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Fins a on es pot ampliar el concepte de patrimoni documental 
català? Pot una administració local arrogar-se unes 
competències que, per llei, estan fixades a la Generalitat? 
És exemple de bona praxi que els responsables polítics 
actuïn guiats pel criteri d’assessors externs i al marge dels 
responsables tècnics propis?
La compra que l’Ajuntament de Barcelona ha fet per valor 
de 60.000 € d’un fragment de carta portolana elaborada al 
taller del mallorquí Guillem Soler, com a mínim, hauria d’haver 
suscitat alguna d’aquestes tres preguntes entre els mitjans 
que han recollit la notícia. El document, presentat a la nota 
oficial penjada a BarcelonaCultura com un “tresor patrimonial 
de la cultura catalana” i com a testimoni de la “cartografia 
catalana del segle XIV”, és sense dubte rar i excepcional, però, 
d’acord amb la Llei de patrimoni català i a manca de poder 
consultar els tres informes tècnics encarregats a experts 
(que no s’han fet públics, ni tampoc el preu que s’ha pagat per 
aquests informes), convindrem que només podem considerar-
ho patrimoni cultural català si ens agafem a la més estricta 
literalitat d’una definició volgudament poc concreta: “tots 
els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la 
cultura de Catalunya que per llur valor... mereixin una protecció 
i una defensa especials”. De fet, el màxim expert en cartes 
portolanes al nostre país, Ramon Pujades, cap de la Secció de 
Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Corona d’Aragó —qui, segons la 
premsa, informà el regidor de Cultura i el director de Patrimoni de 

la subhasta d’aquesta peça, a qui s’encarregà un dels informes 
tècnics i qui, finalment, presentà el document als mitjans 
públics—, en el seu excel·lent llibre Les cartes portolanes 
(2007) es refereix, com no podia ser d’altra manera, a l’escola 
mallorquina i a la cartografia mallorquina per a descriure, entre 
d’altres, l’obra de Guillem Soler. En tot cas, els límits sempre 
difosos del concepte cultura s’acaben d’esborrar si, tractant-se 
com es tracta d’un document, els materialitzem en l’àmbit del 
patrimoni documental. Algú pot defensar que, abans de la seva 
adquisició, el fragment de carta entrava dins de la categoria de 
patrimoni documental català? Del poc que ha transcendit sobre 
la seva història arxivística, sembla que no hi ha testimoniada 
cap relació prèvia amb cap institució catalana i, per tant, si 
a partir d’ara utilitzéssim només els criteris “culturals” (la 
històrica vinculació política, socioeconòmica i lingüística, que 
se sobreentén), qualsevol document  conservat dels produïts 
a Mallorca durant el segle XIV també podria ser considerat 
patrimoni documental català. Té cap sentit això? 
D’altra banda, és també prou significativa la justificació que, 
segons Jaume Ciurana, l’adquisició s’ha fet perquè es tracta d’una 
continuació “en la línia i en la voluntat de l’Ajuntament d’adquirir 
sempre que es pugui peces rellevants de la cultura, el patrimoni i 
la història de Catalunya i oferir-les al públic”. Exactament, en quin 
acord de govern o document oficial està definida aquesta línia i 
voluntat? L’AAC-GD va assistir a la darrera Comissió de Patrimoni 
(del 6 de març), presidida pel regidor de Cultura i pel director 
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de Patrimoni, Josep Lluís Alay, i no només no es va comentar 
aquesta línia d’actuació, sinó que, per al cas concret del 
patrimoni documental, davant la manca d’un sol punt del dia que 
hi fes referència, vàrem poder preguntar directament quins eren 
els plans i projectes d’envergadura que pensaven tirar endavant, 
sense més resposta que les exposicions temporals que ja estaven 
programades. Política arxivística de “baixa intensitat”, per tant, 
però que, per contra, sí que disposa de generoses partides per 
a l’adquisició de peces singulars. Més encertada o no, aquesta 
política, s’ha coordinat, tal com fixa la Llei de patrimoni, amb la 
Generalitat perquè, d’acord amb les competències respectives, 
cada administració hi col·labori? No deixa prou clar aquesta llei 
que és el Departament de Cultura qui “ha de vetllar pel retorn a 
Catalunya dels béns amb valors propis del patrimoni cultural 
català que es troben fora del seu territori”? Així, en el moment en 
què van ser informats de la venda d’aquesta peça en una casa de 
subhastes londinenca (que ja al novembre de 2011 anunciava 
en el seu catàleg una carta portolana de Guillem Soler per valor 
de 100.000£), l’Ajuntament de Barcelona ho va comunicar al 
Departament de Cultura? O, és més, l’informador s’adreçà només 
a l’Ajuntament tot i tractar-se d’una peça que, clarament, no 
es pot considerar patrimoni cultural barceloní? Potser hagués 
calgut l’ajuda de la Generalitat en cas que, davant la competència 
d’altres postors, s’hagués hagut d’exercir el dret de tempteig (per 
cert, s’hagués pogut exercir aquest dret?). Amb tot, sembla que 
la subhasta no va ser gaire concorreguda, ja que tot i el preu de 
sortida de 120.000 €, finalment s’adquirí per la meitat.
Tot plegat, com veiem, ens apropa més a l’òptica de 
l’antiquarisme vuitcentista que no pas al de l’arxivística del 
segle XXI. No per atzar s’ha recordat l’adquisició de la carta 
de Gabriel de Vallseca per part de la Biblioteca de Catalunya 
l’any 1917. Lamentablement, ningú no ha assenyalat que, 
per sort, no ens trobem en la mateixa situació que llavors. 
Comptem amb una sòlida estructura d’estat gràcies al Sistema 

