns temps molt reduïts. Potser
aquesta realitat no agrada a qui s’entesta a continuar promovent l’accés a la informació per la via més burocràtica possible.
No s’entén que no s’hagin ja pensat millores i sistemes més
pragmàtics per a resoldre les peticions d’accés. Sorprèn que
sigui des de l’àmbit del Govern Obert des d’on es continuï promovent un accés tan procedimentat, quan des de la mateixa
Generalitat no paren de sortir veus exigint la desburocratització de l’Administració pública. La Generalitat promou missatges
contradictoris en un àmbit cabdal.
Hi ha solucions? Evidentment. Mirem el cas de l’Ajuntament
de Terrassa. Des del mes de juliol de 2015, en què entren en
vigor els mecanismes de provisió de dret d’accés a la informació pública, es pren una decisió estratègica. Totes les peticions
que fins aleshores arribaven per diferents canals, inclosos per
descomptat els arxius, es vehiculen d’una mateixa manera i es
genera una única tipologia de sol·licitud d’accés a la informació
pública, el que a Terrassa s’ha anomenat expedient DAIP. Des
del juliol de 2015 fins a finals de 2016, l’Ajuntament de Terrassa ha atès 1.504 peticions d’accés a la informació pública.
D’aquestes, 910 han estat respostes directament per l’Arxiu
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Municipal (Administratiu i Històric), que ha satisfet, per tant,
un 60,5% del total de les consultes realitzades. De les 1.504,
un total de 836 s’han resolt en menys de dos dies, cosa que
representa un 55,6% del total. No tot, però, són bones notícies.
Durant els darrers sis mesos del 2015 la mitjana de resposta de
l’Arxiu Municipal va ser de 3,3 dies per petició (2,9 dies de juliol
a setembre, 3,6 dies d’octubre a desembre). Durant els primers
quatre mesos de 2016 la mitjana puja a 3,5 dies per resposta. Tot plegat el que demostra és que l’augment de càrrega de
treball sense recursos addicionals fa que la velocitat de resposta del servei s’acabi ressentint. Això també cal valorar-ho.
¿Qui assumeix majoritàriament el pes del nou dret d’accés a la
informació pública? L’Arxiu. ¿Qui necessita a totes llums més
suport en aquesta matèria? L’Arxiu. El cas de Terrassa ens resulta paradigmàtic, malgrat que sembla un únicum a tot el país.
Sintetitzar l’accés a la informació pública en un sol canal de
gestió simplifica la feina, fa que les respostes siguin més àgils
i visibilitza els serveis que realment s’ocupen d’aquesta feina.
Les dades de Terrassa posen negre sobre blanc el que ja era
una pràctica habitual però que no s’estava indexant. L’exemple
de Terrassa podria ser una bona pràctica que podrien assumir
moltes administracions públiques per a millorar la provisió del
dret d’accés a la informació. Tanmateix, que els arxius es vagin
preparant. A mida que es vegi que el sistema funciona, la seva
càrrega de treball augmentarà.
Dos milions de raons per anys. Amb el pas del temps seran més.
Més d’un 50 % de les peticions d’accés per resoldre en mans
dels arxius. Augment exponencial de les càrregues de treball.
Aquest és el panorama que se’ns presenta i al qual haurem de
fer front, amb la nostra expertesa, però demanant més atenció
i recursos. I sobretot, fent d’aquesta situació una reivindicació i
no acceptant, mai més, les informacions que surten a la premsa o des de canals oficials que el ciutadà no coneix els mecanismes per a la transparència i per tenir accés a la informació.
Mentre algú es llepa unes ferides magnificades, algú està fent
la feina. Prenem nota.

El vocal informa

Us ve de gust un vermut i una mica de swing?
Betlem Martínez

De tothom és sabut que els congressos
professionals tenen com a objectiu l’adquisició de nous coneixements sobre
experiències, projectes, tècniques, metodologia, enfocaments, estratègies,
know how... que ens facin millors arxivers o gestors de documents i estimulin
el nostre cervell alhora que ens ajudin en
la millora de la praxis professional.

O, al menys, aquesta seria la idea, no?
Hi ha també aquell altre vessant més
prosaic, però també molt professional,
que es genera en altres espais, propicis
a la creació de teixit corporatiu, i que
provoca connexions entre col·legues.
Són aquelles situacions que s’esdevenen en els moments de recés, amb
l’intercanvi de comentaris, idees, opini-

ons amb vells col·legues o amb nous
contactes fets croissant en mà i en un,
de vegades, difícil equilibri entre el cafè,
el programa de mà, el mòbil, la bossa,
l’anar mastegant i el “corre, corre, que ja
comença la ponència següent i encara
hem d’anar a buscar el «trasto» de la
traducció simultània”.
El comitè científic ens ha preparat per a
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aquest congrés un assortit d’intervencions de nivell internacional que giraran
al voltant de com s’esdevé a dia d’avui
allò que des de fa anys i panys coneixem com a “gestió documental”. És un
programa molt atractiu i potent que us
mantindrà enganxats a la butaca durant
hores.
Però quan arriba aquell moment de la
darrera pregunta de la darrera ponència
o taula rodona, la intervenció que tanca
la paradeta, vaja ... aquell moment en què
el nostre cap bull excitat i estimulat per
tot el que hem sentit i processat, en què
el nostre cos recupera la verticalitat i la
ment fa un reset... és el moment en què
arriba “l’altre Congrés”. El Congrés lúdic,
el de retrobament amb els companys en
un ambient distès, de riures i de gaudi.
Per a aquest altre vessant del Congrés,
l’AAC-GD us ha preparat un programa social que estem segurs que també us engrescarà.
Per començar a ambientar-vos, us recomano que us poseu els auriculars i escolteu aquest tastet del que us espera el
vespre dijous 4 de maig: bona música del
grup Swing Airlines que de ben segur, si
m’heu fet cas, ja us deu estar fent moure
el cos a ritme de swing.
Amb aquest ritme de fons podrem degustar un soparet al bell mig de Reus, al
Restaurant Rofes, antiga fàbrica de vermut des del 1890 convertida ara en un
local ple d’història, encant i bona cuina
que també ofereix el millor en vins i, per
suposat, en vermuts.
Divendres dia 5 de maig, com ja és tradició del nostre congrés, gaudirem del
sopar de cloenda en un marc incompa-

