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Si volem que els arxius de mica en mica vagin potenciant les 
activitats socials, culturals i econòmiques, cal que canviem les 
narratives habituals. Els temps canvien, les persones també i 
evidentment els professionals. Cal treballar per a una nova ma-
nera d’entendre la presencialitat i ampliar els nostres usuaris i 
els nostres públics. Aquest és un missatge dirigit sobretot als 
arxius que realitzen una funció eminentment social, de treball 
intern sobre la documentació per posar-la en valor, però que 
també plantegen activitats de difusió de cara als ciutadans. El 

missatge que s’ha d’oferir ha de ser, per començar, que tam-
bé oferim servei a investigadors de la història i a ciutadans in-
teressats pel passat, però no només això. Convé reorientar el 
focus de les nostres activitats i concentrar-les en el present. 
En allò que hem après del passat per a resoldre i fer més com-
prensible el present. Això –revolucionari o no, i depenent de qui 
s’ho plantegi– és el que la societat sol·licita amb més interès. 
I dins d’aquest discurs hi caben tant els desitjos de construcció 
identitària com la necessitat de posar en marxa un comerç. En 
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aquest sentit, no hi ha servei més transversal que els arxius. 
Penseu en l’àmplia disponibilitat d’informació que pot ser d’uti-
litat per assolir aquests objectius. Hi ha, per tant, un progressiu 
procés de transformació dels serveis d’arxius. I això succeeix 
perquè la societat ho demana i, a més, perquè el prestigi de 
la cultura “institucional” va en declivi. La disposició orgànica 
dels arxius, a redós dels departaments de Cultura, fa que, fruit 
d’aquest declivi, s’arrossegui els arxius a un racó de difícil sorti-
da, per no dir obertament a un carreró sense sortida.
¿Com podem mirar de can-
viar la tendència? La tasca 
de la Vocalia de Didàctica de 
l’Associació va en direcció 
a treballar tots els produc-
tes i idees necessaris per a 
nodrir els arxivers d’eines i 
instruments que permetin 
una aproximació social sa-
tisfactòria. Aquesta aproxi-
mació s’ha de continuar fent 
als usuaris habituals, però 
sobretot a nous públics. 
Entre aquests nous públics 
una de les accions més 
ambicioses seria trencar 
cap avall la frontera d’edat 
dels estudiants d’ESO i obrir 
les portes a qualsevol estudiant des de P3. No cal oblidar que 
aquesta darrera acció ja ha estat experimentada per molts mu-
seus, que han assolit èxits diversos. ¿La part menys bona? Que 
sembla que els pares optin per aquesta oferta per a alliberar-se 
una estona dels seus fills. ¿La part més bona? Que comences 
a normalitzar els equipaments d’arxiu i els seus serveis a nens 
i nenes des de les edats més primerenques. La normalització 
d’aquests públics tan joves és fonamental per trencar la idea 
clàssica de temple. Treballar amb nens petits no vol dir haver 
de rebaixar els discursos habituals, vol dir sintetitzar un dis-
curs clar i entenedor que, a continuació, pot ser d’utilitat amb 
alumnes i usuaris de més edat. I és que aquí és on rau la clau 
de volta del problema i del procés de canvi que hem d’empren-
dre. Ens entestem a explicar la documentació amb tecnicismes 
ben complexos, quan el que vol la gent és comprendre, i com-
prendre de manera suficient, no a la manera d’un estudiant de 
doctorat que hauria d’exigir més. Treballar activitats per a nens 
i nenes des de P3 ha d’ajudar a simplificar la nostra narrativa, 
a fer-la fàcil.
Les activitats per a estudiants de primària i secundària ja han 
estat explorades i, de ben segur, són les que han generat més 
proximitat entre els alumnes i els serveis d’arxiu. Tant les de 
nens petits com les d’edats formatives més grans són també 
una font immillorable de generar activitat empresarial al vol-
tant seu. No necessàriament tots els serveis d’arxiu han de te-
nir un servei didàctic actiu. Potser només cal coordinar-ne les 
accions i contractar fora experts en aquesta matèria. ¿Per què 
hi hem de renunciar? En un moment en què l’accés al treball fix 

és duríssim, crear empreses de difusió i promoció d’activitats 
didàctiques pot ser una bona via per a continuar treballant i se-
guir estretament lligats als arxius. Pregunteu al vostre entorn 
quins arxius a Catalunya estan contractant actualment serveis 
fora en aquesta matèria. Però, sobretot, pregunteu a les empre-
ses que han ofert tradicionalment serveis de difusió i didàcti-
ca a museus o biblioteques quantes vegades se’ls ha adreçat 
un arxiu per a contractar els seus serveis. La resposta a cada 
qüestió és que poques i poquíssimes. No ens hi atrevim per 

l’eterna excusa de la manca 
de pressupost? O per què no 
sabem com començar? Les 
activitats de difusió poden 
ser més lúdiques que aque-
lles que pretenen una rela-
ció entre els documents i un 
aprenentatge concret. Quin 
problema hi ha? Cal saber 
en tot moment quin és l’ob-
jectiu. Com dèiem al principi 
disposar d’una Vocalia de Di-
dàctica a l’Associació busca 
obrir de bat a bat la visió dels 
nostres professionals en 
aquesta matèria. Mireu-vos 
l’article que la nostra vocal 
us ofereix en aquest butlletí 