d’Arxius de Catalunya i comptem amb un cos de professionals 
en arxius i gestió documental, tant de la Generalitat com 
del món local, plenament capacitats per a dotar de bon 
criteri tècnic les iniciatives polítiques. Per contra, tal com 
es desprèn d’alguns articles de premsa, en el mateix acte de 
presentació els responsables polítics es felicitaren de la seva 
“xarxa d’informadors” externs, mentre que, aparentment, 
sembla que en cap moment no es demanà opinió ni al cap 
del Sistema d’Arxius de l’Ajuntament ni al director de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat, institució on s’ha dipositat el document. 
I diem aparentment, perquè la transparència i la rendició de 
comptes no es planteja com un deure de qualsevol actuació 
de l’Administració, sinó que sembla que només s’aposti per la 
publicitat activa quan interessa. 
En un país normal, una adquisició d’aquest tipus hauria 
d’haver anat acompanyada de la posada a disposició de tota la 
documentació relativa (tal com des d’aquesta mateixa tribuna 
i en d’altres hem demanat aquest any en casos similars), 
bo i més quan, com acabem de comentar, la decisió s’ha 
pres a partir d’informadors externs i no ha sorgit ni ha estat 
promoguda des d’una planificada política arxivística pròpia (no 
tornarem a insistir en les diferències entre un arxiu, un museu 
i una biblioteca i com es formen els seus fons —llegint algun 
breu article de Cencetti dels anys trenta del segle passat ja 
n’hi hauria prou per entendre-ho—, però sí que recordarem que 
l’Ajuntament de Barcelona no debades categoritza igualment 
Arxius i biblioteques patrimonials a l’hora d’oferir indicadors 
culturals). Cal definir, sense més dilació, un protocol comú 
d’actuació a totes les administracions per a aquestes grans 
adquisicions que comporten una elevada despesa pública, 
que fixi els mínims paquets d’informació relacionada que 
cal publicitar per a assegurar la transparència a fons en 
aquests procediments (on, òbviament, a banda de totes les 
dades econòmiques, no hi poden mancar els informes dels 
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responsables tècnics que n’avalin o no la idoneïtat). De fet, 
l’Ajuntament de Barcelona podria ser pioner a impulsar-ho, 
aprofitant la compra de la carta portolana, gràcies als portals de 
transparència de què disposa (un de general, GO>BCN, i l’altra 
de particular per a la cultura, BarcelonaCultura).
I, per damunt de tot, cal dissenyar un pla d’adquisició de 
patrimoni documental privat per part de les institucions 
públiques del mateix estil que l’elaborat pel CONCA en l’àmbit 
de l’art. Reclamem que aquest pla sigui coordinat des del 
Consell Nacional d’Arxius, amb la participació del sector 
professional i representants de les diferents administracions 
i tipus d’arxius. Així, es podran definir amb detall aspectes 
com la coordinació entre administracions en l’exercici de 
llurs competències que promou la Llei de patrimoni, quin 
tipus de patrimoni (nacional, local) ha d’anar a quin tipus 

d’arxius, quins criteris han de prevaler a l’hora de valorar un 
document o un fons i tota la resta de qüestions que, sense 
anar més lluny, es van poder debatre al 8è Laboratori d’Arxius 
Municipals, celebrat l’abril passat, o en una de les sessions del 
darrer Congrés d’Arxivística. Si més no, així podríem discernir 
més fàcilment on són els límits de la discrecionalitat amb què 
legítimament els responsables polítics poden actuar respecte 
de l’adquisició de patrimoni. 
O, dit d’una altra manera, si Foucault posà de moda el concepte 
de document/monument, no voldríem que en el panorama de 
l’arxivística catalana cada cop fos més freqüent el document/
relíquia, un document al qual es recorre, com en el cas de les 
peces sagrades medievals, per tal de mantenir l’atracció de la 
gent en moments de declivi de les institucions públiques i de la 
seva capacitat d’articular polítiques de nivell.

L’any 2011, amb el títol “L’elaboració 
del quadre de classificació municipal”, 
es publicava el primer article signat per 
ABE (Arxivers del Baix Empordà) al nú-
mero 7 de la revista DABA, coeditada per 
l’Arxiu Comarcal, el Terracotta Museu i 
el Consorci de les Gavarres. El grup, que 
aplega els arxivers i arxiveres municipals 
de Begur, Calonge, Castell-Platja d’Aro, 
Palafrugell, Palamós, Pals, Santa Cristina 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de 
Montgrí, l’arxivera del Consell Comarcal i 
la directora de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Empordà, es va formar per aportar, a es-
cala comarcal, solucions a dos dels rep-
tes més importants que tenen les admi-
nistracions públiques: l’organització dels 
seus documents d’acord amb un sistema 
de classificació funcional i la implantació 
i adequació de la gestió dels documents 
electrònics. És a dir, la necessitat de do-
nar una resposta adient, des del punt de 
vista arxivístic, a les necessitats de les 
administracions locals i comarcals va ser 
el motiu principal pel qual ens vàrem reu-
nir en sessions de treball periòdiques a la 
seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà. 

La consolidació del grup i la seva creació 
amb un nom i una dinàmica pròpies vin-
gueren després, quan ja feia més d’un 
any que treballàvem conjuntament.
L’ús massiu de les noves tecnologies ha 
introduït canvis importants a la nostra 
societat. La facilitat i rapidesa amb què es 
poden fer les tasques diàries a les oficines 
d’empreses i organismes o la immedia-
tesa en les comunicacions personals i la-
borals en són dos bons exemples. Les ad-
ministracions no n’han quedat al marge. 
La promulgació de la Llei 11/2007, d’ac-
cés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics marcà les bases normatives per 
a apropar l’Administració a la ciutadania 
per mitjà dels recursos electrònics. Arran 
d’aquesta avinentesa, el Consell Comar-
cal del Baix Empordà, que dóna suport a 
diversos municipis de la comarca, es va 
trobar amb la necessitat d’ampliar la seva 
oferta per tal d’ajudar a complir la nova 
normativa a les administracions locals. 
De l’Àrea d’Informàtica del Consell va sortir 
el projecte GDTE per a desenvolupar una 
eina informàtica de gestió de tràmits elec-
trònics i de gestió documental per tal d’au-

tomatitzar les tasques de gestió d’expedi-
ents i documents dels ajuntaments baix 
-empordanesos. En tot cas, conscients 
que, com a col·lectiu, els arxivers havien 
de participar en el desenvolupament del 
programa per aportar-hi els seus conei-
xements com a gestors documentals, els 
informàtics varen demanar la nostra im-
plicació i es formà un primer grup que, ar-
ran de la necessitat de formular un quadre 
de classificació funcional, de màxims i de 
mínims, que fos aplicable a tots els fons 
municipals de la comarca, aviat s’amplià 
per a integrar tots els membres que som 
part d’ABE. 
El mes de novembre del 2012, després 
de dos anys, es va donar per acabat el 
quadre, però no el nostre treball de grup. 
L’experiència d’intercanvi d’idees, l’inte-
rès de totes les aportacions i el nivell de 
discussió tècnica foren tan positius que 
no es va preveure mai la dissolució del 
grup després d’aconseguir l’objectiu pel 
qual es va crear. Ben al contrari, hi ha el 
compromís de continuar treballant per 
aportar solucions conjuntes a problemes 
arxivístics comuns i fer el manteniment 

