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L’aprovació de la Llei de transparència, accés a la informació i 
bon govern a l’últim Ple de l’any del Parlament ha de compor-
tar la fi de la percepció patrimonialista dels arxius per part de 
la classe política i, sobretot, per part de la ciutadania. Un cop 
consolidats canvis substancials respecte al projecte de llei 
inicial, la singularitat de la via catalana per la transparència es 
defineix per la profunda vinculació d’aquesta amb la gestió de 
documents i els arxius. Altres textos normatius del nostre en-
torn mencionen, sovint de passada, el nexe obvi entre els dos 
àmbits, però cap d’ells rebla de manera tan nítida que el fona-
ment de l’accés fiable a la informació veraç són els sistemes de 
gestió de documents. Dit en altres paraules, la gent ha de ser 
conscient, d’acord amb la Llei de transparència, que allà on no 
s’hagi implementat un sistema de gestió documental integral, 
allà, en conseqüència, on no hi hagi un servei d’arxiu que l’hagi 
dissenyat, allà, en definitiva, on no es pugui assegurar la traça-
bilitat i completesa de les dades que s’ofereixen, no es podrà 
confiar en la qualitat de la informació disponible, tant a les ad-
ministracions com a la resta de subjectes obligats (empreses 
participades pel sector públic, partits polítics, col·legis profes-
sionals, fundacions, etc.).
Per experiència, tanmateix, hem de ser conscients que el sim-
ple marc normatiu no serveix perquè la llei s’acompleixi o, per 
parlar amb més precisió, perquè es desenvolupi plenament. La 
realització efectiva de tot el potencial d’una llei depèn, sobre-
tot, de la voluntat política i de la pressió ciutadana que hi hagi 

al darrere. En aquest sentit, ens trobem en una conjuntura gai-
rebé irrepetible per a aconseguir que potencialitat normativa i 
voluntat política vagin plegades: els propers sis mesos són la 
finestra d’oportunitat que la via catalana per la transparència 
té per a consolidar-se.

Potencialitat normativa
Els titulars mediàtics sobre la Llei s’han focalitzat en aspectes 
com el grau d’independència del Consell de Garanties, el silenci 
administratiu positiu o el registre de grups d’interès. També, el 
Portal de Transparència ha ocupat bona part de l’atenció, però 
a modus de sinècdoque (com si la Llei es reduís a fer el Portal) 
que sovint ha ratllat el fetitxisme. Ben pocs (de fet, cap que 
coneguem) han destacat quina és la garantia de la transpa-
rència de la informació pública i, per tant, de l’exercici del dret 
subjectiu d’accés a aquesta informació: “un sistema integral 
d’informació i coneixement en format electrònic, el disseny 
del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes 
de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i 
documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector 
públic” (art. 5.2). L’entorn tecnològic (sistema integral d’infor-
mació i coneixement, en diu la Llei) mitjançant el qual s’ha de 
materialitzar la transparència ha de dissenyar-se i fonamen-
tar-se preferentment en els criteris i requeriments tècnics de la 
gestió documental, la qual garanteix l’autenticitat de les dades 
i documents. Criteris i requeriments que, òbviament, incorpo-
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ren també les restriccions i els condicionants jurídics vigents 
(protecció de dades personals, propietat intel·lectual, secrets 
oficials) i, més important, permeten adequar el règim d’accés 
als canvis que sobre aquestes restriccions i aquests condicio-
nants hi puguin haver en funció de la voluntat popular, que és 
(o hauria de ser) representada a través dels parlamentaris i go-
vernants encarregats d’adaptar el marc jurídic a les demandes 
democràtiques de la societat.
L’article 5.2, juntament amb el 19.3, permet mantenir un alt grau 
de coherència normativa respecte de l’entramat legal existent 
pel que fa a l’àmbit de la gestió de la documentació i informació 
públiques (remet directament a les lleis 10/2001 i 29/2010) i, 
a més, fa impossible dissociar l’accés i comunicació de dades i 
documents (el front-office) de la seva gestió i preservació (el 
back-office). El perill de pensar la transparència amb una lògica 
de gestió de continguts, com fins ara s’ha tendit a fer, en comp-
tes de fer-ho amb la més adient de gestió de documents queda 
salvat a la llei catalana. Fins i tot el producte estrella de la Llei, 
el Portal de Transparència, esdevé part integrant i ben rellevant 
del sistema de gestió documental, ja que és definit com “l’ins-
trument bàsic i general de gestió de documents públics per a 
donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparèn-
cia establertes per la Llei” (art. 5.4). Respecte al Portal, a més, 
s’obliga a “ordenar temàticament la informació perquè sigui fà-
cil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a 
mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de 
classificació documental comparatiu (sic) –si se’n disposa– i 
incorporant-hi índexs o guies de consulta” (art. 6.1d)). Sens 
dubte, els quadres de classificació corporatius (!) s’han mos-
trat com el millor instrument per a estructurar la documentació 
a llarg termini independentment de canvis organitzatius i, per 
tant, és lògic que siguin el model a seguir a l’hora d’ordenar la in-
formació “temàticament” (de fet, aquests “temes” que trobem 
ja a molts portals equivalen als grups de sèrie dels QdC). L’afe-
git (“si se’n disposa”), tal com ja ha assenyalat Josep Matas, 
és poc adequat, vista l’obligatorietat de disposar-ne, tal com 
fixa el RD 4/2010 (art. 21.1e). Igualment, aquests genèrics “ín-
dexs o guies de consulta”, fa temps que els coneixem (catàlegs 
d’expedients i procediments, inventaris i d’altres instruments 
de descripció que conformen l’arsenal d’eines per a recuperar 
informació que els serveis d’arxiu elaboren i que eviten molt del 
soroll que acostuma a generar la mera cerca per contingut). 
La novetat de la Llei, com dèiem, rau en la vinculació explícita 
entre la informació disponible al portal i els expedients i docu-
ments que la contenen, ja que el mateix portal forma part del 
sistema de gestió de documents: traçabilitat obligada pel que 
fa a la informació i coordinació imprescindible pel que fa als 
agents encarregats del seu desenvolupament.
De la mateixa manera, el govern obert (art. 65-70) o digital, 
qualificatiu més precís, ja no es pot continuar desenvolupant 
dissociat del cicle complet del procediment administratiu, sinó 
que ha d’integrar-se en la gestió documental com a garantia, en 
aquest cas, tant de la fiabilitat de canals i tràmits disponibles 
per a la ciutadania com de l’autenticitat de la documentació di-
gital resultant i de la seva preservació a llarg termini amb valor 
probatori. No hi pot haver govern digital sense la preservació 
dels drets i les obligacions que prenen forma jurídica en els do-
cuments públics digitals. I no hi pot haver preservació fiable de 
documents digitals si el seu disseny s’equipara a la de la resta 