i, sobretot, tot el doll de nous productes i idees que de mica en 
mica van apareixent a la zona privada del web de l’Associació.
Però volem anar una mica més enllà. Parlem de revisar siste-
mes i de canviar-los. És indubtable la connexió que els arxius 
històrics han tingut i tenen encara amb les activitats didàc-
tiques relacionades amb l’àmbit de la història i les ciències 
socials. Aquestes han de continuar existint, però cal comple-
tar-les amb altres punts de vista. Us proposem fomentar els 
valors cívics de la transparència i de l’accés a la informació. 
Imagineu que proposem activitats didàctiques on formem 
els nostres joves a comprendre com funcionen les organit-
zacions públiques o privades, quina documentació generen i, 
sobretot, quina informació poden arribar a sol·licitar com a 
ciutadans. Donem-hi una volta més. Recordeu perfectament 
les llargues cues el 9 de novembre de 2014 per a anar a votar 
en el procés participatiu sobre la necessitat o no de disposar 
d’un estat propi per a tots els catalans? Recordeu que aquell 
dia molta gent en realitat va anar a votar perquè els dies ante-
riors s’havia arribat a dir que exercir el vot podia ser una acció 
il·legal? Molta gent va anar a votar perquè se li negaven uns 
drets fonamentals, al marge fins i tot de la pregunta en ella 
mateixa. Ara penseu si aquestes cues s’haguessin reproduït 
el dia després de la posada en marxa de la Llei espanyola de 
transparència o que el dia 2 de gener, primer dia de vigència 
de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, els ciutadans s’haguessin adreçat mas-
sivament a demanar informació a les administracions pú-
bliques. El 9-N tothom va tenir clar que disposava d’un dret 
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La Vocalia de Didàctica de l’AAC-GD es va 
crear i va ser concebuda per a apropar el 
sector educatiu i la ciutadania als arxius. 
Els arxivers, en general, desconeixem 
la mecànica i els ressorts del sistema 
educatiu. I, en paral·lel, no gaires arxius 
duen a terme activitats didàctiques, sinó 
que la immensa majoria ofereixen activi-
tats de difusió, les quals, per desconei-
xement, es creu que poden servir com a 
activitats didàctiques. També hi ha força 
desconeixement de a qui es pot recórrer 
per posar en marxa recursos didàctics, o 
per donar a conèixer els productes que 
ha generat i ofereix l’arxiu.
D’altra banda, els mestres i els profes-
sors desconeixen el potencial dels do-
cuments d’arxiu tant per als treballs de 
recerca de l’alumnat, com per a elaborar 
i desenvolupar recursos didàctics. Tot 
sovint els que coneixen els arxius els 
associen indefectiblement amb la histò-
ria. I sí, no els negarem el potencial que 
tenen els fons d’arxiu per a la recerca, la 
difusió i la didàctica de la història; però 
la Vocalia de Didàctica de l’AAC-GD volem 

servir d’altaveu per donar a conèixer les 
possibilitats de recerca i de didàctica per 
a les matemàtiques, l’art, el dret o una 
assignatura que ara el ministre Wert vol 
eliminar, l’Educació per a la Ciutadania, 
per posar alguns exemples. 
Pel que fa a la difusió per als ciutadans, 
en general, els arxivers ens hi hem apli-
cat de valent i oferim en els nostres ar-
xius exposicions, visites guiades, con-
ferències, cursos, tallers, etc. Però, val 
a dir, moltes vegades som els mateixos 
arxivers els qui concebem i dissenyem 
aquests recursos, i ens trobem que allò 
que hem muntat amb tot el nostre esforç 
i il·lusió no ha funcionat i no ha tingut 
l’acolliment esperat. 
Per tot plegat, des de la Vocalia de Didàc-
tica de l’AAC-GD hem concebut un servei 
d’assessorament per als nostres socis, 
que oferim des de la part privada de la 
nostra pàgina web. Un assessorament 
que hem diversificat en els diferents 
aspectes de la didàctica i la difusió amb 
què s’enfronta un arxiver. I no hem volgut 
crear uns continguts gaire especialitzats 

des del punt de vista de les ciències de 
l’educació perquè creiem que no és tasca 
d’un arxiver elaborar recursos didàctics. 
Ja que és absolutament necessari fer un 
treball conjunt amb els professionals de 
l’educació (mestres, professors, educa-
dors, etc.). Pretenem oferir una guia dels 
primers passos que ha de dur a terme 
un arxiver per a desenvolupar polítiques 
didàctiques i de difusió, i com hauria de 
plantejar el seu treball col·laboratiu amb 
els professionals de l’educació. 
En aquest espai del nostre web trobareu 
tot un seguit de materials que hem ela-
borat un grup de treball format per pro-
fessionals de l’educació i de l’arxivística:  
Gemma Tribó, professora de Didàctica 
de les Ciències Socials de la Universitat 
de Barcelona; Rosa M. Medir, professora 
de Didàctica de les Ciències Socials de 
la Universitat de Girona; Xavier Calderé, 
arxiver municipal de Viladecans, i Núria 
Batllem, vocal de Didàctica de l’AAC-GD. 
Es tracta d’unes pautes i recomanacions 
de didàctica i de difusió als arxius, una 
llista de tipologies i sèries documentals 

Posem en marxa els serveis de la Vocalia de Didàctica 

Núria Batllem

El vocal informa

fonamental i se’l va defensar intensament. El dia 2 de gener 
poquíssima gent sabia que ara sí que les seves peticions d’ac-
cés a la informació pública poden ser ateses de manera molt 
més palesa i fructífera que ens els darrers trenta-nou anys de 
democràcia. Un dret s’ha anat exercint des de fa anys; l’altra, 
en comptades ocasions, de manera poruga, amb molts llocs 
comuns, com ara el paper d’stoppers dels funcionaris o la 
documentació inabastable per estar desorganitzada, entre 
tants d’altres. Imagineu que ara formem als ciutadans en com 
accedir a la informació pública, en com formular les preguntes 
adequadament en aquest sentit, en com fomentar els valors 
de la transparència i la rendició de comptes amb els nostres 
conciutadans i les nostres administracions. Imagineu! Cap al-
tre centre com els arxius està tan capacitat per a oferir activi-
tats orientades cap a aquests objectius. Quins altres centres 
tenen àmplia experiència en la comprensió de la documen-
tació, en el reconeixement de les fonts informatives autèn-
tiques i de qualitat, en el retrobament de la informació útil i 

