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És habitual trobar treballs de conjunt a finals de curs que 
avaluïn l’estat d’un sector o d’un projecte. En aquest cas hem 
revisat diferents informes que s’han presentat aquest mes 
de juny i que volem compartir. El primer és el Baròmetre del 
sector tecnològic de Catalunya, produït pel Cercle Tecnològic 
de Catalunya (CTecno); el segon és l’informe Una estratègia 
indústrial per a Catalunya, emès pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i el tercer, La Catalunya 
industrial, un objectiu compartit, emès també per la Generalitat 
de Catalunya. Tots tres tenen punts que connecten el nostre 
sector professional amb la transformació de matèries primeres, 
com ara la informació en nous productes manufacturats i 
serveis per als ciutadans i l’empresa. El nostre gran actiu 
ja no són estrictament els documents, sinó la informació i, 
evidentment, la seva cosificació en element quantificable i de 
qualitat, com són les dades. És en aquests termes que hem 
de trobar elements significatius en aquests informes. Si no és 
així, el més probable és que fem una lectura que ens deixi més 
aviat astorats o de la qual no entenguem res. Efectivament, 
la connexió entre la indústria i la nostra professió és una 
necessitat que hem de reivindicar i potenciar. És així com l’ICA 
ho veu en el proper Congrés de Girona, tot i que amb el prejudici 
de focalitzar en la indústria “cultural” el gran potencial dels 
arxius. Aquesta és clarament una concepció basada en la funció 
clàssica dels arxius, en la finalista, i no pas adreçada a enfortir 

la indústria derivada o potenciada per la gestió documental, 
per exemple. De ben segur que durant aquest congrés podrem 
discutir a bastament sobre aquest enfocament. Per començar a 
estimular el debat us apuntem algunes reflexions derivades de 
les lectures anteriors.
Circumscriure el nostre valor afegit a les indústries basades 
en l’experiència. En aquest sector l’experiència és allò que 
provoques i no necessàriament allò que has après. Dit això, 
aquesta tipologia industrial engloba les indústries culturals, 
turístiques, esportives, derivades de la comunicació i la 
creativitat funcional. Segons l’informe La Catalunya industrial, 
un 9,6% del PIB català està produït per aquesta indústria i 
actualment ocupa un 14% de la població activa. Entre els 
elements crítics d’aquesta indústria hi ha un possible excés 
d’oferta, davant d’una ciutadania que consumeix però que 
no compra; un esforç immens cap a la digitalització dels 
continguts i els serveis, però una transició digital que deixa gent 
enrere; una banalització del producte “cultural” i, per tant, poca 
estabilització i poca continuïtat dels productes. En canvi, entre 
els elements de tendència hi ha, sens dubte, la dinamització 
que el potencial digital ofereix, la capacitat per a proporcionar 
experiència i sensació als client, a la vegada que els impregna 
de nou coneixement o de coneixement reelaborat. Les dades 
permeten ser reelaborades i repensades, la informació es fa 
més accessible i els documents, font de tota aquesta matèria 
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primera, es revaloritzen no pas per la via de la seva mera 
evocació, sinó per la via de la interacció.
Potenciar el paper del nostre sector professional en els 
anomenats sistemes industrials. Aquests sistemes destaquen 
per orientar-se al desenvolupament de l’eficiència dels 
sistemes de producció. No cal dir quantes vegades hem parlat 
de les normatives ISO específiques i de la capacitat de la gestió 
de documents per a millorar els rendiments empresarials; en 
abstracte, molt sovint, però amb exemples que en demostren la 
viabilitat. En aquest sentit, els sistemes industrials tenen clar 
que la via de potenciar passa pel que es derivi de les enginyeries 
i el que permetin els productes informàtics. Participar en la 
seva elaboració i millorar-ne les prestacions és una clara 
via de dinamització empresarial i també de possibilitats 
laborals. Tanmateix, com a punt crític observem el progressiu 
distanciament entre les tecnologies, la seva producció i 
el coneixement experiencial que poden aportar. Aquesta 
distància, potser insalvable, fa que hi hagi una desconnexió 
molt gran amb els sistemes industrials i caldria fer un esforç 
molt potent per a poder-los aprofitar. En positiu direm que és 
un sector que aporta molt a la cadena de valor a l’empresa i 
que està demanant més formació als seus professionals, atès 
que la crisi requereix canvis en l’eficiència empresarial molt 
importants. Encarar la nostra formació a dotar de servei els 
sistemes industrials és una via possible i necessària.
Dinamitzar clústers d’innovació en matèria de gestió de 
documents i custòdia d’arxius. No cal dir que el treball en 
xarxa i la creació de força col·lectiva per a encarar amb una 
potència més gran els reptes empresarials i socials ens porta a 
aquesta paraula tan utilitzada. I així ho demostren els diferents 
informes que hem anat esmentant, en què el concepte surt 
arreu. El que més l’esmenta és l’informe Una estratègia 
industrial per a Catalunya, que aposta fins i tot per la creació 
de la marca Catalonia Clusters. D’una banda, la concentració 
de força productiva i, de l’altra, la capacitat exportadora i 
internacionalitzadora de la indústria catalana. Entre els 
clústers presentats no n’hi ha cap que aglutini empreses de 
custòdia externa, destrucció de suports analògics i serveis de 
gestió de documents, orientats al món analògic però també al 
digital, per exemple. Seríem capaços de fer front a una aposta 
d’aquestes característiques? 
Dinamitzar clústers de producció en matèria de difusió i 
elaboració de productes derivats de les dades i la informació 
de context. De la mateixa manera, cal aglutinar en una xarxa 
que estimuli el treball en xarxa (networking) productiu totes 
les petites i mitjanes empreses que actualment ofereixen 

