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Editorial

Mobilitzar-se o no fer-ho. Resum de la reunió amb el conseller Lluís Puig
Aquesta és habitualment una dicotomia que ens plantegem a
molts nivells. Esperar o actuar. O simplement hibernar, que diria
el sociòleg Robert Putnam, és a dir, ser resilients, abaixar el cap
una temporada, no perdre el temps en laments, però no aixecar
el dit davant la incongruència, la injustícia i la incompetència.
Es fa difícil trobar el millor to i el moment més adequat per a
prendre decisions. Tanmateix, des de l’AAC estem plenament
compromesos amb l’acció, a no deixar adormir res de res, a
mantenir el to viu i a impedir que la hibernació acabi esdevenint una crionització definitiva. Parlant d’arxius, que és el que
ens pertoca, ens costa acceptar certs continuismes i la manca
de decisions sòlides fa anys que demanem. Que nosaltres volguem estar actius, no vol dir que la capçalera del SAC ho estigui
tal com ens agradaria. Tenim la sensació que en molts aspectes
la capçalera del SAC està en hibernació, és a dir, que a part de
ser resilients davant els problemes es distancia dels valors que
considera que no se li assemblen. I aquest és l’error de qui no
veu més enllà del dia a dia. El SAC necessita un estímul fort. Així
ho veiem i ho vivim des de l’AAC.
Com bé recordareu, el 9 de juny vam fer públic el “Manifest per
un Sistema d’Arxius de Catalunya del segle XXI”. El manifest es
va enviar a tots els associats, es va fer circular per les xarxes
socials més populars i es va transmetre a la Conselleria de Cultura. El manifest va anar acompanyat d’una petició de reunió
amb el conseller de Cultura. Malgrat que el manifest va tenir força seguiment a les xarxes socials i fou un dels documents més
descarregats i consultats als nostres canals de comunicació, i
tret d’algun lament somort enviat de sotamà, l’AAC no va rebre

cap resposta oficial entre els dies 9 de juny i 5 de juliol. Res.
El 5 de juliol, l’aleshores conseller Santi Vila deixà de ser conseller de Cultura. El mateix dia es nomenà nou conseller Lluís Puig.
Des del minut u del seu nomenament vam demanar sol·lícitament una reunió per a poder presentar en persona el manifest
i poder-lo argumentar, a fi i efecte d’iniciar el debat que volíem
propiciar. El dia 26 de juliol el conseller i el seu cap de gabinet
ens van convocar per poder fer aquesta reunió, cosa que vam
agrair moltíssim i que va demostrar una predisposició molt diferent a les nostres demandes. Del silenci absolut, a una reunió
en tres setmanes després del nomenament. Les formes són
importants.
A la reunió vam afrontar els quatre punts del manifest: la sol·
licitud d’una Direcció General d’Arxius i Gestió Documental, la
redacció del Pla Estratègic del Sistema d’Arxius de Catalunya,
la voluntat de fer una nova Llei d’arxius i gestió documental, i
el plantejament d’una reflexió profunda sobre el paper dels arxius i la seva adscripció orgànica a les organitzacions del nostre
país.
Se’ns va expressar que a hores d’ara no es preveia la possibilitat de crear una Direcció General d’Arxius i Gestió Documental.
Davant d’aquesta posició (que no és nova: ja van tres consellers que no ho veuen possible), vam manifestar que si s’acabava creant en breu la Direcció General del Llibre, Biblioteques
i Foment de la Lectura, la següent no podia ser cap altra que
la nostra, i que malgrat que ho havíem d’assumir hi insistiríem
persistentment atès que considerem que la manca de rang que
suposa no tenir ni una trista subdirecció ens afebleix en un mo-
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ment crucial per al desenvolupament de l’Administració electrònica, la transparència i l’accés a la informació. La manca de
rang ha fet acumular més de set anys de feblesa a tot un sector
professional i això, a vegades, sembla que no es vulgui veure,
ni entendre, ni reconèixer. Vam insistir que el focus actual de
la professió es troba en l’accés a la informació i no pas en el patrimoni, que no es menysté sinó que s’inclou en el primer, més
general i més transversal. I aquest canvi de focus provoca que
es moguin totes les peces del tauler.
La Llei d’arxius i gestió de documents del 2001 ja significava un
canvi de focus, en què la visió de l’impacte de la nostra tasca
anava molt més enllà de les tasques de conservació i difusió
del patrimoni documental. La gestió documental feia reorientar
les polítiques del SAC i obrir un camí ampli de creació de llocs de
treball, no ho oblidem. En l’actualitat, setze anys després, és
l’accés a la informació el que veiem que pot provocar canvis importants i una nova dimensió dels serveis d’arxius i la gestió documental a favor dels ciutadans de Catalunya. Davant d’aquest
plantejament cal dir que el conseller va mostrar molta sintonia,
li constava la petició i va entendre la dimensió de la demanda.
En aquest sentit ens va manifestar que s’estava considerant
seriosament almenys cobrir la plaça de Subdirecció d’Arxius i
Gestió Documental, davant l’eventual impossibilitat de crear la
Direcció General. Li vàrem dir que aquesta promesa també l’havia fet l’anterior conseller Vila i que va quedar en no-res.
A continuació vam sol·licitar que s’iniciés d’una vegada per
totes un Pla Estratègic del Sistema d’Arxius de Catalunya seriós, complet i sense límits. En aquest sentit, el conseller ens va
informar que ja s’havia triat la persona responsable que el coordinaria. Li vam manifestar que aquesta informació no se’ns
havia comunicat amb la formalitat de cap reunió on s’expliqués
cap pla de treball ni la metodologia que se seguiria. Així, des
d’aleshores esperem amb molt d’interès que la Comissió Permanent del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental es
convoqui per poder veure en detall la planificació prevista. Con-
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vé recordar que la primera petició d’elaboració d’un Pla la vam
fer el 2013! Tanmateix, vam manifestar al conseller que no n’hi
havia prou amb un pla de treball intern, només des de l’òptica
del Departament de Cultura, sense recursos econòmics per a
desenvolupar-lo i amb l’assignació d’una sola persona per a coordinar-lo. El conseller ho va comprendre i va proposar que fos
un Acord de Govern del Consell Executiu, no només del Departament de Cultura, i que la decisió per a tirar-lo endavant fos des
de la transversalitat representada per totes les conselleries.
Si finalment es pren aquesta decisió, ens assegurarem que el
Pla no neixi atenallat per una visió curta i proteccionista, o que
es tiri endavant com a simple compromís amb el sector. El Pla
ha de ser una reflexió profunda a nivell tècnic però també des
del punt de vista polític del paper dels arxius i la gestió documental en una societat moderna com la que volem per a la Catalunya del segle XXI.
Evidentment una de les conseqüències del Pla hauria de ser
la redacció i l’aprovació d’una nova Llei d’arxius i gestió documental. La necessitat d’una nova llei existeix des del moment
que observem que el focus que dèiem ha canviat d’orientació.
Quantes vegades hem vist que la legislació sobre transparència i accés a la informació era quelcom que ens tocava de ple?
Malgrat disposar d’un capítol IV íntegrament dedicat a l’accés a
la documentació i malgrat el treball intens que es va fer amb la
Llei de transparència, la interpretació i la seva posada en pràctica, ens allunyen més que ens apropen a la presa de decisions
en aquest sentit. La culpa d’això la té la manca de rang i l’estricta vinculació dels arxius i la gestió documental a l’àmbit de
la cultura.
La nova llei hauria de bastir-se sobre les necessitats d’una bona
governança de la informació, sobre la necessària vinculació a la
millora de la transparència i l’accés a la informació, i sobre la
preservació de la informació com a actiu reutilitzable, de qualitat i proveïdor de memòria a la nostra societat. La llei hauria de
ser l’eina per ressituar-nos orgànicament a tots nivells, des de
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l’àmbit nacional fins a l’àmbit local; hauria de ser l’instrument
que permetés augmentar l’impacte de la nostra funció, transcendint la cotilla que suposa el patrimonialisme per passar a
governar la informació de qualsevol període. Un canvi, el de la
llei, que s’hauria de conduir per la via d’una reflexió col·lectiva.
I això és el que des de l’AAC volem fer.
Vam explicar al conseller que en els propers mesos iniciarem un
procés participatiu d’avaluació de la llei actual i de redacció de
millores per a poder oferir una visió professional àmplia i consensuada als representants polítics. En paral·lel, hi haurà una
reflexió compartida amb tots els partits polítics que permeti un
acord unànim en aquest sentit. Volem fer bullir l’olla, tal com ja
va fer l’AAC abans de la Llei del 2001. I volem que tothom qui vulgui hi pugui dir la seva sense por. El conseller ens va manifestar
que aquest punt necessitava més argumentari i nosaltres ens
vam comprometre a fer-li arribar a ell i a tots els consellers, així
com a tots els grups parlamentaris un seguit de raons per a començar a moure aquesta nova llei.
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El quart punt del manifest, el de la reflexió profunda sobre el
paper i l’adscripció de la capçalera del Sistema d’Arxius de
Catalunya, va ser en si el que vam abordar tractant els altres
punts amb el conseller. Parlant obertament i sense embuts.
Demanem al Departament de Cultura que aquesta sigui la manera de treballar a partir d’ara, sumant l’opinió del màxim de
gent, essent plurals en la creació dels equips de treball que
hauran de coordinar el Pla Estratègic i no posant el fre de mà
que suposa una visió excessivament proteccionista abans de
començar a treballar, que és la sensació que tenim des de fa
temps. Aquesta reflexió profunda donarà fruits si aconseguim
entre tots mobilitzar totes les opinions, posar sobre la taula
tots els greuges i incongruències existents, i fer un treball
completíssim per a arribar a les conclusions més perfeccionades possibles. Mobilitzar el SAC, mobilitzar-nos tots. I és que
els temps que venen seran molt proclius a aquesta actitud
vital i l’AAC no pot simplement esperar.