de patrimoni cultural. La naturalesa jurídica dels documents 
públics requereix una política de preservació pròpia en ambient 
digital vinculada al seu valor administratiu i legal que, amb el 
pas del temps, pot minvar però que no desapareix mai del tot. 
La preservació del context de producció i de l’estructura intel-
lectual d’aquests objectes digitals, per exemple, és força més 
vital que la d’altres amb valor estrictament patrimonial. Els ar-
xius històrics han de convertir-se en els repositoris de confian-
ça de la nova administració digital i, per tant, no es poden seguir 
equiparant a altres institucions estrictament culturals.
És prou clar, doncs, que la Llei de transparència catalana fa 
bascular definitivament el centre de gravetat de l’administració 
arxivística de la custòdia de la documentació cap al seu accés. 
Arxius de gestió, centrals i històrics, amb més raó encara, han 
de formar part d’un continuum que articuli la gestió integral 
de la informació pública, tant a la Generalitat com a la resta 
d’administracions catalanes i, fins i tot, entre elles. La Llei de 
transparència, en aquest sentit, significa una nova oportuni-
tat (i potser l’última) per a encaixar el sistema arxivístic cata-
là en l’espina dorsal de l’administració, tal com l’esperit de la 
Llei 10/2001 d’arxius i documents donava a entendre. Llavors, 
el legislador optà per mantenir l’adscripció a Cultura, tot i la 
transversalitat de les disposicions recollides al text i la centra-
litat orgànica que reclamaven. Avui, podem constatar com, tot i 
els avenços realitzats, la manca d’una adscripció orgànica que 
evidenciés clarament l’abast integral per al conjunt de l’admi-
nistració de qualsevol política en gestió documental i arxius ha 
impossibilitat el ple desenvolupament de la llei marc de 2001 
i, en bona mesura, ha fet necessària la Llei de transparència, 
si més no en tot allò referent a accés a la informació i rendició 
de comptes.
La transversalitat de la gestió documental queda ben provada 
novament a la Disposició addicional sisena, en què s’insta la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés (CGDAIP), integrada per 
juristes i arxivers, l’APDCAT i la CNAATD a “adoptar les mesures 
de coordinació necessàries per a garantir una aplicació homo-
gènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les 
regles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la infor-
mació. A aquest efecte, poden establir criteris i regles d’aplica-
ció”. Al Projecte de llei trobàvem una inicial Disposició addicio-
nal primera en què s’especificava que eren les Taules d’Accés i 
Avaluació Documental, de la CNAATD, les que fixaven els criteris 
de règim d’accés. Finalment, el legislador ha optat per un nou 
redactat que insta la coordinació entre aquests tres òrgans. 
Cal recordar que l’APDCAT ja està representada a la CNAATD i les 
TAAD incorporen, òbviament, la protecció de dades personals 
en les seves avaluacions. És cert que cal potenciar el paper de 
les TAAD i, sobretot, donar-les a conèixer entre els alts càrrecs 
destinats a aplicar la nova llei i és d’esperar que el Pla de Forma-
ció, fixat per la Disposició addicional segona, inclogui sessions 
en gestió documental seguint, per exemple, el model de la ISO 
30300 per a aquests alts càrrecs. Els encarregats d’implemen-
tar les polítiques de gestió documental de l’administració, en 
canvi, són ja prou conscients del seu enorme valor i potencial 
per establir criteris homogenis. Tant de bo que aquesta crida a 
la coordinació serveixi per a visibilitzar-les encara més.

Voluntat política i pressió ciutadana
Arribats a aquest punt no hi hauria d’haver gaire discussió so-
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bre el paper indispensable que la gestió de documents i, per 
tant, els arxius, com a encarregats legalment de dissenyar-la i 
implementar-la a les respectives administracions (art. 28 i 32 
de la Llei 10/2001), tenen en el desenvolupament de la Llei de 
transparència. El text fixa un termini de sis mesos per a l’entra-
da en vigor de la Llei (i d’un any en allò referent al títol II per a 
l’administració local). Aquests sis mesos, doncs, són la finestra 
d’oportunitat per a consolidar la via catalana per la transparèn-
cia, sempre que juntament amb els requeriments legals hi tin-
guem present també l’actual context social i polític.
En aquest període de sis mesos, d’acord amb la Disposció addi-
cional quarta, els subjectes obligats: “han de promoure i fer les 
adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern 
que calguin per a ajustar llur activitat i complir el que estableix 
aquesta llei”. Afegim a això la Disposició final segona, segons 
la qual el “Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament, en el 
termini de sis mesos a comptar de la publicació d’aquesta llei 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un Projecte de 
llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i 
documents, amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al règim 
d’accés a la informació i documentació públiques que estableix 
aquesta llei”. Efectivament, la Llei de transparència ha derogat 
els articles 19.2.a segona i tercera, el 34.1, 2 i 3 i el 35.1 i 3 de 
la Llei 10/2001, tots ells referents al règim d’accés, i cal adap-
tar-ne el contingut a allò que resulti de la coordinació entre la 
CGDAIP, l’APDCAT i la CNAATD, fixada per la Disposició addicional 
sisena. Però seria un error majúscul no aprofitar aquest man-
dat per, com dèiem, assegurar ara sí la transversalitat orgànica 

necessària que les obligacions de transparència i govern obert 
reclamen per a la gestió documental i els arxius. 
Dos punts, com a mínim, necessiten una clara adequació. El 
canvi d’adscripció no es pot seguir retardant. Ara ja no es tracta 
només d’assegurar una major eficiència administrativa. Amb 
l’entrada en vigor de la nova llei, del seu correcte encaix orgànic 
en depèn la confiança de la ciutadania en la qualitat de la in-
formació pública. Igualment, l’obligació de disposar d’un servei 
d’arxiu propi només als municipis de més de 10.000 habitants 
passa a ser un greuge comparatiu massa elevat per als muni-
cipis més petits. Especialment per als noranta pobles d’entre 
cinc mil i deu mil habitants, la presència d’un servei d’arxiu 
municipal propi esdevé inexcusable, tenint en compte que els 
portals de transparència locals no podran ser, com fins ara, 
mers aparadors d’informació pública, sinó que hauran d’estar 
vinculats al sistema de gestió de documents de l’Ajuntament. 
Les estretors pressupostàries no poden ser excusa. Sense 
obligacions legals, de fet, aquestes localitats disposen d’altres 
serveis propis força més costosos: com podem explicar, doncs, 
que el 90% d’aquests municipis disposin d’una mitjana de gai-
rebé onze policies locals, mentre només el 30% compta amb un 
tècnic que, d’acord amb la Llei, és l’encarregat de dotar d’auten-
ticitat i fiabilitat les dades i documents públics? A quin nivell de 
maduresa democràtica correspon aquesta situació?
I és aquí on cal tenir molt present l’agenda política del nostre 
país: les futures eleccions municipals de maig i unes probables 
eleccions autonòmiques ben singulars en algun moment de 
l’any. De ben segur, la transparència serà un dels temes que 
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s’incorporaran a tots els programes electorals. Però, amb l’ar-
senal legal ja disponible, els partits polítics no podran apel·lar 
a objectius eteris, sinó que hauran d’adequar les seves prome-
ses i els seus objectius a allò establert pel nou text, tal com hem 
repassat anteriorment, i sempre entès com un conjunt mínim 
d’obligacions. Els serveis d’arxiu, per tant, s’han de situar en el 
debat polític respecte a la transparència, de la mateixa mane-
ra que les escoles ho estan respecte a l’educació, els hospitals 
respecte a la salut o les biblioteques al foment de la lectura. Els 
serveis d’arxiu s’han d’entendre i reclamar com els nodes d’apo-
derament d’una ciutadania que vol exercir el seu dret a auditar 
l’administració i que vol fer-ho amb la garantia de disposar d’in-
formació veraç. 
Novament, com succeí el 2001, comptem amb el marc nor-
matiu oportú, però, a diferència de llavors, comptem afortuna-
dament també amb una ebullició social que ha de servir per a 
materialitzar l’esperit de la Llei forçant-hi la voluntat política 
necessària per fer-ho. Evidentment, caldrà que els professi-
onals de la gestió documental i els arxius abandonin la seva 
zona de comfort i enfoquin la seva activitat tant cap endins 
de l’administració o organitzacions on treballin com, sobretot, 
cap enfora. Així, en àmbit intern, els responsables dels serveis 
d’arxiu han de prendre una actitud proactiva a l’hora de confor-
mar les comissions que s’encarreguin de coordinar els canvis 
organitzatius als quals insta la Disposició addicional quarta: fer 
valer els quadres de classificació corporatius per a estructurar 
la informació als portals de transparència, definir quins són 
els elements essencials recollits als esquemes de metadades 
establerts per a assegurar la traçabilitat i fiabilitat dels resul-
tats obtinguts, demostrar, en suma, l’experiència acumulada a 
l’hora de resoldre sobre accés i gestió de la informació pública 

durant tots aquests anys. Però també caldrà que, en la mesura 
del nostre àmbit de responsabilitats i acció, ens encarreguem 
d’establir els vincles necessaris amb la societat civil per asse-
gurar-nos que es comprèn la funció principal dels arxius, més 
enllà d’altres com les lligades a la memòria i la identitat, en 
aquest context de demandes generalitzades de major exigèn-
cia democràtica i de millor eficiència administrativa. Per tant, 
només considerant els vessants polític i cívic del discurs tècnic 
s’entendrà per complet la funció i l’abast de la nostra professió 
i la podrem connectar amb inquietuds socials realment signifi-
catives que permetin potenciar-la. Fóra bo que, per començar, 
els òrgans que millor permeten visibilitzar l’estructura arxivís-
tica catalana (com la Xarxa d’Arxius Municipals o la Xarxa d’Ar-
xius Comarcals) es coordinessin per oferir un programa conjunt 
d’activitats, a l’estil del realitzat pel Tricentenari, destinades a 
explicar a la ciutadania l’abast de la Llei de transparència i la 
funció tan rellevant que la gestió documental hi té: xerrades, 
exposicions i debats s’haurien de celebrar als arxius (i allà on 
calgui) al llarg d’aquests primers mesos, cercant la participació 
de tots els agents implicats (associacions veïnals i culturals, 
moviments socials, partits polítics, etc.). Tot plegat acompa-
nyat de materials divulgatius i una decidida presència mediàti-
ca en tots els àmbits (local, comarcal, nacional). 
Des de l’AAC-GD, continuarem treballant intensament per fer 
entendre la rellevància de la nostra professió a l’hora de garan-
tir la qualitat i la fiabilitat de les dades i documents que confor-
men la informació de les organitzacions públiques i privades. 
No perquè el marc normatiu així ho ratifiqui, sinó perquè només 
generant un consens generalitzat la ciutadania percebrà la ne-
cessitat de la correcta gestió documental. Que el 2015 sigui, 
també, l’any de la via catalana per la transparència.

