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Aquesta serà una editorial miscel·lània. El 2014 va acabar 
de manera frenètica amb l’aprovació de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i amb la 
participació activa de l’AAC-GD en la jornada “Administracions 
Transparents”, organitzada pel Departament de Governació 
de la Generalitat. Com bé sabeu, l’AAC-GD ha estat treballant 
durant un any i mig perquè aquesta llei no s’allunyés definiti-
vament de la nostra tasca professional i que reconegués ade-

quadament la pertinència del nostre coneixement. El 2014 va 
acabar de manera molt intensa, però el 2015 no ha començat 
amb un ritme inferior. Molts han estat els temes tractats per 
aquesta Junta i moltes les reunions ja fetes per començar 
amb força. Preveiem un any intens de canvis, no som gens 
aliens als canvis que com a societat i país podem viure, la pro-
fessió està ben viva i també els viurà d’aprop. No pot ser d’una 
altra manera. Tots els temes que tractem són igualment re-
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llevants perquè hi dediquem una petita reflexió. I encara n’hi 
hauria més, aquest mes de gener potser haguera necessitat 
un butlletí diari! Anem, doncs, a repassar-los.
 
Reunió amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
El dia 9 de gener l’AAC-GD es va reunir amb la directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades per intercanviar opini-
ons i propostes relacionades amb la recentíssima aprovació 
de la Llei de transparència. Un dels elements més evidents de 
la nova llei ha estat la necessitat específica d’una coordina-
ció ben sòlida entre tots els agents implicats en el seu des-
plegament i aplicació. Són moltíssimes les peces que s’han 
d’encaixar, fruit d’anys sense lleis específiques o clares. La 
mateixa Llei d’arxius i documents ha entrat en fase de revisió, 
com a mínim, pel que fa al títol IV, el que era relatiu a l’accés, 
a fi d’adaptar-se a la nova Llei de transparència. La Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha estat respec-
tada i, pensem, revitalitzada en la nova llei. D’igual manera, la 
presència d’arxivers en la nova Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés reconeix aquesta professió com a més que apta per a 
garantir l’aplicació d’aquesta llei. La gestió documental també 
s’ha reconegut com a metodologia de base a l’interior de les 
organitzacions públiques per a controlar i posar a l’abast dels 
ciutadans la documentació pública. Tots aquests elements 
que ens han fet fer una lectura positiva de la Llei de trans-
parència han estat tractats i compartits amb la directora de 
l’APDCAT. Hem sol·licitat que es faci un esforç seriós per a 
enfortir els espais de col·laboració, a ser honestos en el re-
coneixement tècnic de totes les parts, de manera que juristes 
i arxivers puguin treballar amb un objectiu comú. La deguda 
protecció de dades personals no s’ha de veure mai com un 
impediment en l’exercici del dret d’accés a la documentació 
pública. La reunió, per tant, va ser positiva i, a la vegada, ha 
deixat un espai obert de col·laboració mútua entre les dues 
entitats un cop s’han fet palesos objectius comuns. L’APDCAT, 
finalment, s’acabarà adherint durant les properes setmanes a 
la Declaració Universal sobre els Arxius a petició nostra.

Pla Nacional de Fotografia de Catalunya
El dia 16 de gener, i canviant radicalment de registre, vam 
ser presents a la presentació pública del Pla Nacional de Fo-
tografia de Catalunya. La sensació que ens va donar tant el 
document com l’explicació oferta pel conseller no va ser satis-
factòria. Amb franquesa direm que es tracta d’un pla enreves-
sat, extraordinàriament complex i, per la part que ens toca, 
poc curós amb la tasca que els arxius porten fent en matèria 
de captació de fons i col·leccions fotogràfiques, i en relació 
amb la seva conservació i preservació. En si, el Pla reconeix el 
paper dels arxius pel que fa a aquests dos aspectes, però sim-
plement ens fa un copet a l’espatlla i en fa un reconeixement 
quantitatiu. No pot ser que, per una banda, es reconegui que 
d’un total de 35 milions de fotografies censades arreu de Ca-
talunya, 33 milions de fotografies es troben gestionades en 
centres d’arxiu, però, de l’altra, que el màxim exponent per a 
la difusió i posada en valor “nacional” d’aquest patrimoni hagi 

de ser un nou centre de perfil museístic situat a l’explanada 
dels museus de Montjuïc a Barcelona. ¿Disposar d’un 95% del 
patrimoni fotogràfic en els arxius no hauria de ser element 
definitiu perquè fos a l’empara de l’Arxiu Nacional on es creés 
el nou Centre Nacional de Fotografia, i no a redós del MNAC? 
Moltes són les incògnites que ens ha generat el document. 
Per exemple, és molt estrany el pressupost presentat. La part 
més important, 275.000€, es destina a la creació d’un portal 
unificat d’àmbit nacional per a la difusió de les col·leccions 
ja existents i també a la creació d’una “col·lecció nacional”. 
Una dotació de 50.000€ es destina a la creació del nou Cen-
tre Nacional de Fotografia, i una de 60.000€, a impulsar ele-
ments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic cata-
là. Aquesta darrera part semblaria la que s’assignaria als ar-
xius comarcals i a l’Arxiu Nacional, i potser a altres centres no 
especificats d’àmbit municipal, per a la tasca de captació de 
fons, tractament de conservació, neteja de plaques, digitalit-
zació de negatius, descripció contextual, etcètera. Tanmateix, 
els 0€ d’increment pressupostari en el pressupost ordinari de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya per a l’any 2015 fan pensar que 
els trets potser no van per aquí, o que l’Arxiu Nacional no tin-
drà cap paper rellevant en aquesta matèria, o el que ens sem-
blaria pitjor, que els 60.000€ no són diners que s’afegeixen de 
més sinó que simplement han de sortir de la dotació general 
ja assignada, amb la qual cosa caldrà renunciar, per qüesti-
ons estratègiques o “de país”, a altres tasques arxivístiques 
per a prioritzar les derivades del patrimoni fotogràfic. Massa 
incògnites, massa ombres i la sensació que una vegada més 
s’assigna als arxius catalans un paper residual i de ventafocs 
en la difusió de patrimoni català. A més, tot ho volem per al 
2015, any electoral. Veurem!

