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Els dies 23 i 24 de novembre ha tingut lloc a 
Brussel·les el Congrés Anual de l’ICA, amb el títol 
“Accountability, Transparency, and Access to In-
formation”. (http://www.ica.org/14490/annual-con-
ference-2013/brussels-2324-november-2013.html) 
Evidentment, el títol ja ha determinat una inequívo-
ca declaració d’intencions sobre la implicació direc-
ta que la nostra professió té en aquestes matèries. 
No és pas una moda. L’arxivística ha proclamat i ha 
demostrat des de sempre que té un paper fona-
mental pel que fa a l’accés a la informació. Un cop 
assolit aquest accés, se’n deriva la transparència, 
entesa com una actitud proactiva per part de les 
organitzacions a no amagar res i a mostrar de ma-
nera palesa la raó de les seves decisions, la manera 
com organitzen les seves activitats, com remune-
ren el seu personal, entre tantes altres coses. I un 
cop aquesta actitud s’ha fet evident, la rendició de 
comptes, l’accountability en general, pot ser exerci-
da de manera justa i adequada. 
El problema que s’ha detectat en el Congrés, em-
però, és que si bé sobre l’accés a la informació cus-
todiada en documents analògics la demostració era 
clara, en entorns dinàmics i electrònics la potestat 
per a facilitar l’accés es desplaça cap a altres disci-
plines, essencialment properes a les TIC i a les di-
rectament relacionades amb el Dret. El paper dels 
arxivers-gestors de documents passa a ser entès 
com a auxiliar i no pas com a element bàsic en la 
presa de decisions. Aquesta realitat palesa en el 
Congrés, l’observem també en la percepció que al-
guns dels membres més actius en l’elaboració de 
la nova Llei de transparència, accés a la informació 
i bon govern de Catalunya estan transmetent. Auxi-
liars, discrecionals, optatius... tot plegat ens arraco-
na als marges de la gestió de l’accés. 

En aquest sentit l’AAC-GD està treballant activa-
ment perquè els arxius no romanguin en aquestes 
marginalia, sinó que participin directament tant 
en la definició d’estratègies com en la presa de 
decisions en matèria d’accés. De moment estem 
rebent bona receptivitat per part d’alguns agents 
implicats, però en canvi la direcció del Sistema Ar-
xivístic de Catalunya sembla tenir una visió més re-
ductiva del problema i entén que intentar potenciar 
el paper dels arxius en matèria d’accés a la informa-
ció ens carregaria d’unes responsabilitats que des 
del Departament de Cultura no es podria garantir 
que s’acomplissin. 
Malament, doncs, si des de la direcció del Sistema 
la visió ja és tan poc activa. Malament per demos-
trar, en realitat, una manca de visió dramàtica que 
ens arracona, no pas per raons tècniques, sinó per 
una mala gestió política de la problemàtica i per un 
desconeixement real de les nostres funcions. De-
tectem un risc real de replantejament de la Comis-
sió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documental 
(CNAATD), en què la segona “A” passaria a altres 
mans. Com es pot avaluar o destriar documentació 
sense poder determinar-ne l’accés? Tota avaluació 
pressuposa una política d’accés. Com es pot des-
vincular, doncs, una cosa de l’altra? Si els camins 
passen per acabar desvirtuant la CNAATD no serà 
pas per raons tècniques, sinó per raons polítiques. 
Totes elles, al nostre entendre, negligents.
Altres conclusions del Congrés han estat la neces-
sitat imperiosa de promoure accions que incideixin 
davant altres professionals de la informació, que 
permetin fomentar la cooperació interprofessio-
nal, que transcendeixin fronteres i límits propis, 
i que superin els debats endogàmics. La veu dels 
arxivers s’ha de fer sentir en conferències d’altres 
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sectors a fi que hi hagi un punt real de contacte 
on iniciar converses interprofessionals d’utilitat. 
Cal parlar amb professionals de la informació, però 
també amb advocats, polítics i periodistes. Tots ells 
professionals que busquen raons per a resoldre els 
problemes del present per als ciutadans del present 
i per a promoure accions de gran abast que millorin 
la democràcia dels nostres països. Igualment, cal 
un canvi de narrativa que permeti adreçar-se amb 
personalitat pròpia i de manera més clara a la so-
cietat en general, factor necessari per a continuar 
explicant els valors de la gestió, la preservació i la 
reutilització dels documents dels nostres arxius. I 
en relació amb tots aquests elements, una conclu-
sió contundent: cal promoure accions orientades a 
conscienciar la voluntat política. Per què tota la pro-
fessió, a escala internacional, coincideix en la poca 
voluntat política per a calibrar bé les funcions dels 
arxius? Abans parlàvem de negligència, ara parlem 
de passar a l’acció. No és un problema nostre, és 
un problema global de la professió. 
Han estat dos dies intensos de sessions plenàries i 
paral·leles en què s’han tractat moltíssims aspectes 
que no ens són gens desconeguts a Catalunya i que 
mostren com les nostres inquietuds són també les 
de molts professionals d’arreu del món. La nostra 
arxivística, en aquest sentit, es planteja i aporta so-
lucions de molta vàlua als problemes que es pro-
dueixen a escala internacional. I aquesta situació, 
que potser sorprèn encara molts de nosaltres, ja és 
una certesa important que ens posiciona com un 
entorn professional on hi ha debats profunds i on 
se cerquen solucions que poden ser exportables 
sense complexos a escala internacional. Una de les 
iniciatives catalanes que ha provocat més interès 
ha estat l’estratègia de difusió i promoció de les ad-
hesions a la Declaració Universal sobre els Arxius 
(DUA) que hem iniciat a l’Associació. Tant al Comitè 
Executiu com a l’Assemblea General de l’SPA es va 
explicar la campanya que hem encetat, i s’ha dema-
nat que consti com a exemple per a transmetre a 
les altres associacions professionals en l’advocacy 
program que està preparant aquesta secció de l’ICA 
de cara al 2014. El document que s’està elaborant 
veurà la llum segurament a Girona l’octubre de l’any 
vinent. Constatació: ningú altre al món està fent el 
que fem aquí.
I és que ningú ha aconseguit que les cambres legis-
latives dels diferents països que participen a l’ICA 
s’hagin adherit a la DUA. En aquest sentit, es va 
confirmar que el Parlament de Catalunya ha estat la 
primera cambra legislativa a adherir-s’hi, un element 
que caldria sumar a les iniciatives a favor de la de-
mocratització de les nostres societats per la via de 
la millora de l’accés a la informació i el foment de la 
transparència institucional. Progressem com a país 
de manera lenta, però segura, també per la via arxi-
vística. Creem xarxa. Una xarxa d’arxius a Catalun-
ya que ben travats han de configurar una estructura 
d’estat per ella mateixa. I és que des de l’adhesió 
del Parlament el passat mes de juliol, ja són setze 
les institucions públiques que s’han sumat a la DUA 
fins a aquestes dates, i n’hi ha moltes més que 
s’estan preparant per adherir-s’hi, petites, mitjanes 
i grans, diputacions i ajuntaments, essencialment. 
En moltes d’aquestes institucions no queda clar si 
hi ha un servei d’arxiu al darrere que hagi empès a 
l’adhesió o si ha estat per decisió pròpia dels òrgans 