Dilluns 22 de desembre de 2014 un grup 
d’arxivers vàrem assistir al sepeli del 
pare Marc, que va morir la matinada del 
dia 19 del mateix mes.
Companys, quina emoció quan van en-
trar a l’església de Santa Maria a l’Abadia 
de Montserrat el pare abat, els monjos, 
els escolans, els familiars, uns com-
panys portant les despulles del nostre 
amic, tots cantant, fins a situar-se en els 
seus llocs.
El pare abat, Josep M. Soler, durant el 
sepeli, es va asseure entre l’altar i els 
assistents, i va explicar tota la vida del 

pare Marc: els seus primers anys al bar-
ri de Gràcia i a l’escola Blanquerna,  la 
seva família, la situació familiar que van 
patir durant la guerra civil espanyola, 
els estudis a Barcelona i París, l’ingrés 
a Montserrat, el seu paper en diferents 
associacions, el seu paper de represen-
tant de l’Abadia en el món civil i un llarg 
etcètera d’actuacions que va desenvolu-
par durant els 95 anys de vida: una vida 
fructífera pel que fa al món associatiu, de 
la defensa dels drets humans i la defen-
sa del catalanisme.
Pel que fa al món arxiver, el pare Marc, 

juntament amb altres arxivers catalans, 
el 25 de juny de 1985, reunits a la sala 
Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, van aprovar els estatuts i van 
escollir els membres de la primera junta 
directiva de la nostra associació. Eren 
trenta-vuit socis. Ara som prop de vuit-
cents.
Des d’aleshores va ocupar la  vicepresi-
dència i la vocalia de relacions institucio-
nals i va formar part de les juntes presidi-
des per Joan Cabestany, Ramon Alberch, 
Josep Matas, Mariona Corominas, Joan 
Boadas i Joan Antoni Jiménez.

Al pare Marc

Patrícia Lloveras
Vicepresidenta de la junta de l’ AAC  2005- 2013

In memoriam
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Al pare Marc tots el coneixíem com l’ar-
xiver de Montserrat, però, també, volem 
destacar el seu paper compromès amb la 
cultura catalana des de sempre. Primer 
durant la dictadura, en què es va relaci-
onar amb molts polítics antifranquistes, 
i a partir de la tancada d’intel·lectuals a 
Montserrat, el desembre de 1970, parti-
cipà amb els preparatius de la constitu-
ció de l’Assemblea de Catalunya.
L’any 1974 s’encarregà de la coordinació 
de les gestions per a la creació del Centre 
d’Estudis Catalans a la Universitat de la 
Sorbona(Paris), del Consell d’Administra-
ció del qual va formar part.
L’any 2000, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya li va concedir la Creu de 
Sant Jordi.
A l’Assemblea General de l’Associació 
de l’any 2013, el pare Marc ja va anun-
ciar que es retirava de la junta. Durant 
el sopar de gala del darrer Congrés 
d’Arxivística de Catalunya, celebrat a 
Barcelona el maig de 2013, l’Associa-
ció d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya li va retre l’homenatge que 
li corresponia: unes sinceres paraules 
d’agraïment, un brindis de tots els as-
sistents en peu, un llarg aplaudiment 
i el regal de l’àlbum de fotografies dels 
actes en què ell havia participat.
Pare Marc, moltes gràcies per la seva 
col·laboració professional amb l’Associ-
ació al llarg d’aquests vint-i-vuit anys.
Quin record en tenim? Doncs, no és un 
sinó molts. Són molts perquè vàrem 
compartir vuit anys de junta i això vol dir 
moltes tardes comentant experiències, 
debatent temes i d’altres qüestions, que 
molts de vosaltres també vàreu viure. Ell 
podia relacionar qualsevol fet  amb una 
vivència viscuda. 

Recordo, durant la celebració del Congrés 
a Lloret de Mar, la visita pels magnífics 
jardins de Santa Clotilde i el pare Marc 
agafat del meu braç mentre intentàvem 
arribar al cim mentre m’explicava tota 
mena d’històries d’amics i coneguts que 
tenien relació amb la Costa Brava. Sem-
pre respectuoses, sempre interessants, 
les històries.
De les darreres reunions de junta,  tinc un 
record especial quan el portava en cotxe 
a Montserrat: les intrigues polítiques ac-
tuals i la guerra civil espanyola eren els 
seus temes preferits per explicar durant 
el viatge.

I per últim, sempre tindré present la seva 
imatge de l’última visita que li vàrem fer 
a Montserrat fa uns mesos, quan ens va 
dir que sovint es mirava l’àlbum de foto-
grafies que li havíem regalat. Les imat-
ges d’una part de la seva llarga vida, de 
tots els que havien participat en juntes 
directives de l’Associació i d’altres socis, 
de tots tenia un bon record, un comentari 
adient, una anècdota. Memòria privilegi-
ada!
Gràcies per la seva amistat, el seu bon 
fer, els seus comentaris precisos, intel-
ligents. Ha estat un autèntic plaer haver 
tingut un company de junta com vostè.

Curs “Avaluació de documents electrònics”

Montserrat Flores

Destaquem

El dia 5 de novembre l’AAC-GD va or-
ganitzar a Lleida el curs “Avaluació de 
documents electrònics”. El professor 
Jordi Serra Serra va situar el tema dins 

del context canviant dels documents 
electrònics (amb realitats com la seva 
naturalesa complexa) i amb el qüestio-
nament de si l’avaluació continua essent 

aplicable tal com l’hem entès fins ara o 
si, més aviat, cal lligar-la directament a la 
reenginyeria de processos.
Tenint en compte que els documents 

Comunicat de condol de l’AAC-GD sobre la mort de pare Marc Taxonera i entrevista 
a Lligall
http://www.arxivers.com/index.php/component/k2/item/274-comunicat-de-
condol-per-la-mort-del-pare-marc-taxonera
Butlletí de l’AAC-GD número 90, amb la secció ”De l’Arxiu a l’Arxiver” dedicada al 
pare Marc Taxonera
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/butlleti-informatiu-
de-l-associacio-d-arxivers-1/77-butlleti-90-1/file

