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Arran de la cadena de casos de corrupció que han 
aparegut als mitjans de comunicació en els últims 
temps, sembla que els poders públics hagin des-
cobert la paraula transparència o que el retiment de 
comptes sigui una novetat que importem dels paï-
sos nòrdics o anglosaxons, model de referència en 
qüestions de democràcia participativa. Llàstima que 
ningú hagi fet cas als professionals que fa anys que 
reclamem una legislació més aclaridora en matèria 
de transparència i accés a la informació.
En aquest sentit, és paradoxal comprovar que, mal-
grat que no parem de sentir que vivim en la societat 
de la informació, Catalunya i també l’Estat espanyol 
no tenen una llei de transparència i d’accés a la in-
formació i la documentació, normativa de la qual 
disposen la pràctica totalitat dels estats membres 
de la Unió Europea i del Consell d’Europa.
Des de mitjan anys noranta, quan nombroses ins-
titucions internacionals ja s’havien posat a treballar 
definint directrius i recomanacions per a impulsar 
el dret d’accés, aquí els responsables polítics feien 
zàping i no estaven per la feina. Però també una 
part significativa de la societat mirava cap a un altre 
costat, ja que semblava que aquestes polítiques de 
bon govern no eren per a ella. Així, mentre a l’Estat 
espanyol continua vigent la preconstitucional Llei 
de secrets oficials de l’any 1968, la Unió Europea 
aprova la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea, en què es qualifica com a dret essencial 
l’accés als documents públics, complementat amb 
el deure dels poders públics de posar a disposició 
de la ciutadania la màxima informació i documenta-
ció possible.
Un president del govern en funcions, abans d’aban-

donar la Moncloa, esborra els fitxers corresponents 
al període 1996-2004, alhora que alguns organis-
mes internacionals de prestigi reconegut, com el 
Consell d’Europa, ressalten la importància de la 
transparència de les autoritats públiques en una so-
cietat democràtica i plural. I ho fan en considerar 
que l’exercici del dret d’accés als documents pú-
blics proporciona una font d’informació per al ciu-
tadà, ajuda la societat a formar-se una opinió sobre 
l’estat de la societat i sobre les autoritats públiques, 
i fomenta la integritat, l’eficàcia, l’eficiència i la res-
ponsabilitat de les autoritats públiques, ajudant així 
a afirmar-ne la legitimitat. En la mateixa línia se si-
tuen el Codi ètic per a la societat de la informació, 
aprovat per la UNESCO, o la més recent Declaració 
Universal sobre els Arxius.
Altres signes que evidencien que no anem en la 
mateixa direcció són declarar secrets tots els do-
cuments del Ministeri d’Afers Exteriors, considerar 
“dada personal” el salari d’un treballador públic, 
qualificar d’“informació reservada” les dades dels 
viatges oficials dels diputats o negar l’accés al cost 
dels viatges del president d’un alt tribunal. Això són 
només petites mostres que cal una regeneració èti-
ca però també una voluntat real d’aplicar polítiques 
de transparència i retiment de comptes, perquè 
d’eines, instruments i estudis tècnics n’hi ha hagut 
des de fa molts anys.
La llista és extensa i diversa, però la connexió prin-
cipal dels casos és l’incompliment dels acords o 
recomanacions. Concretament, el nostre sector 
professional ha dedicat dos congressos d’arxivísti-
ca de Catalunya (1991 i 2009) a la qüestió de l’ac-
cés amb demandes d’una llei específica d’accés. 

Els arxius, eines per a la transparència!
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El vocal informa

La situació econòmica actual i la forta davallada 
de l’ocupació en tots els sectors professionals fan 
que un dels atractius de l’AAC sigui els dos serveis 
que es presten relacionats amb el món laboral i 
l’ocupació als associats i associades. Aquests dos 
serveis són la Borsa de Treball i el Servei d’Alerta, 
que tenen per objectiu oferir feina a les persones 
que no en tenen o a les que volen millorar o canviar 
el seu lloc de treball.
El servei més antic, en funcionament des de la 
creació de l’Associació, és la Borsa de Treball. Es 

tracta del clàssic servei d’intermediació laboral, en 
què l’AAC fa de mitjancer entre les ofertes laborals 
que presenten les organitzacions i les demandes 
dels socis i les sòcies inscrits. Amb aquest servei, 
l’AAC assegura, d’una banda, que les ofertes labo-
rals relacionades amb l’arxivística i la gestió docu-
mental que reben els socis i les sòcies compleixen 
les condicions laborals adequades, i d’una altra, que 
aquestes ofertes són cobertes per tècnics amb el 
perfil formatiu i les competències professional ade-
quades.