El vocal informa

Canvis en la Vocalia de Comunicació i Educació
Erola Simon Lleixà
Vocal de Comunicació i Educació AAC-GD

La candidatura 14x100 que va ser escollida com a Junta de l’AAC-GD per al període 2017-2021 en el marc del darrer Congrés d’Arxivística proposava unir en una
sola vocalia les tasques de comunicació
i educació. En aquest article em proposo
fer-vos cinc cèntims de les línies de treball que des d’aquesta vocalia doble hem
iniciat.
En l’àmbit de la comunicació, la darrera
junta va aconseguir fer un canvi substancial de model, ampliant els canals de
comunicació i l’abast de les informacions
tant entre els associats com entre el públic general. L’any 2013 es va redactar
un Pla de Comunicació que va suposar la
sistematització de les accions de comunicació. Es van obrir nous canals com el
Newsletter setmanal i es van optimitzar
les xarxes socials (Facebook i Twitter).
La passada junta va tenir clar que el missatge de l’Associació havia de fer-se present en el debat públic i va apostar per
publicar articles i entrevistes a la premsa
generalista, alhora que va impulsar el canal Arxipèlag a la revista digital Núvol per

a articles de difusió i reflexió al voltant
dels arxius i l’arxivística.
Amb quasi dos anys de funcionament
d’aquest model, la vocalia es planteja
avui fer una anàlisi dels diferents canals
de comunicació. Hem de veure com han
funcionat, quin és l’abast de les informacions que s’han transmès i quin retorn
podem constatar. A partir d’aquestes
dades haurem de modificar, si s’escau,
l’estratègia comunicativa de l’Associació. Perquè la voluntat no és només fer
arribar el nostre missatge als associats,
sinó també fer present en el debat públic els posicionaments i les lluites del
nostre col·lectiu. Creiem que això passa
per participar de l’actualitat com a professionals dels arxius amb un punt de
vista propi a través de les xarxes, però
també d’articles i entrevistes. Tenim clar,
tanmateix, que aquesta comunicació ha
de ser bidireccional, és a dir, cal escoltar
el col·lectiu i la societat que s’expressa
a les xarxes i donar-los resposta quan
s’apel·li a nosaltres o es faci referència
al nostre sector.

Per fer aquesta anàlisi hem dividit els
diferents canals segons si generen informació o només en difonen. Així, tenim un
primer espai en què l’Associació publica
de forma oficial els posicionaments, activitats, formació, projectes, informacions,
missatges, etc. Són el web de l’AAC-GD,
que podríem definir com a canal estructural; el Butlletí informatiu, amb qualitat
de canal estable, i els articles i entrevistes a la premsa generalista, com a canal
puntual. D’altra banda, tenim els canals
de difusió, espais a través dels quals es
difonen les informacions i posicionaments oficials anteriorment esmentats:
el Newsletter, el Facebook, el Twitter i
l’Arxifòrum. Finalment hi ha els espais de
debat i reflexió oberts al col·lectiu, com
és Arxipèlag.
L’optimització d’aquestes eines és clau
perquè tota la tasca de l’Associació sigui
visible sobretot per a l’associat, el primer
beneficiari de la nostra feina, però també
per al col·lectiu arxiver i, en darrer terme,
la població en general. Això és el que perseguirem aquests propers quatre anys.
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En l’àmbit de l’educació, els dos objectius principals són, d’una banda, la participació de l’Associació en les Jornades
Educació i Arxius, i de l’altra, l’impuls i la
dinamització de l’espai web “Què puc fer
als arxius?”. L’Associació defensa que és
essencial treballar l’educació en arxius
amb infants i adolescents. Aquest objectiu passa per presentar-los el nostre servei, de manera que puguin comprendre
quina és la missió de l’arxiu i fer-los ex-

perimentar directament com poden descobrir, conèixer i aprendre a través dels
documents. En aquest sentit, els propers
27 i 28 d’octubre se celebrarà a Barcelona la sisena edició d’aquestes jornades,
que enguany estaran dedicades precisament a la construcció de coneixement. Al
voltant d’aquest eix temàtic es proposa
reflexionar sobre com des dels arxius es
pot ajudar l’alumnat a desenvolupar les
seves capacitats, quines estratègies di-
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dàctiques podem utilitzar i com podem
crear i difondre recursos pedagògics elaborats amb materials d’arxiu. Les Jornades estan adreçades a docents i arxivers.
D’altra banda, la vocalia es proposa
treballar l’espai web “Què puc fer als arxius?” per tal que esdevingui una referència en activitats docents desenvolupades als arxius i, per tant, un recurs per
als associats a l’hora de crear les seves
pròpies activitats.