Una experiència comarcal: el col·lectiu d’arxivers del Baix 
Empordà

Arxivers del Baix Empordà (ABE)

Destaquem
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En el marc dels actes de commemoració 
del Tricentenari, els passats dies 5 i 6 de 
setembre de 2014, el Museu d’Història 
de Barcelona (MUHBA) va acollir les jor-
nades “L’Església a Catalunya durant la 
Guerra de Successió”, organitzades pel 
Servei d’Arxius de la Federació Catalana 
de Monges Benedictines (SAF) en col·la-
boració amb el mateix museu.
Les jornades presentades per Coloma 
Boada, representant del SAF; Joan Roca, 
director del MUHBA, i Toni Soler, comis-
sari del Tricentenari per Barcelona, es 
van obrir amb la ponència inaugural de 

l’historiador Agustí Alcoberro. El segui-
ren historiadors i arxivers d’una variada 
representació d’institucions públiques 
i privades (Universitat Nacional d’Edu-
cació a Distància, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat Abad Oliba, Universitat 
de Barcelona, Arxiu Provincial de l’Esco-
la Pia de Catalunya, Arxiu Parroquial de 
Santa Maria del Pi, Arxiu dels Carmelites 
Descalços i SAF) que abordaren els dife-
rents papers que l’Església, entesa en el 
sentit més ampli (des de l’alta jerarquia 
eclesiàstica fins al baix clergat, passant 
per congregacions, ordes, monestirs i 

parròquies) desenvolupà durant el con-
flicte a Catalunya.
Són diverses les conclusions que s’as-
soliren a la taula rodona de clausura de 
les jornades, en què historiadors i arxi-
vers debateren el pes de l’actuació de 
la jerarquia eclesiàstica, del clergat se-
cular, dels ordes i congregacions o dels 
monestirs durant la guerra i el setge de 
Barcelona de 1713-1714. Una actuació 
que en el cas de l’alta jerarquia (el papa, 
els bisbes, els superiors majors de les 
congregacions i ordes, etc.) fou lenta i 
vacil·lant, sense posicionaments ferms 

Crònica de la jornada “L’Església a Catalunya durant
la Guerra de Successió”

Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

del quadre i el seguiment de l’eina in-
formàtica de gestió. A més, si s’ha vist 
convenient, s’ha convidat persones es-
pecialistes en algun dels temes que ens 
preocupen per tal de rebre, de manera 
col·lectiva, la informació adient.
Enguany, hem fet un pas més. D’acord 
amb el nostre paper d’impulsors de la 
recerca històrica i de difusió del nostre 
patrimoni, vàrem acordar seleccionar 
documents dels nostres arxius o que fes-
sin referència als nostres municipis per 
fer una mostra de la Guerra de Successió 

i les conseqüències que va tenir al Baix 
Empordà. Es va decidir que la presenta-
ció dels documents es vehicularia per 
mitjà d’un blog que, alhora que ens per-
metia dur a terme aquesta activitat, es 
configurà com el mitjà ideal per a fer-nos 
presents a Internet, de manera que ha 
esdevingut el nostre aparador virtual. El 
passat mes de juny, en un acte a la Bis-
bal d’Empordà i dins de la programació 
del Tricentenari, es presentaren, alhora, 
el Grup d’Arxivers del Baix Empordà, el 
blog i la mostra de documentació. 

Volem acabar aquest escrit amb la ma-
teixa reflexió que vàrem fer en les últi-
mes paraules de l’article anteriorment 
esmentat que fa referència al nom que 
ens identifica: “Per unanimitat es va es-
collir un nom obvi i senzill amb un acrò-
nic divertit, AB…. Malgrat aquestes sigles, 
tan similars a aquelles que ens evoquen 
velocitat, el treball dels Arxivers del Baix 
Empordà es fa sense presses, conscients 
dels requeriments que volem que tingui 
l’objecte del nostre treball: funcionalitat, 
flexibilitat, rigor i garantia de futur”.

Arxivers del Baix Empordà davant de la seu 
de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE). 
Fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà. 
Autor: Joan Trillas
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ni enfrontaments clars. Tot el contrari 
que entre el baix clergat, en què abun-
den els exemples d’activistes proaus-
triacistes defensors de les llibertats 
del poble català, que participaren des 
de l’inici acollint reunions clandestines 
a les seves esglésies, fent propaganda 
des dels púlpits, transmetent informa-
ció mitjançant les confessions, assis-
tint ferits al camp de batalla i mantenint 
el poble actiu en els mesos finals amb 
processos, rogatives i pregàries cons-
tants, però també oferint ajut social als 
més pobres.
Aquestes accions expliquen perquè l’Es-
glésia fou, després dels militars, la pri-
mera a ser represaliada, obligant molts 
eclesiàstics a exiliar-se. També varen 
abundar els casos de religiosos catalans 
que pel fet de persistir en la defensa de 
Carles III després de 1714 foren enviats 

a convents de la mateixa congregació a 
Castella. Així mateix, les parròquies van 
ser extorsionades econòmicament, com 
la resta de la població, a través de càr-
regues i impostos abusius. L’Església, 
tan àmplia i diversa en totes les seves 
formes, donà respostes diferents, però 
després d’aquestes jornades es pot afir-
mar que, com gran part del Principat, una 
majoria es posicionà a favor de la causa 
austriacista.  
D’altra banda, les diferents ponències 
dels arxivers eclesiàstics que van parti-
cipar a les jornades van fer emergir fons 
documentals poc coneguts per a l’estudi 
de la Guerra de Successió. És el cas dels 
fons de l’Arxiu de la Parròquia de Santa 
Maria del Pi, de l’Orde de Malta a Catalu-
nya i també a Malta, de l’Arxiu dels Car-
melites Descalços de Catalunya i Bale-
ars, dels escolapis de Catalunya a l’Arxiu 

Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, i 
dels monestirs femenins benedictins de 
Sant Pere de les Puel·les i Sant Antoni i 
Santa Clara de Barcelona, fins i tot, del 
monestir cistercenc de Santa Maria de 
Valldonzella. Fons que havien passat 
desapercebuts per a la majoria d’histo-
riadors del conflicte i del període, i que 
s’han mostrat molt rics, no només per 
a l’estudi de les institucions religioses, 
sinó també per a l’anàlisi de la societat 
catalana i barcelonina del tombant dels 
segles XVII i XVIII.
Finalment, les jornades van posar de re-
lleu la necessitat de continuar treballant 
i avançant en la història de les instituci-
ons de l’Església a Catalunya, no com a 
entitats aïllades, com a  càpsules alienes 
a l’espai i al temps, sinó com a elements 
integrants de la societat catalana de 
l’Antic Règim. I és en aquest punt on es 
va observar la necessitat que Església i 
Administració comencin a treballar per 
posar en valor el patrimoni documental 
conservat en els arxius privats de par-
ròquies, monestirs, convents, congre-
gacions, ordes... Ja que d’uns anys ençà 
s’estan duent a terme iniciatives de nor-
malització i obertura dels arxius de l’Es-
glésia des de les mateixes institucions 
productores i amb el suport de professi-
onals laics. Projectes que són entesos 
per part de l’Església com una aposta de 
servei a la societat, però que no deixen de 
necessitar el suport de les institucions 
públiques. Amb tot, el temps dirà si seran 
flors de primavera o un veritable canvi en 
la revalorització dels arxius de l’Església 
catalana. 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de 
Girona ha dut a terme en els darrers anys 
importants esforços per a ser present 
en projectes d’abast internacional. La 
participació en el PAAG (Photographic & 
Audiovisual Archives Group) del Consell 
Internacional d’Arxius (ICA), en projectes 
europeus com Europeana Photography, 
Athena Plus, Leonardo da Vinci o Prefor-

ma, o l’organització del congrés “Girona 
2014. Arxius i Indústries Culturals” són 
una prova d’aquesta vocació de presèn-
cia internacional.
En aquesta mateixa línia, el Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), 
que depèn orgànicament de l’SGDAP, 
ha desenvolupat una sèrie de recursos 
que tenen en comú la voluntat de ser 
accessibles i útils arreu del món. Per 

això ha comptat amb la col·laboració 
del Consell Internacional d’Arxius a tra-
vés de la seva Comissió de Programa 
(PCOM).
PCOM és una comissió de l’ICA creada 
amb l’objectiu que qualsevol dels seus 
membres pugui contribuir amb les se-
ves idees al desenvolupament de la co-
munitat arxivística internacional. PCOM 
s’encarrega d’avaluar les propostes pre-

La participació del CRDI en projectes internacionals
cofinançats per l’ICA (PCOM)

Pau Saavedra

AMSBM. Fons Federació Catalana de Monges 
Benedictines. Servei d’Arxius de la Federació. 
Autor: SAF
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sentades i si considera que els projectes 
són viables i s’ajusten a les línies estra-
tègiques de l’ICA, pot proporcionar finan-
çament amb un import màxim de 5.000 
euros.
El CRDI ha comptat directament o indi-
recta amb el finançament del PCOM per 
al desenvolupament d’alguns dels seus 
projectes:

Títol del projecte: Guia de bones pràc-
tiques per a la creació d’un Observatori 
Permanent d’Arxius i Televisions locals
Període: del 24/02/2009 al 10/10/2009
Enllaç: http://blogstv.laxarxa.com/ob-
servatori/guia-de-bones-practiques-per-
a-la-creacio-dun-opatl/

El CRDI de l’Ajuntament de Girona és 
un dels impulsors de l’Observatori Per-
manent d’Arxius i Televisions Locals 
(OPATL) de Catalunya i Andorra, una ini-
ciativa destinada a la cooperació estable 
entre diversos organismes i institucions 
procedents de l’àmbit dels arxius i de les 
televisions locals per a la protecció del 
patrimoni audiovisual local.
La possibilitat d’exportar aquesta inici-
ativa a altres territoris va portar a crear 
una Guia de bones pràctiques, que ha-
via de servir per a sistematitzar la feina 
feta a l’OPATL de Catalunya i Andorra, de 
manera que servís d’exemple per a la 
creació de nous observatoris o iniciati-
ves similars en altres territoris. La Guia 
de bones pràctiques mostra com s’ha 

de procedir en la creació d’un OPATL, 
quins són els seus objectius i el seu 
àmbit d’actuació, quins beneficis pot 
aportar a la comunitat, qui hi pot parti-
cipar i quines són les accions concretes 
que pot dur a terme per a contribuir al 
coneixement dels arxius audiovisuals i 
la preservació del patrimoni audiovisual 
local.
Els fons procedents de l’ICA es van desti-
nar a la traducció de la guia a l’anglès i al 
francès, i d’una versió resumida a altres 
quatre llengües: l’àrab, el rus, l’hindú i el 
japonès.

Títol del projecte: Cronologia dels mit-
jans fotogràfics i audiovisuals
Període: del 31/01/2011 al 31/08/2011
Enllaços: http://www.girona.cat/sgdap/
cat/CRDI_Cronologies/catala/index.html
http://www.girona.cat/sgdap/docs/car-
tell_patrimoni_audiovisual_CAT.pdf

Aquest projecte va consistir en la realit-
zació d’un producte doble: un pòster i un 
recurs electrònic accessible a través del 
web on es poden consultar, de manera 
simultània, la cronologia dels fets més 
destacables en l’evolució de la fotogra-
fia, el cinema, la televisió i el vídeo i el 
so (el recurs electrònic també inclou el 
cinema amateur). Tots dos productes 
es van elaborar l’any 2011 i es van pre-
sentar el 27 d’octubre amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial del Patrimoni 
Audiovisual. 

Hi ha versions en quatre idiomes (cata-
là, castellà, anglès i francès). L’aportació 
de l’ICA va servir per a fer les traduccions.