aplicacions per a dispositius mòbils, producció editorial, 
explotació de dades històriques per a nous productes 
educatius o culturals, edició audiovisual i fotogràfica, 
genealogisme digital amb la cerca i preservació de la memòria 
digital personal de les persones, i tot el que ens pugui passar 
pel cap. Hi ha mercat i de mica en mica sorgeixen petites però 
potents iniciatives. De ben segur que aquestes són les que 
més èxit tindran en el Congrés de Girona i us podem dir del cert 
que són les que més innovació estan aportant. Tanmateix, 
com ja hem avisat, aposten pel producte de consum i per 
la interacció puntual i poc sostinguda en el temps. Això fa 
que els productes siguin en molts casos efímers. Podem 
estimular un clúster que permeti la participació de totes 
aquestes empreses i dels petits emprenedors per potenciar-
ne igualment el valor afegit? Evidentment que sí, ja sigui 
per la via de la concentració geogràfica o per la via de la 
concentració virtual del col·lectiu. De nou, en el l’informe Una 
estratègia industrial, no apareix cap clúster semblant.
El primer informe que hem esmentat, el Baròmetre del sector 
tecnològic, ens servirà per a finalitzar aquesta editorial. I és 
que entre els frens més grans del sector tecnològic (del qual 
participen, o haurien de participar, les empreses del clústers 
que hem imaginat) hi ha, en primer lloc, la manca de demanda 
de compra innovadora per part de les administracions. Aquesta 
manca ha estat assenyalada per un 41% de les empreses 
d’aquest sector. La manca d’escalabilitat en el mercat, és a dir, 
la manca de producte intermedi que incrementi la qualitat del 
servei final, l’estructura dèbil del teixit empresarial i la manca 
perllongada de finançament, valorats com a frens importants 
entre el 35 i el 40% de les empreses del sector, impossibilita 
l’acceleració clara de l’activitat empresarial.
Dinamitzar dos clústers amb la implicació de les empreses del 
sector. Monetitzar els productes que aquestes empreses puguin 
oferir. Oxigenar l’oferta de producte derivat de les empreses 
culturals i creatives, per evitar l’excés i la poca continuïtat. 
Lligar estretament les empreses al sector tecnològic i continuar 
sense fre en la transició digital. Insistir a les administracions 
que ens permetin aquesta dinamització, la impulsin i no 
generin desconnexió. Creure’ns que els empresaris, però també 
els nostres professionals, poden recórrer aquest camí i han de 
fer-ho. Participar activament en els programes d’impuls de 
la indústria catalana. Identificar amb indicadors solvents en 
quina situació ens trobem en l’actualitat i on volem anar. Ser 
creatius i innovar en qualsevol dels aspectes que la informació 
dels nostres arxius i que la reconstrucció de contextos que fem 
cada dia ens pot permetre. Pensar i fer. Imaginar. 
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Ara fa poc mes d’un any que en les darrers 
Jornades d’Arxivística es va escollir la 
nova junta de l’Associació d’Arxivers-Ges-
tors de Documents de Catalunya. La can-
didatura que s’hi presentava va exposar 
un seguit de propostes de renovació per 
als diversos camps d’actuació de la nos-
tra associació. Entre aquestes propos-
tes, una de les més visibles i segurament 
esperades, es trobava en la posada en 
funcionament de la formació en línia de 
l’AAC-GD. 
Seguint, doncs, el full de ruta d’aquest 
mandat, durant aquest darrer any hem 
treballat en l’estudi, disseny i desenvo-

lupament de la formació en línia de l’AAC-
GD. Objectiu? Crear un nou format forma-
tiu complementari al presencial existent 
avui en dia, amb la voluntat d’arribar a tot 
el territori d’una manera més efectiva i 
eficient, així com a altres col·lectius pro-
fessionals. 
Avui, després d’aquesta tasca prèvia 
d’estudi, ja us podem presentar aques-
ta nova eina formativa de l’Associació. 
L’Aula Virtual de l’AAC-GD (AV)  (http://
www.formacioarxivers.cat/moodle/) 
està muntada sobre la plataforma de 
codi lliure Moodle que crea entorns virtu-
als d’ensenyament i aprenentatge. L’AV 

és l’eina que, mitjançant recursos pe-
dagògics comunicatius i documentals a 
través d’Internet, ens permet apropar la 
formació a tots els professionals amb in-
dependència de la procedència geogràfi-
ca i de l’horari laboral. Tot aquest conjunt 
configura l’entorn virtual d’aprenentatge 
on té lloc la formació. 
Per a aquest primer any hi hem progra-
mat dos cursos que ens han de servir 
d’experiència per validar tot el potencial 
d’aquest entorn virtual i poder encarar 
les properes programacions de cursos 
amb més versatilitat i recursos forma-
tius. Els dos cursos que s’han proposat 