Congrés de Govern Digital de Barcelona
Els dies 21 i 22 de gener hem participat com a patrocinadors 
en el I Congrés de Govern Digital de Catalunya. Aquest esde-
veniment ha revitalitzat els antics congressos de signatura 
electrònica que s’havien fet fins l’any 2010 i ens ha fet enyo-
rar les jornades Innovadoc que el Departament de Cultura va 
fer fins el 2011 amb notable èxit de participació i dinamitza-
ció del sector de la gestió documental. L’AAC-GD va entendre 
que aquest era un espai estratègic per a fer visible els nostres 
professionals com a agents necessaris en matèria de trans-
parència, accés a la informació, millora dels sistemes de pro-
ducció, reenginyeria de processos, identitat certificable, go-
vern obert, dades obertes, big data... Sí, de tot aquest munt de 
coses, convé dir que darrere del concepte de govern digital hi 
ha una manera determinada d’entendre el món de la nova ad-
ministració i, amb franquesa, també direm que no atén gaire 
els requeriments que des de fa anys fem com a arxivers i ges-
tors de documents. Una de les conclusions més importants 
del Congrés ha estat que tots els conceptes que enumeràvem 
fa un moment simplement constitueixen una nebulosa de bo-
nes pràctiques, noves tecnologies i experts en moltes coses 
que miren d’organitzar-se per a resoldre els mals organitza-
tius i en matèria de productivitat endèmics de l’Administració 
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pública. En tot cas, ser-hi presents ens va servir perquè molts 
dels professionals ens retrobéssim, poguéssim intercanviar 
coneixement amb altres sectors professionals i, sobretot, es 
veiés en aquest col·lectiu alguna cosa més que meres idees, 
fum o portals de transparència miraculosos. Mirarem de conti-
nuar-hi essent presents sempre que s’escaigui, perquè és en 
aquesta arena on ens juguem l’esdevenir de la professió.

XV Congrés d’Arxivística de Catalunya
En el marc del Congrés de Govern Digital vàrem tenir l’oportuni-
tat, el dia 22 de gener, de presentar a tots els assistents inte-
ressats el proper Congrés d’Arxius que celebrarem a Lleida els 
dies 28, 29 i 30 de maig de 2015. Amb el doble lema “Preserva-
ció Digital. Accés Permanent”, vàrem poder explicar dos aspec-
tes fonamentals, que l’accés a la informació pública de qualitat, 
autèntica i fiable està lligat clarament a la gestió documental i 
que la preservació digital serà l’àrea d’interès que permetrà que 
aquest accés sigui permanent a curt, mitjà i llarg termini per a 
la documentació en format digital. Tant el nostre vicepresident, 
Vicenç Ruiz, com el nostre vocal de recerca, Jordi Serra, van fer 
una presentació sòlida i convincent que va atreure l’interès de 
més d’un centenar de persones. El Congrés de Lleida, per tant, 
tractarà d’aquests dos aspectes i de moltes més coses que en 
els dies vinents anirem sabent de mica en mica amb la publi-
cació del portal web específic d’aquest esdeveniment. Focalit-
zar dins la nebulosa del govern digital la necessitat de gestió 
documental i de preservació digital ens havia de permetre fer 

visible a altres professionals que aquests dos espais estan es-
tretament lligats a la bona manera de fer dels nostres científics 
i professionals. A la vegada, nosaltres, com a científics i profes-
sionals, hem d’interioritzar els vents de canvi que van venint en 
totes aquestes matèries. Insistirem fins on calgui a reconèixer 
com a deure pendent la nostra transició digital. Un primer pas 
per a fer-la serà, sens dubte, participar activament en el Con-
grés de Lleida i aprofitar tant les relacions professionals que 
s’hi puguin establir com el nou coneixement que de ben segur 
hi adquirirem tots plegats. Des dels professionals més lligats 
als arxius històrics fins als gestors de documents que treballen 
a l’interior dels sistemes de producció de les organitzacions, el 
problema de la preservació digital ens afectarà a tots. I no cal 
parlar de l’accés permanent. Potser va essent hora de canviar 
l’expressió de conservació permanent i adoptar la que us pro-
posem, més proactiva, més orientada al ciutadà, a l’usuari i no 
tant a l’objecte. En la línia de practicar una arxivística postpatri-
monial, l’objecte no ens ha de determinar el camí, sinó que allò 
que és important és la seva contextualització, els seus usos, 
el seu origen, el perquè ha servit i, sobretot, el perquè servirà 
a partir d’ara. I perquè pugui ser reutilitzat, aconseguir l’accés 
permanent ha de ser la nostra ambició com a  professió. 
Per tot plegat, perquè els esdeveniments i les novetats es 
precipiten, perquè el debat està ben viu, perquè la gent és 
crítica i està amatent als canvis, proclamem sense por que 
l’arxivística catalana està ben viva. I us en donem les gràcies. 
No afluixeu.

Durant el primer semestre de 2014 l’AAC-
GD va dur a terme un estudi del mercat la-
boral del sector professional de l’arxivís-
tica i la gestió documental a Catalunya. 
L’objectiu era obtenir dades explotables 
suficients per a fer un apropament ana-
lític a la situació dels professionals en 
actiu i conèixer de primera mà les expec-
tatives que ofereix el nostre mercat labo-
ral. Som allò que el mercat demanda, o 
encara hem de convèncer-los que neces-
siten un arxiver? Continua sent la nostra 
una professió amb expectatives laborals 
atractives? Estem preparats per afrontar 
els nous reptes professionals, o cal que 
adaptem la nostra formació i habilitats 

per tal de procurar-nos un espai propi en 
un mercat laboral que desconeix, cada 
cop més, les línies que tradicionalment 
han separat professions?
Probablement per deformació profes-
sional, vam optar per una aproximació 
funcional al concepte d’arxiver-gestor de 
documents, i vam elaborar una llista pre-
fixada de tasques pròpies de la professió 
que havien de permetre’ns descobrir l’ar-
xiver, amb independència de l’estranye-
sa del concepte sota el qual s’amagués 
(a saber, documentalista, controlador de 
documents, catalogador, record mana-
ger, assistent de documentació, consul-
tor documental, administratiu per a l’ar-