Títol del projecte: Guies breus
Període: 2013
Enllaç: http://www.ica.org/3603/pa-
ag-resources/online-publications-biblio-
graphy-online-training.html

Aquest projecte parteix d’una iniciativa 
del Grup de Treball dels Arxius Fotogrà-
fics i Audiovisuals de l’ICA (ICA-PAAG) en 
el qual el CRDI participa de manera molt 
activa. Es basa en la creació d’unes guies 
breus per a l’ús de la comunitat arxivísti-
ca. Aquestes guies pretenen oferir una 
visió general dels diferents temes relaci-
onats amb els documents audiovisuals 
i han estat pensades per a ser usades 
pels arxivers i professionals dels arxius, 
i en especial per aquelles persones que 
tracten amb els documents fotogràfics 
i audiovisuals. S’espera que siguin una 
eina útil per a la consulta ràpida dels 
problemes i dubtes que pugui generar el 
treball amb els documents audiovisuals 
en els arxius.
Les tres primeres guies presentades 
han estat L’arxiu de la fotografia digital, 
L’arxiu del vídeo digital i La gestió de di-
pòsits fotogràfics. Les guies han estat 
editades en català, castellà, anglès i 
francès, i en aquest cas la subvenció de 
l’ICA també ha servit per a costejar les 
traduccions.

Guia de bones pràctiques per a la creació d’un 
Observatori Permanent d’Arxius i Televisions 
Locals (versió resumida en hindú)

Cronologia dels mitjans audiovisuals. Pòster 
(versió anglesa)

ICA-PAAG. Guies breus (versió anglesa)

http://blogstv.laxarxa.com/observatori/guia-de-bones-practiques-per-a-la-creacio-dun-opatl/
http://blogstv.laxarxa.com/observatori/guia-de-bones-practiques-per-a-la-creacio-dun-opatl/
http://blogstv.laxarxa.com/observatori/guia-de-bones-practiques-per-a-la-creacio-dun-opatl/
http://www.girona.cat/sgdap/cat/CRDI_Cronologies/catala/index.html
http://www.girona.cat/sgdap/cat/CRDI_Cronologies/catala/index.html
http://www.girona.cat/sgdap/docs/cartell_patrimoni_audiovisual_CAT.pdf
http://www.girona.cat/sgdap/docs/cartell_patrimoni_audiovisual_CAT.pdf
http://www.ica.org/3603/paag-resources/online-publications-bibliography-online-training.html
http://www.ica.org/3603/paag-resources/online-publications-bibliography-online-training.html
http://www.ica.org/3603/paag-resources/online-publications-bibliography-online-training.html
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El passat dimarts 16 de setembre a les 
11 hores va tenir lloc la tercera de les 
visites guiades a arxius que impulsa 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Docu-
ments de Catalunya. En aquesta ocasió 
el centre que vàrem visitar va ser l’Arc-
hivo Intermedio Militar Pirenaico (AIMP), 
ubicat a la Caserna del Bruc de Barcelona 
(avinguda de l’Exèrcit, s/n). I l’encarregat 
de guiar els deu visitants va ser Guillermo 
Pastor, director tècnic de l’AIMP.
En Guillermo, dels pocs civils que treba-
llen a la caserna del Bruc, va ser molt ge-
nerós i la visita pràcticament va doblar el 
temps previst d’una hora. La major part 
del temps vam estar a la sala d’investiga-
ció on, a mesura que ens projectava una 
presentació confeccionada per a l’ocasió, 
va atendre les nostres preguntes. I en aca-
bar vam poder visitar un parell de dipòsits.
Tot i que els arxius militars de l’exèrcit 
existeixen des de fa molt de temps (el 
primer reglament d’arxiu militar data 
de 1898), és amb la publicació el 1998 
del reglament vigent i la consegüent 
reestructuració que va quedar configu-
rat el Sistema Archivístico de la Defen-
sa. Aquest sistema preveu l’existència 
d’arxius de gestió, arxius centrals (on la 
documentació ha de ser-hi cinc anys), 
arxius intermedis (on la documentació 
ha de ser-hi vint anys) i arxius històrics, 
i s’estructuren en funció de les diferents 
armes de l’exèrcit (exèrcit de terra, exèr-
cit de la marina i exèrcit de l’aire).
L’AIMP custodia els fons propis de la sub-
divisió administrativa militar que li dóna 

nom, la Pirenaica. Les subdivisions han 
anat canviant amb el temps, durant el 
període 1939-1984 eren nou regions, del 
1984 al 1997 van ser sis i actualment 
són quatre. Sovint a l’AIMP se l’anomena 
arxiu de la caserna del Bruc, però és una 
incorrecció que es produeix, d’una banda, 
pel desconeixement general dels arxius 
militars i, d’una altra, perquè s’agafa el 
nom del continent per anomenar el con-
tingut. El fons de la caserna del Bruc és 
un entre tants que aglutina l’AIMP.
L’Archivo Intermedio Militar Pirenaico va 
ser creat el 1995 i reorganitzat amb el 
canvi normatiu de 1998. Però no és fins 
l’any 2002 que per primera vegada hi tre-
balla un arxiver, tot i que no de manera 
continuada, atès que aquest tècnic va 
marxar i no n’hi ha hagut cap altre fins 
l’any 2012, el Guillermo. De manera re-
sumida, les seves funcions són les de co-
ordinar els arxius administratius i rebre’n 
les transferències de documents,  realit-
zar el tractament documental (descriure, 
confeccionar el llistat de transferències, 

revisar i completar els inventaris, etc.), 
atendre els investigadors i ciutadans, i 
vetllar per les condicions de conservació 
dels documents.
Tot i que segons la teoria l’AIMP ha de 
custodiar documents dels darrers vint 
anys, en realitat també hi podem trobar 
documents de finals del segle XIX, atès 
que, com ja sabem, malauradament en el 
món dels arxius sovint la teoria i la pràc-
tica no coincideixen. La falta de mitjans, 
les reestructuracions administratives, 
l’alta rotació de personal freqüentment 
sense formació en arxius i la manca d’un 
lideratge tècnic continuat són algunes 
de les causes que expliquen cert endar-
reriment en la descripció i tractament de 
fons. El Guillermo ens reconeix que són 
molt pocs (un tècnic i dos auxiliars) per 
tractar molta documentació 4,1 quilò-
metres lineals. D’aquests, 2,7 km/l estan 
ubicats en unitats d’instal·lació, tant en 
armaris compactes com en prestatges, i 
la resta, en palets. I tan sols 1,8 km/l de 
la documentació està descrita.