significativa sobretot en l’àmbit de la documentació de natura 
jurídica? Provem-ho. Ara, la llei ens ho permet més que mai. 
Fem una darrera reflexió, quantes vegades sentim a dir als ciu-
tadans que tot i els portals de transparència de les administra-
cions públiques catalanes, els nivells de confiança en aquestes 
institucions no augmenta? Quantes vegades sentim a dir que 
en realitat no es troba el detall de la informació que se sol·lici-
ta, que es fa molt difícil fiscalitzar res perquè les dades no són 
profundes com caldria sinó que són generalistes i poc detalla-
des? No només perviu encara una sensació ciutadana d’opaci-
tat, sinó que de mica en mica es transforma en frustració per no 
comprendre com aquesta informació està organitzada a l’inte-
rior de les organitzacions. Per què no ens plantegem de donar 
un cop de mà en aquest sentit? Al cap i a la fi, estem parlant 
d’una nova alfabetització ciutadana en l’accés a la informació, 
un procés de nou aprenentatge que ens ha de fer més crítics, 
més demòcrates i ser, de retruc, ciutadans molt més informats. 
No hem de deixar d’aprendre mai. 

http://www.arxivers.com/index.php/educacio
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Ens plau presentar-vos una nova edició 
de la revista Lligall, el número 37, amb la 
imatge renovada, amb una nova presen-
tació, en colors i amb la il·lusió de canvis 
i novetats.
Aquest és el primer Lligall de la nova Jun-
ta Directiva de l’AAC-GD, que té l’ambició 
de renovar el disseny i la presentació de 
la revista i proposar una nova estratègia 
de difusió i de publicació dels continguts 
del Lligall a la xarxa.
El mes maig del 2013, es va escollir una 
nova junta directiva de l’Associació d’Ar-
xivers i Gestors de Documents de Cata-
lunya, com és habitual, amb el canvi de 
Junta també es va renovar el Consell de 
Redacció de la revista Lligall.
El nou Consell de Redacció manté alguns 
membres de l’anterior Consell: Núria Ca-
sanovas, que continua com a coordina-
dora de la revista; Salvador Cabré, David 
Iglésias, Raimon Nualart i Núria Postico, 
que han tingut la gentilesa de continuar 
la seva tasca al Consell de Redacció, i a 

qui agraïm la seva participació.
Han entrat cinc nous membres: Maria 
Jesús Llavero,  Oriol López,  Lluís Obiols i  
Gerard Mercadé, com a vocal de Publica-
cions, que fa d’enllaç entre la Junta Direc-
tiva de l’ACC-GD i el Consell de Redacció 
de Lligall, i jo mateixa com a directora de 
la revista.
D’aquesta manera hi ha una certa continu-
ïtat amb l’anterior Consell de Redacció, que 
considerem que és important per a seguir 
algunes iniciatives ja començades i per a 
mantenir una línia d’actuació coherent.
Des d’aquí, volem expressar el nostre 
més sincer agraïment a la feina realit-
zada per tots els membres de l’anterior 
Consell de Redacció i sobretot a l’Àngels 
Bernal, per la seva contribució com a di-
rectora de la revista.
El tema central d’aquest número és el 
mateix que el que es va debatre en el 8è 
Laboratori d’Arxius Municipals celebrat a 
Barcelona el mes d’abril del 2014, L’in-
grés de fons privats en arxius públics. 

Us presentem els autors i els articles del 
dossier central.
Ariadna Mercado, lletrada del Departa-
ment de Cultura, ens presenta un estudi 
dels diferents instruments jurídics que 
podem utilitzar per a l’ingrés de fons pri-
vats, i ens ho explica amb exemples pràc-
tics i reals basats en la seva experiència 
professional.
Jaume Zamora, cap de la Xarxa d’Arxius 
Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació de BCN, ens ofereix 
les conclusions del darrer Laboratori 
d’Arxiu Municipals, on es van debatre les 
principals preocupacions dels arxivers 
en aquest àmbit.
Joan Comasòlives, director de l’Arxiu 
Històric de Sabadell, ens dóna una vi-
sió particular i des del punt de vista de 
l’arxiver de les qüestions més habituals 
dels ingressos de fons privats en arxius 
públics, tot aprofitant l’experiència d’un 
arxiu gran amb nombroses donacions de 
fons privats.

Presentació de la revista Lligall 37.
Una nova publicació per a una nova etapa

Teresa Cardellach

recomanades per a la didàctica i la difu-
sió, i l’explicació dels recursos didàctics 
que ofereix el Departament d’Ensenya-
ment a què els arxivers podem recórrer. 
A més, en el mateix web oferim en obert 
un parell de recursos més. La relació i re-
ferència de la formació en didàctica dels 
arxius existent actualment a Catalunya, 
on detallem quines són les vies per les 
quals mestres, professors i arxivers po-
den rebre formació especialitzada en la 
conjunció d’ambdues disciplines. I, final-
ment, oferim una base de dades que pre-
tenem que sigui un punt de trobada entre 
arxivers i professionals de l’educació, es 
tracta de l’aplicatiu anomenada “Què puc 
fer als arxius?”. Hem creat aquesta apli-
catiu amb pocs camps de cerca i amb un 
disseny amable per tal que sigui un banc 
de dades autogestionable pels usuaris, 
tant els que l’ompliran (bàsicament arxi-
vers) com els que hi buscaran informació 
de les activitats que es duen a terme als 
arxius (mestres, professors i persones 
del públic en general).