xiu, gestor d’imatges, expert en alguna 
de les aplicacions de gestió documental 
del mercat, etc.).
Delimitat l’objecte d’estudi, l’anàlisi del 
mercat laboral es va fonamentar en l’ex-
plotació de les dades obtingudes del bui-
datge de les ofertes laborals publicades 
al llarg del 2013, i per conèixer la realitat 
dels professionals en actiu s’optà per 
la distribució per correu electrònic d’un 
qüestionari que vam dirigir a arxius i or-
ganismes susceptibles de tenir arxiu, així 
com als nostres associats i als exalum-
nes de les facultats que avui imparteixen 
formació específica en la matèria. 
La informació obtinguda es va integrar 

Estudi del mercat laboral

Sara Folch i Jordi Serra

El vocal informa
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El pla formatiu d’enguany està orientat, 
com sempre, a promoure el reciclatge 
professional i incideix, especialment, en 
quatre punts: desenvolupament professi-
onal, documentació electrònica, eines 2.0 
aplicades als arxius i documents, i difusió. 
El programa 2015 consta de dotze cur-
sos dissenyats amb la finalitat de donar 
suport a les necessitats formatives i pro-

fessionals dels arxivers-gestors de do-
cuments. Podeu consultar el programa 
complet en l’enllaç següent.
Volem destacar el reforçament de la for-
mació no presencial mitjançant l’aula vir-
tual de l’AAC-GD i l’accés en streaming en 
alguns dels cursos presencials. Enguany 
hem programat tres cursos en format 
virtual: “Fotografia digital. Bases per al 

disseny d’un arxiu”, “Geolocalització i 
descripció arxivística” i finalment “In-
troducció bàsica al concepte i gestió de 
metadades per a la gestió de documents 
electrònics d’arxiu”. 
Esperem que aquesta modalitat de for-
mació ens ajudi a assolir d’una manera 
més eficient  els objectius formatius de 
l’Associació. 

Ja teniu disponible el programa de formació continuada de 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 
(AAC-GD) i l’ESAGED per a aquest any 2015. 

Carles Quevedo

en una base de dades que possibilités la 
comparativa entre llocs de treball i ofer-
tes laborals a partir d’un seguit d’indi-
cadors articulats en quatre grans eixos: 
1) les condicions laborals (retribució, 
temporalitat, jornada laboral, etc.); 2) 
la formació d’accés a la professió; 3) les 
funcions i tasques associades a la ges-
tió documental i d’arxiu, i 4) el caràcter 
públic o privat dels organismes contrac-
tants. 
Els primers resultats es van presentar 
el maig a les Jornades d’Estudi i Debat El 

sector arxivístic català, la crua realitat, 
i es van apuntar també les línies d’ac-
tuació proposades des de l’AAC-GD per 
a revertir les mancances i consolidar la 
professió allà on és forta. 
No volíem, però, oferir uns resultats pre-
cuinats, a digerir tal com els servíem, 
sinó posar a disposició dels nostres so-
cis, i d’altres professionals interessats, 
el nostre arxiu raw. A l’Observatori del 
Mercat Laboral de l’AAC-GD hem disposat 
les dades de forma gràfica i dinàmica, de 
manera que sigui possible filtrar la infor-

mació per indicadors, i ajustar els resul-
tats als interessos d’aquells que adrecen 
la pregunta. Les dades (degudament dis-
sociades per a garantir l’anonimat de les 
persones que van participar en l’estudi) 
també són exportables en format .csv 
i .xls. Esperem que la seva reutilització 
faciliti noves anàlisis i generi debat i re-
flexió sobre la professió. 
Us convidem a potinejar a plaer en el 
nostre Observatori del Mercat Laboral, i a 
que compartiu amb nosaltres les vostres 
impressions!

El Congrés Govern Digital 2015 de Barcelona

Betlem Martínez

Destaquem

Els dies 21 i 22 de gener ha tingut lloc a 
Barcelona la primera edició del Congrés 
de Govern Digital 2015 amb el lema “Im-
pulsant la transformació”. El Congrés ha 
estat  organitzat per la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya (Consorci AOC), 
amb la participació també de diferents 
representants de l’Administració local. 
En certa manera, els professionals de 
les administracions públiques esperà-

vem aquest congrés després del buit 
que van deixar les Jornades de Signatu-
ra Electrònica o, en un nivell més proper 
a nosaltres, les Jornades Innova.doc.
El Congrés de Govern Digital ha reunit 
un munt de professionals (ha comptat 
amb uns 1.300 inscrits) de diferents 
àmbits administratius i del sector privat 
empresarial, i de diversos perfils pro-
fessionals, que han compartit models i 
experiències en temes com la simplifi-

cació administrativa, la transparència, 
la innovació tecnològica i de gestió i 
també la gestió dels documents electrò-
nics, la preservació digital i la garantia 
d’accés a aquests documents, i ens ha 
reconegut a nosaltres, arxivers i gestors 
documentals, com a garants i factò-
tums imprescindibles.
Aquest ha estat un congrés de marcada 
naturalesa tecnològica, però alhora ha 
comptat amb la presència dels arxivers 