rable: el Mas Passamaner, una antiga
casa senyorial modernista, obra de Lluís Domènech i Montaner, convertida en
un exclusiu hotel ubicat a la Selva del
Camp, al costat de Reus. No patiu per
agafar el cotxe perquè hi haurà servei
d’autocar.
Darrere el sopar, qui aguanti fins que el
darrer servei d’autocar el retorni a l’hotel, podrà donar-ho tot en el ball que ja
és un clàssic en la nit de comiat congressual.
Però reserveu forces per a les ponències de dissabte al matí i per aprofitar que
Reus és la Capital de la Cultura Catalana
l’any 2017. I per tal que ho puguem gaudir
(no farem jocs de paraules amb l’insigne
arquitecte de fama mundial), el consistori ens obsequiarà durant els dies del Congrés, a congressistes i acompanyants,
amb l’accés gratuït a museus, la visita
guiada per la Ruta Modernista i el Gaudí
Centre. També durant la vostra estada a
Reus hi haurà la possibilitat de concretar
una visita a l’Institut Pere Mata (amb inscripció prèvia) i al Centre de Lectura (un
dels primers ateneus de Catalunya i una
institució cultural de referència del país),
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que va ser fundat l’any 1859 amb la voluntat d’alfabetitzar i ensenyar a llegir a
la població obrera i a les capes més desfavorides de la societat. Es tracta d’una
entitat molt arrelada a la ciutat, que ens
oferirà entrades, per qui ho desitgi, per
visitar l’exposició nacional de roses, que
tindrà lloc els dies 6 i 7 de maig. A més,
podrem gaudir d’una visita comentada a
la Biblioteca de l’entitat (actualment, la
Biblioteca del Centre de Lectura compta
amb un fons de 200.000 volums aproximadament, entre els quals cal destacar
vint incunables dins la Secció de Reserva i els llibres del segle XVI, XVII i XVIII).
Finalment, aprofitem per comentar-vos
que al llarg dels dies del Congrés també
podreu visitar, si ho voleu, el Centre de la
Imatge Mas Iglesias, equipament dedicat
a la preservació, l’estudi i la difusió del
patrimoni visual, tant documental com
artístic
Així doncs, us esperem a Reus els propers dies, 4, 5 i 6 de maig de 2017 en
“l’altre” XVI Congrés d’Arxivística i Gestió
de documents de l’AAC-GD. A més, segur
que us oferim alguna altra promoció més,
que esbrinareu quan hi sigueu.

Destaquem

Curs [03/2017] Introducció bàsica al concepte i gestió
de metadades per a la gestió de documents electrònics d’arxiu
Jonás Suárez

Aquest curs s’endinsa dins el programa
de formació continuada de l’AAC-GD per
a l’any 2017, amb l’objectiu d’apropar
el concepte i la gestió de metadades

mitjançant la combinació d’explicacions
teòriques amb experiències i exercicis
pràctics. El formador era Julio Quílez
Mata (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell), la

qual cosa significava la garantia d’assolir els objectius del curs.
La veritat és que era la meva primera experiència amb un curs a través de l’Aula
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Virtual de Formació de l’AAC-GD, ja que
per ara sempre havia optat per cursos
presencials. El tema de les metadades
era una qüestió relativament nova per
a mi, ja que feia poc que m’havia incorporat a l’equip de treball creat entre el
Servei d’Arxiu i Gestió de Documents i
el Servei d’Informàtica de l’Ajuntament
de Lleida. Un dels últims documents
realitzats era el Vocabulari de metadades de l’Ajuntament de Lleida, però era
un document molt extens i, a primer
cop de vista, incomprensible. Per tant,
afrontava aquest curs amb l’objectiu
d’entendre el concepte de metadada i
conèixer-ne l’ús en la gestió de la documentació electrònica.
El curs havia de transcórrer entre l’1 i
el 17 de març, però finalment a causa
d’un atac informàtic que va afectar el
web i l’aula virtual l’inici va ser el 3 de
març. Després d’aquesta anècdota i les
oportunes presentacions, vam poder
observar que els perfils dels alumnes
eren molt diversos: arxius històrics,
arxius centrals administratius, arxius
municipals, arxius de diputacions, arxius comarcals, arxius eclesiàstics,
arxius d’institucions privades, l’Arxiu
Nacional d’Andorra o la Subdirecció
General d’Arxius. El ventall d’arxius era
molt gran, així com l’experiència prèvia
o no en projectes de definició i implantació de metadades dins d’una organització.
El primer mòdul d’introducció al concepte de metadada incloïa la consulta de les
metadades de tres webs a través de la
consulta del codi font. A partir d’aquesta pràctica, vam poder observar que les
metadades se situen a la capçalera dels
documents amb documents de marques
com XML, i que algunes metadades disposen d’esquemes de codificació específics (tesaurus, idiomes, dates, etc.).
També vam aprendre a identificar-los i
a diferenciar si les metadades estaven
inserides directament al codi font de la
pàgina o es trobaven en un fitxer adjunt.
Per acabar aquest primer bloc, vam utilitzar un extractor de metadades simple
que no ens va permetre recuperar les
metadades del document adjunt, cosa
que una aplicació especialitzada en la
recol·lecció de metadades sí que ens
ho hagués permès.
Sobre el segon mòdul, vam realitzar una
pràctica de generació de metadades a
través d’una plantilla. A través de Dublin