L’ocupació
i l’Associació 
__

Josep Conejo
Vocal de Treball i Estatus
Professional

El Parlament de Catalunya va aprovar un acord de 
transparència l’any 2001 que ha estat al calaix fins 
ara, també hi ha l’Informe sobre el bon govern i la 
transparència administrativa que el Govern català 
va aprovar l’any 2005 i que va quedar arraconat, 
etc. Igual sort han tingut els informes de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, del Síndic de Greuges o de 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-
mental, entre altres.
Com no ens hem cansat de recordar des del sec-
tor professional, cal assenyalar que els arxivers-
gestors de documents tenim un paper essencial 
en el desenvolupament de la societat, i contribuïm 
a constituir i salvaguardar la memòria individual i 
col·lectiva, però també i molt especialment, a en-
riquir el nostre coneixement de la societat, prote-
gint els drets de la ciutadania mitjançant polítiques 
de bon govern i transparència administrativa amb 
l’objectiu de millorar el funcionament democràtic 
de les nostres societats. Malgrat la constatació de 
l’important paper que desenvolupem en aquest 
entorn, l’escassa rellevància que es dóna al nos-
tre rol dins de les organitzacions fa que en molts 
casos, en lloc de treballar en tasques de planifica-
ció de gestió documental, la majoria acabem fent 
d’apagafocs quan no es troba una informació o 
s’ha perdut un expedient.
I per què? Doncs perquè quan en una organització 
no s’apliquen polítiques corporatives de gestió de 
documents, poden produir-se situacions no desit-
jades, com la doble comptabilitat d’uns famosos 
quaderns manuscrits publicats per un diari, els cor-
reus electrònics de la Fundació Nóos o els informes 

sobre suposats comptes bancaris suïssos de polí-
tics catalans que va elaborar l’UDEF, malgrat que 
no se sap amb certesa si existeixen, ni se’n coneix 
l’autenticitat i l’autoria. Per tant, podríem convenir 
que sense la col·laboració activa dels arxius, la im-
plantació de polítiques de transparència no deixa 
de ser una declaració de bones intencions, però no 
passarà d’aquí.
I ara, quin hauria de ser el pas següent? En primer 
lloc, aprovar una llei específica de transparència i 
accés a la informació, molt més aperturista que les 
que actualment s’estan tramitant, amb l’objectiu 
de considerar l’accés com la norma i no l’excepció. 
Aquest reconeixement contribuiria a reforçar la nova 
orientació de les polítiques de bon govern, basades 
en els principis de qualitat, gratuïtat, responsabilitat 
i pluralisme lingüístic de la informació. 
En segon lloc, cal donar la rellevància que pertoca 
a l’organització dels arxius en aquest context i, per 
tant, regular que les administracions públiques es 
dotin de sistemes de gestió de documents, la qual 
cosa suposaria un salt qualitatiu fonamental per a 
l’aplicació dels principis d’accés a la informació i la 
documentació. Sense això, el dret d’accés quedaria 
mancat de la principal via d’implantació i aplicació 
pràctica.
En aquests moments, en què es necessita més 
que mai una llei de transparència i accés, hem de 
celebrar que tant el Parlament de Catalunya com 
l’Oficina Antifrau de Catalunya s’hagin adreçat a 
l’AAC per demanar la nostra col·laboració i opinió 
sobre les iniciatives legislatives que s’estan trami-
tant a Catalunya.

Durant les últimes setmanes s’han posat en con-
tacte amb l’Associació d’Arxivers-Gestors de Docu-
ments de Catalunya (AAC) algunes associacions i 
entitats socials catalanes del tercer sector que de-
manen col·laboració professional voluntària per a 
posar en ordre els seus arxius. Són entitats sense 
afany de lucre i de recursos limitats que difícilment 
poden desviar recursos per a contractar un tècnic 
per a l’organització i la gestió de la seva documen-
tació.
En la darrera reunió de la Junta Directiva de l’AAC 
es va acordar crear una fórmula per tal de poder ca-

nalitzar i fer arribar als socis i sòcies aquestes peti-
cions de col·laboració voluntària, ja que, en aquests 
moments en què la solidaritat és un valor en alça, 
aquestes col·laboracions poden convertir-se en una 
molt bona experiència, gratificant des del punt de 
vista personal i enriquidora professionalment.
El procediment establert és obrir un canal de difusió 
de les peticions d’aquestes entitats a tots els socis 
a través del correu electrònic i del Servei d’Alerta. 
Els socis i sòcies interessats a col·laborar-hi s’hau-
ran de posar en contacte amb la secretaria de l’AAC, 
que els donarà les dades de contacte de la petició.