http://www.arxivers.com/index.php/formacio/formacio-continuada
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/jornades-estudi-i-debat#XI
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/jornades-estudi-i-debat#XI
http://www.arxivers.com/AAC_EML/observatori/
http://web.aoc.cat/governdigital/
http://web.aoc.cat/governdigital/
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i gestors de documents no sols a través 
de les ponències que han presentat els 
nostres col·legues, sinó també perquè 
s’han escoltat veus que han fet palès el 
paper indiscutible que hem de tenir en 
aquest govern digital.
Els que no vau poder assistir-hi o els que 
vulgueu tornar a escoltar les ponències, 
podeu fer-ho a través del blog del Con-
grés. Us recomano que visioneu el vídeo 
del discurs inaugural de l’Honorable 
Conseller Felip Puig, hi podreu escoltar 
com parla de gestió documental (minut 
9.44) i del pas del document en suport 
paper a suport electrònic com a pas 
ineludiblement associat a l’e-adminis-
tració.
També podreu escoltar Xavier Uriós, cap 
dels Serveis Jurídics de la Generalitat 
de Catalunya, que va fer referència a la 
importància de l’arxiu digital i al Proto-
col de Gestió de Documents Electrònics 
i Arxiu.
Roger Cots, delegat d’Administració 
Oberta de Catalunya i del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local de Barcelona i 
Secretari de l’Ajuntament de Gavà, va 
situar els arxivers i la gestió dels docu-
ments com una de les potes sobre les 
quals reposa la garantia de l’accés dels 
ciutadans als expedients.
Els assistents també vam gaudir escol-
tant experts i “gurus” com Alberto Ruiz 
de Zárate, Jordi Graells, Genís Roca, Car-
les Ramió..., d’entre els quals destacà la 
ponència magistral “To e or no to e” de 
Linnar Viik, impulsor de la transformació 
digital d’Estònia, nou estat que s’ha po-

sicionat com un dels països més avan-
çats tecnològicament d’Europa.
Els arxivers vam fer escoltar la nostra 
veu en les ponències del dia 21, coor-
dinades per Lluís Cermeno, coordina-
dor de sistemes de gestió documental 
corporativa del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, sobre el 
tema “Què fem amb els documents elec-
trònics?” i en què van participar Joan 
Soler, president de l’AAC-GD i director de 
l’Arxiu Històric de Terrassa; Isabel Cam-
pos, responsable de Coordinació i Des-
patx del Departament de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya; Empar Cos-
ta, arxivera de l’Ajuntament de Manlleu, i 
Raimon Nualart, cap del Servei de Gestió 
Documental i Arxiu del Consorci AOC.
I també vam ser presents en les ponèn-
cies del dia 22, presentades per Jordi 
Serra, vocal de recerca de l’AAC-GD, i 
Vicenç Ruiz, vicepresident de l’AAC-GD, 
amb el tema “La preservació digital com 
a garantia per un accés permanent als 
documents electrònics”, tema que serà 
també el nucli del proper Congrés de 

l’AAC-GD, que tindrà lloc a Lleida els dies 
28, 29 i 30 de maig d’enguany i del qual 
també es va fer difusió dins la mateixa 
ponència i en l’estand que vam ubicar 
en la zona d’exposició. 
No us perdeu tampoc la interessan-
tíssima taula rodona “Transparència 
i Govern Obert”, en especial la part de 
participació del públic (minut 1.03), en 
què s’alça la veu professional de qui es 
pregunta quin és el pla i els mitjans per-
què els deures que ens posa l’acabada 
d’aprovar Llei de la transparència cata-
lana es puguin dur a terme.  
Per concloure, com no podia ser d’una 
altra manera en un simposi d’aquesta 
naturalesa tecnològica, es van poder 
seguir les diferents ponències de les 
sessions paral·leles a través de Twitter. 
Teniu el recull en el seu Storify.
Des del nostre àmbit professional, les 
conclusions són clares: l’e-Administra-
ció, l’administració dels ciutadans, ens la 
plantegen com un model d’administració 
innovadora, transformada, en xarxa, mul-
ticanal, transparent, oberta...  però per-
què no es quedi en canvis en la façana 
cal que es produeixi des de l’aplicació de 
criteris de gestió documental en la gestió 
interna (backoffice) i, en conseqüència, 
amb la presència dels arxivers com a pro-
fessionals en els grups impulsors i disse-
nyadors de l’administració electrònica. 
Sense l’aplicació dels plantejaments de 
la gestió documental des del minut zero 
en la transformació dels procediments 
en l’entorn electrònic, no es garantirà 
que la informació, les dades (ja siguin big 
data o expedients de sèries documentals 
històriques) siguin fiables, autèntiques 
i accessibles durant el temps que sigui 
necessari.  
En el Congrés del Govern Digital ens 
vam sentir que formàvem part d’aquest 
grup. Ara cal que també hi formem part 
de debò en el si de les nostres organit-
zacions.

Autora: Olga Tàpias

http://web.aoc.cat/governdigital/
http://web.aoc.cat/governdigital/
http://www.arxivers.cat/
http://www.arxivers.cat/
http://web.aoc.cat/governdigital/sessions/transparencia-i-govern-obert-ca/
http://web.aoc.cat/governdigital/sessions/transparencia-i-govern-obert-ca/
https://storify.com/diplomaticat/congres-govern-digital-barcelona-21-22-de-gener-20
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Jornada Administracions Transparents, Informació 
Accessible

Santi Lopera

El passat 18 de desembre l’Oficina per 
al Desenvolupament de l’Autogovern del 
Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat va 
organitzar la “Jornada Administracions 
Transparents, Informació Accessible”, 
amb la col·laboració del Programa 
de Polítiques de Transparència del 
Departament de Presidència i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 
L’acte va tenir lloc a l’Auditori del 
Palau de la Generalitat, mentre a uns 
centenars de metres de distància, al 
Parlament, es debatia i aprovava la Llei 
de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Feliç coincidència 
que convertia la Jornada en la darrera 
sense llei i, a la mateixa vegada, en la 
primera amb la llei aprovada.
A grans trets podem considerar que la 
Jornada es va dividir en dues parts ben 
diferenciades. Un matí més teòric amb 
intervencions de caràcter més tècnic que 
analitzaven diferents aspectes de la llei 
de transparència espanyola, la proposta 
catalana i alguns aspectes clau de dret. 
I una tarda més pràctica amb el punt 
de vista dels arxivers i les experiències 
del desenvolupament d’alguns portals 
de transparència. Els ponents del matí 
van ser Manuel Villoria, catedràtic de 
Ciència Política i de l’Administració de la 
Universitat Rei Joan Carles I de Madrid 
i membre del Consell de Direcció de 
Transparència Internacional - Espanya; 
Emilio Guichot, catedràtic de Dret 
Administratiu, habilitat, a la Universitat 
de Sevilla; Alfredo Galán, catedràtic 
de Dret Administratiu, habilitat, a la 
Universitat de Barcelona; Agustí Cerrillo, 
catedràtic de Dret Administratiu a la 
Universitat Oberta de Catalunya, i Maria 
Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. Alguns 
dels punts debatuts van ser el règim 
d’accés dels documents, la polèmica 
entre el silenci negatiu o positiu de 
l’Administració davant les peticions 
d’accés documental o la necessitat de 
nous mecanismes de transparència 
que superin les limitacions dels actuals, 
així com l’articulació i coordinació de 
les diferents institucions i serveis 