decisors. L’estratègia que volem seguir, però, ha de 
permetre l’adhesió de les institucions públiques 
però també de les d’àmbit privat, fins a arribar, en 
darrera instància, a les adhesions personals, cosa 
que es pot fer des de fa dos anys en el registre 
electrònic que gestiona directament l’ICA. Durant 
aquest període s’hi han adherit gairebé 3.000 pro-
fessionals de tot el món a títol individual. En línia 
podeu veure’n les estadístiques. 
Però hi ha un aspecte del qual no queda constància, 
els arxivers catalans o que treballen als arxius cata-
lans que s’hi han adherit. Del total de 126 adhesions 
individuals que consten en la categoria “Espanya”, 
77 corresponen a arxivers o altres professionals ca-
talans, un 61% en relació amb la de professionals 
d’altres parts de l’Estat espanyol. Si en traiem per-
centatges estem parlant d’un 2,59% d’adhesions 
catalanes en contraposició a 1,6% d’adhesions es-
panyoles. Però si posem l’estadística en contrast 
amb altres països, hem de dir que hi ha més adhe-
sions catalanes que d’altres països, com ara Suïssa, 
Irlanda, Bèlgica, Polònia, Àustria, Suècia, Noruega, 
i fins i tot més que la Xina o Nova Zelanda. Tot i 
parlar d’un nombre d’adhesions modestes, lluny de 
les 460 de França, de les 432 d’Itàlia o les 337 del 
Canada, no és un atzar que des de Catalunya hi hagi 
confiança en aquestes iniciatives. Tenim vitalitat 
professional, tenim criteri i preparació suficient, tra-
dició internacional atès que som membres de l’ICA 
i de la Secció d’Associacions Professionals des de 
l’any 1991, som crítics i perfeccionistes amb els 
nostres objectius, hi ha ambició de millora, de talent 
no en manca pas, tenim una arxivística madura, ca-
pacitada per oferir respostes teòriques i pràctiques 
a escala internacional. Som l’Associació amb més 
associats, de llarg, en relació amb altres associa-
cions espanyoles. Però tot i així, som porucs.
I quan diem que som porucs, ens referim a ser 
porucs a l’hora d’internacionalitzar el nostre conei-
xement, de transmetre cap enfora allò que som ca-
paços de produir i de portar cap a aquí les oportuni-
tats que s’ofereixen a l’exterior. Internacionalitzar! 
El gran mot que els darrers mesos omple la boca 
de tantes persones i institucions públiques i pri-
vades hauria de ser també un verb emprat dins la 
nostra professió. En aquest sentit, la no-presència 
al Congrés de les màximes instàncies arxivístiques 
d’aquest país, és a dir, ni l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya ni la Subdirecció General d’Arxius i Museus, 
esdevé malauradament una imatge simptomàti-
ca de la manca de lideratge que estem vivint en 
aquesta etapa. No és una qüestió de diners, sinó 
d’entendre que cal ser present a fora. Tothom fa 
esforços per a internacionalitzar, per a anar a bus-
car a fora allò que no trobem a dins. L’AAC-GD ho 
ha fet i ho continua fent, ho fa encomiablement 
l’Ajuntament de Girona, però no ho fan les màxi-
mes instàncies arxivístiques d’aquest país. I en 
aquestes absències hi cal incloure els grans ajun-
taments i les diputacions. No hi ha visió. No hi ha 
mentalitat ni exportadora ni importadora. Tot es fa 
a títol individual, possibilista i tancat en l’entorn 
més immediat. Cal deixar clar que anar a fora vol 
dir trobar oportunitats i recursos per als projectes 
que es fan a Catalunya. Un exemple: quantes ins-
titucions catalanes han presentat projectes a la 
PCOM, és a dir, la Programme Commision de l’ICA 
que delibera sobre projectes arxivístics estratègics 