Col·laboracions 
voluntàries amb 
entitats del tercer 
sector
__

Josep Conejo
Vocal de Treball i Estatus
Professional



Els passats dies 11, 12 i 13 de març van tenir lloc a la 
ciutat de París les reunions del Comitè Executiu del 
Consell de Coordinació d’Associacions d’Arxius Audio-
visuals (CCAAA) i de la Comissió de Programa (PCOM).
La primera de les trobades fou a la seu de la UNES-
CO i tenia com a objectiu la coordinació d’aquest 
consell, que agrupa vuit organismes internacionals 
vinculats a la gestió del patrimoni fotogràfic i au-
diovisual. A part de conèixer les activitats desen-
volupades pels diferents membres i els respectius 
projectes per a l’any vinent, es va avançar en l’es-
tabliment del programa Archives at Risk i en la deli-
mitació de les relacions que des del CCAAA caldria 
establir amb l’organisme WIPO (World Intellectual 
Property Organisation), que té com a missió pro-
moure la innovació i la creativitat per al desenvo-
lupament econòmic i cultural, a escala mundial, 
mitjançant un sistema internacional de propietat 
intel·lectual equilibrat i eficaç.

La reunió del PCOM va tenir lloc als Arxius Nacio-
nals de França i tenia com a objectiu discutir i esta-
blir les noves normes de funcionament d’aquest or-
ganisme. Presidit en aquesta nova etapa per Henri 
Zuber, i a partir de les atribucions d’assessorament 
tècnic que té encomanades per l’ICA, es proposa 
activar la creació de grups d’experts per tal de de-
batre i aportar solucions als diferents problemes 
plantejats per a l’exercici correcte de la professió 
i estimular també la recepció de projectes per part 
de persones i/o col·lectius que necessitin el suport 
del Consell Internacional per poder ser desenvolu-
pades.
El Comitè Executiu del PCOM també va conèixer, 
com a òrgan responsable de l’organització de les 
Conferències Anuals de l’ICA, l’estat en què es tro-
ba l’organització del Congrés que tindrà lloc a Giro-
na l’octubre del 2014, amb la denominació Arxius i 
Indústries Culturals.

Reunió dels comitès 
executius del CCAAA i 
del pCom a parís
__

Joan Boadas i Raset
Vocal de Relacions 
Internacionals

Empreses

Amb la voluntat de continuar treballant amb el col-
lectiu d’associats, tal i com vam fer en el butlletí 
núm. 105, difonem la carta de presentació dels pro-

ductes i serveis d’algunes empreses que no van 
constar en l’anterior promoció. 

Empreses 
col·laboradores amb 
l’AAC
__

Juanjo Vas
Vocal de Serveis

El segon servei, en funcionament des de fa més de 
deu anys, és el Servei d’Alerta. A través d’una llis-
ta de distribució per correu electrònic es difon tota 
aquella informació relacionada amb l’ocupació que 
pot resultar d’interès. S’hi publiquen: convocatòries 
oficials, beques, ofertes que les organitzacions ens 
fan arribar per a ser publicades en aquest servei i 
altres ofertes que apareixen en diferents mitjans de 
comunicació, etc. Cal recordar que en aquest cas, 

és la mateixa persona que rep la notícia qui valora la 
possibilitat de presentar-s’hi. 
Els dos serveis són independents entre si, la in-
formació d’un pot ser que no aparegui en l’altre, ja 
que tenen característiques diferents i, per tant, són 
serveis complementaris. Així doncs, per a tenir la in-
formació completa que ofereix l’AAC sobre el món 
laboral cal subscriure’s a cada un d’ells. A la nostra 
pàgina web s’indiquen els procediments per a fer-ho. 

Amb 25 anys d’experiència en el 
sector, Baratz desenvolupa i im-
planta solucions software en l’àrea 
de la informàtica Documental i 
compta amb un sistema de gestió 
de qualitat certificat per l’Asociación 
Española de Normalización y Certi-
ficación (AENOR).
Solucions per a Arxius: AlbaláNET 
és una aplicació potent i completa, 
que inclou totes les funcionalitats 
necessàries per administrar d’una 

forma integrada, el sistema arxivís-
tic de qualsevol organització. Des-
envolupa seguint l’especificació 
J2EE, ofereix una alternativa carac-
teritzada per la robustesa, confiabi-
litat, seguretat, gran capacitat, ren-
diment i portabilitat d’un sistema 
100 % Web. 
Més informació:
www.baratz.es - informa@baratz.es
Tel.: 91 456 0360