Formació en didàctica dels arxius orientada al 
professorat de secundària, oferta per l’Institut 
de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la 
Universitat de Girona (2011). Autor: ICE Josep 
Pallach, UdG

“L’Ot del paperot i el seu arxiu”, activitat de desco-
berta de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès 
i taller de creació d’arxius personals (2013). 
Autor: Anna Roger Ibáñez

http://www.arxivers.com/index.php/publicacions/revista-lligall
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El passat 10 de juny de 2014, en el 
marc dels actes commemoratius de 
la Setmana Internacional dels Arxius 
(SIA), el Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, representat per la seva dega-
na, la Sra. Neus Bonet, i el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, representat pel Sr. Ferran Masca-
rell, conseller de Cultura, van signar un 
conveni de col·laboració amb la finali-
tat de salvaguardar i posar en valor els 
fons personals dels periodistes o de les 
empreses periodístiques del país. Per 
tant, mitjançant aquesta col·laboració 

entre ambdues institucions s’aposta 
per buscar sinergies que permetin que 
els periodistes catalans –sense cap 
mena de dubte els millors coneixedors 
dels fons que hagin pogut generar els 
seus col·legues en l’exercici de la  seva 
professió–  posin a disposició de la ciu-
tadania els documents que hagin rebut 
o generat en l’exercici del seu treball 
diari.
La fórmula per a aconseguir-ho, tal com 
apunta el conveni signat amb aquest 
efecte, serà la donació al Col·legi de Pe-
riodistes dels fons personals en qües-

tió, amb el compromís que seran in-
gressats en comodat a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya (ANC) o a la Xarxa d’Arxius 
Comarcals (XAC).
Des de l’Associació d’Arxivers i Gestors 
de Documents de Catalunya (AAC-GD) 
valorem positivament l’acord, ja que 
representa, tal com exposa el Sr. Jo-
sep Fernández Trabal –responsable  de 
l’Àrea de Fons Històrics de l’ANC– en  
l’article d’Eudald Coll, aparegut al núme-
ro 165 de la revista Capçalera, un conve-
ni pioner a escala catalana. De fet, com 
indica Fernández en l’article en qüestió, 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Departament de 
Cultura de la Generalitat signen un conveni  per a salvaguardar i 
difondre els fons documentals dels periodistes catalans 

Gerard Mercadé 

Destaquem

En l’apartat Història Arxivística, Eugeni 
Perea, cap de l’Arxiu de la Diputació de 
Tarragona, hi contribueix amb un intens 
treball titulat “La gestió dels arxius par-
roquials de la província eclesiàstica de la 
tarraconense a l’època moderna”.
L’entrevista està dedicada a l’arxivera 
sevillana Antonia Heredia Herrera, una 
llegenda de l’arxivística espanyola, una 
bona pedagoga, que va col·laborar en 
diferents edicions del màster en Arxivís-
tica de Catalunya. David Gonzàlez i Isa-
bel Pardo, de l’Arxiu Històric de Sabadell, 
van gravar tota l’entrevista en vídeo, la 
qual es podrà veure a la web de l’Associ-
ació d’Arxivers i ens quedarà com a docu-
ment audiovisual.
Com és habitual des de ja fa uns anys, 
hem escollit dos treballs de màster dels 
estudiants de l’ESAGED, que es publi-
quen de manera resumida i dels quals 
fem difusió a la revista, com a compro-
mís amb les noves generacions de pro-
fessionals i sobretot per a fer visible els 
resultats de l’ensenyament de l’Escola 
Superior d’Arxivística. En aquest sentit, 
per a les properes edicions de la revista 
es proposarà que també es publiqui un 

treball del postgrau en Documents Elec-
trònics.
En  l’apartat Consideracions sobre..., hem 
volgut donar a conèixer l’activitat de l’Ob-
servatori Permanent d’Arxius i Televisi-
ons Locals (OPATL), impulsat per l’Arxiu 
Nacional d’Andorra, l’AAC-GD i l’Arxiu de 
Girona, que des de l’any 2008 es reuneix 
i treballa en xarxa amb els arxius de les 
televisions locals, els arxius municipals 
i altres entitats i associacions per donar 
resposta a les mancances d’aquests ar-

xius, i donar visibilitat a la salvaguarda 
del patrimoni audiovisual procedent de 
les televisions locals.
El número 37 correspon a l’any 2014, 
com veieu arriba amb una mica de re-
tard, a causa de tots els canvis que hi ha 
hagut, fet que esperem que ens sabreu 
disculpar!
Us animem a llegir el nou número de Lli-
gall, i també a presentar-nos propostes i 
suggeriments per a publicar i fer la revis-
ta més interessant i més propera.

http://www.periodistes.org/ca/home.html
http://www.periodistes.org/ca/home.html
http://issuu.com/periodistescatalunya/docs/libro_1_cap__alera_165_low
http://issuu.com/periodistescatalunya/docs/libro_1_cap__alera_165_low
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Visita guiada a l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i al recinte modernista

Núria Postico

El passat dia 10 de març es va realitzar 
aquesta visita amb una doble finalitat, 
d’una banda, conèixer la història de 
la institució, el seu arxiu i els fons 

que  custodia, i de l’altra, aprofitar per 
a conèixer el recinte modernista que 
l’acull.
Com hem dit, aquest arxiu es troba ubicat 

al Pavelló de l’Administració del recinte 
modernista de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, i ocupa dos espais totalment 
diferenciats. L’espai de dipòsit, que està 

l’ANC gestiona actualment els fons de 
diversos col·legis professionals, però 
fins a dia d’avui no havia subscrit cap 
conveni amb ells per a cercar aliances 
que permetin fer aflorar els conjunts de 
documents que han generat i generen 
els seus col·legiats –que en el cas dels 
periodistes tenen un valor inqüestiona-
ble–, així com cercar estratègies per a 
fer-los accessibles i difondre’ls entre la 
ciutadania. 
Aquest és el punt que valorem més po-
sitivament del conveni, atès que els 
mateixos periodistes, capitanejats per 
l’organització que els agrupa a escala 
catalana –el seu col·legi professional–, 
són els encarregats, a partir del gran co-
neixement que tenen dels companys 
que han exercit la professió al llarg del 
territori –però també de l’estat de con-
servació, de la integritat o de la repre-
sentativitat dels fons documentals que 
han generat– de prioritzar els fons do-
cumentals a cedir, els quals a posteriori 