Destaquem

El nou equipament de l’Arxiu Municipal
de Barcelona a la seu de Can Batlló
Joaquim Borràs Gómez
Arxiver en cap, Direcció del Sistema Municipal d’Arxius Ajuntament de Barcelona

A final del passat mes de juliol l’Ajuntament de Barcelona va presentar el nou
projecte de reforma i rehabilitació de la
nau central de l’antic complex fabril de
Can Batlló per allotjar-hi la totalitat de
l’Arxiu Municipal de Barcelona, actualment repartit en vint-i-un centres que
constitueixen la memòria històrica i administrativa de la ciutat de Barcelona.
Aquest projecte es concep, en primera
instància, com una integració de tots
els fons documentals, fet que permetrà
reunir-los en un sol edifici amb les condicions adequades de preservació, tractament, consulta i difusió.
Les inversions de l’Ajuntament de Bar-

celona per a millorar i ampliar diversos
centres d’arxiu durant els darrers trenta
anys actualment no són suficients i la
majoria d’arxius necessiten més espai i
millors condicions per a preservar la documentació pendent d’ingressar, per a
oferir uns serveis més eficients a la ciutadania, per a facilitar la difusió dels seus
fons i per a contribuir a la recerca de la
història de Barcelona. La nova proposta
s’encamina a oferir una solució global, de
manera que l’Arxiu Municipal de Barcelona es converteixi en un model arxivístic
de referència a l’alçada d’altres arxius
europeus, com ara els d’Àmsterdam, Viena, Londres o París, ciutats on aquesta

institució ha esdevingut un símbol del civisme, la cultura i la identitat col·lectiva.
La història de l’Arxiu Municipal de Barcelona es remunta al segle XIII, amb la
constitució de l’incipient govern de la
ciutat per a conservar i custodiar els privilegis que els comtes-reis atorgaven a la
ciutat amb un règim polític especial. Tot
i així, els primers intents per a organitzar l’Arxiu no sorgeixen fins al segle XIX,
més concretament el 1917, moment en
què es decideix reorganitzar-lo amb la
separació dels fons documentals entre
històrics i administratius. Fruit d’aquesta
divisió es van crear dos centres: l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Ar-

Arxiu de la Ciutat de Barcelona (nau 8 de
Can Batlló)
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xiu Municipal Administratiu (actualment
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona); posteriorment es van crear els
arxius municipals de districte, els arxius
centrals i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
A dia d’avui l’Arxiu Municipal de Barcelona
conserva més de cinquanta quilòmetres
de documentació de totes les èpoques
i formats, tant de procedència pública
com privada, milions de fotografies i gràfics, etc., la qual cosa representa la plasmació del testimoni de vuit segles de la
història de Barcelona.
El nou equipament, amb una superfície
de 22.600 m2, es distribuirà per a un millor funcionament en una àrea pública i
una àrea interna. La primera funcionarà de forma independent de la resta de
l’edifici i serà l’espai on es duran a terme
activitats culturals, pedagògiques i ciutadanes, de manera que comptarà amb
diverses sales de consulta i d’exposicions, auditori, aules, espais multifuncionals, cafeteria, botiga, etc. Pel que fa
a l’àrea interna comptarà amb dipòsits
documentals equipats especialment per
a garantir la conservació de tot tipus de
suports i preparats per a acollir la documentació dels propers trenta anys, sales
de treball especialitzades, laboratoris,
oficines, magatzems, etc.
La proposta de reunir tots els fons do-

cumentals a la nova seu de Can Batlló
presenta múltiples avantatges, especialment en l’àmbit funcional: per una banda, es comptarà amb espai suficient per
a acollir els ingressos documentals pendents en qualsevol mena de suport, amb
la possibilitat de dinamitzar la política de
cessions i donacions de fons privats. Així
mateix, val a dir que es reduirà, de manera notable, la despesa en infraestructures, en serveis i en programes corrents
per assolir una bona economia d’escala.
Es facilitarà la recerca als usuaris, de manera que en un únic edifici trobaran tota
la informació necessària, cosa que evitarà els desplaçaments a diversos centres d’arxius, tal com passa actualment.
També cal fer esment que al nou espai de
Can Batlló se seguirà fent una gran aposta per la implementació de la tecnologia
en tots els processos i àmbits de l’Arxiu,
i es continuaran les tasques de digitalització del patrimoni documental per a
preservar-lo i difondre’l, a la vegada que
es fomentarà un programa capdavanter
de preservació digital dels documents
nativament electrònics.
Aquest centre ha de ser un element clau
del govern de la ciutat, que aposta per
la transparència i l’accés a la documentació com a expressió real dels serveis
que s’ofereixen a la ciutadania per a
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complir amb el mandat democràtic i assegurar així el dret de les persones a la
informació i a l’exercici de les voluntats
públiques per al control i la participació
en benefici del bé comú.
Quan obri les portes el nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona esdevindrà un centre de
cultura i d’informació de primer ordre en
què l’activitat de comunicació tindrà un
pes molt important. D’aquesta manera,
un dels objectius primordials és que s’hi
realitzi la programació d’exposicions,
tallers, visites comentades, activitats
pedagògiques, congressos o cursos que
permetin la interacció directa amb tots
els ciutadans i ciutadanes, i la col·laboració molt estreta amb el teixit veïnal
dels barris del Districte de Sants-Montjuïc. Així mateix, també es pretén reforçar
el treball conjunt amb diferents centres
d’estudi i enfortir, encara més, el vincle
existent amb el món universitari i de la
recerca en general.
En conclusió, el nou Arxiu Municipal de
Barcelona es podrà interpretar com un
equipament global i transversal que reunirà, en un mateix edifici, la conservació i difusió del patrimoni documental i
la memòria històrica, amb l’objectiu de
fer partícip la ciutadania com a veritable
protagonista de tota l’activitat que s’hi
dugui a terme.
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Cambrils: recuperació i conservació del dol col·lectiu
Pedro Otiña Hermoso
Arxiu Municipal de Cambrils

Els atemptats terroristes, així com altres grans catàstrofes, activen mecanismes de dol col·lectiu que porten a
ocupar l’espai públic com a lloc improvisat on solidaritzar-se amb les víctimes
i manifestar el rebuig a la violència. En
el cas de Cambrils, el lloc escollit per la
ciutadania per a dipositar-hi espontàniament les mostres de dol i solidaritat
amb les víctimes i els municipis afectats pels atemptats terroristes del passat 17 i matinada del 18 d’agost va ser
el Passeig Marítim, a la zona habilitada
per als vianants, just davant de l’accés
al Club Nàutic de Cambrils. Es va fer servir com a suport vertical per a enganxar
documents un plafó de senyalització de
la zona portuària de Cambrils.
Recollida de la documentació
L’acció de recuperació de documents i
objectes va ser coordinada pel personal
tècnic del Museu d’Història de Cambrils
i de l’Arxiu Municipal de Cambrils –AMCAM– i va comptar amb la col·laboració
del personal de la Brigada Municipal i de
l’empresa municipal de neteja.
La recollida dels documents i objectes
es va portar a terme el dia 29 d’agost