L’Aula Virtual de l’AAC-GD. Una nova eina de formació

Carles Quevedo

El vocal informa

http://www.formacioarxivers.cat/moodle/
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per a aquest any giren al voltant de les 
eines 2.0. 
Així, des del dia 25 de juny i fins a l’11 de 
juliol s’ha dut a terme el curs Com elabo-
rar un pla estratègic de comunicació de 
l’Arxiu a les eines 2.0, un curs impartit 
per Ariadna Martínez Guarné, Grau d’Hu-
manitats, Menció en Gestió Cultural per 
la UAB, Màster en Formació del Profes-
sorat, especialitat Llengua i literatura 
catalanes, Community Manager, Social 
Media Manager, formadora en l’ús d’In-

ternet i Xarxes Socials (ESADE).  La do-
cent ha orientat les dotze persones ins-
crites a entendre els canvis tecnològics, 
socials i culturals que provoca Internet 
per aplicar-los a la tasca professional 
de cada treballador o treballadora, al 
seu entorn i sector. També els ha ajudat 
a conèixer les principals eines web 2.0 
per tal que puguin usar-les i sàpiguen 
triar les millors en funció de cada neces-
sitat. I ha elaborat un pla estratègic de 
comunicació per a definir la missió, els 

objectius i les línies editorials més adi-
ents per a cada centre d’arxiu. 
Ja disposem, doncs, d’una nova finestra 
oberta a la formació que desenvolupa-
rem al màxim per tal d’ampliar el nostre 
objectiu d’oferir recursos perquè els arxi-
vers d’aquest país tinguem el màxim de 
competències possibles per a posicio-
nar-nos satisfactòriament en un entorn 
laboral i uns reptes professionals en 
transformació constant.

La recerca, la teorització i la difusió sobre 
la didàctica aplicada al món dels arxius fa 
anys que estan cobertes per un equip de 
gent, relacionat directament o indirecta 
amb l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE) de la Universitat de Barcelona (UB). 
Aquest equip ha estat organitzant les 

Jornades Educació i Arxius des de l’any 
2002 i l’any 2014, per tal de consolidar 
les tasques que du a terme, ha decidit de 
configurar-se com a Grup de Treball de 
Didàctica i Arxius que depèn de l’ICE de 
la UB, però que té la col·laboració de tot 
un seguit d’institucions que hi aporten 

la gent que configura el grup: la Subdi-
recció General d’Arxius i Museus, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, el Departament 
d’Ensenyament, l’ESAGED, la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la 
UB, l’Arxiu General i l’Oficina de Patrimo-
ni Cultural de la Diputació de Barcelona, 

Conferència debat “L’arxiu escolar com a recurs didàctic”

Núria Batllem

Destaquem
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i l’Associació d’Arxivers-Gestors de Docu-
ments de Catalunya.
Un dels objectius del Grup és oferir un 
calendari estable de formació en didàc-
tica dels arxius, alternant les jornades 
amb activitats de curta durada. Per això 
enguany ha ofert, el dia 26 de juny, a la 
seu del Departament d’Ensenyament, a 
Barcelona, la conferència-debat “L’ar-
xiu escolar com a recurs didàctic”. Els 
documents d’arxiu de les escoles tenen 
un gran potencial didàctic, ja que per-
meten fer treballs de recerca en què els 
alumnes es poden implicar personal-
ment i emotiva. I per tal d’oferir informa-
ció i recursos que facilitin l’organització 
i gestió dels arxius dels centres educa-
tius, i el seu conseqüent aprofitament 
com a recurs didàctic, s’ha  ofert la con-
ferència d’Enric Cobo, cap del Servei de 

Coordinació d’Arxius del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, en què sintèticament ha explicat 
al públic, una quarantena de persones 
majoritàriament docents, què és i  per 
què és útil un arxiu escolar, i en què ha 
fet especial èmfasi en el valor afegit 
que pot comportar per als mateixos 
centres educatius. 
Posteriorment, hi han pogut intervenir 
els professionals del món de l’ense-
nyament presents a l’acte. Destaca la 
intervenció que ha presentat l’experi-
ència de l’Escola Àngel Baixeras de Bar-
celona. Aquesta escola ha implicat tot 
el seu alumnat en l’arxiu i la història del 
centre; els alumnes identifiquen, clas-
sifiquen, daten, digitalitzen i pengen al 
núvol –mitjançant el programa Symba-
loo– documents de l’arxiu escolar prè-

viament triats pels mestres, que llavors 
usen per a conèixer la història de l’esco-
la i de la ciutat de Barcelona. Però no no-
més això, sinó que aquests documents 
també serveixen, en un barri amb molta 
immigració, per a crear sentiment de 
pertinença entre l’alumnat, els seus pa-
res i la gent de la zona, ja que fins i tot 
els comparteixen amb els parents de 
l’altra punta de món.
Finalment, per reforçar el missatge do-
nat per Enric Cobo, destaca la interven-
ció de l’arxiver del Departament d’En-
senyament, Ferran Navalon, en què ha 
presentat tots els recursos que hi ha a 
l’abast dels centres educatius per ges-
tionar i conservar els seus fons: des del 
quadre de classificació dels centres edu-
catius fins a l’assistència i servei ofert 
per la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Inauguració del nou Arxiu Comarcal del Vallès Occidental-Arxiu Històric de Terrassa.
9 de juny de 2014

Joan Pérez i Ventayol

La celebració del Dia Internacional dels 
Arxius el proppassat 9 de juny tingué una 
molt bona acollida al Vallès Occidental. 
Al costat de les moltes i diverses activi-
tats organitzades pels diferents centres 
d’arxiu de la comarca, a una de les seves 

dues capitals, Terrassa, s’inaugurava, 
aprofitant l’avinentesa, el nou equipa-
ment de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occi-
dental i de l’Arxiu Històric de Terrassa.
L’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental va 
ser creat l’any 1982 com a arxiu depe-

nent de la Generalitat de Catalunya i la 
seva ubicació a Terrassa va respondre a 
la llarga tradició que la ciutat havia tingut 
en matèria d’arxius. El 1995 es traslladà 
a la seu on ha estat fins ara. Per la seva 
banda, l’Arxiu Històric de Terrassa, exis-