responsables de dur a terme la Llei de 
transparència en el seu dia a dia.
A la tarda, Joan Soler, president de 
l’AAC-GD, va parlar de la importància 
de la gestió documental i la funció 
arxivística en la transparència i l’accés 
a la informació. Va explicar que la gestió 
documental ha de ser una metodologia 
que es mantingui més enllà dels canvis de 
govern, i que aporta qualitat i traçabilitat 
a la informació publicada als portals de 
transparència. Tanmateix, Joan Soler, 
va recordar la importància que cada 
institució es doti d’una eina com el quadre 
de classificació i va tornar a exposar la 
necessitat, llargament reivindicada, d’un 
encaix més transversal per a la gestió 
documental que el que li ofereix l’actual 
adscripció al Departament de Cultura.
A continuació vam assistir a l’exposició de 
dues experiències de desenvolupament 
de portals de transparència, el de 
l’Ajuntament de Barcelona, a càrrec de 
Carles Agustí, comissionat de Participació 
Ciutadana i Associacionisme, i el de 

la Generalitat de Catalunya, a càrrec 
d’Elisabet Samarra, subdirectora general 
d’Atenció Ciutadana. En ambdues 
ponències el discurs de fons reconeixia 
un clar desencís per part de la ciutadania 
envers la feina dels treballadors públics, 
en part pel desconeixement ciutadà de la 
manera de funcionar de l’Administració i 
en part també per la quantitat d’escàndols 
de corrupció coneguts darrerament, 
justament quan la crisi està sotmetent 
la societat a sacrificis tan durs. Es vol 
recuperar, doncs, mitjançant la posada 
en marxa dels portals de transparència, 
la confiança i legitimitat perduda i retre 
comptes, davant la ciutadania, de la 
tasca pública i de govern realitzada. Es 
vol animar el ciutadà a participar en la 
presa de decisions i, a la vegada, a ser el 
primer a fiscalitzar l’acció de govern, en 
la cerca d’una societat activa i vigilant.
Són molt lloables tots aquests principis 
i idees, imprescindibles, creiem, per a 
millorar el grau de qualitat de la nostra 
democràcia. Els aplaudim i, com a 

Programa, ponències i storify de la Jornada
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/autogovern/
transparencia/jornada-00001/
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

D’esquerra a dreta, Carles Agustí, Joan Soler, 
Elisabet Samarra, Meritxell Masó i Ignasi 
Genovès
Fotografia: Oficina per al Desenvolupament de 
l’Autogovern

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/autogovern/transparencia/jornada-00001/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/autogovern/transparencia/jornada-00001/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf


7 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya Febrer 2015

arxivers i gestors de documents, ens 
hi sentim profundament vinculats. 
Som una professió que treballa perquè 
institucions i ciutadans puguin exercir 
els seus drets, mitjançant la custòdia 
dels seus documents i garantint 
els valors legals i jurídics. Som una 
professió que promou la participació 
ciutadana mitjançant l’accés massiu a 

la documentació que donen els arxius, 
ja sigui per estudiar el passat o per a 
investigar i aclarir el present. Som una 
professió que preserva i dóna a conèixer 
la memòria individual i col·lectiva 
mitjançant el tractament i la difusió 
dels fons documentals. I som una 
professió que treballa per desenvolupar 
la gestió documental en un entorn 

tecnològicament canviant que planteja 
nous reptes. Ens sentim, per tant, una 
peça important en el desenvolupament 
i l’aplicació dels criteris i requisits que la 
Llei de transparència ha de comportar. 
I esperem tenir un paper actiu en la 
missió de donar compliment efectiu a 
aquests principis i en la recerca d’una 
transparència a fons.

El passat 11 de desembre de 2014 
vaig assistir al curs “Les noves lleis 
de transparència. El dret d’accés a 
la informació i la LOPD”, organitzat 
per l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya. El senyor 
Carles San José i Amat, cap de l’Àrea 
d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, va ser l’encarregat 
d’impartir-lo. El dia anterior, el 10 
de desembre, havia entrat en vigor 
la Llei 19/2013 de transparència, 
accés a la informació i bon govern, 
coincidència no sé si buscada, però sí 
molt oportuna.
D’entrada, un reconeixement a la 
competència tècnica i comunicativa 
del senyor San José, no sempre és fàcil 
transmetre de manera entenedora 
una complexa síntesi legislativa sense 
adormir l’audiència. En quatre hores de 
curs el professor va fer un repàs de les 
principals lleis que regulen el dret d’accés 
i els seus límits; lleis com la 30/1992 
(LRJPAC), la 26/2010 (LRJPCat), la 
19/2013 (LTAIP), la 10/2001 (LAD), la 
15/1999 (LOPD) o l’acabada d’aprovar 
Llei de transparència (catalana) 
van ser analitzades a la recerca dels 
ressorts legals amb què els gestors de 
la informació comptem hores d’ara per a 
resoldre les peticions d’accés. 
Crec parlar per bona part dels assistents 
al curs quan dic que el discurs del docent 
no només no va provocar cap badall, 
sinó que ens va despertar a una realitat  
(permeteu-me dir-ho!), d’entrada, 
aparentment complicada d’entomar. 
Els que fa uns quants dies que som en 
el món dels arxius sabem que mai no 