seran posats en valor a través del trac-
tament professional que hi aplicaran els 
professionals dels arxius. 
Per tal de reforçar el conveni s’ha cons-
tituït un grup de treball amb el nom “Lle-
gats dels periodistes. Memòria de l’ofi-
ci”, format per dos membres del Col·legi 
de Periodistes i dos membres de l’ANC, 
que vetllarà pel seu seguiment, im-
plantació i desenvolupament. A més, el 
Col·legi ha nomenat prescriptors a ca-
dascuna de les demarcacions catalanes 
per tal de detectar els fons periodístics 
amb més valor o aquells sobre el quals 
cal portar a terme actuacions de més 
urgència, a causa del perill imminent de 
pèrdua o de l’estat de conservació en 
què es puguin trobar.
Des de l’AAC-GD celebrem especial-
ment la voluntat de l’ANC i del Col·legi 
de Periodistes de desplegar el projecte 
al llarg del territori català, tot i que pen-
sem que s’hi podrien haver incorporat 
altres agents, com ara els arxius de 

l’Administració local. També pensem 
que el desplegament del conveni pot 
ser una bona ocasió per a abordar un 
debat que el col·lectiu d’arxivers re-
clama insistentment, com és el de la 
inexistència d’una política d’ingressos 
de fons documentals definida i clara 
–per cert, ara més necessària que 
mai– als centres d’arxiu. En aquest cas 
–ho celebrem–, els fons documentals 
seran distribuïts entre centres d’arxiu 
amb criteris territorials i no tornarem a 
veure com un gran equipament nacio-
nal, contravenint els principis més bà-
sics de l’arxivística, vol ser convertit en 
un gran arxiu temàtic.
A tall de conclusió, des de l’AAC-GD cele-
brem la signatura del conveni, les siner-
gies que cerca amb el Col·legi de Perio-
distes i la finalitat que persegueix, tot i 
que pensem que caldria fer-lo extensiu 
a molts més agents arxivístics del país 
i dotar-lo de recursos per tal que adqui-
reixi tot el seu potencial.

Fotografia cedida pel Col·legi de Periodistes 
de Catalunya
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ubicat a la planta soterrani, al costat de 
la sala hipòstila, i les sales de consulta 
i treball, a la quarta planta del pavelló 
esmentat.
Ens reben la Pilar Salmeron, responsable 
de l’Arxiu, i en Miquel Terreu, arxiver, tot i 
que físic de  formació; les dues persones 
que hi treballen.
Comença la visita pel dipòsit documental, 
que en la recent remodelació del 
recinte, de l’any 2014, s’adequa amb 
unes instal·lacions modernes, que 
garanteixen la conservació i preservació 
adequada de la documentació.
Ens expliquen les diferents ubicacions 
per on ha passat l’Arxiu i els seus fons, així 
com l’origen de la construcció del recinte 
modernista fins a la recent remodelació, 
tots ells aspectes indestriables de la sort 
i ubicació de l’Arxiu i els seus fons, que 
comprenen documentació des del segle 
XV fins al XX.
L’Arxiu funciona des de l’any 1401. En les 
ordinacions de l’any 1417 un escrivà fa 
constar que es necessita un home per 
a “posar ordre a la documentació”. Tot i 
que no serà fins al 1756, en les primeres 
ordinacions impreses o reglaments de 

l’Hospital, en què es regulen els oficis de 
la casa, que apareix l’ofici d’arxiver.
La documentació custodiada a l’Arxiu 
Històric està classificada per fons i sèries 
documentals, totes elles inventariades 
i exposades en forma de guies per a  la 
consulta. Destaquen la documentació 
relativa a la Casa de Convalescència 
(1356-1986), Teatre Principal (1526-
1981), Construcció de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (1890-1930), 
Expòsits i dides (1407-1861), Hospital 
General de Catalunya: Guerra Civil 
(1936-1939) o Institut Mental de la 
Santa Creu (1769-1986), entre d’altres. 
També compta amb un important fons 
fotogràfic, que disposa de 7.555 positius, 
6.000 negatius i 147 plaques de vidre.

La documentació està ubicada 
físicament en els armaris compactes 
segons la procedència. Es fa estrany que 
no disposin d’un quadre d’organització 
dels fons on s’identifiquin i organitzin els 
fons documentals de diferent naturalesa 
i procedència que custodien, ni d’un 
quadre de classificació.
Cal destacar que la documentació del 
projecte de construcció de l’Hospital de 
Sant Pau encara està ubicada en una 
capsa de fusta, tal com la va fer arribar 
el seu arquitecte, Lluís Domènech i 
Muntaner. Durant la visita, a més de 
mostrar-nos aquest valuós document, 
també ens ensenyen diferents docu-
ments rellevants dels fons.
Una part important dels fons de 
l’Hospital de la Santa Creu es conserva 
a la Biblioteca de Catalunya; es tracta 
de documents que es van extreure de 
manera aleatòria. 
Per tal de donar un millor servei als 
investigadors i usuaris en general de 
l’Arxiu i la Biblioteca, el dia 2 de maig 
de 2006 es va signar un conveni de 
col·laboració entre la Biblioteca de 
Catalunya i la Fundació Privada Hospital 