Enric Cobo durant la seva conferència. 
Autora: Núria Batllem
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tent des del 1932 per iniciativa de l’Ajun-
tament, ha viscut diferents períodes i 
l’actuació decidida de bons arxivers que 
ha permès conservar gran part de la do-
cumentació més antiga.
Recentment, però, la convivència dels 
dos arxius, la necessitat d’espai que els 
nous ingressos de fons exigeixen i l’aug-
ment dels serveis que s’ofereixen han 
obligat a disposar d’un centre més ampli 
per a afrontar la preservació, l’accés i la 
difusió dels documents amb garanties. 
Amb aquesta finalitat i tenint presents 
els models actuals de funcionalitat per 
a equipaments arxivístics de gran en-
vergadura, s’ha construït un nou edifici 
amb una superfície de 3.200 metres qua-
drats i amb capacitat per a vint-i-un qui-
lòmetres de documentació. S’ha insistit, 
d’altra banda, en el fet que l’espai havia 
de ser pensat amb voluntat d’obertura, 
senzillesa i modernitat, aspectes que 

converteixen l’estructura de l’edifici en 
un atractiu en si mateix.
La seva singularitat es detecta en el co-
lor blanc lluent i en les grans finestres 
de formes impossibles que no solament 
permeten l’entrada de llum natural a 
qualsevol hora del dia sinó que represen-
ten el trencament de la imatge tancada i 
aïllada que s’ha atribuït tradicionalment 
als arxius.
L’equipament, pensat també per desen-
volupar la funció d’agent cultural i soci-

al al barri on s’assenta, a la ciutat i a la 
comarca, pot atendre activitats de tot ti-
pus: des de cursos i seminaris fins a visi-
tes guiades, des de zones d’estudi fins a 
espais polivalents per a actes de format 
mitjà. D’aquesta manera també s’exte-
rioritza el paper actiu que poden tenir els 
arxius en la cohesió de la societat actual.
L’Arxiu disposa d’una primera àrea a la 
planta inferior de cinc dipòsits convenci-
onals més un sisè per a formats especi-
als. Una àrea de tres dipòsits més en una 
planta intermèdia, amb moll de càrrega 
i descàrrega i secció de desinfecció, de 
neteja i de magatzem. I una àrea princi-
pal amb un dipòsit convencional, espais 
de treball, una sala de digitalització, dos 
dipòsits refrigerats per a la preservació 
de fotografies, una espaiosa sala de con-
sulta pública, un espai per a activitats 
de formació i una sala polivalent de gran 
capacitat.

Autor: Servei de Protocol de l’Ajuntament de 
Terrassa

Autor: Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - 
Arxiu Històric de Terrassa

Autor: Servei de Protocol de l’Ajuntament de 
Terrassa

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/21889/larxiu/comarcal/estrena/terrassa.html
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Projecte de recuperació de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Fina Solà i Gasset

Una nit de l’any 2005, la ciutat de Gua-
temala va patir una gran explosió que va 
deixar al descobert una gran quantitat 
de materials explosius ubicats en diver-
sos magatzems de la Policia Nacional re-
partits per la ciutat que posaven en perill 
la seguretat ciutadana. I entre aquests 
“búnquers” es va localitzar el gran arxiu 
de la història de la Policia Nacional de 
Guatemala.
El fiscal dels Drets Humans de Guate-
mala, Sergio Morales, va ordenar ràpida-
ment el tancament de les instal·lacions 
per tal de prevenir la destrucció de la 
documentació i va promoure la creació 
d’un Consell Consultiu Internacional per 
donar el suport i la seguretat internacio-
nal necessaris a la gran descoberta. 
Aquest Consell Consultiu Internacio-
nal està format per persones o entitats 
vinculades als drets humans. A més del 
president de Costa Rica, Rodrigo Carazo 

(finat el 2009), hi trobem el premi Nobel 
de la Pau de 1980 i president de la Lliga 
Internacional pels Drets i l’Alliberament 
dels Pobles, Adolfo Perez Esquivel; la 
Vicaría de la Solidaridad de Chile; la Co-
misión Provincial por la Memòria de Ar-
gentina; el National Security of Archives 
de Washington; el Centro de Documen-
tación y Archivo para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Suprema 
Corte de Justícia del Paraguay; l’exfiscal 
anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo; 
la Fundació Iraquiana per a la Memòria; 
l’escriptora Rosa Regàs; el Centre per 
al Genocidi de la Universitat Rutgers 
de Washington i també Arxivers sense 
Fronteres, AsF, com a entitat amb reco-
neixement internacional vinculada a la 
recuperació de la memòria històrica i als 
drets humans.
Es van descobrir més de cent-deu anys 
de la història de la Policia Nacional amb 

més de vuitanta milions de documents, 
molts d’ells referents a les activitats 
dels grans líders polítics, sindicals, es-
tudiantils, de la pagesia, etc. Tots tenien 
un expedient de seguiment, tots tenien 
controlades les seves vides, les seves 
activitats.
La recuperació d’aquest arxiu obria la 
possibilitat a molts ciutadans guate-
malencs de poder gaudir “del dret de sa-
ber” què havia succeït amb els seus és-
sers estimats, on havien estat enterrats, 
de què se’ls havia acusat... i és aquí on el 
vessant de la relació dels arxius amb els 
drets humans es fa més evident.
Aquest projecte és un clar exemple que 
ens permet visualitzar el gran paper que 
tenen els arxius en la recuperació de la 
memòria col·lectiva i individual, l’estre-
ta relació que hi ha entre arxius i drets 
humans, la necessitat de saber dels ciu-
tadans i el poder dels arxius per donar 

El passat mes de juny el coordinador de l’Archivo Histórico de la Policía de Guatema-
la, Ricardo Meoño, visitava Barcelona i participava en nombrosos actes i trobades. 
En aquest butlletí volem apropar als lectors l’experiència de la Fina Solà, membre 
del Consell Consultiu Internacional del Projecte de Recuperació de l’Arxiu Històric de 
la Policia Nacional de Guatemala, per a Arxivers sense Fronteres, que ens explica el 
paper que ha tingut l’entitat en el procés i les evidents relacions entre l’organització 
de l’esmentat arxiu i la reparació dels greuges que va patir la població.