Autora: Àngels Bernal

http://www.arxivers.com/index.php/component/k2/item/274-comunicat-de-condol-per-la-mort-del-pare-marc-taxonera
http://www.arxivers.com/index.php/component/k2/item/274-comunicat-de-condol-per-la-mort-del-pare-marc-taxonera
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/butlleti-informatiu-de-l-associacio-d-arxivers-1/77-butlleti-90-1/file
http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/butlleti-informatiu-de-l-associacio-d-arxivers-1/77-butlleti-90-1/file
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electrònics necessiten una conservació 
activa (tendeixen inevitablement a de-
gradar-se o esdevenir inaccessibles si no 
els apliquem polítiques de conservació), 
l’avaluació esdevé la porta d’entrada a la 
preservació digital. No es tracta d’avalu-
ar per a suprimir els documents que ja no 
tenen valor, sinó d’avaluar per a protegir 
els que en continuaran tenint i, alhora, 
estalviar les grans despeses que com-
portaria conservar documents que no se-
ran necessaris. Deixem de veure el docu-
ment electrònic com un tot íntegre i ens 
veiem obligats a preguntar-nos quines 
són les propietats significatives que 
haurem de conservar: el contingut i les 
característiques formals essencials. En 
definitiva, es tracta de canviar la pregun-
ta “quins documents cal eliminar?” per 
“quins components de quins documents 
cal preservar i en quines condicions?”. 
Cal canviar també altres aspectes: ava-
luar-los més aviat (en la fase del disseny 
de processos), localitzar els múltiples 
propietaris que poden tenir els múltiples 
components d’un sol document, confir-
mar que els documents han mantingut la 
cadena de custòdia que en garanteix l’au-
tenticitat i controlar periòdicament que 
els documents de conservació a llarg ter-
mini mantenen els requisits de referència 
d’autenticitat. I, sobretot, no entendre’ls 
com un ens aïllat, sinó avaluar-los en el 
seu context, ja sigui una xarxa local o un 
gestor documental. Cal preveure tam-
bé les característiques específiques de 
l’avaluació de les bases de dades (que de-
pendran de si són actualitzables o només 
incrementals, i que per tant es preserva-
ran a partir de captures periòdiques o bé 
fent registres històrics de modificacions) 
i dels continguts que es troben, per exem-
ple, a les pàgines web i a les xarxes socials 
(amb el problema afegit de la propietat 
d’allò que publiquem nosaltres mateixos).

La primera sessió virtual
Aquest curs va tenir una característica 
especial. Per primera vegada, diversos 
dels assistents el vam poder seguir a 
distància, amb una connexió virtual que 
permetia veure des de casa allò que es 
projectava en pantalla i escoltar el so 
que captaven els micròfons de la taula, 
principalment les explicacions del pro-
fessor. L’opció triada incorporava un xat 
entre els participants a distància, amb el 
professor i amb la pantalla de la sala.
Personalment va resultar una experièn-
cia molt positiva, perquè va permetre 
que hi assistíssim persones que no ens 
hauríem pogut desplaçar aquell dia a 
Lleida.
El fet de veure a la pantalla de l’ordinador 
només el powerpoint que usava el pro-
fessor ens portava a concentrar-nos en 
els continguts, i el xat garantia el mante-
niment tècnic de la connexió i permetia 
la participació a través de preguntes i 

comentaris (que van ser més aviat es-
cassos). 
Tot i que caldria millorar aspectes con-
crets (garantir que arribés el so de la sala 
per poder seguir els debats, i distribuir 
prèviament els materials als assistents 
virtuals per reforçar la seguretat), ani-
mo els organitzadors a aplicar la doble 
participació presencial i virtual a més 
cursos, perquè ampliaria l’espectre pos-
sible d’assistents. És cert que el vessant 
interpersonal i col·laboratiu dels cursos 
desapareix quan no hi ha assistència físi-
ca, però davant les dificultats de trasllat 
des del lloc de residència o feina, la com-
paginació amb la vida personal o familiar 
en l’estona dels desplaçaments, i els en-
trebancs que posen algunes empreses 
per a autoritzar l’assistència, el format 
virtual és una bona alternativa per a arri-
bar a moltes més persones que desitgen 
seguir la formació. 

Memòria 2014 del Grup de Treball de Documents i Arxius 
d’Empresa

Arnau Guardiola Ponti

Des del Grup de Treball de Documents 
i Arxius d’Empresa de l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents 
de Catalunya (AAC-GD) el 2014 hem 

realitzat un seguit d’activitats on hem 
pogut conèixer el funcionament de dos 
gestors de documents, el Documentum 
i l’Alfresco. Paral·lelament hem 

participat en la Jornada d’Experiències 
Professionals al Sector organitzada per 
l’Alberto Biarge de Vidimus, SL dins de 
les Pràctiques i Inserció Professional 
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del Màster en Arxivística i Gestió 
de Documents de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED).

Documentum i Alfresco, dos gestors 
documentals, tres visions
Amb la Gemma Gutierrez hem vist com 
s’ha implementat Documentum, com a 
eina de gestió documental i tramitació 
d’expedients de contractes per a una 
multinacional catalana del sector 
farmacèutic amb filials a diferents 
països. El Departament de Gestió 
Documental gestiona l’arxiu legal de 
totes les societats del grup amb les 
escriptures, els llibres d’actes i llibres 
d’accionistes, els informes d’auditors i 
els contractes, principalment. El sistema 
permet parametritzar els permisos 
d’accés combinant dos paràmetres: 
companyia i àrea, ja que l’eina inclou 
els expedients de totes les societats 
del grup. Cada usuari té definit un rol 
depenent del seu lloc de treball i de la 
responsabilitat. Actualment treballen 
amb els rols de visualizer, introducer, 
responsible, main-responsible, reviewer, 
approver i coordinator. A la sessió vam 
veure com es fa la tramitació dels 
expedients de contractes i els fluxos 
de treball (workflow) d’un expedient 
des de la creació fins a l’expiració. Així, 
a tall d’exemple, vam veure com el flux 
de treball de creació d’expedients de 
contractes consta de diferents tasques 
realitzades per diferents persones 
depenent del seu rol i com va canviant 
d’estatus depenent del punt del flux de 
treball: draft, pending review, reviewed, 
pending approval, approved, effective i 
cancelled. Paral·lelament, la Fina Solà, 
de l’Arxiu General de la Diputació de 
Barcelona, ens va convidar a una jornada 
on vam poder veure el funcionament de 

Documentum i com s’està implementant 
des de l’Arxiu General de la Diputació de 
Barcelona. 
Amb Albero Biarge, de Vidimus, hem 
pogut conèixer una petita presentació 
de l’Alfresco. L’Alfresco és un ECM 
(Enterprise Content Managemet o gestor 
de continguts empresarials). És un 
sistema d’administració de continguts 
de codi font lliure, desenvolupat en 
Java i basat en estàndards oberts i 
escalable. Al darrere de tota aquesta 
arquitectura trobem un gestor 
documental desenvolupat des de la 
perspectiva de l’arxivística anglosaxona. 
Així, per a Albero Biarge “de forma directa 
o indirecta, amb Alfresco, es poden 
respectar els principis de l’arxivística. 
L’Alfresco proporciona eines per a portar 
a terme alguns dels processos més 
significatius de la professió”. La sessió 
va permetre veure com Vidimus utilitza 
l’Alfresco, no només per a gestionar 
els seus documents, sinó també per a 
col·laborar, de forma segura i eficient, 
amb alguns dels seus clients i proveïdors 
i integrar aquesta col·laboració a la seva 
gestió de documents.

Acords adoptats a les reunions
1. Planificar estratègies de comunicació 
de possibles cursos de formació per 
a donar a conèixer la nostra professió 
sobretot externament: cambres de 
comerç o col·legis professionals, per 
exemple. Pel que fa a les propostes 
de formació acordem que seria molt 
interessant fer algun curs de formació 
relacionat amb la gestió de bases de 
dades, ja sigui MySQL Server, SQL Server, 
Oracle o SAP. Paral·lelament surten 
idees de formació relacionades amb la 
Llei de la transparència i de la propietat 
intel·lectual.
2. Proposar que els horaris dels cursos de 

formació de l’AAC-GD siguin els divendres 
o, si s’escau, els dissabtes.
3. Estudiar opcions per a accedir a l’oferta 
de formació de la Subdirecció General 
d’Arxius i Museus de la Generalitat de 
Catalunya. Actualment, com a arxivers 
de fora de l’àmbit públic no hi podem 
tenir accés.
4. Instar que es creï un espai al web 
de l’AAC-GD per a comunicar temes 
relacionats amb els arxius d’empresa. 
La destrucció, com organitzar un arxiu, el 
tractament dels documents electrònics 
o la conscienciació en seguretat podrien 
ser una mostra.
5. Fomentar els contactes per a trobar 
professionals del sector privat, ja sigui 
mitjançant jornades com la que va 
organitzar Alberto Biarge de Vidimus, SL 
a l’ESAGED i de la qual ja es va publicar un 
article en aquest mateix butlletí el passat 
mes d’abril de 2014 (Butlletí 114).
6. Instar que en cas de licitacions 
caldria incloure requisits d’incorporar 
professionals de l’arxivística-gestió de 
documents dins de les empreses que 
optin a la licitació.
7. Amb l’Esther Garcia, responsable de 
l’Arxiu Central de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i membre 
del grup, debatem que una documentació 
relacionada amb els fulls de feines fetes 
a l’exterior es podrien eliminar al cap de 
poc temps i la documentació relacionada 
amb l’escaleta de programació amb 
les possibles correccions s’hauria de 
conservar més temps. Aquesta consulta 
és per unes sèries documentals sobre 
l’avaluació de les quals estan treballant 
a l’Arxiu Central de la CCMA i en cap cas 
és vinculant.