Core vam experimentar amb aquesta
eina i, després d’utilitzar algun refinador o qualificador de metadades, finalment vam analitzar la conversió en codificació XML. A part de la generació de
metadades a través d’una plantilla, en
aquest segon mòdul també vam aprofitar el fòrum per fer de manera col·laborativa un esquema de metadades des
de zero. Per realitzar-lo, vam reflexionar
sobre la idoneïtat de Dublin Core aplicat
a la gestió documental i vam concloure
que, tot i que s’ha convertit en un estàndard (normalitzat per la ISO 15836), no
és apte per a la gestió documental, ja
que no admet la definició de processos.
També vam definir les entitats d’un sistema de gestió documental partint de la
base de les agrupacions o entitats de la
ISO 23081 i les metadades necessàries
per a cada agrupació. En aquest punt,
Julio Quílez ens va recalcar que cal definir el grau d’obligatorietat de cada element, s’ha d’informar sobre les aplicacions de gestió on es podrien informar
les metadades i també s’ha de realitzar
la correspondència amb altres models
de metadades. Finalment, una pràctica
de la correspondència semàntica entre
els camps que conformen els esquemes
de codificació de diferents projectes de
metadades va tancar el segon mòdul
per consolidar els dos primers temes
abans de passar a l’escenari d’aproximació al web semàntic a través d’una
de les seves iniciatives o capes tecnològiques (Open Linked Data).
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El material per al curs va ser de gran
interès, amb articles molt interessants
i exemples d’esquemes de metadades
que ens van servir per a elaborar els
diferents exercicis. La veritat és que el
curs, tal com va explicar Julio Quílez a la
introducció, tot i ser inicial, és avançat
des del punt de vista de la transversalitat dels continguts. En el moment de
realitzar qualsevol exercici s’havia de
consultar el temari i la informació complementària i, a poc a poc, l’exercici que
semblava impossible de realitzar es feia
comprensible.
La meva experiència és positiva, tot i
que puc assegurar que he invertit moltes més hores que les que marcava el
curs. Al final vam ampliar el curs una
setmana per poder treballar amb més
profunditat la identificació de metadades i l’elaboració d’esquemes en el si de
la gestió documental. Des del meu punt
de vista, aquest curs és ideal poder realitzar-lo a través de l’aula virtual de
l’AAC-GD, ja que permet poder treballar
molts aspectes i continguts que en un
curs presencial seria inviable.
Finalment, vull destacar que a través
d’aquest curs he pogut obtenir una
perspectiva àmplia de la utilitat de les
metadades. A més, he aprofitat per a
conèixer diferents esquemes de metadades i analitzar-ne els components,
l’estructura i la formalització.
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Crònica del curs “La gestió documental corporativa per
la gestió de documents electrònics”
Elisenda Cristià Ballsells

El dia 9 de març es va realitzar el curs
[4/2017] “Gestió documental corporativa per a la gestió de documents electrònics”, organitzat per l’AAC-GD, que,
tal com se’ns deia en la presentació,
pretenia donar claus per a afrontar un
projecte d’implantació o desplegament
d’un sistema de gestió documental corporatiu, especialment orientat a la gestió
electrònica de documents i expedients a
l’Administració pública.
Un curs, doncs, que ens parlava de la gestió documental i que apuntava, en part, el
gran tema del XVI Congrés d’Arxivística
de Catalunya que se celebrarà a Reus els
dies 4, 5 i 6 de maig.
La gestió documental, amb els seus èxits
i els seus fracassos, tan necessària com
imprescindible, tan vital per a les organitzacions i de vegades tan menystinguda i
tan faltada de recursos. La necessitat de
posar-la en valor i de posar-nos al dia amb
les noves maneres d’enfocar-la i de dur-la
a terme fan que parlar d’ella sigui un dels
temes recurrents en l’arxivística actual,
un dels reptes de la professió de l’arxiver.
El curs va ser conduït per Isaac Àlvarez,
arxiver municipal de Castellbisbal. Al llarg
de les quatre hores que va durar la formació, es va plantejar un recorregut que va
anar des dels temes més bàsics fins a les
noves situacions encara no resoltes.
La introducció al marc normatiu i tècnic,
les fases de disseny i implantació del
SGD, les polítiques i les eines de gestió
documental, la implantació d’eines tecnològiques, la necessitat d’incidir en el
canvi cultural a les organitzacions, amb
necessitats formatives i amb un acompanyament que esdevé del tot essencial,
van ser les gran línies plantejades.
Àlvarez va situar l’origen del concepte
(Austràlia) i va explicar com després es
va adoptar a escala europea, de manera
que l’any 2001 aparegué la ISO 15489,
Information and documentation-Records
management.
A través d’una figura geomètrica triangular, es va exemplificar què emmarca
la GD. Així doncs, al vèrtex superior hi
apareixen els canvis socials i als dos
vèrtex inferiors, els canvis tecnològics
i els legals. Al centre mateix de la figura

s’hi troben els documents i els usuaris,
envoltats pel factor humà, les polítiques i
les eines. Tot forma part de l’organització
i tot s’ha de tenir en compte quan parlem
de gestió documental.
En relació amb el factor humà cal tenir
present aspectes com el canvi cultural,
les resistències (el canvi es pot veure de
manera negativa), la formació (reconeixement professional), la desmotivació
i les càrregues de feina (que ens porten
els canvis tecnològics).
Important també és l’entorn tecnològic,
on s’han de tenir presents els nous documents electrònics, el sistema d’interconnexions (cal garantir la seguretat) i
el gap digital.
Àlvarez insistí en el fet que, des del punt
de vista intern, cal fer molta formació.
Ens posà l’exemple de Castellbisbal, on
es va focalitzar el tema formatiu per centrar-lo en el gestor d’expedients. No obs-

tant això, cal assenyalar que el que va
restar pendent d’abordar va ser el procés
de redisseny de procediments.
Per tant, la reflexió i l’experiència ens
duen a apostar per una formació prèvia
en gestió documental a tota l’organització, ja que d’aquesta manera s’entendrà
el canvi que suposa per a l’organització.
Finalment, es va fer èmfasi en l’entorn
legal: la Llei 10/2001, de 13 de juliol,
d’arxius i documents, ens legitima com
a arxivers pel lideratge en un sistema de
gestió documental i ens assenyala les
obligacions i competències que té l’arxiu
municipal sobre la mateixa.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ens exigeix l’obligatorietat de la gestió electrònica dels
documents a partir d’octubre de 2016
(gran repte i tema pendent en moltes organitzacions).