El vocal informa

Les línies de treball de la Vocalia d’Activitats en els 
propers quatres anys combinaran les activitats tra-
dicionals organitzades per l’AAC-GD amb la incor-
poració de nous esdeveniments que ofereixin un 
nova perspectiva d’interès als nostres associats i 
associades. 
D’aquesta manera, continuarem treballant per as-
solir l’organització i desenvolupament biennal del 
Congrés d’Arxivística de Catalunya amb la garantia 
d’èxit d’assistència i de qualitat de continguts a què 
estem acostumats. Encara és aviat per informar-vos 
del lloc de celebració i del lema del Congrés que ha 
de tenir lloc el 2015. Tanmateix, seguint la tradició 
de rotació dins del territori, en principi s’hauria de 
celebrar en algun municipi de la província de Lleida.
Una novetat encara en fase embrionària, però que 
ens agradaria compartir amb vosaltres, és la rea-
lització, a començaments del 2014, d’una jornada 
dedicada a la transparència i la relació que té amb 
la gestió documental. S’estan succeint diversos 
avenços, tant de caire legislatiu com d’accions 
de govern compromeses amb la defensa del dret 
d’accés i de la transparència, davant els quals la 
nostra professió no pot quedar desenquadrada. Per 
aquest motiu, creiem oportú dedicar una jornada a 
analitzar i debatre què ens demana aquesta nova 
conjuntura com a professionals de la documenta-
ció i la informació i què hem d’exigir nosaltres a les 
organitzacions per tal de garantir aquests drets a la 
ciutadania.
Més a prop tenim altres esdeveniments, com ara 
el 8è Laboratori d’Arxius Municipals, que tindrà lloc 
a Barcelona a finals de març del 2014 i del qual tot 
just estem dissenyant el programa en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona. Encara no us en podem avançar 
gaire informació, excepte que es treballa per tal 
que els assistents gaudeixin d’una jornada mar-
cada per l’aprenentatge tecnològic i el coneixe-
ment d’experiències, que es treballaran en tallers 
paral·lels. L’Associació vetlla perquè l’organització 
de les seves activitats s’orientin a la promoció 
de l’ús de les noves tecnologies, la gestió de do-
cuments electrònics i la preservació digital en els 

àmbits públics i privats. Aquest Laboratori és un 
bon candidat a convertir-se en un marc idoni per a 
aquestes activitats.
Ja sabeu que l’any que no celebrem congrés, el 
dediquem a fer una jornada d’estudi i debat de la 
nostra professió. Així doncs, a finals del mes de 
maig, com sempre, us esperem a Barcelona, a la XI 
Jornada d’Estudi i Debat, la temàtica de la qual us 
podem avançar que girarà entorn de la situació de la 
nostra professió a Catalunya. En el transcurs de la 
Jornada, les vocalies de Recerca i Treball presenta-
ran els resultats de l’estudi de mercat del col·lectiu 
arxivístic que elaborarà l’Associació.
Com a esdeveniment destacable per al 2014, no us 
podeu perdre la 2a Conferència Anual del Consell 
Internacional d’Arxius, que tindrà lloc a Girona de 
l’11 al 15 d’octubre de 2014, organitzada per l’Arxiu 
Municipal de Girona, i que coincidirà amb la cele-
bració de la 9a Conferència Europea d’Arxius (ECA), 
que organitza cada quatre anys la branca europea 
del Consell Internacional d’Arxius (EURBICA). Du-
rant aquest esdeveniment també se celebraran les 
13s Jornades Imatge i Recerca, que organitza amb 
caràcter biennal el Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona juntament 
amb l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 
de Catalunya (AAC-GD), i que estan dedicades prin-
cipalment als documents fotogràfics i audiovisuals.
Tots tres esdeveniments s’agruparan en un títol 
comú: Arxius i Indústries Culturals, amb l’objectiu 
de centrar el debat en un tema cabdal per als arxius 
com és el potencial de la documentació conservada 
en els arxius com a recurs per a la creació i el con-
sum de cultura entre la ciutadania.
I ara, què oferirà l’Associació com a noves activi-
tats en aquest mandat de la nova Junta? En primer 
lloc, l’organització de visites guiades adreçades a 
associats i associades a centres d’arxius que des-
pertin un interès especial, tant des d’un punt de vis-
ta professional com cultural. Tenim en cartera una 
selecció d’arxius d’arreu de la geografia catalana 
que pensem que us poden interessar de conèixer 
de més a prop i de la mà dels professionals que hi 
treballen, ja sigui per raó de la importància dels fons 
o per qüestions lligades a la innovació tecnològica. 

Principals objectius 
i projectes de la 
Vocalia d’Activitats 
(2013-2017) 

Betlem Martinez

i que els finança?
L’any 2014 tenim una oportunitat per mostrar el nos-
tre potencial ben a prop, el Congrés Anual de l’ICA 
que es farà el mes d’octubre a Girona. No perdem 
aquesta ocasió. Presentem-hi ponències, fem-nos 
valer, expliquem la nostra visió de l’arxivística, el 
nostre saber fer als delegats que vindran de fora. 
Es tracta de fer visible d’una vegada per totes que 
el nostre talent és exportable, que el nostre conei-
xement pot obrir els ulls a professionals d’arreu del 
món i, a la vegada, obrir-nos portes tant per a expor-
tar com per a importar innovació i nous valors. No 
cal dir, i ara deixeu-nos ser realistes, que els preus 
que actualment cal pagar per assistir en aquests 
congressos estan a l’abast de poca gent. No dis-
posar dels recursos de la mateixa institució per a 

finançar aquesta formació necessària fa que la deci-
sió sigui massa individual. Demanarem als organit-
zadors del Congrés de Girona que tinguin destresa 
i habilitat per a oferir un sistema de tarifes adequat 
a les possibilitats de professionals, però també 
d’estudiants. Quina tristesa veure a Brussel·les 
tan pocs estudiants rondant i interactuant amb els 
professionals pels passadissos! Això ha de canviar 
si volem que l’ICA, i l’arxivística a escala interna-
cional, renovin el seu esperit de combat davant les 
polítiques de restricció, les polítiques negligents, 
o davant, directament, la manca de polítiques en 
matèria d’arxius i gestió de documents. Girona és 
l’oportunitat. Hi donem tot el nostre suport.
(www.girona.cat/web/ica2014/cat/presentacio_
ica2014.php)