El passat 2 de desembre va tenir lloc 
la visita tècnica a l’Arxiu del Parlament 
de Catalunya, la sisena de les visites 
guiades que ha organitzat aquest any 
l’AAC-GD, amb l’objectiu de compartir 
coneixements i treballar en xarxa 

(networking) entre els professionals del 
sector.
La visita comença amb un recorregut 
pels salons del Parlament i una xerrada 
a l’hemicicle, a càrrec de la Unitat de 
Visites, sobre la història i el funcionament 

de la institució. La Mariona Corominas i la 
Blanca Martínez, arxiveres del Parlament 
i amfitriones de la visita, ens mostren 
les instal·lacions de la biblioteca i 
l’arxiu, on podem veure alguns dels 
dipòsits que custodien la documentació 

Visita guiada a l’Arxiu del Parlament de Catalunya

Carla Meinhardt
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parlamentària i administrativa. 
Però el plat fort de la visita és la 
presentació sobre les singularitats 
pròpies de l’Arxiu del Parlament i els seus 
projectes arxivístics més recents.
Els fons parlamentaris –detallats a 
l’enllaç adjunt– reben un gran volum 
de consultes, tant de diputats que 
necessiten antecedents legislatius com 
de ciutadans. Tot i que el Parlament 
treballa amb expedients en paper, 
electrònics i híbrids, totes les consultes 
es responen amb documents electrònics 
o digitalitzats. En aquest sentit, s’ha 
impulsat la digitalització i la consulta a 

través de la base de dades del Sistema 
d’Informació de l’Activitat Parlamentària 
(SIAP), d’accés obert a través d’Internet 
i alimentada pel registre general, els 
departaments parlamentaris i l’arxiu, que 
hi assigna els descriptors corresponents. 
El SIAP no només facilita la consulta 
d’informació, sinó que fomenta la 
transparència i permet la producció 
documental.
L’assignació de descriptors es fa 
mitjançant el vocabulari controlat del 
tesaurus del Parlament (Eurovoc amb 
desenvolupament propi), sense el 
qual la consulta parlamentària seria 

gairebé impossible, ja que la majoria 
de títols de lleis no són suficientment 
significatius.
El Gestor d’Imatges –un programari 
propi que funciona amb Oracle– permet 
gestionar la producció fotogràfica del 
Parlament i la seva cerca i recuperació. 
Actualment incorpora unes tretze 
mil imatges, tant electròniques com 
digitalitzades. A diferència d’altres 
gestors, la descripció comença a les 
oficines, on els mateixos fotògrafs i 
usuaris informen unes metadades 
mínimes que posteriorment valida i 
completa l’arxiu. El gestor s’organitza per 
reportatges, classificats segons el QdC. 
Els descriptors s’informen a nivell de 
reportatge i fotografia, i les metadades 
proporcionen un elevat grau de detall. 
El gestor també permet administrar 

Autora: Olga Tàpias

Detall del gestor d’imatges del Parlament de 
Catalunya
Font: Parlament de Catalunya 

Dipòsit de la documentació parlamentària, 
equipat amb control informatitzat de T/H i gas 
FM-200 contra incendis
Autora: Carla Meinhardt
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els drets de les fotografies i les dades 
de contacte dels fotògrafs, alhora que 
genera tres tipus de resolucions per a 
cada una de les imatges.
En relació amb l’administració electròni-
ca i la gestió de documents electrònics, 
l’autenticitat de la documentació que 
circula entre el Parlament i el Govern 
queda garantida per un canal de comu-
nicació segur i certificat, basat en un 
sistema de confiança mútua entre amb-
dues entitats que permet substituir l’ús 
de la signatura electrònica. També s’han 
automatitzat alguns aspectes de la co-
municació amb els diputats i els grups 
parlamentaris, com les sol·licituds de 
pròrroga o la gestió de les esmenes a 
l’estat de les despeses del Projecte de 

llei de pressupostos. Es tracta d’eines 
que simplifiquen els procediments es-
mentats, en milloren l’eficiència i eli-
minen tant el paper com l’error humà, 
utilitzant la mateixa interfície que el 
gestor d’imatges amb què els usuaris 
ja estan familiaritzats. Finalment, la 

comunicació amb els ciutadans s’esta-
bleix a través del projecte Escó 136.
Durant la visita, que s’allarga més 
enllà del temps previst, les amfitriones 
responen molt amablement a totes les 
preguntes del grup, que es mostra molt 
interessat i participatiu.

L’Arxiu del Parlament de Catalunya i els seus fons documentals
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/
temes/arxius_i_gestio_documental/arxius_del_sistema/arxiu_del_parlament_de_
catalunya/
El tesaurus del Parlament de Catalunya
http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/tesaurus
La base de dades del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP)
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap

El 27 de novembre de l’any que acabem 
de deixar enrere se celebrà, a la seu de 
l’Associació, el curs “Com aplicar els 
requeriments de gestió documental a 
l’e-administració. Estratègies i solucions 
pràctiques”. Fou impartit per la consulto-
ra independent Carlota Bustelo, la qual 
es basà sobretot en la Llei 11/2007 i les 
NTI, amb la Llei 30/1992 com a marc. 
Bustelo apostà per la gestió de 
documents com un continuum, davant de 
la tradicional visió del cicle de vida, ja que 
aquesta no s’adapta gaire bé a la gestió 
dels documents electrònics. Defensà 
que l’adaptació legislativa consisteix a 
rebre els documents electrònics dels 
ciutadans, treballar-hi internament, fer-
los accessibles als ciutadans, realitzar-
ne còpies, intercanviar-los amb la resta 
d’administracions i conservar-los amb 
garanties.  
A partir d’aquí dissenyà un circuit 
documental que li permeté explicar com 
s’ha d’actuar en cada procés: entrada, 
tramitació, arxivament i accés i sortida. 
Quant a la primera, la seu electrònica 
regula la presentació de documents per 
part dels ciutadans, amb la signatura 
corresponent. La digitalització dels 
documents arribats en paper –sempre 
garantida– possibilita obtenir còpies 

autèntiques i eliminar l’original en paper. 
Cal, per tant, que el document estigui 
signat per un funcionari o amb un segell 
d’òrgan. 
La tramitació comença amb la recepció 
dels documents des del registre i la 
seva inclusió en un repositori digital. 
Si es tracta d’un document intern, es 
decideix una estratègia de gestió: quan 

es captura, en quina tecnologia i format, 
i quin tipus de signatura ha de portar. 
Per això és important la capa de serveis, 
que s’utilitza per a crear-los i consultar-
los. Després es formen els expedients, 
contextualitzats amb les ínclites 
metadades i tancats amb un índex 
electrònic. És necessari determinar 
el model de gestió que cal implantar 

Curs “Com aplicar els requeriments de gestió documental a
l’e-administració. Estratègies i solucions pràctiques”

Roger Mirabent 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/arxius_del_sistema/arxiu_del_parlament_de_catalunya/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/arxius_del_sistema/arxiu_del_parlament_de_catalunya/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/arxius_del_sistema/arxiu_del_parlament_de_catalunya/
http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/tesaurus
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap
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per establir els criteris d’agrupació i 
contextualització dels documents.     
Pel que fa a l’arxivament, hi ha dues 
tendències contraposades: tenir 
repositoris (un de preservació digital o 
diversos amb funcions) o externalitzar al 
núvol. La disposició continua depenent 

de comissions de valoració, si bé és 
molt pràctic automatitzar-la gràcies a 
les funcions de records management. 
En qualsevol cas, cal preveure les 
conversions de formats (impliquen 
pèrdues segures), les migracions 
(demanen un suport tecnològic molt 
sòlid) i el maleït manteniment de 
signatures (és més senzilla la tendència 
internacional que la garantia ve donada 
pel sistema mateix). 
Finalment, els ciutadans que tenen dret 
d’accés han de poder exercir-lo amb la 
incorporació dels documents a les seus 
electròniques durant el tràmit i després. 
Les notificacions electròniques són 
documents que tenen el consentiment 

del ciutadà i un registre d’accés. I 
l’obtenció de còpies en paper no ha de 
suposar un camí paral·lel en la gestió 
documental. 
En suma, fou un curs molt instructiu, 
però hagués estat millor amb la 
realització d’una part pràctica, sovint 
aclaridora en la matèria. D’altra banda, 
tinc la percepció que sempre s’apunta a 
l’ideal en les activitats de formació sobre 
la gestió de documents electrònics, un 
món platònic molt diferent de la realitat 
econòmica de moltes administracions i 
empreses. Deu ser culpa de l’avançada 
Llei 11/2007 i, com gairebé tot, de la 
persistent crisi.  