AMCAM. Autor: Pedro Otiña Hermoso. Núm.
de reg. 11877-02-01.

al migdia. Els motius que van portar a
fer aquesta actuació en el moment assenyalat es fonamenten en dos aspectes: el primer té a veure amb l’evident
estat de degradació que ja presentaven
els documents més sensibles, com per
exemple aquells que estan redactats en
suport paper; el segon aspecte, íntimament lligat amb l’anterior, era de caràcter climàtic, atesa la previsió de pluja i
vent per a aquella mateixa tarda, factor
que ens podia fer perdre d’una manera
irrecuperable objectes i documents.
Tots els documents i objectes recuperats es van guardar en caixes per facilitar-ne el trasllat a les dependències
municipals: els objectes es van traslladar al Museu d’Història de Cambrils i els
114 documents recuperats, a l’AMCAM.
Aquests documents es van aïllar d’una
manera bàsica i preventiva mitjançant
la utilització de samarretes i es van protegir en caixes normalitzades de l’AMCAM.
La majoria dels documents recuperats
utilitzen el suport paper. Minoritàriament també s’utilitzen cartolina i cartró.
Les grafies estan fetes amb llapis –de
grafit i de colors–, bolígrafs, retoladors
i tinta d’impressora. Hi predominen els

documents en format A4 o de mida menor, tot i que també n’hi ha alguns de
gran format.
Estat de conservació
Durant el procés de recollida es va poder
determinar que hi havia documents, no
quantificables, que estaven completament destruïts, i molts altres que presentaven un grau de degradació important. Aquesta degradació principalment
està motiva per la incidència directa
dels agents climàtics, entre els quals
destaquem la humitat a conseqüència
de la proximitat de l’espai de dol al mar,
a escassos metres de distància. Altres
documents presenten signes evidents
de trepitjades i un elevat volum dels
que estaven dipositats al terra presenten restes de cera procedent de la gran
quantitat d’espelmes que hi havia a l’indret. Alguns documents estan parcialment cremats, cosa que fa il·legible el
text i les representacions gràfiques que
en moltes ocasions es presenten. Uns
altres, com s’ha indicat anteriorment,
estan completament destruïts.
La majoria dels documents que estaven
enganxats al plafó de senyalització de
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la zona portuària, al contrari dels que
estaven al terra, presenten en general
un bon estat de conservació. Gairebé
tots estaven adherits al plafó amb cintes adhesives de naturalesa i característiques diverses. En general, la retirada d’aquests documents no va generar
problemes de consideració més enllà
dels propis presentats per la cinta adhesiva. Alguns documents estaven curosament plastificats.
Tractament de la documentació
En el moment de la recollida es va procedir a realitzar una neteja manual. En
observar la inconsistència de diferents
suports afectats notablement per elements de degradació, en paral·lel a
aquesta neteja, es va procedir a fotografiar tots i cada un dels documents com a
mesura de control davant de qualsevol
possible pèrdua. Una vegada ingressats
a l’AMCAM i realitzada una primera inspecció visual de l’estat de cada document, es va considerar oportú aïllar-los
a la zona de treball de l’AMCAM, i evitar,
d’aquesta manera, tot contacte amb la
resta de documentació municipal.
Tot seguit es va definir un pla de tre-

AMCAM. Autora: Montse Marco Vaquero. Núm.
de reg. 11877-03-05.

ball que gira al voltant de confeccionar
un inventari dels documents, descriure’ls, digitalitzar-los per a garantir-ne
la conservació permanent, i avaluar-ne
la conservació definitiva d’acord amb
criteris d’estat de conservació i possibles malalties del paper. Tots els documents recuperats s’han agrupat sota
una mateixa signatura i cada un d’ells té
assignat un número correlatiu que l’individualitza. A conseqüència de l’estat de

conservació d’alguns documents, es va
considerar oportú iniciar aquest pla de
treball en la fase de digitalització, que
és a punt de finalitzar.
Finalment, amb aquesta actuació es
persegueix recuperar i conservar la
memòria del dol i la solidaritat que
d’una manera espontània els ciutadans
oferim com a mecanisme de repulsa a
la violència. Aquesta pretensió quedarà
completada en el moment en què retornem a la societat, amb caràcter divulgatiu, la seva resposta a la violència i la
crueltat en forma de memorial, exposició o qualsevol altra acció cultural.

Recuperació dels documents dels atemptats de la Rambla
Montserrat Beltran, Gorka Cofiño, Ana Pazos i Gemma Subirà
Arxiu Municipal de Barcelona

El 17 d’agost de 2017 es va produir
l’atemptat de la Rambla de Barcelona.
A partir d’aquest dia, la ciutadania, de
forma espontània, va començar a deixar
ofrenes (flors, espelmes, missatges,
etc.) en els diferents punts en què va
tenir lloc l’atemptat.
Per tal d’informar de les actuacions que
s’anaven fent i per facilitar a la ciutadania la participació en les mostres de
condol, l’Ajuntament de Barcelona va
crear la web https://notincpor.barcelona.cat/, que incloïa un llibre de condolences electrònic. Paral·lelament, també es va oferir un llibre de condolences
en suport paper per a aquells ciutadans
i ciutadanes que ho volien fer presencialment a la Casa de la Ciutat.
Al llarg dels dies posteriors, l’Ajunta-

ment va reunir un equip de treball integrat per la Primera Tinença d’Alcaldia, la
Direcció d’Història i Memòria, el Districte
de Ciutat Vella, la Direcció de Comunicació, el Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA), l’Arxiu Municipal de Barcelona, el Departament de Logística i Manteniment i la Gerència d’Ecologia Urbana, i
va fer una proposta d’actuació a la Rambla que permetés posar en valor i documentar les múltiples mostres i expressions de dol i solidaritat de la ciutadania.
La proposta també pretenia restaurar la
normalitat de la Rambla i garantir la vida
comercial, la mobilitat i la seguretat.
Per tant, es va decidir retirar els espais
memorials, amb posterioritat a la gran
manifestació del dia 26 d’agost a Barcelona, i es va fixar la recollida per a la nit

del dilluns 28 d’agost, amb la intenció
de deixar un espai habilitat a l’inici de la
Rambla perquè la ciutadania pugui continuar fent ofrenes.
Intervenció arxivística
Per a l’operativa de recollida del memorial de la Rambla, l’Arxiu Municipal de
Barcelona va constituir un equip d’arxivers que van establir el pla de treball de
l’actuació i es va decidir el següent:
• Fer servir la planimetria elaborada
pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA) que localitzava més
de cent trenta punts on es trobaven les
ofrenes al llarg de la Rambla. Aquesta
eina va esdevenir clau per a la recollida
i la conservació del lligam amb el punt
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d’origen dels documents i objectes recollits.
• Fer una primera visita a la Rambla el
matí del dia 28 d’agost per tal de comprovar la planimetria i visualitzar des
del terreny els passos i materials necessaris per a la intervenció.
• Fer, en cada punt del memorial, una
selecció entre quatre elements: flors,
que es destinarien a compostatge;
espelmes, que es fondrien per fer espelmes memorials; objectes (ninos, joguines, roba, etc.) dels quals s’encarregaria el MUHBA, i documents (escrits en
suport paper, cartró, notes adhesives,
etc.) destinats a l’Arxiu Municipal.