El motiu principal de l’aparició de la Vocalia de Ser-
veis, un cop segregada de la Vocalia d’Activitats, 
era dedicar més temps i més esforços a ampliar i 
millorar els serveis als socis i sòcies de l’AAC-GD. 
Es tracta que els professionals de l’arxivística, 
a més de formar part d’aquest gran projecte de 
l’Associació en pro de la defensa de la nostra profes-
sió i d’esdevenir un lloc de referència on poder de-
batre opinions, trobar la formació complementària, 
etc., tinguin, com deia, un espai on trobar els bene-
ficis que comporta estar associat, amb els avantat-
ges i descomptes de les empreses col·laboradores, 
ja siguin directament relacionades amb el món de 
la gestió documental, com aquelles que ofereixen 
productes i activitats d’altres sectors més culturals 
i d’oci, de les assessories laborals i jurídiques, de 
productes bancaris i d’altres que a poc a poc s’han 
adherit al nostre projecte en els darrers temps.  
En aquest sentit, en els anys vinents, volem am-
pliar aquesta premissa i anar més enllà, en el sen-
tit d’establir més lligams entre totes les parts, els 
associats i les empreses de serveis, i que aquesta 
relació sigui profitosa per a tothom. A més, des del 
web de l’AAC-GD, volem donar a conèixer a tots els 
professionals autònoms que tenim i també a altres 
associats interessats, a les administracions públi-
ques i a les empreses privades la nova versió del 
Butlletí i la presència a la xarxes socials vinculades. 
Així doncs, els principals projectes que la vocalia 
vol engegar durant els propers quatre anys són els 
següents:
El primer objectiu és aconseguir cada vegada més 
que els professionals i les empreses del món ar-
xivístic i de la gestió documental en general vul-
guin apostar pel projecte iniciat ja fa molts anys 
pels primers membres de l’Associació. La suma de 
més socis, d’administracions públiques i d’entitats 
privades, i de més empreses col·laboradores farà 
més sòlida la nostra entitat en benefici de l’interès 
comú. 
De les empreses col·laboradores que ara tenim 
destaquen les dels sectors de la cultura i l’oci, de 
l’alimentació, de la informàtica, de l’assessoria ju-
rídica i laboral, les bancàries... i volem aconseguir-
ne moltes més i més variades per poder satisfer 
l’interès de tots els associats i associades.
De les empreses associades del nostre sector que 
tenim cal destacar que cobreixen tot l’espectre de 
les necessitats dels arxius i centres documentals 
que conformen els nostres clients associats: gestió 
documental, restauració, desinsectació, destrucció, 
custòdia, digitalització, material de conservació i 
mobiliari, etc.
El segon objectiu del proper mandat i un dels més 
ambiciosos és la creació d’una plataforma de pa-
gament que facilitarà els pagaments de les activi-
tats, cursos, jornades, congressos, etc, i que a més 

comportarà la novetat de poder obtenir una mena 
de botiga virtual, on tothom podrà adquirir, des de 
casa seva, els productes que l’Associació ofereix, 
com poden ser: publicacions periòdiques, manuals i 
altres productes puntuals. Però en un futur podríem 
crear noves línies de productes d’oficina o decora-
ció que siguin del gust dels nostres associats (ob-
jectes amb logos o dissenys divertits, tasses perso-
nalitzades, samarretes, etc.) i que amb l’opinió de 
tots podem anar fent i posar a la venda en aquest 
aparador virtual.
Una altra iniciativa destacada serà la inserció de pu-
blicitat de les empreses col·laboradores en la nostra 
renovada pàgina web, el Butlletí i la revista Lligall, 
així com a les plataformes de la xarxa social vin-
culades a l’Associació. En aquests nous temps, la 
difusió a través d’internet és un dels factors econò-
mics més importants de la societat de la informa-
ció, i la nostra entitat ha d’anar a buscar aquí nous 
ingressos econòmics, ja que en aquests temps de 
situació generalitzada de crisi, els tradicionals min-
ven d’una manera dramàtica.
El tercer objectiu, fruit de les demandes d’alguns 
socis, és l’obtenció de descomptes en l’entrada a 
museus, teatres i centres culturals. Es tractarà de 
negociar convenis entre l’Associació i les adminis-
tracions públiques culturals i altres empreses del 
món de la cultura que comportin avantatges a l’hora 
de comprar entrades, tal com ja passa amb els as-
sociats a altres col·legis i associacions professio-
nals. 
Així mateix, en els dies que vénen l’AAC-GD es po-
sarà en contacte amb tots els socis autònoms per 
oferir-los la possibilitat de fer difusió dels seus ser-
veis i la seva professionalitat a través del Butlletí, tal 
com s’ha fet des de fa un temps amb les empreses 
associades i col·laboradores. Aquesta actuació res-
pon a la petició d’alguns socis de donar a conèixer 
a les empreses i les administracions públiques els 
grans professionals arxivers i gestor de documents 
que aglutina la nostra associació.
Per últim i no per això menys important, tenim 
l’ambiciós projecte d’establir més vincles i relacions 
entre les empreses i els centres col·laboradors que 
formen part de l’AAC-GD i els associats, per tal 
d’augmentar la col·laboració mútua i la difusió dels 
uns i els altres a través de jornades, cursos i xerra-
des de difusió de productes, de serveis o d’un tema 
molt important, com és la formació en les noves 
aplicacions i procediments de la gestió de docu-
ments que apareixen contínuament en el panorama 
arxivístic.
Des de l’AAC-GD i la Vocalia de Serveis volem con-
vidar tots els associats i associades a participar en 
aquest projectes o d’altres que ajudin a millorar la 
qualitat i la quantitat de serveis que podem donar a 
tota la família arxivística catalana, i a opinar-ne.

Principals objectius 
i projectes de la 
Vocalia de Serveis 
(2013-2017)

Juanjo Vas

En aquest sentit, estem preparant un calendari que 
aviat us donarem a conèixer. 
Una altra línia de treball conjunta amb la Vocalia de 
Formació és la promoció d’acords de col·laboració 
amb altres col·lectius professionals que permetin la 
vostra participació en cursos i activitats que organi-
tzin i en què pugueu gaudir d’avantatges econòmics. 