Autora: Núria Postico
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de la Santa Creu i Sant Pau per a la 
reelaboració d’un catàleg conjunt de la 
documentació. Una base de dades recull 
en un únic catàleg tot el fons de l’antic 
Hospital de la Santa Creu, de manera que 
esdevé l’instrument únic de descripció 
entre les dues institucions.
Del dipòsit pugem a les golfes, en les 
quals s’havia ubicat anteriorment la 
documentació, i on actualment trobem 
la sala de consulta i els espais de 
treball. Ens comenten que atenen els 
investigadors i ciutadans en general amb 
cita prèvia.
Ens exposen breument l’activitat 
que porta a terme l’Arxiu. D’entre 
els projectes que estan realitzant 
ens expliquen que formen part del 
projecte Open Challenge impulsat 
per l’Institut de Cultura de Barcelona. 
Aquest projecte té el propòsit de 

digitalitzar 320.000 pàgines de llibres i 
documents de diferents arxius històrics 
i fotogràfics, així com de biblioteques 
de museus durant el 2015. L’Arxiu 
Històric de l’Hospital de Sant Pau té 
previst digitalitzar 120.000 documents 
del seu fons. Així mateix ens mostren 
el maquinari per a digitalitzar que han 
comprat amb aquest propòsit. Ens 
comenten que un altre projecte és el de 
museografia, per al qual compten amb 
l’ajut de l’historiador Daniel Venteo.
En acabar la vista a l’Arxiu ens obsequien 
amb una història il·lustrada per Pilarín 
Bayés i una làmina del panel Donar 
hospitalitat als peregrins que hi ha a 
l’edifici de l’Administració, impresa amb 
motiu del centenari del naixement de Pau 
Gargallo 1881-1981.
Per concloure, es complementa la 
visita amb un recorregut pel recinte 

modernista, inaugurat l’any 1930 pel 
rei Alfons XIII, durant el qual, de la mà 
d’un guia, se’ns explica la història i 
l’arquitectura de l’edifici, en el marc de la 
Barcelona de l’època.
El recinte modernista de Sant Pau és 
propietat de la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, formada 
pel Capítol Catedralici, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i 
el seu òrgan de govern és la Molt Il·lustre 
Administració, creada el 1401.
Actualment el recinte acull un centre 
de coneixement format per institucions 
rellevants en els àmbits de la sostenibi-
litat, la salut i l’educació, entre d’altres. 
També s’hi celebren diferents actes i 
convencions.
Us recomanen la visita al web de l’Arxiu i 
de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu i 
molt especialment al bloc de l’Arxiu.

Qui més qui menys ha fet difusió algun 
cop de part del patrimoni documental 
que custodia i conserva en l’arxiu on 
treballa. La majoria del col·lectiu arxiver 
ho fa de forma gairebé consubstancial 
a la feina diària que exerceix. La 
societat ens ho reclama, diem molts! 
No obstant això, arribats a aquest punt, 
ens hem d’interrogar sobre si les sèries 
documentals que organitzem diàriament 
esdevenen de facto recursos que es 
poden convertir automàticament en 
productes culturals interessants per  a 
ser consumits per clients adults o joves, 
membres del col·lectiu dels turistes 
culturals, ciutadania encuriosida o 
potser estudiosos formats en l’anàlisi 
dels documents d’arxiu. Vist això, ens 
creiem realment que el patrimoni 
documental interessa? Per exemple, 
tenir tota la sèrie d’actes del ple municipal 
digitalitzades en un web corporatiu és 
un recurs cultural? I si convenim que sí, 
que això és així, esdevé automàticament 
un producte cultural, sense un motor 
de cerca al darrere o sense facilitar 
una interpretació o comprensió de 

la informació que contenen els seus 
documents? Realment, podem posar 
en valor aquesta sèrie documental, tot 
penjant les actes del ple, una darrere de 
l’altra, en el web? És això el que realment 
la gent ens demana? En definitiva, fem 
correctament la nostra activitat de 
difusió del patrimoni documental que 
conservem? 

Potser a hores d’ara, molts de nosaltres 
–un servidor s’inclou en aquest grup– 
encara creiem que el potencial de 
la difusió del document d’arxiu rau 
en només presentar-lo a la societat, 
gairebé nu d’elements contextuals o 
potser acompanyat d’una mera cartela 
identificativa: gairebé com si fos una 
valuosa peça de museu digna de 

Crònica del curs [04/2015] “Del recurs al producte cultural. 
Eines per a la identificació, gestió i revalorització i difusió 
del patrimoni documental”

Xavier Calderé Bel

Autor: Xavier Calderé. Pausa del curs de formació 
continuada de l’AAC-GD [04/2015], a l’auditori del MNAC, 
el passat 11 de març.

http://www.santpau.es/patr_fitxa.asp
http://www.santpau.es/
http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/
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segura admiració. Som deutors d’una 
màxima que diu: “el document neix com 
a testimoni d’un fet i/o garantia d’un 
dret que amb el temps es transforma 
en testimoni de la nostra activitat 
individual o col·lectiva i pòsit de la 
nostra identitat”. I amb aquesta etiqueta 
i amb aquesta mena de “pedigrí” fem 
difusió del document a la ciutadania, 
tot pensant que ella hi accedirà i es 
meravellarà, bocabadada, davant d’un 
tresor que era ocult i ara, sortosament, és 
per fi accessible. En definitiva, pensem 
–potser ingènuament– que el “nostre 
usuari” s’interessarà pel document que 
mostrem perquè és testimoni de la seva/
nostra existència i personalitat. Però, 
podem confirmar sense discussió, totes 
aquestes afirmacions?
Bé, tot això ho dic perquè m’adono que fa 
ja alguns anys que faig cursos de formació 
amb la voluntat d’aprendre coses noves i 
he de dir que en lloc de trobar respostes 
sobre la feina que desenvolupo, surto 