Interior d’un dels dipòsits de l’AIMP
Autor: Santi Lopera

Sala de consulta i tractament documental 
de l’AIMP
Autor: Santi Lopera

Visita a l’Archivo Intermedio Militar Pirenaico

Santi Lopera

Pàgina web de l’Archivo Intermedio Militar Pirenaico
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/cataluna/aimp.html
Portal dels arxius del Ministeri de Defensa
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/
Reglamento de Archivos Militares de 1998
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/ram_con_cita_
BOE_optimizado.pdf
Regions militars
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_Militares_de_Espa%C3%B1a

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/cataluna/aimp.html
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/ram_con_cita_BOE_optimizado.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/ram_con_cita_BOE_optimizado.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_Militares_de_Espa%C3%B1a
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“Entre Àustries i Borbons” la commemoració del Tricentenari
a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya

Lluís Obiols i Perearnau  / Erola Simon Lleixà

Durant l’estiu del 2013, els arxius co-
marcals de la Cerdanya i de l’Alt Urgell 
ens vam començar a plantejar de quina 
manera podríem afegir-nos als actes 
del Tricentenari. En aquell moment vam 
revisar la bibliografia existent sobre la 
Guerra de Successió a les nostres co-
marques i vam poder comprovar com, a 
excepció d’una notable monografia so-
bre el general Moragues i la fortalesa de 
Castellciutat de Josep Albert Planes, no 
hi havia cap treball que donés una visió 
de conjunt de la Guerra de Successió a 
les nostres comarques.
Sumant esforços personals, però també 
recursos econòmics, vam decidir inici-
ar un projecte conjunt amb la voluntat 
d’obrir el punt de vista i veure com es re-
lacionen els nostres territoris en un mo-
ment en què la guerra els posa en bàn-
dols contraris. La  Cerdanya és ocupada 
pels borbònics francesos des de 1707, 
mentre que la Seu d’Urgell i la fortalesa 
de Castellciutat es troben en mans aus-
triacistes des de l’inici de la guerra fins 
a la capitulació del general Moragues el 
1713. Per tant, un front de guerra esta-

blert al Baridà va separar l’Urgellet de la 
Cerdanya durant sis anys.
Les primeres prospeccions documentals 
als nostres arxius van donar de seguida 
molt bons resultats. Als fons municipals 
de la Seu d’Urgell i de Puigcerdà, que te-
nen una notable integritat documental, 
vam trobar pistes abundants de quina 
era la situació durant la guerra: actes, 
correspondència, comptabilitat, etc. El 
fons notarial de Puigcerdà va aportar 
molta informació sobre vida quotidiana 
i relacions familiars i de poder entre els 
protagonistes de la guerra. A la Seu, el 
petit fons de Llorenç Tomàs i Costa –fill 
de la ciutat, impulsor del pacte dels vi-
gatans, canceller de Catalunya per part 
de l’Arxiduc, i exiliat a Viena després 
del 1714– va ser també un bon punt 
de partida per a evocar-ne el record. A 
banda, vam creure oportú incloure un 
petit apèndix sobre les conseqüències 
de la guerra, utilitzant el Decret de Nova 
Planta, els privilegis reials que van per-
dre la vigència en aquest moment o les 
enquestes utilitzades per a elaborar el 
cadastre.

Aquest projecte va concebre’s com una 
exposició itinerant per les dues comar-
ques. D’entrada, vèiem necessari fer cinc 
cèntims dels antecedents de la guerra 
per a comprendre el posicionament de 
les nostres poblacions en cadascun dels 
bàndols i després situar els espectadors 
en el marc de la guerra europea i els mo-
tius que van desencadenar el conflicte. 
El paper de la frontera, quan feia encara 
no mig segle que s’havia signat el Tractat 
dels Pirineus que va partir la Cerdanya 
entre França i Espanya, és sens dubte 
una de les claus per a entendre la impor-
tància estratègica d’aquests territoris.
Un cop fet aquest esforç de situació, ens 
vam centrar en els esdeveniments ocor-
reguts aquí dalt. Per fer-ho vam optar 
per un relat adreçat al públic general no 
especialitzat i com a suport al text vam 
utilitzar moltes fotografies del territori i 
elements del paisatge urbà coneguts per 
a mostrar els escenaris del conflicte i fer 
més proper el relat. Volgudament, es van 
utilitzar imatges de documents només 
de manera molt puntual, ja que l’objectiu 
era que el públic identifiqués els llocs i 

Dins la caserna del Bruc, l’AIMP ocupa 
l’antic espai dels estables de la cavalleria 
militar. Els dipòsits disposen de detec-
tors d’incendis, aspersors i deshumi-
dificadors, però reben molta insolació 
i la temperatura era elevada el dia de 
la visita. La sala d’investigació és molt 
ampla i, atès que la consulta presenci-
al no és gaire freqüent, una part es fa 
servir per a tractar la documentació. La 
pràctica totalitat de la documentació de 
l’AIMP és en paper, però també custodia 
algunes fotografies i pel·lícules. No es 
fa gestió de documentació electròni-

ca. Les consultes telemàtiques sí són 
molt elevades, entre 300 i 400 correus 
electrònics per any, majoritàriament de 
ciutadans, tant militars com civils, que 
necessiten documentació per a exercir 
els seus drets.
Com veiem, els arxius militars presen-
ten una problemàtica molt comuna a la 
que podem trobar en altres tipologies 
d’arxius, ja siguin eclesiàstics, d’uni-
versitats o de l’Administració. Sovint 
són poc coneguts dins de la mateixa 
organització a què pertanyen i gairebé 
sempre són poc valorats i infradotats 

en recursos humans, tècnics i econò-
mics. Seria bo fomentar el coneixement 
mutu entre els diferents tipus d’arxiu, 
que massa sovint treballen de manera 
aïllada uns respecte dels altres, per tal 
que els arxivers i professionals siguem 
conscients que, malgrat pertànyer a di-
ferents administracions, ens uneix una 
lluita comuna: la de reivindicar el valor 
del servei d’arxiu i gestió documental, 
i exigir un entorn òptim per al tracta-
ment i la conservació dels documents 
així com unes condicions dignes per als 
seus professionals.