En definitiva, el nostre pla de treball combina la 
continuació de la línia encetada per juntes anteriors 
amb noves aportacions, algunes d’elles nascudes 
del suggeriments que ens han fet arribar alguns as-
sociats i associades.
Esperem que siguin del vostre interès i que ens hi 
trobem tots plegats!



Notícies

Jornada sobre 
Transparència en
la Contractació 
Pública

Betlem Martínez

Estem vivint uns moments en què l’actualitat polí-
tica ens fa més exigents com a ciutadans en la de-
manda de transparència i rendició de comptes per 
part dels governs i l’Administració. Les lleis sobre la 
transparència –l’estatal, acabada d’aprovar–, el pro-
jecte de llei catalana, la creació del portal Transparèn-
cia Gencat o la creació del Programa de polítiques 
de transparència a la Generalitat de Catalunya són 
exemples que des d’instàncies públiques es pretén 
atendre aquesta exigència. D’aquest fet també se 
n’ha fet ressò el CIA/ICA en la Conferència Anual 
d’enguany, en què s’ha escollit com a lema preci-
sament la rendició de comptes, la transparència i 
l’accés a la informació, ja que el paper del gestor 
de documents no és aliè a aquests processos. Som 
conscients que no hi ha millor opacitat que la de la 
documentació no gestionada per professionals.
L’Oficina Antifrau de Catalunya també va escollir la 
transparència en la contractació pública com a tema 
de la Jornada que va celebrar el passat 11 d’octubre 
al Parlament de Catalunya, organitzada amb la 
col·laboració de l’Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública de la Generalitat de Ca-
talunya.
D’entre les interessants intervencions dels po-
nents, volem destacar la del senyor Òscar Roca, 
cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de 
l’Oficina Antifrau, que va reflexionar sobre l’impacte 
de la transparència en la qualitat democràtica i en 
l’actuació dels poders públics, però que també va 
aprofundir en les recomanacions contingudes en 
l’Informe de l’Oficina Antifrau sobre transparència i 
accés a la informació publicat el febrer passat i en el 
qual es fa especial referència a la normativa d’arxius 
i documents. 
En la seva intervenció, tant en la ponència mateixa 
com en les respostes que va oferir en el torn de pa-
raules de l’audiència, el senyor Roca va remarcar la 
necessitat que la futura Llei de transparència de Ca-

talunya ha d’alinear-se amb la Llei 10/2001, d’arxius 
i documents, i amb la normativa existent que regula 
l’avaluació i accés.
Tot i que la Jornada estava dirigida a un auditori for-
mat principalment per professionals de les finances 
i la contractació, una idea va quedar clara entre els 
assistents: l’aplicació dels sistemes de gestió de la 
documentació és un facilitador i no un impediment 
per a afavorir l’accés a la documentació com a pi-
lar per a la defensa del dret a la transparència i a 
l’estudi de la documentació pública.
(http://www.antifrau.cat/ca/destacats/631-jornada-
sobre-transparencia-en-la-contractacio-publica.html)

La Vocalia de Publicacions, juntament amb les de 
Didàctica, Difusió i, especialment, Comunicació, va 
participar en la confecció d’un Pla de comunicació 
de l’AAC-GD que pretenia establir i reforçar els ca-
nals de comunicació més adients, així com el mis-
satge i la freqüència de la informació que facilitem 
a diversos col·lectius, entre els quals, no podria ser 
d’una altra manera, ocupen un lloc primordial els 
nostres socis i sòcies.
Una de les conclusions que vam extreure en el marc 
del Pla de comunicació de l’anàlisi del Butlletí va ser 
que la publicació responia a la seva funció de ser 
l’espai de reflexió de l’entitat i que explicava els pro-
jectes més interessants desenvolupats en el si de 
l’arxivística catalana. No obstant això, vam detectar 
diversos punts febles, entre els quals destacaven, 
en primer lloc, la freqüència de publicació trimestral 
del butlletí i, en segon lloc, el format, que n’alentia 
considerablement –i alhora n’encaria– la confecció i 
distribució entre els socis.
Per corregir aquesta mancança, i aprofitant 
l’enquesta d’actualització de dades tramesa als 

associats, vam preguntar-los si preferien continuar 
rebent quatre butlletins en paper anualment, o bé 
preferien rebre deu butlletins en format digital. Els 
resultats de l’enquesta, que ha estat contestada, en 
el moment en que escric aquests ratlles,1 per 398 
socis, apunta decididament per la segona opció, 
atès que el 85% dels socis que han respost el qües-
tionari (339) prefereix rebre més butlletins anual-
ment, encara que siguin editats en format digital. 
Per tant, aprofitem l’avinentesa per anunciar-vos 
que a partir del mes de gener del 2014 la freqüència 
del Butlletí serà mensual, a excepció del números 
de juliol-agost i novembre-desembre, i que comp-
tarà amb el suport d’un Consell de Redacció, que 
esperem que contribueixi a fer més interessant, 
rica i plural la publicació, alhora que continuarà po-
tenciant la comunicació amb els nostres socis i sò-
cies.
El nou Consell de Redacció estarà format per Ire-
ne Brugués, Montserrat Flores, Olga Garcia, Arnau 
Guardiola, Santi Lopera, Mònica Sesma. Moltes 
gràcies a tots pel vostre compromís.