Autor de la il·lustració: Pere Prats Sobrepere
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Requereix un èmfasi especial l’ENI i l’ENS,
així com les NTI, bàsiques a l’hora de definir un sistema de gestió documental.
El desenvolupament d’una sèrie de normes i d’estàndards tècnics ha servit per
a començar a normalitzar processos: la
ISO 15489:2001/20016, la ISO 30300,
la ISO 30301, la ISO 16175:2011, la ISO
23081, MoReq2010, DIRKS... Normes de
bones pràctiques que ens permeten establir i seguir els passos necessaris per a
assolir una bona gestió documental.
Una vegada vist l’univers de normes, es
va fer referència a les guies per a implantar un SGD i un ERMS (implementació
de la ISO 15489, les directrius per a la
gestió documental amb les normes ISO
30300 i 30301 i la implantació amb la
Moreq2010).
Quin és el propòsit final de la gestió documental? Sens dubte, la creació de
documents fiables, autèntics i usables,
l’acompliment amb la normativa vigent,
poder garantir la continuïtat, les eines
informàtiques adaptades i, sobretot,
centrar-se en les necessitats dels clients
i les parts interessades.
I què aporta la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, respecte d’això? Doncs ens parla de
l’expedient administratiu electrònic, de
metadades bàsiques (ENI), de la interoperabilitat, de la seguretat i de condicions
genèriques sobre la gestió documental.
Àlvarez insistí en el fet que per a implantar un SGD electrònic hem d’entendre què

és un document electrònic, i així destacà
els valors dels e-documents (autenticitat, fiabilitat, integritat i usabilitat). Els
documents s’han de basar en la política,
hem de saber com s’ha de crear un document des del començament, s’han de
definir molt bé les fases (captura, manteniment, conservació i eliminació) i finalment hem de tenir present que els documents s’han de gestionar en entorns
segurs, en entorns controlats.
Els documents han de ser preservats i
han d’estar disponibles. I tot això té una
sèrie d’implicacions:
• Estandardització dels tipus documentals
• Estandardització dels formats
• Metadades
• Signatura (autentificació)
• Definició de continguts
• Interoperabilitat
En arribar al punt on se’ns planteja el
tema dels expedients híbrids, què fem
amb ells, com superem la hibridesa, com
controlem els expedients... se’ns van
introduir els processos (accions) i controls de gestió documental i vam entrar
en l’anàlisi de la ISO 30300 i 30301. En
aquesta última s’estableixen els requisits per a la implantació d’un sistema de
gestió documental sobre la qual es faran
les avaluacions i certificacions.
Pel que fa als processos (accions) i controls de gestió documental, la ISO 30301
ens parla d’aspectes com la creació i
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el control. També es va fer referència
als processos (accions) segons la ISO
15489: captura, registre, classificació,
classificació de seguretat, identificació
dels terminis de disposició, emmagatzematge, accés i traçabilitat, disposició,
autoria i formació.
Una vegada plantejada la normativa
existent, vam passar a la segona part
del curs, en què ens vam endinsar en les
fases per a l’establiment d’un SGD (basades en la ISO 15489). De tots són conegudes les diverses etapes: investigació
preliminar, identificació de requeriments
i estudi dels sistemes existents, identificació de les estratègies per a satisfer els
requeriments, disseny del sistema de
gestió documental, implementació final
i revisió constat.
No obstant això, malgrat ser fases que
tots coneixem, en el curs es va posar
especial èmfasi en la fase embrionària,
el que s’anomena la fase Ø, on és imprescindible crear sinergies, efectuar un
treball conjunt en comissions (liderades
per secretaria) i amb la implicació de l’alt
nivell polític, liderar l’organització mitjançant el convenciment i l’acompanyament i no l’enrocament, i en darrer terme
insistir en la formació i el coneixement
previ (tenir els coneixements necessaris
per a guiar i corregir el procés).
En conclusió, cal fer molta pedagogia i
explicar els beneficis que suposa un bon
sistema de gestió documental.

CLIFFORD. El portal dels fotògrafs del segle XIX a Espanya
(1839 -1900)
Jep Martí Baiget

Per què un directori de fotògrafs del segle XIX?
El fet que una gran part dels treballs de
recerca sobre la història de la fotografia a l’Estat espanyol que es van publicar durant el darrer terç del segle XX se
centressin en un àmbit geogràfic limitat
dificulta tenir una visió clara del conjunt.
Per aquest motiu vaig iniciar una recollida de dades que tingués com a objectiu
principal aconseguir un directori on tinguessin cabuda totes les persones que
havien exercit professionalment com a
fotògrafs en algun indret de l’Estat espa-

nyol entre els anys 1839 i 1900, i totes
les persones aficionades que ho havien
fet per simple curiositat.
L’interès fonamental era situar en el territori tots i cadascun dels fotògrafs que
exercien la nova professió, conèixer-ne
els moviments, d’on sortien, d’on venien,
on anaven, on s’establien i quan es produïa això en el temps.
De qui s’havia de recollir dades? Com
s’havien de sistematitzar?
El directori havia de ser al màxim inclusiu
possible i es van establir diversos requi-

sits per donar entrada a qualsevol nom:
a) Tots els fotògrafs actius (professionals, itinerants, ambulants, transeünts,
aficionats) en territori espanyol entre els
anys 1839 i 1900, ambdós inclosos.
b) Tots els que haguessin nascut a Espanya i haguessin estat actius com a fotògraf professional en altres parts del món.
c) Tots els professionals que es movien
en l’entorn més pròxim del fotògraf. Aprenents, retocadors, pintors, il·luminadors, miniaturistes, sempre que la seva
feina tingués el paper fotogràfic com a
suport.
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Hem fet una sola excepció, la inclusió
d’aquells pioners que van promoure o
intervenir directament en l’execució
dels primers daguerreotips fets a Barcelona i a Madrid el novembre de 1839, i la
dels traductors de les primeres edicions
del manual de Daguerre, tot i que en alguns casos no tenim constància que haguessin fet personalment cap daguerreotip, cap fotografia. A tots ells els hem
tractat com a pioners de la fotografia a
Espanya.
Per què de l’Estat espanyol i no limitar-ho a Catalunya?
Els exemples de fotògrafs del segle XIX
que contínuament es mouen per tot el
territori de l’Estat espanyol són molts.
És cert que quan la professió tendeix a
estabilitzar-se, així que s’acosta la fi del
segle, aquests moviments també es van
reduint, però tot i així continuen sent una
norma per a molts fotògrafs establerts