La nit del 28 d’agost es va convocar tot el
personal municipal implicat a les 21.30
hores al punt inicial, el Pla de l’Os, on es
trobava la concentració més gran d’ofrenes. L’operativa va començar amb unes
breus instruccions tècniques de l’Arxiu
Municipal a les brigades i, a continuació,
cada tècnic va treballar amb un grup de
la brigada per tal d’acompanyar-los en
els primers moments. Posteriorment, la
feina dels tècnics es va centrar en la revisió dels documents recollits. Tots els
documents recollits es van guardar en
caixes identificades segons una codificació específica que incorporava el número del punt de recollida d’acord amb
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la planimetria i el número de caixa més
la lletra D de documents.
Un cop buidat el punt inicial, al Pla de
l’Os, on hi ha el mosaic de Miró, van continuar els treballs a la zona de la font
de Canaletes i des d’aquí ja es van anar
recollint la resta de punts, on la concentració d’ofrenes era inferior.
L’operativa va acabar a les 6.00 hores
del dia 29 d’agost i en total es van recollir vint-i-quatre caixes de documents
que es van dipositar a l’Arxiu Municipal
Contemporani.
En aquests moments ja s’ha iniciat el
tractament de la documentació amb un
primer inventari per caixes i un estudi
de conservació preventiva d’una mostra representativa dels documents que
ens ha permès extrapolar els resultats
al contingut total de la documentació
recuperada. L’objectiu és la recuperació
de tots els documents o del màxim nombre de documents en mal estat, l’estabilització dels suports i l’aturada dels
processos de deteriorament.
Pel que fa a l’estat de la documentació,
la majoria dels documents presenten
deteriorament i patologies típiques
d’haver estat exposats en un espai exterior, com són la brutícia, les taques d’humitat, les tintes esvaïdes o el viratge de
color tant en els tints com en el suport.
A causa de l’exposició i convivència
amb ciris i espelmes, en la majoria dels
casos trobem que els suports mostren
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taques o han absorbit parafina, mostren
cremades i altres problemes vinculats.
Els documents també presenten altres
patologies per causa de la manipulació,
com són estrips, arrugues i plecs.
La tipologia de documentació recollida
és molt diversa, amb una gran heterogeneïtat de suports, com ara paper, cartolina, cartró, plàstics, estampes i suports
reutilitzats arran del seu caràcter de
producció improvisada.
Actuacions previstes
En els mesos vinents es preveu continuar amb el procés de neteja i consolidació
dels documents mitjançant les actuacions següents:
• Remoció d’elements contaminants,
intentant eliminar la major quantitat
possible de parafina i brutícia enganxada per mitjans mecànics.
• Separació dels documents afectats

per la parafina de la resta amb separadors confeccionats amb paper secant.
• Aplanament dels documents i condicionament en sobres o carpetes, i altres
unitats d’instal·lació de conservació
segons les mides i composició dels documents.
S’efectuarà l’inventari dels documents
tot mantenint la referència del punt d’origen on es van recollir, i s’incorporaran les
dades als sistemes d’informació de l’Arxiu Municipal.
També es valorarà el tractament individual convenient de la documentació que
es consideri que s’ha de preservar, segons dictamen de la Comissió Municipal
d’Avaluació i Accés als Documents.
Per últim, l’objectiu final es poder fer un
retorn a la ciutadania de les mostres de
solidaritat expressades i posar en context tant els documents recollits com els
objectes i tota la resta de documentació
generada durant els dies i setmanes
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posteriors als atemptats (fotografies,
filmacions, rodes de premsa, etc.). En
aquest sentit, es procedirà a digitalitzar
els documents, d’acord amb els protocols de digitalització de l’Arxiu Municipal,
amb la intenció de preservar els originals
i disposar d’aquestes imatges per ser
consultades. Es farà també la digitalització del llibre de condolences en suport
paper i la preservació del llibre digital
amb criteris tècnics. Tota la documentació digitalitzada serà igualment accessible a través de les plataformes digitals
que destini l’Ajuntament de Barcelona a
aquest memorial de la Rambla.
En aquest treball de recuperació i conservació del patrimoni ciutadà, es vol mantenir també la unitat del fons, conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona (MUHBA) i l’Arxiu Municipal
de Barcelona, per continuar treballant
amb una mirada posada en la difusió futura i els programes de memòria.

Gamificar l’accés a la informació des dels arxius històrics
Alan Capellades Riera
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa

En la societat del coneixement qui no
utilitza la tecnologia no existeix o és
marginal, bàsicament perquè les generacions més joves (i no tan joves) volen
Internet com a principal punt d’accés a
la informació. Només en cas de no trobar allò que cerquen, es dirigeixen cap
a altres llocs, primer a les biblioteques i
finalment als arxius. Per dir-ho d’alguna
manera, som les postres dels usuaris
famolencs. No tothom té tanta gana ni a
tothom li ve de gust prendre postres, és
per aquest motiu que el volum dels usuaris en comparació amb Internet, biblioteques i museus és substancialment
menor. Un nombre petit d’usuaris? No,
selecte.
Els arxius hem d’anar més enllà. Amb els
nous canvis legislatius s’intenta incentivar i democratitzar l’accés a la informació. Ja fa alguns anys que parlem de la
transparència i de l’empoderament ciutadà a través de l’accés a la informació
autèntica, fiable i íntegre que ofereixen
els arxius. Però ens hem quedat aquí. Les
dades de consulta dels portals de transparència han crescut, i molt, en compara-

ció amb altres anys, però segueixen sent
xifres “selectes”. Ja tenim la normativa,
la tècnica i la tecnologia al nostre favor,
ara toca passar de la democratització a
la conscienciació, la qual s’assoleix, entre d’altres, amb activitats didàctiques
i d’entreteniment. Per tant, la conscienciació dels arxius passa també per
l’atracció d’aquell usuari que, malgrat la
proximitat, no coneix l’arxiu, ni l’espai ni
les seves funcions. Aquest és el públic
objectiu, el nostre target.
L’entreteniment als arxius pot prendre
diverses formes, com ara la teatralització o dramatització basada en documents originals. A Terrassa hem dut a
terme diverses activitats d’aquest tipus:
poesia poca-solta (2010), el cas de la
Necropompos (2014), el Misteri de les
sis ombres (2016), el darrer exemple
el tenim també a YouTube. Aquest any,
però, no volíem fer el mateix, volíem organitzar un altre esdeveniment amb el
mateix format, però de temàtica diferent.
Quina? No ho sabíem. Quedava pendent.
La idea final ens la van donar uns alumnes de turisme que van fer una visita

al nostre centre. Al final de la sessió,
vàrem preguntar quina activitat de dinamització proposarien després de
conèixer l’arxiu i els fons que conté. La
resposta dels assistents, tots ells me-