ha estat fàcil conciliar els drets d’accés 
amb els de protecció de dades, les 
necessitats dels investigadors amb la 
salvaguarda de la intimitat de tercers. 
Però aquestes noves lleis no sembla 
que arribin per a facilitar-nos la feina, no 
diria que són “lleis d’opacitat”, però sí de 
burocratització. 
Escric aquestes quatre ratlles dies 
després del curs. La premsa ha posat 
especial ressò en l’expectativa generada 
a escala mediàtica i social en relació 
amb la publicitat activa que promet la 
nova legislació. La lletra menuda de 
la Llei (que és la que ens afecta als 
professionals de la gestió documental i 
arxivers) no s’explica en els mitjans de 
comunicació. Tinc la percepció que a la 
ciutadania ha arribat una mínima part 

del redactat legislatiu: els investigadors 
tal vegada seran els primers a topar amb 
les noves directives; després en vindran 
d’altres. Penso que per als ciutadans les 
lleis de transparència generaran unes 
expectatives que no necessàriament 
seran assolibles. Transparència activa, 
sí, però amb matisos. I és aquí on caldrà 
que els professionals de l’arxivística 
i la gestió documental afrontem, per 
enèsima vegada, els nous reptes.
Estic convençuda que la nostra 
associació prepararà per a aquest 
any 2015 nous cursos sobre la Llei de 
transparència, accés i bon govern, de 
manera que ens ajudin a implementar 
i  millorar els nostres protocols d’accés 
i a continuar afavorint la difusió de la 
informació als ciutadans.

Crònica del curs “Les noves lleis de transparència. El dret 
d’accés a la informació i la LOPD”

Montse Mañosa i Rifé

Fotografia: Olga Tàpias
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La proposta

Experiència Centelles és un itinerari pels 
escenaris de les fotografies d’Agustí Cen-
telles i Ossó (1909-1985) fetes durant la 
insurrecció militar que va desencadenar 
la guerra civil espanyola. Gràcies a una 
detallada recerca prèvia per part de l’au-

tor, els assistents poden reconstruir els 
fets representats als mateixos llocs on 
es van produir. Això permet accedir a una 
informació que, si bé és a la imatge, no 
es desvetlla si no és observada en el seu 
context. És llavors quan l’observador pot 

adquirir coneixements històrics i fins i tot 
tècnics sobre les condicions en què van 
ser realitzades les fotografies. La ruta 
ofereix l’oportunitat de veure com les fo-
tografies sublimen el sentit democràtic 
que contenen, ja que, en ser observades 

Experiència Centelles
La força de les fotografies al lloc on van ser creades

Ricard Martínez

Restitució de la fotografia dels guàrdies d’assalt 
parapetats rere uns cavalls morts a la cantonada 
de Diputació amb Llúria (instal·lació fotogràfica 
Forats de Bala, Barcelona, 2009.
Fotografia: Ricard Martínez)

Refotografia dels primers combats de la Guerra 
Civil al carrer Diputació, Barcelona.
(Agustí Centelles-CDMH, 19/07/1936 - Ricard 
Martínez 10/07/2012)
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dins del context geogràfic on es van pro-
duir, habiliten l’observador a exercitar de 
manera crítica la seva pròpia mirada so-
bre el paisatge, la història i les imatges.
La ruta s’inicia a la cruïlla dels carrers Di-
putació amb Llúria, on Centelles va fer 
una fotografia històrica, la que mostra 
uns guàrdies d’assalt apuntant les armes 
parapetats rere una barricada de cavalls 
morts. En aquell indret ens passem una 
bona estona, tot descobrint les especials 
circumstàncies que van envoltar la gènesi 
d’aquella coneguda imatge. Seguidament 
els assistents tenen l’oportunitat de po-
sar-se a caminar rere les passes del fo-
tògraf i així visitar alguns dels escenaris 
registrats per Agustí Centelles. Serà ell 
qui ens mostrarà uns instants de canvi en 
uns escenaris tan quotidians. Davant dels 
ulls de l’observador, la ciutat es transfor-
ma en un camp de batalla d’una guerra 
inèdita i ferotge que a partir d’aquell mo-
ment no coneixerà front ni rereguarda. Els 
ciutadans –molts d’ells encara apareixen 
amb el vestit de diumenge a les primeres 
imatges de Centelles – es converteixen en 
milicians i, al mateix temps, en objectiu 
militar legítim. Finalment el fotògraf, que 
havia sortit de casa com a foto-periodista, 
pateix una metamorfosi que el transfigura 
en fotògraf de guerra.
En aquest itinerari s’incorporen a la nar-
ració les informacions sobre com es van 
fer les fotos. Amb les imatges a la mà 
es poden veure no només els emplaça-
ments del fotògraf i dels personatges, 
sinó també com l’autor s’acosta als fets i 
quins són els, sovint agosarats, punts de 
vista. D’aquesta manera es té testimoni 

de com les estètiques avantguardistes i 
les tècniques i pràctiques procedents de 
la fotografia esportiva impregnen la retò-
rica de la narrativa visual que perviu fins 
a dia d’avui.
També es té accés a un altre tipus d’infor-
mació, com l’hora en què es produeixen 
els esdeveniments, la caiguda de deter-
minats nuclis rebels o la incorporació a la 
lluita d’institucions com la Guàrdia Civil. 
Per a construir l’eix narratiu d’aquestes 
imatges ha calgut contrastar el registre 
fotogràfic de Centelles amb monografies 
històriques, la premsa dels dies poste-
riors als fets o les memòries d’alguns 
dels seus protagonistes.
Els assistents tenen l’oportunitat de con-
trastar la seva mirada actual amb imat-
ges de Centelles, però també d’altres 
autors, fetes bé durant aquells esdeveni-
ments o bé posteriorment, sempre al ma-
teix lloc que es visita. D’aquesta manera 
es percep la densitat de fets històrics, vi-
vències personals i mirades registrades 
en fotos que contenen els espais que es 
transiten.