Dossier 2014
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els edificis d’aquell moment que han ar-
ribat fins als nostres dies. Finalment l’ex-
posició es va materialitzar en disset pla-
fons tipus roll-up en els quals el discurs 
segueix un fil cronològic i va barrejant 
escenes de la Cerdanya i de l’Alt Urgell. 
D’aquesta manera s’intenta mostrar al 
públic que la història ocorre en paral·lel 
i que el que passa en un espai té relació 
directa amb el que passa a l’altre.
L’exposició es va inaugurar el dia 4 de ju-
liol a Puigcerdà i durant aquest estiu ha 
estat itinerant per les poblacions de Bell-
ver de Cerdanya i Alp. El dia 3 de setembre 

s’ha inaugurat a la Seu d’Urgell, des d’on 
itinerarà pels pobles de la comarca du-
rant la tardor. El suport dels ajuntaments 
de Puigcerdà i la Seu d’Urgell ha permès 
editar un catàleg de l’exposició amb tota 
la informació elaborada. Aquesta edició 
es pot trobar als arxius respectius i a les 
oficines de turisme al preu de 2€.
A més de l’exposició vam considerar inte-
ressant organitzar una sèrie de xerrades 
complementàries basades en l’explicació 
dels fets ocorreguts durant aquell perío-
de d’una manera planera i assequible per 
a tothom. Fins ara n’hem fet quatre, a les 

poblacions de Bellver, Alp, Puigcerdà i la 
Seu d’Urgell.
Totes les accions al voltant d’aquesta 
exposició han tingut bona acollida per 
part del públic. Hem aprofitat l’ocasió 
per insistir en la idea que gran part de la 
informació que es transmet prové dels 
nostres arxius. Per tant, tot el projecte 
serveix per a posicionar els nostres cen-
tres com a font per al coneixement de 
la història i per a difondre els riquíssims 
fons documentals que s’hi conserven i 
que, en bona part, encara romanen inè-
dits.

Xerrada a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell a 
càrrec de Lluís Obiols i Erola Simon. Autor: 
Carlos Guàrdia

Catàlegs de l’exposició.
Autor: Erola Simon

L’exposició virtual “Els ninots de l’escrivà” de l’Arxiu Històric de Girona

Arxiu Històric de Girona

L’any 1999 l’Arxiu Històric de Girona, diri-
git aleshores per Josep Matas, va produir 
una exposició que, amb el títol “Els ninots 
de l’escrivà, dibuixats frívolament en se-
riosos documents notarials”, reproduïa 
i comentava una selecció de dibuixos 
localitzats en els prop de 30.000 llibres 
notarials dels segles XIII al XIX i realitzats 
de manera espontània pels escrivans de 
les notaries. L’equip responsable de la 
mostra, coordinat per Montserrat Hosta, 

va comptar amb la col·laboració d’espe-
cialistes multidisciplinaris que, amb els 
seus textos, van comentar i contextu-
alitzar cadascun dels deu apartats en 
què es dividia l’exposició: dibuixos so-
bre festes i tradicions (carnestoltes), 
elements religiosos, delicades sanefes 
decoratives, animals, representacions 
arquitectòniques de castells i vaixells 
i també els de significació sexual o 
escatològica. Se’n va editar, també, el 

catàleg corresponent. Una vegada feta 
l’estada al claustre de l’arxiu gironí, l’ex-
posició va iniciar un periple per diverses 
poblacions de les comarques de Giro-
na —Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant 
Feliu de Guíxols— i assolí, segons els 
testimonis reportats, un notable èxit i 
acceptació.
Deu anys després, el 2009 i coincidint 
amb la Setmana Internacional dels Ar-
xius, l’Arxiu Històric va considerar que 

La proposta
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tot el potencial d’informació gràfica i 
textual que es va generar amb la produc-
ció de l’exposició presencial i el catàleg 
podia difondre’s per mitjà d’una versió 
virtual accessible a tothora des d’Inter-
net. Així doncs, es va elaborar un lloc 
web que conté els textos de presentació 
i justificació de la iniciativa i, agrupades 
en àmbits temàtics, una selecció de les 
imatges i les referències topogràfiques 
dels dibuixos reproduïts, amb els textos 
d’escriptors i personatges gironins que 
les contextualitzen.
Es tracta, en definitiva, d’una exposició 
virtual plenament vigent, que permet in-
troduir-se en l’univers d’uns productors 
de documents, els notaris, que plasma-
ven les seves vivències més quotidianes 
i el seu imaginari en dibuixos traçats, en 
ocasions, en els espais que quedaven 
lliures de la seva pràctica professional, i 
en altres, en els marges, fulls de guarda 
o cobertes dels volums notarials. Sens 
dubte, són creacions d’un gran interès o 
curiositat.

Enllaç
http://cultura.gencat.cat/arxius/ahg/ninotsescriva

 http://cultura.gencat.cat/arxius/ahg/ninotsescriva
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Com molts dels nostres companys, vaig 
començar en el món dels arxius una mica 
per casualitat. Era l’any 2005 i després de 
quinze anys l’empresa on treballava tan-
cava i vaig pensar que em convenia fer un 
canvi de sector professional i renovar-me. 
Sempre m’havia interessat molt la ges-
tió de la informació, i era conscient de la 
importància d’un bon servei d’arxiu a les 
organitzacions. L’any anterior havia vist 
un anunci de l’Escola Superior d’Arxivísti-
ca i Gestió de Documents (ESAGED) i vaig 
prendre la decisió de matricular-m’hi.
Al setembre començava les classes i, 
després de Nadal, i gràcies al consell d’un 
bon amic, vaig obtenir una beca a l’Arxiu 
Municipal de Molins de Rei, on en David Lo-
bato, el tècnic municipal,  va tractar d’en-
senyar-me els rudiments bàsics de la pro-
fessió. No hauria pogut trobar un mestre 
millor i, fins i tot ara, de sobte, comprenc 
conceptes que em va ensenyar. 
Aquell mateix estiu em vaig presentar a 
una beca per a inventariar vuit parròqui-

es de la Ribagorça i, com que la beca ha-
via estat molt poc sol·licitada, me la van 
concedir. Va ser una de les experiències 
més enriquidores de la meva vida tant en 
l’àmbit personal com professional, i em 
va donar l’oportunitat de conèixer la Núria 
Téllez, aleshores arxivera de Santa Maria 
del Pi, que va dedicar molt del seu escàs 
temps a iniciar-me en les diferents tipo-
logies documentals d’un arxiu parroquial. 
Sense ella no hauria pogut desenvolupar 
les tasques de la beca satisfactòriament. 
També va ser el moment d’aplicar en soli-
tari els coneixements que l’ESAGED m’ha-
via proporcionat. 
La següent oportunitat laboral que vaig 
tenir va ser a l’Arxiu Municipal de Ripollet. 
Sota la direcció de l’Aleix Viñas, arxiver 
municipal, i contractat per l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Diputació de Barcelo-
na, que donava suport a l’Arxiu, vaig poder 
participar en la planificació, la creació, la 
implantació i el manteniment d’un Servei 
d’Arxiu i Gestió de Documents des del seus 