Baratz

Productes i solucions per a la con-
servació del patrimoni cultural 
d’arxius, biblioteques i museus.
Oferim mobiliari, material fungi-
ble, maquinària, caixes i produc-
tes d’emmagatzematge ( sobres, 
camises, carpetes, grans formats, 
fundes polièster), papers, cartrons 

i materials sintètics
La nostra empresa disposa de ta-
ller propi per a la realització de pro-
ductes específics amb materials de 
qualitat

Arte y memoria



Custodia Documental S.A.
Oferim serveis i assessorament en:
• Custòdia i gestió d’arxius.
• Digitalització 
• Software de gestió
• Custòdia de còpies de seguretat        

• Externalització de serveis 
• Destrucció confidencial 
certificadainfo@c-doc.net.
http://www.c-doc.net>

Empresa creada a l’any 2000 
Primera plataforma de venta onli-
ne de fotografies amb tecnologia 
pròpia amb 3 milions d’imatges y 
10.000 clients registrats
Gestionem mediateques corporati-
ves d’empreses
Digitalitzem fons documentals foto-
grafies, vídeos, etc.
Cataloguem la producció  d’imatges 
digitals dels nostres clients.
Continuem innovant, desenvolupant 

eines que faciliten la indexació o 
descripció:
• Creació del auto indexador de tex-
tos.
• Eina per a donar d’alta i aplicar un 
tesaurus en quatre idiomes.
• Sistemes de descarrega d’imatges 
en funció del perfil del usuari.
Actualment estem oferint la nostra 
experiència i eines informàtiques 
per a reduir el cost de la gestió do-
cumental.

C-DoC

Serveis de Digitalització i 
Catalogació SDC

Corredoria d’Assegurances espe-
cialitzada en associacions profes-
sionals.
Oferim als membres de l’Associació 
la revisió gratuïta de totes les seves 
pòlisses professionals i particulars, 

amb descomptes especials de fins 
el 40%.
info@grupogalilea.com  
Assumpte: Arxivers

Grup Galilea

Sistemas de Gestión Ambiental 
S.L. (SIGEAM) som especialistes 
en Control de Plagues, Desratit-
zació, Desinsectació, Desinfecció, 
Tractaments d’insectes xilòfags 
(Tèrmits, Corcs, etc), Tractaments 

mitjançant bombolla plàstica per a 
atmosferes modificades i CO2 per 
a arxius, biblioteques i museus.

Sistemas de Gestión 
Ambiental SIGEAm

MDA Gestió de la informació, es-
pecialistes en oferir solucions de 
Gestió i custòdia de documentació, 
hhcc, plànols i suports informàtics 
en Sala Faraday; arxiu viu, digitalit-
zació, Data Entry, consultoria i mi-

llora en els processos documentals 
i d’ordenació.
MDA Archivos, el lloc on mes de 
1400 clients des de 1987, ja no te-
nen problemes. 
www.mdanet.net

Gestior Quimics, SL

Notícies

IV Jornades Educació 
i Arxius
_

oDILo A3W OdiloA3W és una aplicació de ges-
tió integral d’arxius per a totes les 
fases del cicle de vida. La seva 
execució web facilita la intercon-
nexió i millora de la interoperabi-
litat, l’agilitat, la personalització i 
l’eficàcia en la gestió. 

L’AAC està col·laborant en l’organització de les IV 
Jornades Educació i Arxius que tindran lloc els dies 
27 i 28 de juny de 2013 amb el lema “El món educa-
tiu, usuari de l’arxiu per a la recerca”.
Aquestes jornades les organitzen l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya, a través del seu Servei Didàctic 
(SDANC), i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 

de la Universitat de Barcelona i tindran lloc a la seu 
del mateix Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cu-
gat del Vallès.
Ens hi proposen compartir experiències i reflexionar 
conjuntament, d’una banda, amb relació a l’aplicació 
de la recerca com a metodologia d’ensenyament-
aprenentatge, i de l’altra, amb l’objectiu de promou-



Com és sabut, el Consell Internacional d’Arxius 
es dota de diversos organismes interns (comitès, 
seccions i branques regionals) i d’una Comissió de 
Programes (Programme Commission, PCOM) inte-
grada per catorze membres experts i cinc membres 
adjunts procedents de França, el Brasil, el Canadà, 
el Regne Unit, Catalunya, Itàlia, Rússia, la Xina, Cos-
ta Rica, Holanda, Austràlia, Suïssa i l’Uruguai.
Com a òrgan d’assessorament tècnic, la missió del 
PCOM és elaborar i difondre polítiques i estratègies 
que donin suport als objectius del Consell Interna-
cional d’Arxius, en tot allò relacionat amb l’execució 
del seu programa tècnic i professional.
Les activitats que desenvolupa s’articulen en cinc 
apartats principals:
- Conèixer i identificar els camps d’acció en què ha 
d’intervenir amb més intensitat el Consell Internaci-
onal d’Arxius (CIA).
- Establir i supervisar l’acció dels grups d’experts 