El passat dissabte 8 de novembre de 
2014 a les 11 hores va tenir lloc la cin-
quena de les visites guiades a arxius que 
impulsa l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya, en aquest 
cas amb l’objectiu de conèixer l’Arxiu del 
Banc Sabadell. La visita, amb caràcter 
tècnic i amb una durada de tres hores, va 
tenir una molt bona acollida i assistència 
de públic.
L’activitat es va estructurar en dues 
parts: una primera dedicada a la presen-
tació dels orígens del Banc Sabadell, i 
una segona destinada a mostrar les ins-
tal·lacions de l’Arxiu del Banc Sabadell.
En relació amb la primera part, l’expli-
cació va ser a càrrec de Manel Camps, 
director de l’Àrea de Gestió de la Informa-
ció Corporativa del Banc Sabadell, que va 
realitzar una aproximació a la història del 
Banc Sabadell mitjançant un recorregut 
pels seus llocs més emblemàtics: l’edi-
fici històric del Banc Sabadell, la seu del 
Gremi de Fabricants de Sabadell, l’edifici 
modernista de la Caixa Sabadell i l’antiga 
Escola Industrial de Sabadell. Així ma-
teix, entre les fites històriques més im-
portants del Banc Sabadell va destacar 
la fundació de l’entitat bancària, el 31 
de desembre de 1881, per un col·lectiu 
de 127 empresaris i comerciants de Sa-
badell amb la finalitat de finançar la in-
dústria local i proveir-la de matèries pri-
meres (llana i carbó) en condicions més 

favorables; l’any 1907, amb el comença-
ment d’una nova etapa per la liquidació 
dels negocis no bancaris i l’enfocament 
de la seva activitat cap a la banca comer-
cial; el 1953, quan els accionistes, amb 
l’objectiu de preservar la independència 
de l’entitat constitueixen un pacte de 
sindicació de les accions; el 1965, amb 
l’inici de la seva expansió territorial, i el 
2001, en què el Banc Sabadell comença 
a cotitzar en borsa.
La segona part de la visita va tenir com a 
finalitat visitar les instal·lacions de l’Ar-
xiu del Banc Sabadell, situades a Polinyà, 

a les quals ens vàrem desplaçar amb un 
autobús privat finançat per l’entitat ban-
cària.
En primer lloc, Joan Brugués, director de 
l’Arxiu Administratiu del Banc Sabadell, 
ens va mostrar l’impressionant dipòsit 
de documentació, de 12.500 m² i 11 m 
d’alçada. Així mateix, ens va explicar, que 
gràcies al seu personal i a un rigorós sis-
tema d’informació, l’Arxiu Administratiu 
respon a un extraordinari volum de con-
sultes diàries.
Seguidament, Ester Turró, llicenciada en 
Belles Arts i conservadora, ens va as-

Visita a l’Arxiu del Banc de Sabadell

Maria Lluïsa Fernàndez Clarés

Autora: Maria Lluïsa Fernàndez Clarés
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senyalar detalladament les tasques de 
neteja, desinfecció i restauració que està 
realitzant en el fons de llibres antics del 
Banco Gallego, entitat bancària darrera-
ment integrada al Banc Sabadell.

A continuació, Jordi Andreu i Daufí, di-
rector de l’Arxiu Històric del Banc de Sa-
badell (AHBS), i Mercè Marsal, arxivera, 
ens van presentar el projecte de l’arxiu, 
creat l’any 2005 per voluntat directa del 
president del Banc Sabadell, Josep Oliu.  
Els objectius de l’AHBS són disposar d’un 
sistema únic de captura i conservació 
de la documentació històrica del banc; 
establir un espai d’arxiu amb les con-
dicions adequades per a conservar la 
documentació històrica del banc i oferir 
un servei de consulta als seus usuaris 
interns i externs (investigadors); crear 
una exposició permanent que mostri 
l’evolució històrica de Banc Sabadell, i 
facilitar a l’entitat bancària l’explotació 
del seu patrimoni documental i històric. 
Així mateix, cal destacar que tots els 
processos de negoci de l’AHBS s’han ela-
borat seguint les directrius de l’estàn-

dard ISO 15489-1:2001 Information and 
documentation-Records management. 
Amb referència als fons documentals 
que formen part de l’AHBS destaquen, 
per la seva importància, els següents: 
el Banc Sabadell, el Banco Atlántico, el 
Banco Herrero, la Caixa Penedès, la CAM, 
l’Urquijo i el Solbank. Així, l’AHBS ofereix 
unes fonts d’informació fonamentals 
per a la investigació i la recerca no no-
més pel que fa a l’àmbit econòmic finan-
cer sinó també al disseny empresarial, 
la geografia humana o la història de la 
industrialització.
Finalment, cal agrair el temps i gran 
interès mostrat pel personal del Banc 
Sabadell, institució paradigmàtica de la 
solvència econòmica, amb una especial 
sensibilitat per la història i ben arrelada 
al país. 

Autora: Núria Miró Gero Autora: Olga Garcia Cruz

Visita guiada a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

Olga Garcia Cruz

Dissabte 13 de desembre i en el marc de 
les visites guiades als arxius impulsades 
per l’AACGD, es va realitzar la visita a l’Ar-
xiu Històric de la Diputació de Barcelona, 
visita que, tal com estava anunciada, va 
tenir un caràcter divulgatiu i a la qual po-
dien apuntar-se tant professionals com 
amics i familiars. 
El grup format per una dotzena de perso-
nes va començar la visita amb un recor-
regut pel recinte de la Maternitat, acom-
panyats per Joaquim Coll, historiador 
adscrit a Cultura de la Diputació de Bar-
celona, que va fer d’amfitrió en aquest 

itinerari i que va assenyalar que el valuós 
patrimoni arquitectònic d’aquest recin-
te es va crear vinculat a les necessitats 
assistencials i sanitàries de la població 
més desfavorida. Aquest va ser el motiu 
pel qual, entre els anys 1889 i 1898, la 
Diputació de Barcelona va iniciar la cre-
ació de la Casa Provincial de Maternitat 
i Expòsits, de caràcter benèfic, amb una 
distribució dels edificis de manera inde-
pendent seguint els cànons sanitaris 
més avançats d’aquella època. 
En acabar aquest itinerari, vam arribar a 
l’Arxiu Històric que es troba a l’edifici que 

havia estat l’antic pavelló de safareigs i 
bugades de la Casa de Maternitat, adap-
tat a la seva nova funció segons un pro-
jecte de l’arquitecte Norman Cinnamond, 
inaugurat el maig de 1987, i que en el seu 
moment va ser un exemple d’adaptació 
d’un edifici antic a una nova funció, amb 
espais lluminosos amb vistes al parc i zo-
nes de treball diferenciades.
La visita va continuar de la mà de Fina 
Solà, cap de l’Arxiu General de la Diputa-
ció de Barcelona, que va rebre la comitiva 
i amb una petita introducció la va portar 
“a les entranyes de l’Arxiu”, o sigui, als 