formulant-me preguntes de tota mena: 
qüestions que em fan replantejar 
pràctiques desenvolupades en el “meu 
arxiu”. I tot això, que pot semblar motiu 
de desencís, he de dir amb orgull que 
m’enriqueix i em forma més i millor com 
a professional: tot plegat, em fa resituar-
me i que em qüestioni moltes coses. Fa 
alguns anys que busco preguntes amb la 
formació que realitzo i un altre cop ho he 
aconseguit. Bravo!
En efecte, el curs que vaig fer el passat 
dimecres 11 de març al MNAC va ser un 
bon exemple del que buscava. Impartit 
per Daniel Bazan, responsable de 
projectes de l’empresa Magma Cultura, 
la formació ens va fer detectar el catàleg 
de problemes amb què el col·lectiu 
d’arxivers treballa amb freqüència quan 
tracta d’executar propostes de difusió. 
No obstant això, al marge de plantejar 
les anomalies també va incentivar 
opcions de millora, una millora que, en 
opinió del formador, ha de passar per 

fórmules d’interpretació de la informació 
continguda en els documents, tot 
allunyant el públic de pràctiques 
merament passives i excessivament 
contemplatives davant del document 
presentat. Eines que passen per les 
visites guiades –exemplificades amb una 
que vam poder veure a Caixa Fòrum–, o 
per recursos documentals audiovisuals.
En definitiva, el gran missatge del curs 
passa per entendre que els arxius tenen 
entre mans un patrimoni documental 
que esdevé un potencial recurs cultural 
obert a la ciutadania. Tanmateix, cal 
adonar-se que aquest recurs no serà mai 
producte cultural si no existeix al darrere 
una gestió que intenti valoritzar els 
documents facilitant-ne la comprensió 
al gran públic, tot fent atractiva la 
informació del document i promovent-
ne l’ús social, mitjançant eines que el 
document pot proposar a la societat 
actual: potser la provocació, potser 
l’emoció... 

L’Arxiu Històric de Lleida va acollir el 
passat 17 de febrer el curs “Valorar 
els documents. Nocions bàsiques”, 
organitzat per l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Catalunya i 
realitzat posteriorment, el 24 de febrer, a 
la Sala Abat Escarré a Barcelona.
Cal agrair a l’AAC-GD, que entre altres 
missions té impulsar i desenvolupar la 
professió mitjançant accions de formació 
a través de cursos específics al territori,  
haver facilitat als lleidatans l’assistència 
a aquest curs amb una sessió a la nostra 
ciutat, malauradament amb escassa 
participació.
Estic segur que molts de vosaltres us 
qüestioneu a diari sobre el valor dels 
documents que teniu a les mans. Pels 
nostres arxius passen innumerables 
pergamins, incunables, plaques de vidre, 
postals, pel·lícules, plànols, etc., però 
quin valor tenen?
Personalment cada dia em faig aques-
ta pregunta i m’agradaria disposar de 
criteris que m’ajudin a valorar econòmi-

cament qualsevol tipus de document. 
Amb aquesta voluntat d’aprendre i amb 
la necessitat de donar resposta a aques-
ta qüestió, vaig decidir apuntar-me a 
aquest curs, ja que el títol era suggerent 
i s’esqueia.
El curs, de cinc hores de durada, tenia 
l’objectiu d’introduir nocions bàsiques 
sobre la formació pericial, amb l’objectiu 
d’intentar establir el cost d’una pèrdua 
patrimonial o bé de la reconstrucció de 
documents en qualsevol format, tant 
textuals com no textuals, amb una part 
teòrica i una de pràctica en la qual es van 
analitzar tres casos de peritatge con-
crets.
Joan Artés Morata, perit amb vint-i-nou 
anys d’experiència als jutjats i tribunals 
en les especialitats de peritatge grafolò-
gic, cal·ligràfic, lingüístic, de propietat 
intel·lectual, valoració de documents, 
taxació d’immobles i drets reals, va ser 
l’encarregat de conduir el curs, que es 
va fer en petit comitè. Com es pot deduir, 
el seu extens currículum i coneixements 

són tota una garantia formativa per a 
l’Associació.
En una primera introducció, el Sr. Artés, 
ens va presentar els actors que formen 
part d’un dictamen pericial: un bé amb 
unes certes característiques que cal des-
criure meticulosament i amb detall, unes 
circumstàncies que han causat la pèr-
dua o el deteriorament d’aquest objecte 
i, finalment, uns paràmetres de valoració 
realitzats pel pèrit. 
Durant el dictamen pericial s’han de 
tenir en compte innumerables qües-
tions relacionades amb les tintes, els 
diferents tipus de paper, la cal·ligrafia, 
etc., així com un seguit d’ítems que el Sr. 
Artés ens recomana tenir en considera-
ció, com ara l’autor, la tècnica, l’auten-
ticitat, l’antiguitat, la raresa, el mercat, 
la col·lecció, el patrimoni, la reparació 
o la reconstrucció, la pèrdua irreparable 
que comportaria una indemnització, la 
manipulació o la falsificació, entre molts 
altres.
En un dictamen pericial intervenen qua-

Crònica del curs “Valorar els documents. Nocions bàsiques”