creats per tal de desenvolupar projectes en l’àm-
bit de l’arxivística, per exemple, assumptes legals, 
conservació, digitalització, documents fotogràfics i 
audiovisuals, descripció, avaluació...
- Administrar el pressupost que dóna suport al des-
envolupament dels projectes i iniciatives dels grups 
d’experts.
- Establir i actualitzat un pla de treball quadriennal 
per al període 2013-2016.
- Participar en l’organització dels congressos del 
Consell Internacional d’Arxius.
http://www.ica.org/1174/about-programme-commissi-
on-pcom/about-programme-commission-pcom.html

Joan Boadas manté la seva responsabilitat com a 
comissionat del Consell Internacional d’Arxius per 
als Arxius Fotogràfics i Audiovisuals i representant 
d’aquest organisme al Consell de Coordinació d’As-
sociacions d’Arxius Audiovisuals (CCAAA).

Joan Boadas i 
Raset, arxiver 
municipal de Girona, 
nomenat membre 
de la Comissió de 
programes del Consell 
Internacional d’Arxius
__

re l’establiment d’uns protocols de col·laboració 
entre el món educatiu i els arxius que facilitin la uti-
lització didàctica del patrimoni documental. 
Les Jornades, a les quals us animem a participar, 
estan obertes tant a docents dels ensenyaments 
d’educació primària i secundària com a arxivers i ar-
xiveres amb interès en aquest àmbit.
Si voleu presentar-hi una comunicació, teniu de ter-
mini fins al 15 d’abril. Per a obtenir més informació, 
consulteu la web de l’AAC www.arxivers.com o de 
l’ICE www.ub.edu/ice, des d’on us hi podreu ins-
criure.

Programa

Dijous 27 de juny de 2013 
9 h / Acreditació i lliurament de documentació
9.30 h / Presentació institucional de les Jornades
10.00 h / Debat obert: Què necessita l’escola? Què 
ofereixen els arxius? 
11 h / Pausa - Cafè
11.30 h / Conferència inaugural
12.30 h / Comunicacions 
14 h / Dinar
15.30 h / Taula rodona: El potencial didàctic del pa-
trimoni documental
17 h / Pausa - Cafè

17.30 - 19 h / Comunicacions 
19 - 20 h / Visita a l’ANC

Divendres 28 de juny de 2013
9 h / Comunicacions 
11 h / Pausa - Cafè
11.30 h / Tallers simultanis
- Metodologia de la recerca i ús dels arxius
- Protocols d’atenció a l’usuari i per a la recerca
- Els arxius com a font d’informació per a la recerca 
en les diferents àrees de coneixement
13.30 h / Acte de clausura

Com ja es va informar en l’editorial del darrer butlle-
tí, el proper XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya, 
que porta com a títol “Arxius, Identitat i Estat”, se 
celebrarà a Barcelona el dies 23, 24 i 25 de maig. Ja 
s’ha obert el període d’inscripció amb tarifa reduïda 
fins al 13 de maig.
A continuació es mostra el programa que, junta-
ment amb altres informacions, podeu consultar al 
web de l’AAC (www.associació.com); a la pàgina 
principal trobareu l’enllaç al web que s’ha dissenyat 
especialment per al Congrés. 
Us hi esperem!

Programa 

Dijous, 23 de maig 2013     
9.00 Recepció i recollida de documentació    
09.30 Acte inaugural    
10.00 Presentació de continguts del congrés
10.15 Arxius i identitat: reflexions d’un historia-
dor    
Borja de Riquer, catedràtic d’Història Contemporà-
nia – Universitat Autònoma de Barcelona    
11.00 Pausa    
11.30 El Punt de vista des de la UNESCO

XIV Congrés 
d’Arxivística de 
Catalunya: “Arxius, 
Identitat i Estat”
__



A començament d’any el nostre sector perdia 
Montserrat Hosta, vinculada al món dels arxius des 
de feia prop de vint-i-cinc anys. Fou directora de 
l’Arxiu Històric de Girona des del 2003 fins que la 
malaltia va aparèixer, de manera inesperada, l’estiu 
passat. Morí a Girona, la seva ciutat natal, el 10 de 
gener, als 59 anys. 
Montserrat Hosta formava part de la primera gene-
ració de funcionaris que van començar a construir 
l’Administració de la Generalitat a començament de 
la dècada dels vuitanta. S’incorporà primer als Ser-
veis Territorials del Departament de Cultura i l’any 