Cua d’entrada al room escape
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nors de trenta anys, va ser unànime: un
room escape. Cara d’estupor de l’arxiver,
suor freda, incomoditat del públic. Ningú a l’arxiu sabia què era, però vàrem
decidir esbrinar-ho.
Després de fer un parell de room escape, es va decidir que podria ser l’activitat adequada per a la Festa Major. Però
teníem molt clar que les activitats de
dinamització de gran format requereixen un equip expert extern. Anteriorment, per al Misteri de les sis ombres,
ens havien acompanyat els actors de la
companyia Farga’m, que ens va aportar
el grau de qualitat que necessitàvem.
Calia un col·laborador que fos proper i
que conegués àmpliament la matèria,
vàrem escollir Cafè Misteri. Ambdues
parts teníem objectius: nosaltres volíem que l’activitat tingués com a fil conductor documentació original d’arxiu, no
volíem limitar-nos a cedir l’espai només
per a fer un joc de pistes, necessitàvem
explotar el valor afegit de l’arxiu, per allò
de “basado en hechos reales”; d’altra
banda Cafè Misteri obtenia la publicitat
i l’exclusivitat en l’elaboració dels enigmes.
El tema que articularia el room escape
seria el bandolerisme. Escollírem aquest
tema perquè no l’havíem tractat mai
abans i perquè recentment havíem publicat a “Arxius en Línia” 4.744 descripcions
de processos de batllia, dels quals havíem fet una petita selecció per a digitalit-

zar-los i publicar-los, molts d’ells sobre
bandolerisme. El títol, doncs, fou “Room
Escape: a l’arxiu tots bandolers”.
No us enganyeu, organitzar un room escape no és fàcil i menys si es vol fer àgil
i dinàmic. La intenció que teníem era fer
l’activitat dins l’arxiu, pels dipòsits, sales
de treball, moll de càrrega... per tot arreu.
Reconeixem que té riscos però amb personal suficient i mecanismes de control
bàsics, podíem i volíem fer-ho, especialment perquè permetre una activitat
a l’interior dessacralitza l’equipament,
trenca els esquemes mentals del ciutadà
respecte de l’arxiu. El que intentàvem era
desvincular-nos de la concepció patrimonialista, erudita i historicista que es té
dels arxius i aportar-hi un vessant d’oci,
d’arxivística recreativa.
Ara bé, fer-ho és una altra cosa. Gràcies
a l’experiència del 2016 sabíem que necessitàvem una persona que conduís un
grup reduït de persones per tot l’equipament. Si permetíem l’accés a un grup
cada deu minuts, i sabíem que l’activitat
durava una hora, sabíem que com a mínim, necessitàvem sis persones. D’altra
banda necessitàvem també una o dues
persones per a cada sala on hi hagués
un enigma. La finalitat, a part del control
i seguretat de la sala, era agilitar cada
prova reduint el temps entre equips. El
total de proves eren vuit. En resum: necessitàvem un mínim de divuit persones,
voluntàries totes elles. Per sort, l’arxiu

Setembre-octubre 2017

disposa d’una bústia de contactes extensa. Vàrem reunir un equip de vint-i-dues
persones, entre personal propi (de l’Arxiu
Històric i de l’Arxiu Administratiu de Terrassa), familiars i arxiveres i arxivers que
havien col·laborat alguna vegada amb
el centre. Cada persona de l’organització
desenvoluparia un paper concret, calia
abans fer reunions per a adjudicar els
rols i explicar el detall de les proves, i debatre els possibles problemes. Fer abans
un simulacre és una bona idea, gràcies a
això vàrem veure ràpidament en què havíem de millorar. Cal fer esment al suport
que vàrem rebre de l’Arxiu Municipal de
Girona, que havia fet un room escape un
mes abans.
Les proves, com hem dit anteriorment,
eren vuit, cadascuna passava en un
espai concret del centre. A l’entrada es
formaven dos equips, els blaus i els vermells. Cada equip havia de resoldre els
enigmes de manera autònoma però el
resultat l’havien de compartir per passar
a la prova següent. Els dos equips serien
conduïts per una persona de l’organització, disfressada de bandoler o bandolera.
No desvetllarem els detalls de les proves,
però sí que us direm que calia fer-ne una
on es posés en valor l’arxiu, que situés els
usuaris en una època concreta a través
del contacte amb documentació original.
Els recursos econòmics per a desenvolupar l’activitat van ser mínims: Cafè
Misteri va veure l’activitat com un acte

L’equip del room escape
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publicitari, i no va sol·licitar honoraris;
els materials de les proves els proporcionava el mateix Cafè Misteri; el personal,
com hem dit, era voluntari i l’atrezzo també provenia dels mateixos voluntaris. La
despesa més gran va ser el sopar previ a
l’activitat. És a dir, que no teniu excusa
per fer un room escape.
Ara bé, si ho feu, heu d’estar disposats
a fer de tot: si cal disfressar-se, ens disfressem; si cal improvisar un discurs sobre el bandolerisme vestit de frare, es fa;
si cal muntar un mur de capses de trasllat per evitar que els participants vegin
les proves, es fa; si cal córrer vestit de
bandolera al llarg d’un edifici de 3.670
m2, es fa.
També heu d’estar disposats a morir

d’èxit: per l’Arxiu Comarcal del Vallès
Occidental – Arxiu Històric de Terrassa
de 21 hores a 4 de la matinada varen
passar més de 467 persones que van
fer trenta-vuit rondes de joc. La gent no
marxava, sabia que s’havia de fer una
cua de dues a tres hores, i tot i així no
marxava. Però el mèrit és especialment
de les vint-i-dues persones que ens
varen ajudar, sense elles hagués estat impossible. Agraïments al personal
de control d’accés (Maria Josep, Ariño,
María Sánchez, Joan Pérez, Gemma Elias), a mossèn Arnella (servidor), a les
bandoleres i bandolers (Marta Munuera,
Laura Fortuny, Andrea Regadera, Sergi
Sorribas, Christian Moreno, Luis Guil), al
personal dels enigmes (Montse Cuyàs,
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Josep Lluís Lorca, Joan Reglà, Carla
Meinhardt, José García, Xavier Garcia,
Jaume Munuera, Marcel Taló), al Mig
Home (Joan Soler), al photocall (Sandra
Busquí), a l’organització general (Sílvia
Burgos).
En resum, la conscienciació de l’accés a
la informació pública mitjançant activitats atractives per al gran públic és una
de les propostes que fem per a sobreviure a la transformació digital, i trencar
amb la sentència que ens condemnarà a
convertir-nos en museus de paper. Però
no ens volem postular com un fast food
més de la informació, seguirem amb el
compromís de donar i difondre l’accés
universal a documents autèntics, fiables
i íntegres.