Actualment, l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Occidental - Arxiu Històric de Terrassa 
custodia un total de 229 fons documen-
tals amb un volum de 4.877 metres 
lineals de documentació de procedència 
diversa: des d’Administració local, reial i 
senyorial, fins a notarial, religiosa, em-
presarial o particular. Disposa també de 
250 metres lineals més de biblioteca au-
xiliar i administrativa. El document més 
antic que s’hi conserva és un fragment 
de còdex d’escriptura visigòtica datat 
del segle IX i un pergamí de les esglésies 
de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara, datat 
del 958, en què es menciona per primera 
vegada Sant Pau, advocació que poc des-
prés desapareixeria. El fons més modern, 
de poc menys de tres anys d’existència, 
és la documentació digital generada du-

rant la celebració de l’acampada del 15M 
a Terrassa l’any 2011, que incorpora piu-
lades de twitter, fotografies i documents 
audiovisuals digitals produïts en aquella 
manifestació indignada de descontenta-
ment.
La inauguració del nou Arxiu va comptar 
amb la presència institucional de les tres 
administracions que en l’actualitat el 
gestionen: la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Co-
marcal del Vallès Occidental, juntament 
amb representants de la societat civil 
terrassenca i càrrecs públics de la co-
marca. La nombrosa delegació d’arxivers 
i arxiveres d’arreu i els ciutadans que 
acudiren a l’esdeveniment escoltaren 
els diferents parlaments, que estigueren 
encapçalats pel del director general d’Ar-

xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
i pel del director de l’Arxiu Comarcal, se-
guits pels de la resta de representants 
polítics, que insistiren a convertir l’Arxiu 
en un centre de referència a la comarca 
i al país. Clogué l’acte el conseller de Cul-
tura.
Finalment, i per tancar la celebració, en-
tre els nombrosos assistents s’organit-
zaren grupets de persones que, acom-
panyats pel personal de l’Arxiu, pogueren 
visitar les diferents àrees i estances 
internes de l’Arxiu, a més de contemplar 
una petita mostra documental expressa-
ment exposada per a l’ocasió.

Joan Pérez i Ventayol
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
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Per obtenir més informació del projecte
http://www.archivohistoricopn.org/
https://www.facebook.com/ahpn.gt
http://www.arxivers.org

Curs “Oferir serveis professionals de consultoria en gestió
de documents i arxius a les empreses”

Oriol López Guimet

Des de fa uns anys, el perfil de consultor 
en gestió de documents i d’arxiu s’ha 
anat consolidant progressivament com 
una de les opcions més ben posiciona-
des i valorades del mercat laboral dels 
professionals en gestió documental i ar-
xiu. Amb l’objectiu d’aprofundir en l’ofici, 
el passat 18 de juny va tenir lloc a Barce-
lona el curs “Oferir serveis professionals 
de consultoria en gestió de documents i 
arxius a les empreses”, impartit per Ma-
ria Rosa Lloveras i Moreno, consultora i 
formadora en gestió documental i crea-
dora d’ebla Gestió Documental. El curs, 
enfocat des d’un prisma eminentment 
vivencial, es va estructurar en quatre 
parts: la decisió d’emprendre un projecte 

professional per a oferir serveis de con-
sultoria en gestió documental; com abor-
dar la creació d’una empresa d’aquest 
sector; la selecció dels serveis per oferir, 
i el mateix funcionament estratègic i 
operatiu de l’empresa.
Tot i que els coneixements i l’experiència 
en la gestió de documents i arxius són 
indispensables per a poder establir-se 
com a consultor documental, no són su-
ficients per a garantir l’èxit d’un projecte 
professional per a oferir serveis de con-
sultoria en aquest àmbit de la gestió. Cal 
complementar-los tots formant-nos en 
aquells coneixements i tècniques espe-
cialitzats que més s’adaptin a les nos-
tres habilitats, aptituds i actituds, sense 

perdre de vista, naturalment, quins seri-
en els serveis per a oferir i a quin públic 
objectiu (target).  
Tan important com la decisió d’engegar 
un projecte d’aquesta índole és conèi-
xer quins passos cal realitzar abans 
de llençar-nos-hi. En aquest sentit, i 
sempre a partir de la seva experiència, 
Maria Rosa Lloveras ens aconsellava 
dirigir-nos a entitats com la CECOT, la 
Cambra de Comerç o Acció 10, a través 
de les quals podem obtenir informació 
sobre els aspectes més importants que 
cal tenir en compte abans de crear una 
empresa: les formes jurídiques més 
habituals, els impostos que cal pagar, 
els tràmits que s’han de realitzar per 

respostes en alguns cassos, i la necessi-
tat de salvaguardar els arxius per al futur 
de les societats que volen tirar endavant.
Aquesta acumulació de documents i 
expedients es troben, encara, en unes 
instal·lacions de la Policia Nacional Civil 
(nom que té actualment la Policia Nacio-
nal). En arribar-hi i abans d’entrar al re-
cinte, se senten trets d’armes sense pa-