1989 entrà a treballar a l’Arxiu Històric. La seva ge-
neració havia participat en els moviments polítics 
d’oposició al darrer franquisme i ella entenia la fei-
na a la funció pública com un àmbit més des del 
qual millorar profundament la societat. Convèncer 
la Montse que vingués a treballar a l’Arxiu no va ser 
fàcil, però un cop fet el pas s’hi va dedicar fins a 
convertir-se en una professional excel·lent. 
Des del primer moment, el món dels arxius la va 
sorprendre. No em refereixo al coneixement i el 
contacte amb els fons que s’hi custodien, sinó a la 
descoberta de com podia servir des de l’arxiu els 

montserrat Hosta,
in memoriam
__

Josep matas

Jens Boel, director dels Arxius de la UNESCO      
12.30 L’accés a la documentació i a la informa-
ció com a element clau per a la creació de nous 
estats        
Trudy H Peterson, arxivera certificada i consultora    
13.15 Debat    
13.45 Presentació Hitachi    
14.15 Dinar    
16.00 Arxius, polítiques i ciutadans: l’impacte de 
la reforma de l’Estat a Bèlgica    
Karel Velle, director dels Arxius Nacionals de Bèlgica     
16.45 Els arxius eslovens en transició de l’Estat 
unificat de la República Federal Socialista de 
Iugoslàvia a l’Estat independent d’Eslovènia: 
reflexos de la transició en la teoria i la pràctica 
arxivística eslovena.    
Hana Habjan, arxivera de l’Arxiu Històric de Ljublja-
na (Eslovènia)    
17.30 Debat    
19.30 Recepció i concert a l’Ajuntament de Barce-
lona.

Divendres, 24 de maig 2013     
09.30 El model arxivístic de Catalunya, propos-
tes per a un sistema propi  
Ramon Alberch, director de l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents (UAB)    
Pilar Cuerva, cap de l’Arxiu del Museu Marítim de 
Barcelona    
Josep Matas, advocat    
M. Àngels Suquet, cap de l’Arxiu Municipal de Sant 
Feliu de Guíxols    
10.30 Pausa    
11.00 Els arxius de l’Estat propi: sobirania arxi-
vística i arxius compartits    
Xavier Bernadí, professor de dret administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra i secretari de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat    
12.00  Taula Rodona 1: El patrimoni documental 
de Catalunya: del nacional al local    

Joan Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions. Arxiu Municipal de Girona    
Emília Capell, arxivera de l’Arxiu Municipal de Bar-
celona    
Josep Fernández Trabal, cap de l’Àrea dels Fons His-
tòrics, Arxiu Nacional de Catalunya    
M. Pau Gómez, directora de l’Arxiu Comarcal de la 
Vall d’Aran    
Moderador: Enric Cobo, cap del Servei de Coordina-
ció General d’Arxius. Departament de Cultura    
13.30 Debat    
14.00 Dinar    
16.00 Què és el govern obert?    
Nagore de los Ríos, consultora de Govern Obert i 
emprenedora   
16.45 Nous models d’Administració: com la tec-
nologia pot fomentar la transparència    
David Sancho, degà de la Facultat de Ciències Políti-
ques i Socials, Universitat Pompeu Fabra    
17.30 Debat    
18.15  Assemblea General de l’AAC    
21.00 Sopar del congrés  
Drassanes Reials de Barcelona

Dissabte, 25 de maig de 2013     
10.00 Taula Rodona 2: Arxius, cooperació i movi-
ments socials    
Albano Dante Fachin, editor de la revista Cafeam-
bllet    
Eduard Martín-Borregón, periodista, col·lectiu A les 
8h al Raval    
Enric Prat, historiador, professor del Departament 
de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona           
Moderador: Joan Soler, director de l’Arxiu Històric 
de Terrassa        
Debat    
11.30 Memòria i identitat: els reptes del 2014    
Toni Soler, periodista i productor de televisió    
12.15 Conclusions i acte de clausura

Arxius
Identitat i Estat

XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya



De l’arxiu a l’arxiver 

El transcurs de la vida m’ha anat portant cap a 
l’arxiu: de mestra a arxivera, passant pel camp de la 
història. Quan vaig acabar la llicenciatura d’Història 
vaig entrar a l’Escola Taller del Patrimoni Tecla Sala, 
a l’Hospitalet. Hi fèiem projectes sobre arqueolo-
gia industrial que implicaven documentar-nos i, per 
tant, ser usuaris dels arxius. D’aquí sorgí el meu 
interès pel món arxivístic. 
L’any 1994 vaig fer el curs de Formació de Tècnic 
d’Arxiu que organitzava el Departament de Pedago-
gia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na. A l’hora de fer les pràctiques vaig estar de sort: 
em va tocar l’arxiu del districte de les Corts, sota la 
direcció de Montserrat Beltrán. Fou aleshores quan 
vaig conèixer l’existència de l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya (AAC), a la qual em vaig associar. En 
aquells moments treballava com a autònoma oferint 
a les empreses, juntament amb altres companyes, 
els serveis de recerca històrica; ho complementava 
amb feines obtingudes a través de la Borsa de Tre-
ball de l’AAC. La primera va ser a l’Arxiu Municipal 
de l’Hospitalet, concretament a l’Arxiu Històric. Vaig 