Nou any, nou 
format del Butlletí 
Informatiu de 
l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents 
de Catalunya i nou 
Consell de Redacció

Gerard Mercadé

Jornada sobre la contractació pública. D’esquerra a dreta 
veiem a Òscar Roca, cap de l’àrea de Legislació i Assumptes 
Jurídics de l’Oficina Antifrau, Albert Batlle, director adjunt 
de l’Oficina Antifrau i José Maria Gimeno, catedràtic de 
Dret Administratiu a la Universitat de Saragossa i president 
del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d’Aragó

1. Les dades corresponen al 
dia 16 de desembre de 2013.



L’Observatori 
Permanent d’Arxius 
i Televisions Locals 
(OPATL) va celebrar 
la seva reunió anual a 
Girona

Pau Saavedra

Escó 136: un exercici 
de transparència 
parlamentària que cal 
aprofitar

Vicenç Ruiz

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Lo-
cals (OPATL) es va reunir el 4 de novembre passat 
a l’Arxiu Municipal de Girona per tractar diverses 
qüestions relacionades amb la preservació dels ar-
xius audiovisuals de les televisions locals. A la reu-
nió van assistir vint-i-quatre persones en represen-
tació de catorze organismes i institucions.
La Jornada va comptar amb la presentació del sen-
yor Miquel Térmens, professor de la Universitat de 
Barcelona, “Indicacions per a fer sostenible la pre-
servació dels arxius audiovisuals”; la demostració 
del funcionament del mòdul de vídeo Viarchive del 
gestor documental Fotoware, a càrrec de l’empresa 
Maquimprès, i l’experiència de l’Arxiu Municipal de 
Tarragona en la recuperació de la primera televisió 
municipal de la ciutat, presentada pel senyor Jordi 
Piqué, cap del Servei d’Arxiu i Documentació Muni-
cipal de l’Ajuntament de Tarragona.
Després de les presentacions va tenir lloc un debat 
entre els assistents sobre els riscos que afecten 
la documentació en vídeo generada per les tele-
visions locals i les possibles solucions per a asse-
gurar-ne la preservació. La Jornada va servir per a 
acordar una sèrie d’accions encaminades a millo-
rar el coneixement de l’estat actual del patrimoni 
audiovisual de Catalunya i Andorra, com ara recollir 
les dades d’una nova enquesta com la que va distri-
buir l’OPATL ara fa cinc anys, crear una plataforma 
comuna per a la difusió dels documents d’arxiu de 

les televisions locals, editar els textos teòrics i pràc-
tics que ha elaborat l’OPATL en els seus sis anys 
d’existència i alertar les administracions de la situa-
ció de risc en què es troba bona part del patrimoni 
audiovisual local.
L’OPATL va néixer el mes de març del 2008, fruit 
d’un acord de col·laboració entre el Centre de Re-
cerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament 
de Girona, l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya (AAC-GD) i la Xarxa de Televisions Locals 
(actualment Xarxa de Comunicació Local).

http://blogstv.laxarxa.com/
observatori/

http://www.parlament.
cat/web/participacio/esco-
136

El 4 d’octubre passat, el web del Parlament de Ca-
talunya obrí l’espai Escó 136 amb la voluntat de 
fer la seva activitat legislativa més participativa a la 
ciutadania. En resum, Escó 136 permet, d’una ban-
da, consultar els materials de treball dels diferents 
projectes de llei que s’estan elaborant i, de l’altra, 
opinar-hi i rebre resposta dels grups parlamentaris. 
Es tracta d’un gran encert i, no és d’estranyar, que 
l’espai s’obrís, precisament, amb els materials de 
l’Avantprojecte de llei de transparència, accés a la in-
formació i bon govern, ja que és la lògica d’aquests 
tres principis inspiradors que ha inspirat aquesta 
àgora virtual i cívica del Parlament. 
L’AAC-GD va aprofitar l’oportunitat durant els pri-
mers dies de funcionament, el dia 6 per ser exac-
tes, per dir la seva sobre alguns aspectes de la Llei 
i fer així un posicionament públic. Entenem, amb 
tot, que el canal pertinent de comunicació amb els 

grups parlamentaris, tant per a aquesta llei com per 
a la resta que afectin el nostre col·lectiu professio-
nal, ha de ser el de les reunions i, eventualment, 
compareixences en seu parlamentària on, de mane-
ra més aprofundida i rigorosa, podem explicar millor 
el nostre posicionament. Això, però, no exclou que 
animem a participar els nostres associats i associa-
des, com a ciutadans implicats en la res publica ca-
talana, en les diverses línies de debat. A participar 
i, sobretot, a observar les aportacions que altres 
col·lectius o individus hi fan. Així, es podrà copsar 
la visió que, des de fora de l’arxivística (juristes, po-
litòlegs, periodistes, etc.), es té d’uns àmbits tan 
indestriablement vinculats a la gestió documental 
com són l’accés a la informació i la transparència 
i, per tant, es podrà millorar l’argumentari habitual 
a l’hora de defensar i posar en valor la nostra pro-
fessió. 

Curs Com elaborar 
un pla estratègic 
de comunicació de 
l’arxiu a les xarxes 
socials

Formadora:
Ariadna Martínez

Coia Escoda Murria

El 19 de novembre passat vaig assistir al curs or-
ganitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya a 
Tarragona que portava per títol Com elaborar un pla 
estratègic de comunicació de l’arxiu a les xarxes 
socials. Una formació de sis hores de durada im-
partida per l’Ariadna Martínez, community manager 
i social media manager, que ens va endinsar en el 
fascinant món de les xarxes socials. 
Com que érem poquets alumnes, l’experiència va 
ser doblement satisfactòria. Personalment vaig po-
der incidir en algunes qüestions específiques a les 
quals l’Ariadna em va donar resposta immediata, i 
d’altra banda, tots plegats vàrem aprendre a utilit-
zar eines noves per a optimitzar la presència dels 

nostres centres a les xarxes, a programar-nos les 
tasques i, en definitiva, a connectar millor amb els 
nostres usuaris i usuàries donant-los informació 
d’allò que més els interessa, creant expectatives i 
fidelitzant-los. 
Conceptes nous, com el de benchmarking, i d’altres 
de coneguts, com els de cartografia o línies edito-
rials, en aquest camp prenen una dimensió i un 
significat diferents als que coneixíem. Mètode i 
constància, programació, crear xarxa, normes de 
convivència, criteri, estratègia, contingut emocio-
nal, objectius i missió, accessibilitat, notorietat, 
interacció, totes aquestes paraules defineixen una 
bona estratègia de comunicació a les xarxes.