rar, perquè és un centre d’entrenament 
de tir de la Policia Nacional Civil; se sen-
ten crits de gossos de presa que atemo-
reixen, ja que és un centre d’ensinistra-
ment de gossos de la policia, i tot plegat 
en mig d’un antic cementiri de cotxes. 
Però en entrar-hi, s’entra dins d’unes ins-
tal·lacions on hi ha el record de la mort 
i la tortura que es respira en l’aire, en el 

color de les parets, en els documents hu-
mitejats... Unes instal·lacions on l’horror 
ha estat la normalitat durant molts anys.
L’any 2009, quan ja feia més de quatre 
anys que hi treballàvem, havíem de lliu-
rar un informe sobre els resultats obtin-
guts a l’Arxiu Històric de la Policia Nacio-
nal al president de la Nació, Alvaro Colon, 
i per tal que el lliurament de l’informe no 
sortís en els titulars dels diaris, a prime-
ra hora del matí del dia fixat hi van haver 
una bateria d’atemptats als autobusos. 
Només cal recordar monsenyor Gerardi 
i el projecte REMHI “Guatemala: Nunca 
mMás”.
A Guatemala la inseguretat és un fet i vo-
ler recuperar la memòria històrica agreu-
ja la situació, però els guatemalencs ho 
fan, no es detenen davant l’adversitat i 
la veritat és que se’ls ha de reconèixer un 
valor que no és gaire present en la nostra 
societat. No podem deixar de recolzar-los 
i de donar-los suport!

Fina Solà i Gasset, membre del Consell Consultiu 
Internacional del Projecte de Recuperació de l’Arxiu 
Històric de la Policia Nacional de Guatemala, per a 
Arxivers sense Fronteres, AsF
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Patrimoni en temps de guerra. El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Carme Aixalà i Fàbregas i Jordi Ramos i Ruiz

El Reial Monestir de Santa Maria de Pe-
dralbes és una institució amb prop de 
set-cents anys d’existència. Va ser fun-
dat per la reina Elisenda de Montcada, 
tercera esposa del rei Jaume II, l’any 
1326, en l’indret que ella mateixa havia 

escollit, als peus de la muntanya de Sant 
Pere Màrtir. Des de fa anys, la línia de re-
cerca encetada al monestir de Pedralbes 
és precisament estudiar cadascuna de 
les etapes històriques del conjunt mo-
nàstic des d’un punt de vista ampli, que 

analitza no només el que va passar dins 
la clausura del cenobi sinó que té pre-
sent el marc contextual de la història, la 
cultura, l’economia i la societat catalana. 
En aquests moments, s’ha presentat 
l’exposició “Patrimoni en temps de guer-

La proposta

a constituir-la, les línies d’ajut i finan-
çament, i tota la informació necessària 
per a aclarir, orientar i donar les pautes 
necessàries per a la posada en marxa 
d’un projecte empresarial viable. Nor-
malment, però, són dos els models de 
negoci als quals podem optar: treballar 
per a altres firmes de consultoria ja 
reconegudes, o bé establir-nos com a 
consultors independents, ja sigui com a 
marca blanca o com a empresa pròpia. 
Una mirada realista a l’actual situació 
del mercat laboral fa menys arriscada 
la primera opció, en tant que la segona 
comporta haver d’obrir mercat en un 
context econòmic realment dur i compe-
tir amb empreses que ja disposen d’una 

xarxa de negocis i d’una més o menys 
àmplia cartera de clients. 
En darrer terme, com es va anar desta-
cant durant el curs, tot model de negoci 
està condicionat pels serveis i productes 
que es volen oferir. Evitant caure en el 
clàssic i recurrent parany de voler com-
prendre un espectre excessiu de serveis, 
és recomanable cenyir-nos a potenciar 
els serveis que, d’acord amb els nostres 
coneixements, experiència i competènci-
es, podem oferir amb millors garanties de 
qualitat. Així, cal delimitar tant en quines 
fases del cicle de vida dels documents 
ens especialitzarem, com quins seran els 
serveis que volem oferir, entre els quals 
es van destacar, a mode d’exemple, els 

relacionats amb els processos i les eines 
de gestió documental, la formació, la tec-
nologia i el tractament documental.
Finalment, Maria Rosa Lloveras va fer 
cinc cèntims dels principals punts de la 
planificació estratègica i operativa d’una 
empresa tipus de consultoria en gestió 
de documents i arxius.
En definitiva, el curs ens va permetre 
conèixer el vessant pràctic de l’ofici de 
consultor –entrant en intangibles com 
la capacitat negociadora necessària a 
l’hora d’afrontar la relació amb el client, 
ja sigui de l’àmbit privat o del públic–, i 
aproximar-nos a les dificultats i avan-
tatges que suposa establir-se per comp-
te propi. 

Autor: Oriol López
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ra. El Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes, 1931-1941”. L’exposició se 
centra principalment en la significació 
que va tenir el monestir en els anys de 
la Guerra Civil com a institució al servei 
de Catalunya, en què destaca l’activitat 
de protecció i salvaguarda del patrimoni 
duta a terme per la Generalitat de Cata-
lunya. S’hi presenten des dels primers 
moments de ser proclamada la Segona 
República fins al retorn de la quotidiani-
tat de la comunitat, fet que va comportar 
la implantació de la vida de clausura, ja 
a mitjan any 1941, un cop acabada la 
Guerra i finalitzat l’exili de les religioses.
L’itinerari expositiu ocupa les estances 
principals del monestir: l’antic dormidor 
de les clarisses, la sala capitular, la cel-
la de Santes Creus i el refetor, a més d’un 
espai introductori amb un audiovisual i 
dos vídeos més en les estances esmen-
tades. Ha estat voluntat expressa el fet 

d’ocupar diverses dependències del 
monestir i el claustre amb punts d’infor-
mació per representar la sensació d’om-
pliment i d’atapeïment que hi havia en 
els anys en què el monestir estava ple 
d’obres d’art i patrimoni documental.