marta de panell
_

ciutadans i la societat en general. Des de la feina 
de cada dia, servir els altres i veure’n els resultats 
constantment la va engrescar definitivament. Treba-
llava combinant a parts iguals el rigor, l’eficàcia, la 
humilitat i la voluntat de servei, sense la més míni-
ma pretensió i defugint sempre qualsevol gest de 
lluïment personal. És un luxe que hi hagi servidors 
públics com la Montse, tot un privilegi per a la nos-
tra societat. 
A la Montse aquestes paraules que acabo d’es-

criure li semblarien exagerades. No obstant això, 
m’adono que aquesta nota quedaria incompleta si 
no destaqués encara la seva contribució decisiva, 
determinant, en tres aspectes a què dedicà mol-
tes hores de treball i en què aconseguí resultats 
sorprenents. En primer lloc, la seva participació 
decisiva en l’ingrés a l’Arxiu de molts fons públics, 
especialment els de les delegacions ministerials, 
molts dels quals corrien el risc de perdre’s, atès 
el seu peculiar estatus jurídic. En segon lloc, les 
activitats de divulgació cultural, obertes a tots els 
públics, pensades i fetes a partir dels fons de l’ar-
xiu, amb exposicions i propostes molt originals i 
innovadores. En tercer lloc, la informatització dels 
instruments de descripció, aspecte que ara pot 
semblar menor però que no ho era quan la Montse, 
no essent encara directora del centre, en va assu-
mir la responsabilitat. 
Rellegint els paràgrafs anteriors observo que estic 
lluny encara d’explicar el que va representar profes-
sionalment Montserrat Hosta. Falta afegir, intentar 
explicar i descriure, fer visible, la gratitud de tants i 
tants usuaris de l’arxiu i, d’altra banda, com l’enyo-
rem i la trobem a faltar els que vam treballar amb 
ella, i la pena que sentim. En això, Montse, no ens 
podries pas dir que exagerem.



HORARI D’ATENCIÓ

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

president:
Joan Antoni JIMÉNEZ,
jjimenez@catsalut.cat 
Vicepresidenta:
Patrícia LLOVERAS,
patricia.lloveras@gencat.cat
Vocal de Secretaria:
Albert VILLARÓ,
albert.villaro@mac.com
Vocal de Tresoreria:
Ana PAZOS,
pazosfernandez@hotmail.com
Vocal de Relacions Internacionals: 
Joan BOADAS,
jboadas@ajgirona.cat
Vocal de Recerca i Noves Tecnologies: 
Miquel SERRA,
miquel.serra@udg.edu 
Vocal de Treball i Estatus
professional:
Josep CONEJO,
jcmuntada@gmail.com
Vocal de Formació:
Glòria GIMENO,
gimenovg@gmail.com
Vocal de Relacions Institucionals:
Marc TAXONERA,
biblioteca@bibliotecademontserrat.net
Vocal de Difusió
Coia ESCODA,
coia.escoda@porttarragona.cat
Vocal de publicacions: 
M. Luz RETUERTA,
luz.retuerta@gmail.com
Vocal d’Activitats: 
Betlem MARTíNEZ,
mbmartinez@gencat.cat
Vocal de Serveis: 
Juanjo VAS,
juanjovas@gmail.com