Reunió de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions 
Locals 



De l’arxiu a l’arxiver 

Passat, present i futur són paraules lligades a la 
nostra professió, però he de reconèixer que la pe-
tició d’escriure un text per a aquesta secció, i pre-
cisament una mica en aquesta línia, m’ha agafat a 
contrapeu i m’ha fet adonar de tres coses. En pri-
mer lloc, que és més fàcil llegir l’experiència dels 
altres que no escriure la pròpia. En segon lloc, que 
no sóc persona de mirar gaire enrere, i finalment, 
que tot ha passat molt de pressa.
Probablement, tot va començar en una ràpida i in-
esperada elecció per la carrera d’Història, davant 
la desesperació d’alguns professors (també del 
d’Història), quan tot apuntava a convertir-me en 
enginyer agrònom. De fet, ara penso que això ha 
beneficiat molta gent, en evitar que mengessin el 
que hagués pogut passar per les mans d’algú tan 
de ciutat com jo.
La qüestió és que vaig anar fent pèl i deu entre 
la història medieval i l’arqueologia, i això em va 
permetre, encara com a estudiant, fer algunes pri-
meres feines vinculades al món dels arxius. Per 
exemple, el trasllat i l’inventari de l’Arxiu Adminis-
tratiu de la Diputació de Girona que, fins a aquell 
moment, complia escrupolosament el tòpic de la 
bombeta de 40 W al final d’un llarg i fosc passadís. 
També vaig fer regestos a preu fet (300 pessetes / 
1,8 € cadascun) de pergamins procedents de ma-
sos que em portava un mestre d’escola, al princi-

pi de mida raonable i, al final, vertaders llençols. 
Posteriorment, ja com a llicenciat, l’equilibri entre 
la pedra i el paper em va permetre guanyar-me 
la vida amb la direcció d’excavacions arqueològi-
ques d’urgència o encàrrecs molt diversos sobre 
documentació, com per exemple una genealogia 
familiar vinculada a la contractació dels índexs de 
dispenses matrimonials per parentiu de l’Arxiu Dio-
cesà de Girona. 
En aquells anys vaig aprovar unes oposicions de 
tècnic superior a l’INEM, plaça a la qual vaig renun-
ciar en una decisió difícil, arriscada i poc compre-
sa per familiars, amics i coneguts, a excepció feta 
del meu pare. Aquesta decisió em motivà encara 
més a “buscar-me la vida” amb diverses feines, 
sovint simultànies, i em portà l’any 1990 a crear, 
juntament amb en Jordi Pons, en Jordi Merino, en 
Xavier Rocas i la M. Àngels Suquet, l’Associació al 
Servei del Patrimoni, l’ASSERP, entitat associativa 
que passà al cap de poc temps a empresa, la pri-
mera a les comarques gironines especialitzada en 
qualsevol mena d’intervenció arqueològica, d’arxiu 
o divulgativa en l’àmbit del patrimoni cultural. De 
fet, l’experiència viscuda en aquells anys (fins a 
mitjan 1994) fou una autèntica escola sobre com 
elaborar projectes, fer pressupostos i, sobretot, 
fer pedagogia sobre què enteníem per rendibilit-
zació del patrimoni quan ningú en parlava. Peda-

Lluís-Esteve Casellas 
i Serra,
cap de la Secció
de Gestió Documental 
i Arxius de 
l’Ajuntament
de Girona

Curs Conservació 
i Eliminació de 
Documents d’Empresa

Formador:
Josep Matas

Grup de Treball
de Documents i Arxius 
d’Empresa

Des del Grup de Treball de Documents i Arxius 
d’Empresa volem valorar molt positivament el curs 
Conservació i Eliminació de Documents d’Empresa 
organitzat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Do-
cuments de Catalunya, tant per l’èxit d’assistència i 
de participació com pel contingut.
El curs, impartit per l’advocat Josep Matas, va trac-
tar sobre les diferents tipologies documentals més 
comuns a l’àmbit empresarial i va repassar el marc 
jurídic que cal tenir present a l’hora de conservar i 
eliminar documents des d’una perspectiva tant de 
les empreses de caràcter privat, com les empreses 
que gestionen serveis per a empreses privades (el 
cas de les gestories), les empreses públiques o les 
adjudicatàries de serveis públics.
A diferència del sector públic, on l’eliminació de 
documentació està subjecta a l’aplicació de taules 
d’avaluació documental, en l’àmbit privat els arxi-
vers han de fixar els terminis d’eliminació directa-
ment de la interpretació del marc jurídic, atenent les 
particularitats que poden derivar-se de la normativa 
específica del sector d’activitat de l’empresa.
Des del Grup de Treball creiem que cursos com 
aquests poden ésser molt interessants per a molts 

col·lectius. Tot i que la conservació sembla que sigui 
un tema que només interessi a arxivers i gestors de
documents, reglaments com el de facturació o la 
irrupció del núvol comencen a despertar interès en 
altres col·lectius.

Instantània del curs sobre eliminació de documents 
d’empresa

Vam tenir, doncs, un petit tast d’algunes aplica-
cions, com Foursquare, Instagram, Youtube o Pin-
terest, i una incidència especial ena Facebook i Twit-
ter, fent servir com a exemples les nostres pàgines 
i comptes en aquests canals, cosa que va servir per 
a adonar-nos d’allò que calia millorar.