en poblacions petites, on el volum de
negoci, la quantitat de ciutadans que es
podia permetre fer-se retratar, era molt
limitat.
Agafem un exemple paradigmàtic: el
fotògraf francès Jules Ainaud. El trobem per primera vegada a Cardona el
1863, poc després a Igualada i segurament havia fet parada a Manresa.
Si tinguéssim dades documentals
suficients el podríem seguir fins a la
Cort fent parades intermitents en les
poblacions importants del camí. El
1864 el trobem a Alacant, i després
treballant per Jean Laurent, segurament des de finals dels seixanta i
durant els setanta, prenent vistes de
tot el Llevant peninsular. A la dècada
dels noranta s’estableix a Barcelona,
va treballar a Esplugues, on va acabar
obrint galeria pròpia com a Mr. Jules
prop del Teatre Principal. Exemples
com aquest són habituals.
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Per què l’hem anomenat Clifford?
Charles Clifford (Gal·les, 1819 - Madrid,
1863) és, sens dubte, una figura essencial de la història de la fotografia a Espanya. El sol esment del seu nom en l’àmbit
de la fotografia és sinònim de pioner i de
qualitat fotogràfica. Denominar aquest
directori amb el seu nom podria semblar
una petita aportació al seu reconeixement. En realitat, el que representa per al
nostre directori de fotògrafs del segle XIX
és l’autoexigència per a situar i mantenir
el directori a l’alçada del que el nom Clifford implica en la història de la fotografia.
El directori de fotògrafs Clifford, que va
veure la llum el 10 de novembre de 2016
en un acte públic al Museu Marítim de
Barcelona, havia començat el seu camí
l’any 2006. El seu iniciador, signant
d’aquest text, arxiver (soci fundador de
l’AAC), historiador de la fotografia, soci
fundador de Fotoconnexió, ha dedicat
deu anys de recerca personal a recollir i
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creuar les dades que configuren l’actual
Clifford. Totes les dades incloses en el directori –llevat d’error– estan documentades en fonts arxivístiques, bibliogràfiques, hemerogràfiques o fotogràfiques.
Tot i això, encara en falten i de ben segur
que haurem de corregir errors. Esteu tots
convidats a col·laborar en aquesta tasca
actual i futura.
Quin és l’objectiu de Clifford?
Posar el directori Clifford a l’abast del
gran públic té dos objectius fonamentals.
El primer, facilitar una eina de consulta
que a partir d’ara creiem que serà imprescindible per a avançar en la història
de la fotografia en el territori que abasta

i d’una gran utilitat per a la història de la
fotografia a Espanya. El segon, fer possible que entre tots arribem a oferir un
directori complet dels fotògrafs que al
segle XIX van exercir la fotografia a Espanya, ja fossin professionals o aficionats,
en el sentit més ampli d’aquests termes.
Qualsevol historiador de la fotografia,
qualsevol persona relacionada professionalment amb la fotografia (fotògrafs,
arxivers, conservadors, museògrafs,
documentalistes, restauradors, conservadors) i qualsevol altre ciutadà del món
té a disposició seva un accés fàcil a les
dades bàsiques d’aquests fotògrafs; en
una sola cerca es poden visualitzar tots
els llocs on van exercir i durant el període

Per a saber-ne més:
Adreça web: http://www.fotoconnexio.org/clifford/
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en què ho van fer, sigui quin sigui l’origen
i la procedència del fotògraf.
Crida final
Només em queda demanar-vos que en
feu ús, que hi busqueu els fotògrafs que
coneixeu. Estem convençuts que és una
bona eina de suport per a la catalogació
dels fons fotogràfics del segle XIX. És
provable que hi trobeu errors. Entre tots
els podem corregir. Feu-nos un correu
electrònic (clifford@fotoconnexio.org),
expliqueu-nos l’error i aporteu una font
documental que ens permeti avalar la
correcció. El directori és un portal viu i
en creixement constant. Estem convençuts que les aportacions que hi podeu fer
els arxivers i tots els professionals dels
arxius contribuiran a consolidar el portal
Clifford. A tots, moltes gràcies i que us sigui plaent!

Per un futur professional en igualtat de condicions
Representants de la Plataforma d’ex-alumnes del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents

Els estudis d’arxivística a casa nostra
han passat per diverses etapes des de finals dels anys vuitanta fins a l’actualitat.
Etapes en les quals s’han teixit els coneixements per a diverses generacions d’arxivers i arxiveres que en cada moment
han possibilitat una resposta rigorosa i
eficient dels professionals, d’acord amb
les necessitats del context dels arxius:
des de la posada en marxa de les eines
bàsiques per a tots els arxius fins a la
resposta a l’Administració electrònica i
a la transparència que demana la nostra
societat actual.
Aquest fil conductor es va iniciar l’any
1989 amb el Mestratge en arxivística,
va continuar amb el Graduat superior en
arxivística i gestió de documents (20022010), va viure un estrany i únic Màster
propi en arxivística i gestió de documents
(2009-2010) i va culminar amb l’actual
Màster universitari en arxivística i gestió de documents (2010-2017). Si fem
una comparació dels estudis de Graduat
superior i de Màster oficial, veurem que
el contingut de les matèries, el nombre
de crèdits i l’enfocament professional
tenen un alt grau de similituds. Mostra
d’això és el fet que en el moment de la
transició d’una titulació a l’altra (2010,