El monument històric al servei del país. 
Una part de l’antic dormidor de la comu-
nitat de les clarisses està destinat a ex-
plicar la importància que va tenir el Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
dins el context de Barcelona i de Cata-
lunya, des de l’any 1931, moment en 
què es va proclamar la Segona Repúbli-
ca espanyola, fins a l’any 1939, en què 
s’inicià l’ocupació militar de Barcelona i 
el recinte de Pedralbes passà a dependre 
del Servicio de Recuperación, organisme 
franquista encarregat de la custòdia i de-
volució del patrimoni cultural protegit i 
salvaguardat per les institucions republi-

canes. En aquest espai es destaca el pa-
per que va tenir la Generalitat de Catalu-
nya al capdavant de la tasca de protecció 
i salvaguarda del patrimoni arquitectònic 
i artístic, el minuciós treball d’inventari i 
catalogació de col·leccions que va realit-
zar i el destí que va assolir el monestir de 
Pedralbes com a institució depenent de 
la Generalitat destinada a “institució del 
poble”, al servei de Catalunya.
El patrimoni documental del país a recer 
de Petras Albas: l’Arxiu Històric General 
de Catalunya. L’any 1938, el centre de 
la ciutat de Barcelona va patir reiterats 
bombardejos, alguns dels quals posaren 
en perill els edificis destinats al dipòsit 
d’arxius. El bombardeig prop de la seu de 
la casa de l’Esperança, l’octubre de 1938, 
va ser decisiu per traslladar els fons do-
cumentals a un indret més segur. Per 
decret publicat el 10 d’octubre de 1938 
el monestir de Pedralbes havia estat de-
signat seu de l’Arxiu Històric General de 
Catalunya, d’aquesta manera quedava 
desvinculat de la Comissaria de Museus 
i passava a dependre del Servei d’Arxius 
de la Generalitat de Catalunya. Agustí 
Duran i Sanpere va ser el responsable de 
la salvaguarda del patrimoni documental 
de Catalunya i va organitzar el trasllat 
dels arxius cap al monestir.
En aquest espai es vol il·lustrar el perí-
ode que va de 1938 a 1941, període que 
comportà la recollida i instal·lació dels 
arxius a les dependències del monestir i 
el retorn dels fons documentals als seus 
propietaris realitzat pel Servicio de Recu-
peración del govern franquista.

Duran i Sanpere i la salvaguarda del pa-
trimoni documental al Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes. Aquesta peti-
ta cel·la del monestir anomenada per la 
comunitat de clarisses com la cel·la de 
Santes Creus o de sor Eulària Anzizu, per-
què hi va treballar aquesta historiadora 
del monestir, va ser l’indret escollit per 
Agustí Duran i Sanpere per treballar i co-
ordinar la tasca del Servei d’Arxius quan 
el monestir va ser seu de l’Arxiu Històric 
General de Catalunya.
Aquest petit espai de recolliment i aïlla-
ment del brogit exterior ens serveix per a 
explicar, d’una banda, la tasca de Duran 
al capdavant del Servei i, de l’altra, la 
seva trajectòria professional. Uns pocs 
objectes personals pretenen reconstruir 
hipotèticament l’entorn de treball de Du-
ran i un audiovisual sintetitza l’activitat 

Imatges per cortesia del Reial Monestir de 
Pedralbes
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Ricard Pérez Alcázar
Arxiu General de l’Administració 

De l’arxiu a l’arxiver

Havia oblidat que a finals dels anys vui-
tanta vaig participar en un projecte ina-
cabat que mirava de reconstruir el mapa 
urbanístic, cadastral i toponímic del meu 
poble, Sant Vicenç dels Horts, amb la Ro-
ser Calpe, arxivera municipal, i el José Pa-
los, professor de la Universitat de Barce-
lona. No sé on paren aquelles anotacions 
preses al Registre de la Propietat, que 
miraven de compondre un trencaclos-
ques de peces de terra. Algú em va pre-
guntar què en treia jo del tema. Aprendre, 

vaig respondre, per no saber ben bé qui-
na altra cosa dir. La conversa va acabar 
amb una sentència: un no aprèn fins que 
no n’acaba els estudis. Encara estudiava 
Història i... què sé jo.
L’estudi de la història local i treballar a 
una editorial van afavorir que consultés 
força arxius, però sempre com a usuari. 
Fins que va sorgir l’oportunitat, un punt 
exòtica, d’anar a l’Arxiu General Militar 
de Guadalajara, en el marc d’un conveni 
de col·laboració entre la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, la Generalitat i el 
Ministeri de Defensa. L’objectiu era donar 
sortida a les sol·licituds d’indemnització 
d’aquelles persones que havien patit pri-
vació de llibertat a presons, camps de 
concentració i batallons de treballadors 
durant la Guerra Civil i el franquisme. 
Aquesta tasca es va desenvolupar entre 
els anys 2002 i 2003.
Mirant de marcar una trajectòria, hi ha 
la temptació de dir que l’atracció dels ar-
xius era massa gran per a desatendre-la. 
La veritat és que en retornar a Barcelona 
les expectatives laborals no eren gaire 
favorables i aquí la Marta, la que ara és 
la meva esposa i a qui havia conegut a 
Guadalajara, em va parlar d’una coneguda 
seva que acabava d’aprovar unes oposici-
ons al Cuerpo Facultativo de Archiveros. 
Calia més formació i més pràctica per en-
filar-ho. A l’ESAGED vaig trobar formació i 
unes pràctiques a l’Arxiu General del Gran 
Teatre del Liceu. Aquestes pràctiques es 
van convertir en un contracte, que perllon-
garen l’experiència fins el 2006, any en 
què vaig aprovar les oposicions. Les funci-
ons a l’Arxiu eren establir una classificació 
dels fons, atendre les consultes internes i 
externes, digitalitzar i descriure un impor-
tant fons fotogràfic, avaluar sèries conta-
bles, però sobretot mirar que l’Arxiu trobés 
el seu propi lloc dins de l’organisme.
Quant a les oposicions encara agraeixo 
a Laureà Pagarolas i a Gustau Castañer 
els seus consells i materials d’estudi. 
Des del 2006 fins el 2013, he treballat a 

del Servei d’Arxius i les conseqüències 
personals que se’n van derivar.