El fruit d’un estudi previ: Cartografia 
d’una Batalla
Experiència Centelles és fruit, com he 
dit, d’una recerca prèvia anomenada 
Cartografia d’una batalla.1 L’esmentada 

1. Martínez, Ricard. Cartografia d’una batalla. Les 
fotografies d’Agustí Centelles del cop d’Estat de 
juliol del 36. Comunicació dins les 11s Jornades 
Imatge i Recerca Antoni Varés. Girona, novembre 
de 2010. 

investigació és un estudi sobre les foto-
grafies fetes per Agustí Centelles el 19 i 
20 de juliol de 1936, durant la insurrec-
ció militar que va desencadenar la guerra 
civil espanyola. Aquest estudi es va rea-
litzar en dues fases: la primera consistia 
a reconstruir els negatius fotogràfics 
d’aquelles jornades. Va ser una feina 
apassionant i detectivesca que va per-
metre aïllar quatre rodets d’entre trenta 
i quaranta fotografies i cinc retalls més 
d’entre un i cinc fotogrames cadascun.
En una segona fase, la recerca va anar 
al carrer. Es volien localitzar els llocs on 
Centelles va fer les seves fotografies. 
D’aquesta manera es va dibuixar un itine-
rari històric que seguia una bona part dels 
importants esdeveniments d’aquell dia, 
tan significatiu per a la història del país. 
Les coordenades, però, perfilaven també 
una experiència vital: les passes del fo-
tògraf, unes petjades que expliquen les 
inquietuds del periodista davant les incer-
teses de les notícies que es produïen. 
El conjunt format per les fotografies de 
Centelles i la informació destil·lada per 
la recerca proporciona eines per a la 
història, ja que permet ubicar cronològi-
cament alguns dels fets que es produ-
ïren aquells dies. Però també ofereix la 
informació necessària per a crear rutes a 
través de les quals transmetre aquestes 
sensacions farcides de coneixements. 
És així com va néixer –ja fa un temps, 
com veurem– el concepte de les rutes 

http://www.girona.cat/sgdap/docs/j18iwthmar-
tinezricard.pdf

Assistents a l’Experiència Centelles
© Francesc Sans, 2013

http://www.girona.cat/sgdap/docs/j18iwthmartinezricard.pdf
http://www.girona.cat/sgdap/docs/j18iwthmartinezricard.pdf
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que anomenem Experiència Centelles. 
En aquestes rutes els assistents poden 
accedir al coneixement de la història a 
través de l’exercici d’observar fotografies 
des del mateix lloc on es van fer. 

Primers itineraris: passejant Centelles
Experiència Centelles s’ha anat cons-
truint al llarg dels anys, ja que va co-
mençar l’octubre de 2009, quan es va 
inaugurar la instal·lació fotogràfica Fo-
rats de Bala, que consistia a posar dues 
de les fotografies d’Agustí Centelles al 
lloc on van ser fetes. Una d’elles era la 
coneguda fotografia dels cavalls, al car-
rer Diputació, mentre que l’altra estava 
emplaçada a les Rambles, molt a prop del 
Centre Arts Santa Mònica. Allà s’inaugurà 
l’exposició el Camp de Bram. 2 Cal dir que 
la instal·lació va ser produïda per Arts 
Santa Mònica i el Memorial Democràtic. 
Les primeres visites guiades, que es van 
anomenar Passejant Centelles, es van 
fer entre aquestes dues imatges, durant 
el període en què l’exposició del Camp de 
Bram va estar oberta a l’Arts Santa Mò-
nica. Es feien, prèvia inscripció, els dis-
sabtes i s’hi feia un recorregut exhaustiu 
per una bona part dels escenaris de les 

2. “Agustí Centelles. El Camp de Concentració de 
Bram, 1939”. Exposició comissariada per Teresa 
Ferré i Manuel Guerrero. Arts Santa Mònica, octubre 
de 2009 - gener de 2010.

imatges d’aquells dies de Centelles. A la 
primera van assistir els fills del fotògraf, 
Sergi i Octavi Centelles, que van aportar 
les seves vivències personals al discurs 
construït durant l’itinerari.

Experiència Centelles: els itineraris en 
l’actualitat
Actualment aquests itineraris es fan amb 
periodicitat mensual i també per a grups, 
amb reserva prèvia, especialment per 
a estudiants i centres docents. Sovint 
compten amb la generosa presència de 
Sergi Centelles, qui comparteix amb els 
assistents les seves vivències amb el seu 
pare. D’aquesta manera l’Experiència Cen-
telles és encara molt més enriquidora.
L’itinerari, que s’inicia al carrer Diputació, 
conclou a la plaça de Catalunya. Allà la vi-
sita està guiada per les imatges de Cen-
telles preses en l’interval que va des de 
l’ocupació de la plaça pels lleialistes fins 
a la rendició dels darrers insurrectes. Són 

els darrers moments de la ja fracassada 
insurrecció militar a Barcelona. Aquestes 
fotografies se solapen amb d’altres fetes 
al mateix indret, però durant altres esde-
veniments. Les imatges inclouen l’arri-
bada de les tropes franquistes a la ciutat, 
actes religiosos durant la dictadura, les 
manifestacions durant la transició i els 
darrers actes de protesta social, així com 
la intervenció de les forces antidisturbis 
durant aquestes reivindicacions. El mo-
saic d’imatges obtingudes al mateix es-
pai, entre 1936 i 2015, escenifica davant 
dels observadors l’esforç necessari per a  
exercitar la llibertat en l’espai públic. 

–
Ricard Martínez és fotògraf i investigador 
especialitzat en història de la fotografia. 
www.arqueologiadelpuntdevista.org
ricard@arqueologiadelpuntdevista.org

Lectures recomanades
CENTELLES, AGUSTÍ; PONS I PRADES, EDUARD. Els Catalans a la República i a la 
Guerra. Anys de Mort i Esperança. Barcelona: Ed. Blume, 1979. 
CENTELLES, AGUSTÍ. Diari d’un fotògraf. Bram, 1939. Edició a cura de Teresa Ferré. 
Barcelona: Ed. Destino, 2009. 
D.A. Agustí Centelles Fotoperiodista. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 1988.
D.A. Agustí Centelles. Les Vides d’un Fotògraf. Barcelona: Lunwerg i Institut de 
Cultura de Barcelona, 2006. 
D.A. Agustí Centelles. Una crònica fotogràfica. Anys 30. Barcelona: Fundació Vila 
Casas, Ajuntament de Barcelona, 2012.