Autora: Betlem Martínez
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dipòsits: un recorregut per la història de 
la institució des de la seva creació l’any 
1812 fins avui dia. Per començar, vam 
anar al dipòsit principal, el grup es va di-
vidir en dos torns, i mentre uns baixaven 
a la instal·lació la resta podien veure, a la 
sala de tractament, uns plafons explica-
tius sobre els projectes d’obres que van 
portar a la creació de l’Arxiu en aques-
ta ubicació. A continuació, vam anar al 
segon dipòsit que, a més a més, des de 
l’any 2012 disposa d’una cambra frigo-
rífica per tal de mantenir en condicions 
ambientals òptimes la documentació en 
imatge. Aquesta cambra està composta 
per dos compactes centrals mòbils, amb 
prestatgeries a banda i banda, i disposa 
de quatre columnes de prestatges de 
200 cm d’alçada. El fons fotogràfic cons-
ta actualment de més de quaranta mil fo-
tografies i, tot i que la major part està en 
suport paper, també inclou negatius de 
plaques de vidre i plàstic, i diapositives, 
a més d’imatges en moviment en VHS, 18 
mm, etc. 
Els dipòsits de l’Arxiu General de la Diba 

alberguen prop de set mil metres lineals 
de documentació, estan dotats d’una 
infraestructura adequada amb armaris 
compactes, bona il·luminació, control 
dels factors de temperatura, humitat 
i ventilació, alarmes de fum, sistemes 
antiincendis, controls de plagues per 
empreses especialitzades, i tot plegat 
amb l’accés controlat i només autoritzat 
al personal de l’Arxiu. Tot per a preservar 
i conservar adequadament el patrimoni 
històric de la corporació.
La visita va continuar a la sala de consul-
ta, on s’exposava una petita mostra de 
documents: el Llibre d’Actes del Ple de 
1812 amb la sessió de constitució de la 
Diputació de Catalunya, ja que aleshores 
era una província única; els expedients 
personals d’alguns insignes personat-
ges, com Narcís Oller o Pompeu Fabra, 
antics treballadors de la institució; les 
Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya i les postaletes d’adhesió i 
suport a aquesta institució; l’expedient 
de Marià Vallés, arxiver de la Diputació 
Provincial de Barcelona (1893-1918), o 

el Reglament interior de la Diputació Pro-
vincial de 1884, en què es fa menció de la 
figura del subarxiver.
A continuació, una selecció de fotogra-
fies d’alguns fotògrafs de reconeguda 
trajectòria com Díaz Vigo, Domínguez 
o un àlbum de Brangulí amb fotos dels 
serveis funeraris.  I en acabar, tots amb 
ulleres de visualització en 3D per a veure 
les imatges d’Emili Juncadella (1885-
1936), que  tenia dues aficions princi-
pals: els viatges i la fotografia amb la 
seva càmera estereoscòpica. 
Finalment, ens vam fer una fotografia 
de grup a la porta de l’Arxiu per recordar 
aquest dia. Aquesta imatge, i unes quan-
tes més les podeu veure al recentment 
estrenat Facebook de l’Arxiu i a la pàgina 
web de la Diba.
I un últim apunt, aprofitant els avantat-
ges de les xarxes socials, aquesta visita 
es va poder seguir en directe, ja que la 
Betlem Martínez la va anar piulant a Twit-
ter, i al Facebook de l’Arxiu es va fer una 
entrada de la notícia de la visita a l’inici i 
al tancament.

La proposta

Fins el 28 de febrer de 2015, l’Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona presenta l’exposició 
“El daguerreotip: l’inici de la fotografia”, 
amb motiu del 175è aniversari de la pri-
mera fotografia.
L’aparició de la tècnica fotogràfica a 
la ciutat de Barcelona i a l’Estat espa-
nyol es va produir el 10 de novembre 
de 1839, pocs mesos després de la 
presentació de l’invent a l’Acadèmia de 
Ciències de França, a la ciutat de París. 
Els protagonistes d’aquesta història, 
personatges eminents de l’àmbit cientí-
fic de l’època, van posar en marxa una 
manera de mirar i una innovació en la 
forma de capturar la realitat, seguint les 
directrius que els manuals de Louis J. M. 
Daguerre oferien. 

Mentre que el daguerreotip resultant de 
la primera sessió fotogràfica realitzada 
al pla de Palau —en un acte divulgat per 
mitjà de fulls volants i amenitzat amb 
una banda municipal— resta encara 
il·localitzable (malgrat l’esperança que 
realment algú l’hagi sabut guardar), des-
prés del sorteig a què va ser sotmès i que 
va guanyar la butlleta número 56, la tèc-
nica del daguerreotip ha deixat múltiples 
exemples. Si bé les primeres imatges, fe-
tes sota els auspicis de la Reial Acadèmia 
de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, 
van ser daguerreotips escènics, les que 
han perdurat de manera majoritària són 
els retrats de personatges, que il·lustren 
l’aplicació de la nova tècnica al desenvo-
lupament d’una nova indústria. 

Malgrat la socialització de la imatge que 
va comportar la tècnica fotogràfica, en 
un primer moment no tothom hi va poder 
accedir, pel cost que representava, el 
qual va anar minvant a mesura que nous 
retratistes s’instal·laven a la ciutat. La 
presència d’aquesta tipologia fotogràfica 
dins els fons de l’Ajuntament de Barcelo-
na es deu a la donació de particulars. Cal 
lloar també la tasca de col·leccionistes 
com Frederic Marès, que, entre moltes 
altres coses, va aconseguir aplegar un 
conjunt important de daguerreotips i 
va crear un dels grups de daguerreotips 
més cobejat (i que va ser objecte d’una 
exposició concreta l’any 2003, junta-
ment amb altres materials fotogràfics 
del museu). 

Exposició “El daguerreotip: l’inici de la fotografia”

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

https://www.facebook.com/ArxiuDiputacioBarcelona
http://www.diba.cat/web/arxiu
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L’obra d’autors que van treballar a Bar-
celona com Napoleon, Albareda, Franck 
i Wigle, Lorichon i Munné, a més d’obres 
d’autor desconegut, és present en els 
fons dels arxius. En el cas dels fons que 
conserva l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
els daguerreotips corresponen a fons pri-
vats i a adquisicions fetes en els darrers 
anys i encaminades a salvaguardar el 
patrimoni que va conformar l’origen de la 
trajectòria fotogràfica de la nostra ciutat. 
Entre els daguerreotips que conformen 
la col·lecció municipal, trobem exemples 
d’aquesta diversitat de presentació: cap-
ses amb pells gofrades, marcs de guix 
pintat, capsetes ovalades folrades amb 
velluts o teles, o daguerreotips col·lo-
cats en senzills marcs de paper. Un altre 
dels productes que va triomfar en l’elabo-
ració de capses entre el 1855 i el 1865 
fou el termoplàstic: amb aquest material 
semblant a la baquelita es feien les Uni-
on Cases, una tipologia que ha merescut 
atenció tant per la capsa com pel contin-
gut. D’altra banda, exemplars emmarcats 
en la categoria de joies, capses de toca-
dor o altres utensilis encara no es troben 
a les nostres col·leccions. 
La nova tècnica fotogràfica no només ar-
ribà a Barcelona: els fotògrafs ambulants 
passejaren per altres indrets, i desperta-
ren la curiositat de molts esperits inqui-
ets. És el cas de la família Blanxart, de 
Sant Joan de les Abadesses, un membre 
de la qual adquirí un complet laboratori 

de daguerreotípia per a la realització de 
les noves imatges. Aquest laboratori fou 
cedit a l’AFB l’any 2010 per a la seva con-
servació i estudi. 
El laboratori ha passat per un procés de 
restauració per deixar-lo en condicions 
per a la seva exhibició i per a la seva 
conservació definitiva. La caixa de fusta 
on es guarda l’utillatge conté diversos 
daguerreotips, una càmera de caixó llis-
cant, amb el seu suport per al trespeus, 
dos xassís amb els seus adaptadors, tres 
capses per guardar plaques, estris per 
polir les plaques, amb la capsa de pedra 

tosca, dues capses de sensibilització al 
iode i al brom amb reductors, diverses 
capsetes per a productes químics, una 
capsa pel al revelat al vapor de mercuri 
amb la làmpada d’alcohol, i diversos pig-
ments per acolorir els daguerreotips. 
Per completar la presentació del proce-
diment inventat per Louis J.M. Daguerre, 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha encar-
regat als fotògrafs Martí Llorens i Rebec-
ca Muttel la realització, amb la tècnica 
del daguerreotip, d’una fotografia actual 
del pla de Palau, on tingué lloc, el 10 de 
novembre de 1839, la primera fotografia 
de la ciutat i de l’Estat espanyol. També 
s’ha produït un audiovisual que recull 
imatges de la realització de l’encàrrec al 
pla de Palau, i que es presenta a l’expo-
sició. 
El daguerreotip va significar l’inici de l’art 
i la tècnica fotogràfica a Barcelona, i en 
la celebració del 175è aniversari del seu 
descobriment, la presentació al públic 
dels exemplars que conserven les diver-
ses col·leccions municipals té la volun-
tat de ser un homenatge a la tècnica i als 
seus creadors, i de difondre un patrimoni 
molt ric i, alhora, força desconegut. 
L’exposició es completa amb la publica-
ció d’un catàleg, amb un text de la histori-
adora de l’art M. Santos García Felguera i 
de l’arxiver Jep Martí sobre la història del 
daguerreotip a casa nostra.