Canvis en la quotidianitat. El refetor del 
monestir, destinat a acollir els àpats de 
la comunitat en pau i silenci, solament al-
terats pels distints fragments de la lectu-
ra de textos de les constitucions, la regla 

i la vida de sants, ha estat el lloc destinat 
a il·lustrar els canvis en la quotidianitat 
que la Guerra va ocasionar a unes dones 
entregades al retir de la clausura. Una 
situació que, en principi, s’esperava cur-
ta es va convertir en un conflicte de tres 
anys que va modificar el dia a dia de les 
religioses de Pedralbes, que, de la ma-

teixa manera que la resta de la societat 
catalana, van experimentar com els seus 
fonaments i el seu model de vida es frag-
mentaven.

La mostra es pot visitar fins al 8 de de-
sembre de 2014. Us hi esperem!

Autor: Arxiu General de l’Administració
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l’Arxiu General de l’Administració (AGA), a 
Alcalá de Henares, com a cap de la secció 
d’Accessibilitat i Avaluació Documental. 
Malgrat el nom de la secció, la dinàmica 
d’aquest centre, excepcional pel que fa 
al personal i als fons que conserva, em 
va exigir flexibilitat per a reforçar pun-
tualment l’atenció als usuaris o desen-
volupar visites guiades. Dels projectes 
escomesos, pel que fa a l’accés recordo 
el primer: la sèrie de dossiers personals 
i temàtics del Gabinet d’Enllaç, oficina 
adscrita a l’antic Ministeri d’Informació i 
Turisme i dedicada al control informatiu 
de persones i institucions mitjançant la 
creació de dossiers específics. Pel que 
fa a l’avaluació, més enllà de l’eliminació 
d’unes cent mil unitats d’instal·lació i la 
participació a les comissions qualificado-
res pertinents, caldria parlar de l’avanç 
qualitatiu amb la creació el 2012 d’un 
grup de treball ad hoc. De l’atenció al pú-

blic, vull destacar l’agraïment de l’usuari, 
que més enllà d’una resposta positiva 
aprecia el fet de sentir-se escoltat i com-
provar que se li dedica el temps necessa-
ri. I de les visites, la possibilitat d’explicar 
històries de censura literària, depuració 
de mestres, repatriació o africanisme, tot 
cercant la curiositat i el proselitisme.
Aquest any he passat a formar part del 
personal de la Subdirecció General dels Ar-
xius Estatals, del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports, com a cap de servei a l’Àrea 
de Programació i Coordinació Arxivística. 
Les funcions principals són ara la partici-
pació en diversos grups de treball. El Grup 
de Treball d’Avaluació de Sèries Comunes, 
del mateix Ministeri, ha aconseguit aple-
gar prop de quaranta tècnics de gairebé 
tots els ministeris amb la intenció de bus-
car un efecte multiplicador amb propostes 
de sèries que afecten tothom. Pel que fa a 
l’administració electrònica, adscrits al Mi-

nisteri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques, el Grup de Treball d’Interoperabilitat i 
Seguretat s’encarrega de la revisió i actua-
lització de tots dos esquemes, mentre que 
el de Recolzament d’Arxius i Tecnologia és 
a punt de redactar un primer esborrany 
d’un model de política de gestió de docu-
ments electrònics.
La tasca més recent és dur la Secretaria 
de la Comissió de Normes Espanyoles de 
Descripció Arxivística (CNEDA).
Em ve al cap el nom d’Enrique Vila-Matas, 
l’escriptor, justament per tres motius: 
un article estiuenc en què decidia deixar 
de llegir els correus electrònics i respon-
dre’ls, sense més; la seva novel·la sobre 
la creació d’un Arxiu General del Fracàs, 
i la inesgotable impostura, potser per la 
nostra professió, necessitada d’estruc-
turar amb ontologies, sistemes de classi-
ficació i metadades un univers que sem-
pre se’ns escapa.
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Sessió 6/2014
• Exposició de l’estat de comptes de tre-
soreria.
• Explicació de les accions dutes a terme 
per l’AAC-GD en relació amb la tramitació 
de la Llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern per part del 
Parlament de Catalunya.
•  Exposició de les actuacions desenvo-
lupades en relació amb el Pla de Màrque-

ting que està desenvolupant l’AAC-GD.
• Explicació de l’estat en què es troben 
els actes programats per la Vocalia d’Ac-
tivitats.
• Exposició de l’estat de les publicacions 
de l’AAC-GD i de la formació programada 
durant l’any 2014.
• Explicació de l’estat en què es troben 
els projectes gestionats per les vocalies 
de Difusió i Comunicació.

• Exposició de l’estat de desenvolupa-
ment dels projectes duts a terme per les 
vocalies de Recerca i Treball.

Moviments de socis
Altes: 1
Baixes: 0
Canvis de condició: 0

La Junta informa
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