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

La Junta informa

començar el 1996 fent la catalogació dels docu-
ments del segle XVIII i, a continuació, l’organització 
de les seccions d’ensenyament, sanitat i serveis 
socials, la catalogació de cartells i de programes de 
mà... Fins al 2005 hi vaig col·laborar com a autòno-
ma, amb el mestratge de Clara Parramon. Entremig 
i compaginant horaris, vaig estar durant dos anys a 
l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, al costat de Roser Latorre, una nova ex-
periència, ja que no es tractava d’un arxiu històric, 
sinó d’un arxiu administratiu.
Anava afegint cursos al currículum, però no tenia 
cap títol oficial que certifiqués els coneixements 
d’arxivera. Per això vaig decidir estudiar el Graduat 
Superior en Arxivística i Gestió de Documents de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, en la seva se-
gona promoció. A partir d’aquests estudis s’encetà 
una segona etapa de la meva vida professional. 
Primer, amb una beca de pràctiques a l’Arxiu Co-
marcal del Baix Llobregat, amb M. Luz Retuerta. Allí 
vaig conèixer i aprendre el funcionament d’un arxiu 
comarcal, treballant en el fons de l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat i en el d’algunes entitats cus-
todiades a l’ACBL. De seguida va sortir un altre pro-
jecte, el trasllat de l’arxiu dels Serveis Territorials de 
Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca quan aquest canvià de seu, una experièn-
cia inoblidable. Un cop fet el trasllat vaig continuar 
en els serveis territorials, compaginant els estudis 
de l’ESAGED, i vaig passar d’autònoma a interina. 
Més tard vaig anar a l’Arxiu Central de l’esmentat 
departament, primer sota la direcció de Iolanda Zuil 
i després de Maria Jesús Miralbell. Aquí em vaig in-
troduir en un altre tipus d’arxiu, el de l’Administració 
de la Generalitat.
Com que s’ha d’estar actualitzat, les tecnologies 
avancen i la legislació augmenta, vaig fer el post-
grau de Gestor dels Documents Electrònics. Men-
tre feia aquests estudis vaig fer el darrer canvi 
d’arxiu. El maig del 2007 vaig ser seleccionada per 

cobrir la plaça de responsable de l’Arxiu Municipal 
d’Esplugues de Llobregat, que havia deixat va-
cant Roser Vilardell en ascendir a cap de Patrimoni 
Cultural. El fet que hi hagués una altra persona a 
l’arxiu, Francisco Duran, i que la Roser continués 
a l’Ajuntament, em va ajudar molt en el procés 
d’integració al nou lloc. 
Crec que la meva vida professional ha seguit les 
etapes d’un antic ofici, que s’iniciava com a apre-
nent al costat de grans professionals i passava per 
la condició d’ajudant fins a arribar a ser responsa-
ble. També he tingut un ampli ventall de situacions 
laborals: d’autònoma a contractada, i d’interina a 
fixa. Al final del 2012 he consolidat la plaça, després 
de passar el procés d’oposició.
Quan vaig entrar a l’arxiu d’Esplugues, format per la 
secció històrica i l’administrativa, ho vaig fer amb mol-
ta il·lusió. El meu propòsit fou, primer de tot, conèixer 
com era i com funcionava l’arxiu per poder-hi aportar 
el que havia après a la universitat i amb l’experiència 
dels llocs anteriors; també calia conèixer la ciutat 
per poder donar-la a conèixer a la ciutadania des de 
l’arxiu. Durant aquests sis anys, l’arxiu d’Esplugues 
ha ingressat a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Di-
putació de Barcelona, ha creat una comissió local 
per a l’avaluació de la documentació (CAATDEL), 
està desenvolupant un nou quadre de classificació, 
participa en diversos projectes, el més rellevant 
dels quals és l’anomenat Ajuntament Obert i Digi-
tal, i s’han digitalitzat documents i revistes a través 
d’un conveni amb l’Arxiu Comarcal. Paral·lelament, 
l’Arxiu organitza activitats de projecció (conferències, 
exposicions...) i visites escolars. Recentment l’Arxiu 
té un espai reservat a la revista municipal, amb el 
títol “La nostra història”. Encara que estiguem limi-
tats de recursos, humans i econòmics, hem de ser 
perseverants, aprofitar les ocasions per a posicionar 
l’arxiu dins el conjunt de l’Administració municipal, 
relacionar-nos entre nosaltres i tenir paciència: segur 
que vindran moments millors.

Acords de la Junta directiva

Gener
• S’acorda enviar una carta als socis que no hagin 
regularitzat la quota de l’any anterior.
• S’acorda adquirir el següent domini web amb redi-
reccionament a la pàgina web de l’AAC:
www.arxivers-gestorsdocuments.cat
• S’acorda adquirir el següent domini web pel XIV 
Congrés d’Arxivística de Catalunya:
www.arxivers.cat

Febrer
• S’aprova el calendari electoral següent:
-1 de març: Convocatòria de les eleccions per a la 
renovació de la Junta Directiva.

-Des de l’1 de març fins al 24 d’abril: presentació de 
les candidatures, a la seu de l’AAC.
-25 d’abril: proclamació de les candidatures presen-
tades
-Del 26 d’abril al 21 de maig: lliurament o tramesa 
dels programes i propaganda als socis electors per 
part de les candidatures admeses.
-24 de maig: celebració de les eleccions en 
l’Assemblea Extraordinària.

Moviments de socis

Altes: 9
Baixes: 28
Canvis de condició: 2