inicis fins a la seva plena consolidació al 
consistori. 
Mentrestant, gràcies a la recomanació de 
la Núria Téllez, em van contractar per tre-
ballar al Centre Excursionista de Catalu-
nya (CEC), on també vaig poder participar 
en la implantació de l’Arxiu a la institució 
des del seu primer inventari general. Al 
CEC vaig col·laborar amb altres professi-
onals del gremi, com bibliotecaris i docu-
mentalistes, en vaig aprendre moltíssim i 
vaig entendre la seva visió del tractament 
de la informació.
Era l’any 2010, eren bons temps i hi havia 
molta feina. Fins i tot, tot i que sembli in-
creïble tenint en compte el context actual, 
vaig rebutjar ofertes, ja que no podia aten-
dre-les. Convençut que el mercat necessi-
tava professionals que oferissin els nostres 
serveis, vaig decidir crear la meva pròpia 
empresa d’arxius i gestió de documents, la 
vaig dotar dels meus estalvis i vaig comen-
çar una nova etapa professional.
Així doncs, actualment treballo a Vidi-
mus, SL, en sóc gerent, cap de recursos 
humans, consultor, investigador, forma-
dor, comercial, publicista, administratiu i, 
sempre que en tinc l’ocasió, arxiver: és a 
dir, sóc un emprenedor amb pretensions 
d’arribar a convertir-me en empresari. 
Vidimus és una petita empresa on, bàsi-
cament, assessorem les organitzacions 
en qualsevol aspecte relacionat amb 
l’arxivística i la gestió de documents, i/o 
prestem directament el servei necessari. 
L’any 2013 vam superar la barrera dels 
100.000 € de facturació i vam poder con-
tractar (no subcontractar) sis professio-
nals del món dels arxius. (Vull assenyalar 
la significativa proporció de volum de fac-
turació/contractació.)
El millor de la meva feina a Vidimus és que 
durant aquests anys hem treballat tant 
en arxius privats com públics, municipals, 
d’organismes autònoms, de diputacions, 
de l’àmbit eclesiàstic, patrimonial, legal, 
sanitari, tributari, del tercer sector... Hem 

De l’arxiu a l’arxiver

Alberto Biarge 
Vidimus, SL  
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inventariat, descrit, classificat, auditat, 
estudiat, projectat i implantat. Hem fet 
formació i hem fet recerca. Hem avaluat i 
destruït, hem elaborat quadres de classifi-
cació, de conservació, d’accés i seguretat. 
Hem coordinat i hem assessorat. Cada 
projecte ha estat un repte i una oportu-
nitat, i de cada client he pogut aprendre 
alguna cosa. De fet, alguns clients m’han 
ensenyat moltíssim, molt més del que jo 
he fet per ells.
Crec que el pitjor de la meva feina és l’am-
bient hostil a la petita empresa, la lluita 
contra  expectatives desmesurades, con-
tra la creença que la tecnologia pot resol-
dre qualsevol problema i, per últim, i per 
culpa exclusivament meva, l’exasperant 
combinació de pics de feina amb tempora-
des en què vas a mig gas.  
Actualment els temps són molt durs i 
només espero que aquest any arribem a 

igualar el volum de facturació de l’exercici 
anterior. Alguns dels projectes que més 
ens han il·lusionat aquest 2014 han es-
tat poder donar suport a la implantació del 
programari ICA-AtoM a l’Arxiu Històric de la 
Fundació Banc dels Aliments, la prepara-
ció d’un curs de Gestió de documents elec-
trònics a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i la implantació del programari 
Alfresco a un client per a qui volia treballar 
des de feia molt, molt de temps. El meu ob-
jectiu principal a curt, mitjà i llarg termini 
és consolidar Vidimus al mercat.
Segons la meva opinió, una de les assig-
natures pendents del nostre sector és 
que els arxivers ens hem d’acostumar a 
proporcionar solucions que, encara que si-
guin provisionals, donin resposta a proble-
mes de les organitzacions a curt termini. 
Sóc conscient que el nostre tarannà ens fa 
rebutjar les solucions efímeres, però hem 

d’assumir que en moltes ocasions és el 
que les organitzacions necessiten. Quan 
no ho fem, altres ho fan per nosaltres, amb 
les conseqüències que tots coneixem.
Una altra de les qüestions pendents per a 
la professió és canviar la visió que la ma-
jor part de la societat té de nosaltres i que 
ens identifica exclusivament amb serveis 
històrics. Hem d’aconseguir que també es 
relacioni la professió d’arxiver amb tecno-
logia, seguretat, gestió de la informació, 
confidencialitat, administració electròni-
ca, transparència, estratègia i legalitat. 
Que es conegui el fet que els arxivers som 
tècnics multidisciplinaris que, formats 
amb els recursos actuals però amb els 
fonaments de segles d’experiència a les 
nostres espatlles, afrontem cada dia els 
reptes de la gestió dels documents i la 
informació a les organitzacions del segle 
XXI.
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Sessió 7/2014
• Exposició de l’estat de comptes de tre-
soreria a mes de setembre
• Explicació de les accions dutes a terme per 
l’AAC-GD en relació amb la tramitació de la 
Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern per part del Parlament 
de Catalunya i explicació de la campanya de 
promoció de la DUA “Posem-nos a 100”
• Explicació de les accions que durà a 
terme l’AAC-GD en el marc del Congrés de 

Girona “Arxius i Indústries Culturals” 
• Explicació de l’estat en què es troben 
els actes programats per la Vocalia d’Ac-
tivitats i valoració dels ja acabats
• Exposició de les novetats relacionades 
amb la Vocalia de Treball 
• Explicació de l’estat en què es troben 
els projectes gestionats per les vocalies 
de Difusió i Comunicació
• Exposició de l’estat en què es troben 
els productes de marxandatge de l’AAC-

GD i la campanya de captació de socis 
empresarials
• Explicació de la situació de l’Observato-
ri de la situació professional del col·lec-
tiu d’arxivers catalans
• Exposició dels projectes duts a terme 
per la Vocalia de Didàctica

Moviments de socis
Altes: 6,  Baixes: 0, Canvis de condició: 0

La Junta informa

mailto:publicacions@arxivers.com
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