Retrat de nena, 1842-1860. AFB. Desconegut

Retrat Eduard Coll, 1844. AFB. Desconegut
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Quan explico a què em dedico, tasca que 
repeteix sovint tothom a la professió, tinc 
un parell de frases que a base de repe-
tir-les han acabat sent recurrents al dis-
curs, i no perquè per sort o per desgràcia 
dels meus interlocutors vulgui abreujar la 
conversa. Una d’elles és que he estat afor-
tunat perquè sempre he treballat a llocs 
interessants, el que resulta injust amb la 
professió, no per incert, sinó perquè dóna 
a entendre que es tracta d’una singulari-
tat. 
La meva entrada al món dels arxius va 
ser el 2002, quan la UAB va demanar es-
tudiants del doctorat d’Història per anar a 
treballar a l’Arxiu General Militar de Guada-
lajara. Jo tenia vint-i-dos anys i portava un 
trimestre als estudis de tercer cicle, per 
lliure, sense beca i sense esperança de 
tenir-ne, i perquè m’havia semblat la con-
tinuació lògica d’una carrera que m’havia 
passat com un sospir. I l’oferta era interes-
santíssima: s’enviaven cinc investigadors 
a resoldre expedients d’antecedents de 
represaliats de la postguerra que tenien 
dret a una compensació econòmica de la 
Generalitat, que cobria els supòsits que 
la de l’Estat havia deixat de banda. En re-
alitat, ens vam integrar a l’equip de l’Arxiu, 

tot i que només ens encarregàvem d’expe-
dients catalans. En total ens hi vam pas-
sar un any i escaig. 
L’experiència va ser fantàstica, i qui em 
conegui me n’haurà patit les batalletes, 
però quan vaig tornar a casa vaig trobar 
una feina de mitja jornada i vaig tornar 
als estudis de tercer cicle. Durant aquell 
curs dues persones em van recomanar el  
Graduat Superior de l’ESAGED: la professo-
ra Montse Jiménez Sureda i l’Àngel Soler, 
l’arxiver de Cerdanyola, la meva ciutat, 
a qui, per cert, no he tornat a veure. M’hi 
vaig decidir a darrera hora, vaig demanar 
un crèdit d’estudis i l’endemà em matricu-
lava. Vist en perspectiva, suposo que quan 
vaig entrar a l’ESAGED jo ja em creia tot un 
arxiver format i amb experiència.
La meva formació la va arrelar l’escola –
penso en el Mauri, el Pagarolas i en més 
persones–, i pel que fa a l’experiència, en-
cara no sabia tota la que em faltava i em 
faltarà. 
En deu anys he treballat en arxius privats 
–pocs–, i públics, de l’Administració ge-
neral de l’Estat, catalana i local, en arxius 
històrics i en gestió documental; he estat 
auxiliar, tècnic mitjà, arxiver, consultor 
i director tècnic –i no necessàriament 

en aquest ordre–, becari, autònom, pla 
d’ocupació, (sub)contractat i interí. En 
períodes: dos anys amb una beca al Liceu, 
set mesos al més desconegut dels grans 
arxius catalans (l’intermedi militar de Na-
varra, Aragó i Catalunya, a la caserna del 
Bruc), uns altres sis en una nau industrial 
per a Dos Punts, un any i mig al Museu Ma-
rítim (on ja havia fet el Practicum), quinze 
mesos al SOC, nou al Consorci d’Educació, 
tres a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament 
de Barcelona i dos anys i mig a la Fundació 
Joan Miró, on encara resisteixo.
He tingut despatx, amb foto del rei inclo-
sa, i he conegut tota mena de soterranis 
i d’oficines. He treballat sol, acompanyat, 
amb equips bons i dolents, amb fons pe-
tits i amb magatzems de pallets. Sé que 
alguna de les bases de dades que he fet 
encara fa servei.
He conegut l’atur i he viscut tots aquests 
anys en la precarietat dels arxivers que 
no hem sabut guanyar o conservar una 
plaça. També he fet un aprenentatge dels 
que costen de pair: que la seguretat d’un 
interinatge s’ha de batallar fins al darrer 
moment i que es pot perdre en un partit 
per punts. He vist companys millors que 
jo en pitjor situació. I en conec un grapat 
que intenten obrir-nos a tots els arxius del 
sector privat a base de cor i fetge, i sols. 
He “tingut” fongs, tèrmits, goteres i co-
loms. D’alguna manera m’he sentit part 
dels mons de l’òpera, de la marina mer-
cant i de l’art contemporani, tan aliens a 
mi. He descobert cartes del 39 del presi-
dent Companys en una porteria ronyosa 
de Buenos Aires. 
I tota aquesta reiteració de primeres per-
sones del singular del verb haver no és per 
un atac d’egocentrisme ni una referència 
velada a cap monòleg famós, és perquè 
estic segur que la majoria de nosaltres ha 
conegut bona part d’experiències anàlo-
gues a les explicades (i per tant, s’ha avor-
rit amb el relat): la nostra és una professió 
singular.
Dues o tres línies sobre Arxivers sense 

De l’arxiu a l’arxiver

Pedro Alberto Larrègle Gilabert
Arxiver per compte propi

Autor: Pere Pratdesaba
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Sessió 10/2014
•Liquidació del pressupost de 2014 i 
presentació de l’avantprojecte de pres-
supost del 2015
•Exposició de les actuacions dutes a ter-
me per l’AAC-GD en relació amb la Llei de 
transparència tramitada pel Parlament 
de Catalunya i de les accions previstes 
un cop s’aprovi
•Exposició de les accions que durà a ter-

me l’AAC-GD en relació amb la confecció 
del Llibre Blanc dels Arxius de Catalunya 
•Explicació i aprovació del Pla de Forma-
ció de l’AAC-GD del 2015
•Exposició de les característiques i de 
l’objecte del premi Educació i Arxius 
•Explicació de les modificacions previs-
tes a la web de l’AAC-GD i de les novetats 
relatives a la Vocalia de Comunicació
•Exposició de les novetats relacionades 

amb el Congrés d’Arxivística de Lleida del 
2015
•Seguiment de diverses convocatòries 
laborals
•Avaluació del 2014

Moviments de socis
Altes: 1
Baixes: 3
Canvis de condició: 9

La Junta informa

Fronteres, que ocupa bona part del meu 
temps des del 2007, però sobretot des del 
2011, en què vaig entrar a la Junta. Per mi 
és en part una activitat egoista, perquè 
em permet col·laborar amb companys, ja 
és molt dir sovint, i en funcions noves i di-
ferents, encara que no sempre arribi a tot. 
És l’única ONG on podreu demostrar quina 

pasta d’arxiver sou: us convido a ser egois-
tes i fer-nos costat.  
Una sobre l’arxiu Fundació Joan Miró: un 
cop de sort treballada i una joieta encara 
per a descobrir.
I un o dos darrers “he”. He estalviat noms 
per alleugerir el relat però no vull deixar de 
citar els companys que es van recordar de 

mi en un moment o altre quan ho necessi-
tava: l’Anna Acuña, la Pilar Cuerva, la Conc-
hi Romero, l’Alexis Serrano, la Laura Ureña 
i el Ricard Ibarra, i a dos dels companys (i 
caps) amb qui més he compartit i après: el 
Ricard Pérez Alcázar i la Sara Folch. A tots 
ells i als companys d’AsF, el meu agraï-
ment.
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