Tot plegat una experiència molt positiva que va rea-
firmar la meva opinió sobre les xarxes socials aplica-
des als arxius, que sens dubte han esdevingut una 
poderosa eina de difusió, especialment per als cen-
tres petits i especialitzats com el que tinc el gust de 
dirigir des de fa una colla d’anys. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

La Junta informa

gogia indispensable per a vendre, si hi havia sort, 
algun servei. Sens dubte, una de les experiències 
personals i professionals més satisfactòries en 
l’àmbit dels arxius va ser l’elaboració d’alguns pro-
jectes per a l’Ajuntament de Palafrugell, de la mà 
de l’arxivera Conxa Saurí, que va acollir les nostres 
propostes amb una obertura de mires encomiable.
Amb tot, l’any 1992 aprovava les oposicions com 
a arxiver de Cassà de la Selva i això donà un tomb 
important a la meva vida professional. D’entrada, 
perquè tenia el termini d’un mes per a implantar 
un sistema de gestió de documents. Bé, de fet, 
era un registre d’expedients, però per a mi el pro-
blema era el mateix. Així que una setmana després 
d’haver començat vaig visitar l’Arxiu Municipal de 
Llagostera, on vaig conèixer la Marta Albà, a qui 
probablement mai no agrairé prou la seva gene-
rositat. Al cap de dos mesos, amb un quadre de 
classificació sota el braç, unes fitxes en paper per 
omplir per duplicat amb una màquina d’escriure, i 
unes carpetes normalitzades que també havien de 
passar pel carro d’aquella Olivetti, començàvem 
un registre centralitzat d’expedients. Afortunada-
ment, l’any següent ja ho fèiem amb un ordinador.
Fou també el 1992 que, empesos per la necessitat 
de trobar solucions compartides, diversos arxivers 
municipals constituírem el G8 d’Arxivers Munici-
pals. Més enllà de la teràpia col·lectiva, la Carme 
Adroher, en Quim Daban, la Conxa Saurí, la Lourdes 
Boix, la Sílvia Alemany, la Fina Solà, la Marta i jo 
mateix vàrem aprendre molt els uns dels altres i, 
també, vàrem passar-nos-ho la mar de bé amb al-
gun que altre sopar, que alguns encara repetim.
Però el tomb definitiu fou l’any 1993, quan vaig 
aprovar les oposicions a l’Ajuntament de Girona. Ja 
l’any 1990 havia participat en l’experiència pionera 
de digitalització de l’Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament 
de Girona (AIAG), però ara el repte era diferent en 
tots els aspectes. No obstant això, en Joan Boa-
das em va fer confiança i em va recolzar des del 
primer moment, i fou a Girona on les propostes 
formulades per a Palafrugell s’acabaren de definir, 
desenvolupar i implementar, i on he crescut pro-

fessionalment. Vist amb la perspectiva dels anys, 
penso que déu n’hi do el que s’ha aconseguit. En-
tusiasme, confiança i treball han estat les bases de 
creixement del SGDAP, i els ingredients indispensa-
bles per a formar un molt bon equip, on cadascú pot 
trobar el seu lloc i trobar-s’hi a gust. En el meu cas 
han passat vint anys des d’aquell 1 de desembre de 
1993, que no és poc, i encara crec que ens queda 
molt per fer, i que això és bo. Ara per ara, consoli-
dar la transició al món digital i, a la vegada, generar 
nous serveis entorn de l’Arxiu Històric i del CRDI, 
especialment quant a la preservació de fons digitals 
de particulars. 
Crec que aquests reptes poden ser fàcilment com-
partits per la professió, però en la meva opinió el 
més important és la definició d’un model de gestió 
homogeni, que integri alhora gestió de documents 
i arxius històrics, sobretot per la proliferació de 
normes i models de referència. En aquest sentit, 
la manca de polítiques institucionals i acadèmiques 
no ha contribuït a consolidar el coneixement teòric 
necessari ni a simplificar-ne el missatge per a elabo-
rar les guies d’aplicació corresponents. Per aquest 
motiu, la cooperació professional esdevé impres-
cindible en el disseny de solucions homogènies per 
a les nostres organitzacions. 
L’experiència pròpia m’ha portat a creure que 
l’anticipació, assumir un cert risc i actuar amb con-
vicció són actituds personals fonamentals en qual-
sevol projecte. Ara bé, si miro enrere, i m’aturo es-
pecialment en el que considero que d’una manera 
o d’una altra ha estat rellevant des del punt de vista 
personal, sempre hi trobo la vinculació d’algú més. 
Podria fer referència a moltes persones de les quals 
he aprés, però voldria remarcar les actituds dels qui 
en diferents moments han tingut per a mi un paper 
determinant, i ho faig convençut que aquestes ac-
tituds són les premisses bàsiques de la cooperació 
professional: pensar amb obertura de mires, actuar 
amb generositat, fer confiança i transmetre entu-
siasme. Premisses que no costen diners, però que 
no tenen preu.

Acords de la Junta directiva

Sessió 8/2013
• Explicació del posicionament de l’AAC-GD pel 
que fa a la Llei de transparència i accés a la infor-
mació
• Gestions efectuades en el marc del Pla de comu-
nicació de l’AAC-GD
• Exposició de l’estratègia per a l’elaboració d’un 
estudi sobre el mercat laboral del sector professio-
nal dels arxius i la gestió de documents
• Projectes i activitats programats per les diverses 
vocalies

Sessió 9/2013
• Aprovació del Pla de quotes i bonificacions i de 
l’Estratègia de comercialització de l’AAC-GD al sec-
tor empresarial

• Aprovació del pla de treball, procediment per triar 
el candidat i pressupost per a l’elaboració d’un es-
tudi sobre el mercat laboral del sector professional 
dels arxius i la gestió de documents
• Aprovació del pressupost i el calendari de modifi-
cació de la pàgina web
• Aprovació del Pla de formació de l’any 2014
• Projectes i activitats programats per les diverses 
vocalies

Moviments de socis

Altes: 3
Baixes: 19
Canvis de condició: 4