especialment), convivien alumnes en
una mateixa classe cursant matèries
amb el mateix professor però d’ambdues
titulacions (el Màster propi, de fet, no va
arribar a tenir mai titulats).
Des del moment de l’obtenció de l’oficialitat del Màster l’any 2014, els alumnes
que havíem cursat el Graduat (alguns a
títol individual van cursar diverses sol·
licituds al l’ESAGED) estàvem a l’espera
que se’ns informés com seria el procediment per a oficialitzar els nostres estudis, atès que, de manera extraoficial,
sempre s’havia promès que esdevindria
oficial. De fet es va crear el Graduat amb
una estructura que li permetés esdevenir
oficial algun dia (120 crèdits, professors
especialitzats i multidisciplinaris, recolzament de la UAB així com de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, i l’interès de l’Administració en un personal especialitzat
i amb els últims coneixements per a les
necessitats en els arxius i la gestió documental). La sorpresa va ser la reunió de
17 d’abril de 2015, en què es va negar la
possibilitat de la retitulació del Graduat,
però, com a contrapartida i per compensar, suposem, un possible greuge, es va
oferir als graduats superiors la realització d’un màster de transparència de la

mateixa ESAGED a un preu rebaixat. El
que molts de nosaltres hem batejat com
«l’ofertón».
El greuge, però, ja s’havia produït, atès
que l’oferiment d’aquest màster, el Máster oficial de gestión documental, transparencia y acceso a la información, de 60
crèdits, no compensava un màster oficial
de 120 crèdits, tampoc tenia el mateix
temari i més tenint en compte que una titulació no reconeguda (com el Graduat)
no podrà tenir mai el mateix pes que un
màster oficial.
Aquest greuge és encara més gran quan,
arran d’un recurs contra la valoració de
mèrits de les darreres oposicions al cos
d’arxivers de la Generalitat, va haver-hi
una sentència en la qual es va establir
que el nostre Graduat té un valor inferior
al Màster posterior. Així, sempre que ens
presentem a qualsevol concurs o oposició (i a criteri de cada òrgan convocant
en la resta de possibles convocatòries)
els nostres estudis valdran menys, com
també passarà amb les licitacions en cas
que siguem professionals externs com a
empresa o com a treballadors d’una empresa externa que presti serveis a l’Administració.
Davant la situació molts companys i
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companyes ens vam ajuntar i vam fer els
passos següents:
1. Fer una reunió en el marc del Congrés
d’Arxivística de Lleida (maig de 2015) per
a analitzar conjuntament amb en Ramon
Alberch (director de l’ESAGED des dels
seus inicis) i en Joan Soler (president de
l’AAC-GD) les possibilitats de solució.
2. Fer una segona reunió el 8 de juny
de 2015 al Museu Marítim de Barcelona
on es va decidir crear un grup no formal
d’afectats, nomenar quatre representants i crear una plataforma en googlegroups on relacionar-nos.
3. Avaluar l’abast de persones afectades
per aquesta situació. Som nou promocions amb un total de 260 alumnes afectats.
4. Elaborar un registre de persones afectades i interessades a buscar i trobar solucions. Actualment som 144 persones
inscrites al registre.
5. Establir mecanismes per tal d’explorar
les possibilitats d’una negociació que
portés a una solució: ens vàrem reunir
amb la FUAB, amb l’AAC, la qual va realitzar diverses consultes, malgrat això

aquestes negociacions no van fructificar.
6. Per tal de sortir de l’atzucac es va
prendre la iniciativa de buscar suport
legal, moment en què, paral·lelament,
s’estudiaven les possibilitats d’instar, de
manera oficial, la FUAB - ESAGED - UAB, a
desencallar la situació. En un primer moment es van reprendre les negociacions
amb la direcció de la ESAGED, la qual des
del principi ens va prometre, a nosaltres
i a l’AAC, que emetrien un document per
a certificar l’equivalència dels estudis
de Graduat i Màster oficial per tal d’ajudar-nos a aconseguir una més forta posició negociadora. Malauradament aquest
oferiment no es va arribar a materialitzar
mai.
La nostra alma mater no ens ha recolzat
en el procés d’homologació com caldria
esperar de la institució que ens ha format
i ens ha acompanyat en els primers passos de la vida professional. Ara cal persistir i fer realitat els anhels que tenim de
reconeixement de la nostra formació.
Fil a l’agulla
Després de diferents intents de negoci-
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ació fracassats i un cop esgotada la via
amistosa, hem buscat assessorament
legal i estem estudiant les possibilitats
d’iniciar un procés administratiu per a la
sol·licitud oficial del reconeixement dels
nostres estudis com a estudis oficials.
Aquesta sol·licitud ha de fonamentar-se
en tota una sèrie d’elements que mostren com l’ESAGED, la FUAB i/o la UAB van
dur a terme el procés d’oficialització del
Màster oficial, idèntic al Graduat, però
ometent aquests estudis precedents, fet
que ens ha portat a aquesta situació.
Ja fa dos anys que estem lluitant per revertir aquesta situació i ara ens cal fer un
últim esforç. Ens estem coordinant per
presentar aquestes sol·licituds i dur a
terme iniciatives enfocades a explicar
aquesta realitat a altres persones i ferlos coneixedors del perjudici que estem
suportant, alhora que diem en veu alta a
la UAB, la FUAB i/o l’ESAGED que ens han
abandonat i que reflexionin per tal que
esmenin el perjudici que ens estan causant.
Ànims i endavant!

La proposta

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) acull
fins al 25 d’abril de 2017 l’exposició “Dia a dia”, un recull
d’imatges del fotoperiodista Pere Virgili
Gerard Mercadé Pié

L’IEFC presenta l’exposició “Dia a dia”,
un recull d’imatges significatives de la
feina fotoperiodística de Pere Virgili; una
mostra del repte quotidià per trobar un
equilibri entre la imatge informativa i la
mirada personal. La selecció ens permet
contemplar amb una dimensió diferent a
la del mitjà imprès, i amb una perspectiva
conjunta, la singular visió de Pere Virgili.
Instantànies i retrats són el “dia a dia” de
molts fotoperiodistes i, per aquest motiu,
aquesta exposició també és un homenatge a tots ells; però l’enfoc personal és
únic i és a través de la selecció on des-

cobrim la mirada reposada i respectuosa
de Pere Virgili que cerca mostrar allò que
ell mateix defineix com “el que no es veu”.
Pere Virgili (Barcelona, 1964) és fotògraf
freelance especialitzat en el món editorial i de la comunicació. Actualment, combina la col·laboració fotoperiodística per
al diari ARA amb la col·laboració amb diferents publicacions de caràcter cultural.
A més, imparteix el Curs de Fotoperiodisme a l’IEFC.
Estudià filosofia a la UB, i s’inicià en la
fotografia l’any 1985 a l’IEFC. L’any 1989
començà la seva activitat professional.