La proposta

El proper 7 d’octubre de 2017 s’inaugura l’exposició “Carmel
Biarnés, fotògraf de la Ribera d’Ebre”, a la vila d’Ascó
Gerard Mercadé Pié
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

A finals de l’any 2015 va ingressar a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE)
el fons fotogràfic de Carmel Biarnés, format per més 60.500 fotografies, que a
posteriori ha estat complementat amb
la seva documentació textual, fruït de
la seva labor periodística en capçaleres
de referència de l’àmbit català, com són
el Diario Español de Tarragona, el Correo Catalán o l’Avui, però també del seu
activisme social en el marc de les reivindicacions pageses o antinuclears de
finals dels seixanta, setanta i vuitanta
del segle XX, de les quals va ser un dels
principals abanderats a la comarca de la
Ribera d’Ebre.
Aquest any 2017, en concret el 7 d’octubre, s’inaugurarà a la vila d’Ascó l’exposició “Carmel Biarnés, fotògraf de la
Ribera d’Ebre”, que serà itinerant per
les poblacions de Móra d’Ebre, Amposta,
Reus i Flix, entre altres poblacions. La
mostra ha estat organitzada per l’Ajuntament d’Ascó, l’Associació Cultural lo
Llaüt i l’ACRE, i compta amb el suport de

l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
L’exposició serà inaugurada en el marc
de la IX Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés, que enguany
tractarà sobre el paper com a fotògraf
de l’asconenc, i que comptarà amb tres
ponències sobre aquesta disciplina. La
primera serà a càrrec de Jep Martí, arxiver municipal de Valls, que abordarà
els moments clau de l’arribada de la fotografia a Catalunya; la segona, de Biel
Publill i Josep Maria Raduà de l’Associació Cultural lo Llaüt, d’Ascó, i autors de la
col·lecció fotogràfica La Galvana, tractarà del paper de Biarnés com a fotògraf
a escala local, i finalment, prendrà part
en la Jornada Gerard Mercadé, director
de l’ACRE, qui parlarà del contingut del
fons del fotògraf i l’orientació de la seva
obra, a més d’explicar al públic assistent
com es pot accedir a una primera part
del seu llegat, que coincidint amb l’exposició es podrà consultar a través del
portal Arxius en línia.

Notes biogràfiques de Carmel Biarnés
Biarnés va néixer el 7 d’octubre de 1928
a la vila d’Ascó, on va viure la Guerra Civil
en primera persona. Un cop finalitzada,
va entrar al seminari de Tortosa, del
qual sortí l’any 1945. En aquest moment concret inicià la seva curiositat
per múltiples disciplines, com la pintura,
la poesia, l’etnologia o la història, entre
d’altres. Un cop conclòs el servei militar
l’any 1951, i després d’una breu estada
a la ciutat de Barcelona, s’instal·là novament a la vila que el va veure néixer,
on en un primer moment feu de pagès.
A mitjan anys seixanta creixé la seva
implicació en els afers culturals i socials
riberencs, i inicià les seves col·laboracions a la premsa comarcal, sobretot a
Antorcha i la Voz de Flix, que després feu
extensives a publicacions de més abast,
tal com hem assenyalat anteriorment.
És en aquest moment concret quan Biarnés obrí un estudi fotogràfic a la rebotiga de la farmàcia familiar, i exercí inten-
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sament aquesta disciplina, combinant
la feina més clàssica a l’estudi amb la
seva presència al carrer, aprofitant les
imatges obtingudes com a suport per
les cròniques sobre la Catalunya Nova
(dedicades a les comarques del Baix
Ebre, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat) que publica a la premsa catalana.
A través del seu objectiu, Biarnés pretén
plasmar una societat que està vivint
profunds canvis i que ell vol immortalitzar abans que es transformi d’una forma
inexorable.
En aquest punt cal situar-nos en el context comarcal del període. A tall d’exemple, pot resultar significativa la dada
que fins a l’any 1974, quan s’inaugura
el pont que uneix les poblacions d’Ascó
i Vinebre, només Móra d’Ebre i Flix disposaven d’un mitjà modern per a creuar
l’Ebre, mentre que la resta de poblacions s’havien de valdre d’instruments
atàvics, sobretot passos de barca, per a
connectar les viles de banda i banda del
riu, o que el viatge entre Flix, un dels nuclis més al nord de la comarca, i Tortosa,
capital de la Vegueria de l’Ebre, que ac-

Fons Carmel Biarnés (ACRE). Registre 19/141.
Data: Ca. 1978. Títol: Pagesos preparant el
dinar al camp

tualment es pot fer en aproximadament
una hora, suposés una inversió de gairebé tres hores, circumstància que afavoria l’aïllament del territori i, al mateix
temps, el manteniment de formes de
vida tradicionals. Són aquests elements
definitoris de la societat ebrenca del
període els que, a escala global, plasma
Biarnés en la seva obra fotogràfica, a través de la qual vol capturar-los i donar-los
a conèixer més enllà de l’Ebre, contraposant-los sempre amb els nous aires
de modernitat que s’imposen durant el
tardofranquisme a la comarca, personalitzats per l’arribada de la gran indústria
hidroelèctrica i nuclear —ja des de finals
dels anys seixanta del segle XX—, amb
el conseqüent impacte en l’àmbit social,
econòmic i cultural del territori.
L’exposició “Carmel Biarnés, fotògraf de
la Ribera d’Ebre”. Què hi podem trobar?
Els organitzadors de l’exposició pretenen difondre entre la ciutadania una
primera part de la producció fotogràfica
de Biarnés, mostrant una selecció dels
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principals àmbits temàtics que va treballar o fent incís en aquells aspectes que
poden resultar més atractius en l’àmbit
territorial on va exercir la seva activitat
professional. Per assolir-ho, la mostra
s’estructura en un plafó de presentació
i un d’introductori, tot i que el gruix de
l’exposició està format per deu lones
temàtiques de gran format. La primera
lona ens parla de les festivitats populars
de la Ribera d’Ebre, com per exemple les
Festes Majors, els bous o les festes del
riu, entre altres; la segona es dedica al
riu Ebre i fa incís en els usos i oficis tradicionals que hi estan vinculats, especialment abans de la construcció del pont
entre Vinebre i Ascó –que Biarnés documenta a través d’un extens reportatge–,
que a la pràctica suposa el cop definitiu
als usos tradicionals vinculats al riu; la
tercera lona mostra la pagesia i la ramaderia, així com altres oficis o pràctiques
del moment, com per exemple l’artesania de la pauma de Rasquera; l’àmbit següent presenta la profunda religiositat
del moment històric que retrata Biarnés
i les pràctiques religioses del període,

Fons Carmel Biarnés (ACRE). Registre 59/001.
Data: 1966. Títol: Visita del general Franco a la
ciutat de Tarragona

Fons Carmel Biarnés (ACRE). Registre 61/003.
Sense data. Títol: Ofrena en honor a les víctimes
dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i
Nagasaki, a l’església de Sant Miquel d’Ascó
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com ara processons, misses o ordinacions de sacerdots, tot i que també s’hi
poden veure els vincles de Biarnés amb
els monestirs de Montserrat i Poblet; a
la cinquena lona es mostren diverses
personalitats del món social i cultural
de la Ribera d’Ebre i comarques veïnes,
com per exemple els escultors Santiago Costa o Marcel·lí Giner, o l’escriptor
benissanetà Artur Bladé i Desumvila,
entre altres; l’àmbit temàtic següent se
centra en la construcció de la Central
Nuclear d’Ascó, i incideix també en la
forta conflictivitat social que va suposar al territori, tant des del punt de vista
dels treballadors, com de les accions de
protesta que se’n van derivar; la setena lona ens explica el paper de Biarnés
com a fotògraf de la seva població natal
–Ascó–, que immortalitza des de múltiples perspectives; la lona següent ens
mostra el paper del fotògraf asconenc
en un marc territorial més ampli, les
Terres de l’Ebre, que captura en la seva
pràctica totalitat, i per concloure la mostra, s’ha confeccionat un plafó en què
es dona a conèixer el paper de Biarnés
més enllà de l’àmbit territorial en què va