Passejant Centelles, 2009. (Agustí Centelles-
CDMH, 19/07/1936 - Pau Álvarez, 2009 - Ricard 
Martínez 2010)



11 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya Febrer 2015

El meu primer contacte amb el món dels 
arxius va ser a través de la investigació 
històrica. Vaig fer la carrera d’Història a la 
UAB amb la idea de fer de la meva vocació 
de sempre, l’ensenyament, la meva pro-
fessió. Però, tot just acabada la carrera, 
la meva primera feina remunerada, ja 
en aquell moment en règim d’autònoms 
(sota el qual he estat treballant fins fa 
poc temps), va ser col·laborar amb el 
Museu d’Història de la ciutat de Barcelo-
na documentant un projecte de rehabili-
tació d’un edifici històric, és a dir, havia 
de cercar tota la documentació en els 
arxius de la ciutat. I aquesta, juntament 
amb la documentació de campanyes 
d’excavacions, va ser la meva activitat 
laboral durant uns quants anys.
Alhora compaginava aquesta feina amb 
la meva participació en un projecte d’àm-
bit europeu sobre antroponímia. Havia de 
cercar i transcriure llistes d’habitants de 
pobles de Catalunya, dels segles XIV i XVI, 
i això va fer que durant un temps anés co-
neixent la riquesa dels fons documentals 
dels arxius d’arreu de Catalunya. 
El fet de treballar com a professional 
en règim d’autònoms obliga sovint a 
no dedicar-se a un únic àmbit professi-
onal i això que pot semblar un aspecte 
negatiu per la inestabilitat que pot com-
portar, per a mi ha estat sempre una 
oportunitat d’ampliar coneixements i un 
repte professional que he mirat d’enca-
rar amb un esperit d’aprenentatge con-
tinu.
En aquest sentit, i després d’uns anys 
de conèixer els arxius des de “fora” 
(com a investigadora), el 1998 em van 
encarregar el tractament d’un fons fo-
togràfic. He de reconèixer que per a mi 
va ser un repte professional i des d’aquí 
agraeixo la paciència que van tenir amb 
mi tant la Mercedes Díaz, arxivera, com 
l’Imma Navarro, cap de l’Àrea de Fons 
d’Imatges de l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya, per haver dedicat una part del seu 
temps al meu aprenentatge i també per 

transmetre’m la seva passió pels fons 
fotogràfics.
A partir d’aquell moment vaig anar tenint 
encàrrecs de projectes de tractament ar-
xivístic, la qual cosa em va permetre am-
pliar el meu coneixement sobre tot tipus 
de fons documentals, al mateix temps 
que vaig anar consolidant els meus co-
neixements sobre les tècniques arxivís-
tiques. De fet, durant aquells anys vaig 
defugir sempre de tractar documents 
administratius, ja que em semblava que 
era una documentació “massa moder-
na”, potser per la meva formació i passió 

per la història medieval i, sobretot, pel 
meu poc interès per tot allò que feia “tuf” 
a burocràcia. 
Però el 2006 vaig rebre l’encàrrec del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Sabadell de preparar documentació ad-
ministrativa per ser transferida a l’Arxiu 
Administratiu. Vaig pensar que es trac-
taria d’una tasca relativament ràpida de 
fer perquè pensava (il·lusa de mi!) que a 
l’Administració tot estava molt ben reglat 
i que tothom treballava amb expedients, 
seguint circuits ben procedimentats. 
Que lluny estava aquesta imatge de la 

De l’arxiu a l’arxiver

Esperança Piquer Ferrer
Consultora en gestió documental i arxius
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La Junta informa

realitat que em vaig trobar! No treballa-
ven amb expedients sinó que hi havia 
una dispersió total dels documents, es 
conservaven tots els papers encara que 
fossin notes escrites a llapis, cadascú 
arxivava a la seva manera, etc. Davant 
aquest “caos”, vaig proposar a la direcció 
del Servei dur a terme el projecte d’im-
plantació d’un sistema de gestió docu-
mental i ho van acceptar.
Va tornar a ser temps d’aprenentatge, 
sobretot, de procediment administratiu, 
però també temps d’enriquiment per-
sonal. Temps en què vaig haver de tenir 
molt de contacte amb les persones i 
temps en el qual aquella vocació docent 
que sempre he tingut es va haver de fer 
més present, ja que la implantació del 
sistema va suposar també un canvi en la 
manera de treballar i això va requerir un 
aprenentatge per part del personal del 

Servei i una dedicació de mestratge per 
part meva. Finalment, l’experiència va 
resultar positiva per a tots, ja que el per-
sonal del Servei va comprovar de seguida 
que treballar d’una manera més siste-
màtica i col·laborativa els repercutia en 
menys temps de dedicació per part seva 
en la cerca dels documents. Després 
d’aquesta primera experiència d’implan-
tació, en van venir d’altres, en les quals 
vaig aplicar tot el que hi havia après. 
Actualment, treballo com a consultora en 
gestió documental i arxius. La meva tas-
ca consisteix a executar i gestionar pro-
jectes tant en l’àmbit de l’Administració 
pública com en el sector privat. En el sec-
tor públic, participo en equips pluridisci-
plinaris com a analista documental espe-
cialitzada en projectes d’implantació de 
l’e-Administració i en el sector privat, faig 
tasques d’analista de processos i fluxos 

documentals per a detectar punts crítics 
en la gestió dins el marc de la implanta-
ció de sistemes de gestió documental 
corporatius.
Ja fa més de vint-i-cinc anys que vaig 
trepitjar per primera vegada un arxiu i du-
rant aquests anys els canvis en aquesta 
professió han estat molts i notables. Amb 
tot, penso que encara queda una assig-
natura pendent i és la de fer-nos més 
visibles en les organitzacions. He de re-
conèixer que s’ha avançat, sobretot, en 
el sector públic, però en el privat encara 
som uns desconeguts. Cal que reivindi-
quem una professió, la d’especialistes 
en gestió integral dels documents i de la 
informació que contenen, per poder-nos 
posicionar com a peces clau en les orga-
nitzacions. 

mailto:publicacions@arxivers.com
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