Ha estat fotògraf del diari Avui fins el
2010, i des de llavors fins a l’actualitat
ho és del diari ARA. Ha treballat per a diferents mitjans de comunicació (Barcelona
Metròpolis, El País Tentaciones, Vogue,
Traveler Conde Nast, Le Soleil...) institucions (Fundació Blanquerna-Universitat
Ramon Llull, Ajuntament de Barcelona,
RACC, Hospital de Sant Pau...) i editorials
(Edicions 62, Círculo de Lectores, Editorial Larousse, Enciclopèdia Catalana...).
Destaquen diverses estades a la ciutat
de Nova York, on realitza diferents encàrrecs de caire documental per a publicaci-
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L’estàtua de Colom (Barcelona) assenyala
l’eclipsi solar del 20 de març de 2015.
Foto: Pere Virgili

Manifestació Via Lliure, Diada 11 de
Setembre, Avda Meridiana, Barcelona 2015.
Foto: Pere Virgili
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ons catalanes. Ha participat en diferents
exposicions col·lectives, com ara “Qui
és qui a les lletres catalanes. Els escriptors vistos pels fotògrafs”, i ha realitzat
diverses exposicions individuals, com
“Rondes”, “Vides Nocturnes”, “Almas Flamencas” i “Torna al carnaval”. Ha rebut
el Premi FotoMercè atorgat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2001, i ha estat
impulsor de la plataforma digital larxiu.
cat, banc d’imatges en línia especialitzat
en l’àmbit cultural.
Actualment la seva obra més personal
se centra a captar la quotidiana contemporaneïtat de la urbs, un estímul fotogràfic que l’escriptora Àngels Codina

trasllada en format de microrelats. Fruit
d’aquest treball ha estat l’exposició “Ni
blanc ni negre”, presentada en el marc
de la Biennal Olot Fotografia, l’agost del
2016.
Pere Virgili ens comenta sobre la mostra
que “aquesta exposició la formen prop
d’una cinquantena d’imatges que testimonien, en primera persona, el batec
constant i imparable de l’actualitat, i que
ens acosten a una part de la nostra història. Una història que ens és molt propera,
del tot contemporània, i que s’inicia coincidint amb el naixement del diari ARA,
mitjà per al qual he realitzat la majoria de
les fotografies que s’inclouen en l’exposi-

Per a saber-ne més:
Dossier de premsa: http://www.iefc.cat/pdf/pere-virgili.pdf
Pàgina web de l’exposició: http://www.iefc.cat/activitats_culturals/exposicio-pere-virgili.php
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ció. Com a fotoperiodista parteixo de les
següents premisses: mostrar tot allò que
s’esdevé de manera objectiva i, sovint,
amb la immediatesa que exigeixen els
mitjans de comunicació, i fer-ho amb un
discurs propi que no desvirtuï la veracitat
dels fets. També, sempre que sigui possible, vetllar per la qualitat estètica de les
imatges.”
Fins quan i on es pot visitar?
“Dia a dia”, Pere Virgili. De l’1 de març al
25 d’abril de 2017. Inauguració, l’1 de
març amb la presència de l’autor.
Sala Ramón Alabern i Sala El Balcó
C. Comte d’Urgell, 187
(Recinte de l’Escola Industrial)
08036 Barcelona
Tel. 934 941 12
iefc.cat

De l’arxiu a l’arxiver

M. Carme Capdevila i Guarro
Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Lleida
Sempre he pensat que ser arxivera és
una professió singular, i per aquest motiu formo part d’aquell ventall de persones que en l’àmbit laboral no faig allò que
més m’agrada, sinó que intento que allò
que faig m’agradi.
Us he de confessar que davant la petició de l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents d’escriure sobre la meva
trajectòria professional vinculada amb
els arxius he tingut un doble sentiment.
Per un costat, crec que és bo mirar enrere
perquè ajuda a reflexionar per a entendre
el present, però alhora em fa una mica de
vergonya de parlar de mi mateixa. És difícil escriure sobre l’experiència pròpia, és
més fàcil llegir l’experiència dels altres.
Els meus primers contactes amb els arxius foren durant la carrera d’Història
i Geografia, en l’especialitat d’Història
Contemporània, feta a l’Estudi General
de Lleida, al conegut edifici “El Roser”.
Als anys vuitanta a la ciutat no hi havia

universitat pròpia i els seus estudis universitaris eren un apèndix de les universitats de Barcelona. Alguns professors
incentivaven que els alumnes féssim
els treballs de recerca consultant els documents originals als arxius. D’aquesta
època recordo com en alguns arxius havies de passar prèviament l’entrevista
de la persona encarregada de l’arxiu (no
sempre arxiver) i tenir-ne l’aprovació.
Sortosament, aquest ha estat un dels
principals canvis en el món dels arxius,
de llocs tancats i de difícil accés hem
passat a centres oberts, gestionats per
professionals que no pregunten per a
què vols la documentació.
Per a entendre una mica la meva trajectòria professional vinculada al món dels
arxius, cal situar-se a inicis dels anys noranta, quan en aquell moment el cap del
Servei d’Arxius de la Generalitat, en Josep
M. Sans i Travé, m’oferí dirigir un projecte,
prou engrescador, com era la creació de