Setembre-octubre 2017

treballar més, les Terres de l’Ebre en un
sentit ampli, i s’hi destaquen esdeveniments rellevants d’àmbit català que va
documentar, com ara visites del general

Franco o el rei Joan Carles I a Tarragona.
Esperem que l’exposició us sembli interessant i la pugueu visitar durant la seva
itinerància!

sitat de Lleida, i després altres graus,
postgraus i màsters; les professionals
de l’arxivística sempre pensem que
ens cal més formació per poder estar al
dia, malgrat que el nostre entorn sigui
absolutament analògic. Cal dir que les
lectures d’articles, treballs, pràctiques
i experiències en el camp de la gestió i
la tecnologia de la informació han estat
tan importants com les titulacions. Saber quà fan els altres i acceptar el seu
magisteri ajuda en la pràctica diària i
consegüentment porta a l’experiència
que dona seguretat.
Professionalment, els arxius judicials
han estat el meu entorn fins fa uns mesos, en ells se’m va fer patent que una

bona gestió documental era l’única solució per a garantir l’accés i la defensa
dels drets dels ciutadans. Així doncs,
a partir de l’any 1993 vaig entomar
el repte de convertir el “magatzem de
papers vells” en un arxiu central, el de
l’Audiència Provincial de Lleida. Allà
vaig constatar que l’arxivística és una
professió vocacional que busca obtenir
els resultats desitjats al marge de les
condicions i l’entorn laboral en que es
desenvolupa. D’aquesta etapa, què de
moment ha finalitzat, he aprés que són
més importants les eines arxivístiques
que permeten l’accés als usuaris a allò
que necessiten que les que ens ajuden
als arxivers a tenir la documentació per-

De l’arxiu a l’arxiver

Maria Jesús Llavero Porcel
Arxiu Històric de Lleida
L’arxiu com a lloc on es guarda la memòria és un concepte que tinc incorporat
des de la infància. En una família de perdedors resistents, la preservació de la
memòria és molt important i aviat vaig
conèixer que els documents que preserven la història oficial romanien tancats
al final d’una escala a la qual s’accedia
després de traspassar una reixa.
Com molts companys, vaig trobar-me
amb les tasques d’arxiver abans de tenir formació especialitzada. Algú va entendre que “això de l’arxiu” m’agradava
i em vaig trobar en “magatzems” plens
de “papers vells” i moltes altres coses.
La formació va venir gairebé al mateix
temps, el màster de l’AAC_GD i la Univer-
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fectament ordenada i descrita. La primera època de solitud a l’Arxiu Central
de l’Audiència em va permetre comprovar com n’és d’important l’equip, perquè
el treball arxivístic no pot ser individual
i solitari, si vol ser eficient, eficaç i aportar valor afegit a la institució.
Ha estat d’aquesta manera com els arxivers del Servei d’Arxius, Biblioteques i
efectes judicials, mitjançant el Sistema
d’Arxius Judicials, des del 2000 han vingut implantant eines de gestió eficients
en tots els partits judicials i han iniciat
les tasques d’avaluació documental, un
autèntic repte pel volum documental i
per les dificultats de la institució; tot i
que els reptes importants arriben ara
amb l’administració electrònica (e-justícia) i la transformació de processos
i tipologies documentals. Si tenen el
suport i les eines adequades, els meus
antics companys i companyes ho salvaran amb èxit com ho han fet fins ara.
La meva relació a través del Grup d’Arxivers de Lleida (GALL) amb la resta
d’arxivers i arxiveres de les comarques
de Ponent, d’arxius de diferents institucions, de diferents tipologies, formació
i edats, m’ha ajudat a entendre que treballem pel mateix: implantar un sistema
de gestió documental útil que garanteixi

la preservació i l’accés, malgrat totes
les diferències externes. El GALL funciona com un grup de suport de professionals per a professionals, que procura
mantenir una relació personal fluïda
que facilita el coneixement mutu i dels
arxius, fet que beneficia també els usuaris. En aquest context, juntament amb
altres companys, vam formar el grup de
gestió, primer, del bloc i tot seguit dels
diferents perfils a les xarxes socials. La
idea era crear una eina de comunicació
conjunta que ens permetés comunicar-nos entre nosaltres i amb els nostres usuaris potencials, fent difusió de
tot allò relacionat amb el patrimoni i la
gestió documental que passa a les nostres comarques; d’això ja fa vuit anys
i continuem endavant amb un relatiu
èxit, malgrat que molts ens van augurar un fracàs rotund, en un moment en
què aquestes eines començaven a emprar-se.
La difusió no és una eina sinó una necessitat; l’única que ens facilita apropar-nos a la majoria dels usuaris potencials, i que ajuda a fer que coneguin el
nostre treball i els espais en els quals el
desenvolupem; i a més ens posa en l’escenari real d’un arxiu obert amb un accés tan lliure com permeti la regulació.
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Aquesta és una de les meves màximes
en tot el que té a veure amb l’arxivística,
per això també col·laboro en aquesta
tasca amb Arxivers sense Fronteres, i
hem aconseguit una certa notorietat en
les xarxes socials i també una millor difusió de la tasca que es du a terme des
dels diferents projectes. Aquests projectes són tan importants que la seva
difusió esdevé imprescindible, i Internet
i les xarxes socials són eines molt útils
per a arribar als diferents punts geogràfics on arriba l’AsF.
Des de desembre de 2016 he iniciat una
altra etapa professional a l’Arxiu Històric
de Lleida. He passat d’un arxiu central
amb un àmbit territorial provincial a un
arxiu històric actualment amb un àmbit
geogràfic comarcal, tot i que conserva el
seu caràcter provincial, i la majoria dels
seus fons procedents de l’Administració perifèrica així ho demostra. També
han canviat els tipus d’usuaris, abans
majoritàriament eren de la institució, i
ara és... tothom! Administracions, ciutadans que necessiten documentació per
a resoldre diferents tràmits, estudiants,
investigadors, ciutadans que tenen curiositat... Davant d’aquesta tipologia de
destinataris tan àmplia i diversa, als
arxius històrics se’ls imposa una tasca
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de comunicació important i aquest és el
repte en què ens hem embrancat en el
de Lleida. Des d’inicis d’any hem obert
perfils a les xarxes socials, sense deixar
de treballar de valent per tenir eines de
descripció adients i documentació relle-

Setembre-octubre 2017

vant penjada a Internet. Més enllà del
vessant cultural, l’altre repte és aconseguir que els ajuntaments i organitzacions de la comarca puguin tenir en
nosaltres un referent quant a la gestió
i la preservació documental. En suma,

aquests són els reptes professionals
que juntament amb l’equip de l’Arxiu
Històric de Lleida afronto per als anys
vinents.

• Activació i planificació de les vocalies, es
formen cinc grans grups de vocalies per
projectes:

3. Macroenquesta de serveis i atenció als
socis
4. Professionalització de l’AAC
5. Programa d’Alfabetització en Transparència i Accés a la Informació
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institucions
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2. Procés participatiu de la nova Llei d’arxius
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