l’Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Lleida. Així doncs, vaig afrontar
el repte de crear des de zero un arxiu: un
edifici sense documentació i tota la feina
per a començar. I potser, vist amb la perspectiva que només atorguen els anys,
aquesta decisió va ser molt agosarada.
Jo aleshores ja era funcionària del Cos
Superior de la Generalitat, i vaig deixar la
meva feina d’inspectora de cursos de formació ocupacional per afrontar aquest
nou repte. Per sort, na M. Àngels Bernal
em va facilitar la tasca en els meus inicis
i també en Quin Borràs.
L’Arxiu es vinculava orgànicament a la Delegació del Govern, que tenia influència interdepartamental. L’adscripció de l’Arxiu a
un departament com era el de la Presidència, que no tenia competències en Cultura,
era un fet inusual, igual com feia uns anys
s’havia engegat a la ciutat de Girona, ideat
de la mà d’en Josep Matas.
La meva coneixença dels arxius fins ales-
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hores era com a investigadora, ja que
en acabar la carrera em vaig endinsar
en el món de la recerca per fer la tesi de
llicenciatura: La Milícia Nacional a Lleida
durant el Trienni Liberal (1820-1823).
Però una cosa és anar a un arxiu com a
investigadora i l’altra és fer d’arxivera. En
realitat, poca cosa sabia d’aquesta professió que havia d’exercir. Bé, havia arribat el moment de formar-me en la teoria
arxivística i ràpidament em vaig matricular en l’edició del Màster en Arxivística de
Lleida (1993-1995). Cal fer esment que
aquest mestratge fou possible gràcies a
la col·laboració entre l’Associació d’Arxivers i la Universitat de Lleida.
La realització d’aquests estudis va ser
una oportunitat per a la meva formació
arxivística. Em van permetre aprendre
els fonaments i les tècniques d’aquest

vell ofici d’arxiver i, alhora, prenia consciència de l’abast de l’arxivística. En finalitzar el mestratge vaig llegir el treball final,
que versava sobre “L’Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Lleida”. Som
al setembre de l’any 1996. El treball me’l
va dirigir en Ramon Alberch, al qual estaré sempre agraïda per l’amabilitat amb
què va atendre les meves consultes, per
les seves correccions i per tots els seus
suggeriments.
Els meus inicis en el món de l’arxivística
van representar uns anys molt intensos
per anar alternant la pràctica diària a l’arxiu amb la formació que rebia durant les
llargues tardes de mestratge. En un arxiu
en què no hi havia documentació històrica, les classes sobre els sistemes per a
la gestió dels documents donaven sentit
a la feina que desenvolupava amb els do-
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cuments administratius. Vaig comprendre
que la gestió dels documents és un aspecte clau en qualsevol organització, i en el
meu cas la Generalitat, per tal de millorar,
canviar i avançar. I vaig arribar a la conclusió que sense gestió documental no era
possible l’organització institucional.
Aquell fou un temps en què vaig tenir
molt de contacte amb les persones dels
diferents serveis territorials per tal de coordinar tots els seus arxius de gestió i poder copsar les seves necessitats, ja que
les actuals circumstàncies no garantien
la conservació dels documents. La creació del nou arxiu permetria el control de la
documentació al llarg de tot el seu cicle i
garantiria la conservació de la documentació de la Generalitat a Lleida.
La implantació d’un sistema de gestió
documental va suposar també un canvi
en la manera de treballar dels serveis
territorials i això va requerir un aprenentatge per part del personal a través de
moltes reunions i cursos de formació específics. El personal va poder comprovar
a poc a poc que treballar d’una manera
més sistemàtica i col·laborativa els repercutia en menys temps de dedicació
per part seva en la cerca de documents.
En poc temps el projecte començava a
tenir una forma: documentació als dipòsits, transferències regularitzades,
préstecs fluïts de documentació, eliminacions controlades i, el més important,
personal format i coneixedor de les funcions de l’arxiu.
Han passat vint-i-un anys des d’aquell 1
de març de 1996, quan va obrir les portes
l’Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Lleida. I a poc a poc, al llarg d’aquest
temps, s’han aplegat en els seus dipòsits
més de vuit quilòmetres de documentació, s’han eliminat d’acord amb les Taules
d’Accés i Avaluació Documental més d’un
quilòmetre i mig de documents i, alhora, s’han transferit més d’un quilòmetre
d’expedients de conservació a l’Arxiu
Històric de la ciutat. El creixement documental ha fet que a hores d’ara la capacitat dels dipòsits estigui pràcticament
al límit, però s’ha cercat l’ampliació d’un
nou espai com a dipòsit annex. Ara bé,
tot això no hagués estat possible sense
el ventall de grans professionals que han
passat al llarg d’aquests anys per l’Arxiu:
la Laura, el Ramon, l’Emili, la Mireia i la
Montse. Gràcies per donar sempre molt
més del que us corresponia i també el
meu record per al Gerard, la Tania i la M.
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Àngels, per fer sempre les coses fàcils. El
meu més sincer agraïment a totes elles i
ells, sense els quals la meva tasca com
arxivera hagués estat impossible.
El balanç d’aquests anys em donen la
visió que encara queda molt per a fer, i
això és bo. Ara per ara cal consolidar la
transició al món digital, estem abocats
a un nou repte: afrontar el canvi cap a

Abril 2017

l’Administració electrònica. Parlem d’un
món nou, l’oficina sense papers amb signatures reconegudes i contrasenyes per
a accedir als documents. Vist el canvi en
l’àmbit tecnològic, cal tenir la ment oberta a idees noves per a oferir solucions a
les velles demandes de sempre: resoldre
dèficits d’informació i garantir la preservació dels documents.

Per últim, agraeixo aquest espai, que
m’ha permès reflexionar i compartir el
meu camí en el món arxivístic i la gestió
documental. En definitiva, penso que
la meva trajectòria ha estat la d’actuar
amb generositat i transmetre entusiasme, però sobretot he treballat perquè els
usuaris trobin en aquest arxiu un servei a
l’alçada de les seves necessitats.

•Exposició de les accions dutes a terme
en relació amb el Congrés d’Arxivística de
Catalunya 2017, de Reus
• 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 Tre-

ball, Serveis, Educació, Comunicació, Difusió i Publicacions

La junta informa

Ordre del dia d’abril. Reunió 3/2017
•Exposició de l’evolució de les despeses
de l’AAC-GD en data de març de 2017
•Explicació de l’estat de la convocatòria
d’eleccions a la Junta Directiva de l’AAC-GD
i establiment de les accions per tal de concloure el procés
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