Fernando Lázaro Ochoa
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tre factors: la imperícia (quan no sabem 
més del tema); la negligència (pel que 
ens paguen); la mala fe (pagant St. Pere 
canta) i la força major (quan una causa 
de força major ha impedit la finalització 
del peritatge).
Quan en el dictamen apareix la paraula 
pèrdua documental i es parla de fer una 
restauració, s’han de considerar totes 
les despeses ocasionades per tal de 
retornar la pèrdua al seu estadi original. 
I en el supòsit d’una pèrdua total del bé 
s’ha de plantejar un informe en forma 
d’indemnització.
Quant existeix un litigi entre dues parts 
és quan és necessària la figura d’un pèrit 
que faci de mediador entre les parts; el 
pèrit ha de ser contundent i metòdic en 
el seu informe. El dictamen en forma de 
peritatge és pot fer a instància d’una 
de les dues parts, o bé mitjançant un 
peritatge judicial, sol·licitat a instància 
del jutge.
El Sr. Artés va dedicar bona part del curs 
a presentar-nos el que considera la base 
del peritatge, basada fonamentalment 
en la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil 
(BOE núm. 7, de 8 de gener). En la secció 
5a del dictamen de pèrits destaca 
l’article 335, pel qual el pèrit ha de jurar o 
prometre actuar amb objectivitat, dient 
sempre la veritat i amb imparcialitat.  En 
l’article 339 es destaca la possibilitat, 
si qualsevol de les parts és titular del 
dret d’assistència jurídica gratuïta, 
d’assignar-li judicialment un pèrit de 
conformitat amb el que estableix la llei 
esmentada. L’article 340 –considera 
Artés– és molt interessant per a la nostra 
professió, ja que diu que el pèrit ha de 
tenir el títol oficial que correspongui a la 
matèria objecte del dictamen i la seva 
naturalesa. En el cas de tractar-se de 
matèries que no estiguin compreses 
en títols professionals oficials han de 
ser nomenades persones enteses en 
aquelles matèries.
El Sr. Artés deixa entreveure la possibili-
tat que la nostra professió tingui perso-
nal especialitzat a fer dictàmens perici-
als, atès que actualment ho estan fent 
llicenciats en dret, i ell considera que 
els arxivers i els gestors de documents 
estem més ben preparats, ja que treba-
llem a diari amb la matèria objecte del 
peritatge.
En aquest sentit, el mateix Artés ens 
recomana, com a col·lectiu, que prestem 
atenció a l’article 341 de la llei citada, 

que diu que durant el mes de gener de 
cada any s’ha de sol·licitar als diferents 
col·legis professionals, o en cas que 
no n’hi hagin, a entitats anàlogues, 
l’enviament d’una llista de col·legiats o 
associats disposats a actuar com a pèrits. 
En aquest punt ens deixa entreveure que 
dintre del nostre col·lectiu es pot obrir 
una opció per a generar especialistes 
en la nostra professió i en el món dels 
dictàmens pericials. 
Tot i que encara no tinc unes eines que 
m’ajudin a donar una valor econòmic 

aproximat als documents als quals dedico 
la major part de la meva vida laboral he 
après que l’actual Llei d’enjudiciament 
civil admet que sobre cada matèria es 
puguin pronunciar professionals amb 
coneixements específics, amb títol 
acadèmic o sense. 
Per tant, s’obre un nou debat i una 
oportunitat laboral per al col·lectiu 
d’arxivers i gestors de documents  en 
el camp de la valoració del patrimoni 
documental, així com en l’especialització 
en dictàmens pericials. Aprofitem-la!

Autor: Arxiu Històric de Lleida
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El 25 de febrer va tenir lloc la visita 
tècnica a la Cartoteca de Catalunya 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC), la segona de les visites 
guiades que l’AAC-GD ha programat 
aquest 2015 per a continuar compartint 
coneixement entre les institucions i els 
professionals dels arxius. 
Iniciem la visita amb la Carme Montaner, 
directora de la Cartoteca, que ens 
explica les parts que conformen aquesta 
institució i els diferents fons que 
custodia. 
A diferència d’altres grans cartoteques 
que sorgeixen de l’autoritat reial, l’exèrcit 
o el cadastre, la Cartoteca de Catalunya 
té el seu origen tres anys després del 
naixement de l’ICGC, el 1985, amb uns 
fons que inicialment no provenen de 
l’exercici de la seva activitat, sinó de 
compres o donacions. Actualment, 
custodia més de 300.000 fulls de mapes 
en tot tipus de suports i formats  –paper, 
digital, negatius, globus–, dels quals 
destaquen les col·leccions de facsímils 
de mapes antics i els mapes topogràfics 
d’arreu del món. La majoria de cartografia 

és impresa i dels segles XVII al XX, tot i que 
també es conserva una petita mostra de 
mapes manuscrits.
Aquests fons es complementen amb 
una biblioteca especialitzada de gairebé 
70.000 volums que presta servei als 
tècnics de l’ICGC, ja que la major part de 
les consultes externes es realitzen a 
través de la Cartoteca Digital. La fototeca 
està formada per 350.000 fotografies 
aèries i de paisatges de tot Catalunya, 
que daten des dels anys quaranta fins al 
2004, any en què es comencen a utilitzar 
càmeres digitals que fan desaparèixer 
el format analògic. L’arxiu documental, 
de temàtica territorial, inclou fons 
d’importants geògrafs i el fons històric 
del Servei Meteorològic de Catalunya, 
entre d’altres. Finalment, la Cartoteca 
també està dotada d’un petit museu 
d’instruments cartogràfics amb més de 
tres-centes peces, la majoria pròpies de 
l’ICGC, que mostren l’evolució del procés 
cartogràfic.
Un dels reptes actuals de la Cartoteca és 
la preservació digital, ja que la creació 
de mapes digitals genera tal quantitat 

d’arxius que és impossible conservar-
los tots a llarg termini. La Cartoteca 
també compta amb l’èxit de diferents 
projectes de participació d’usuaris, 
com la catalogació de les fotografies 
penjades a la xarxa o el projecte de 
proveïment participatiu (crowdsourcing) 
de georeferenciació de mapes.
Quan arribem a la biblioteca, comprovem 
que la Cartoteca de Catalunya està espe-
cialitzada en la catalogació, descripció, 
digitalització i difusió de mapes. 
Veiem com conviuen diferents sistemes 
de descripció i catalogació: MARC 21 i 
CCUC per a la biblioteca, base de dades 
pròpia amb ORACLE i Dublin Core per als 
mapes, Excel per a les fotografies aèries 
i NODAC per als fons documentals, el 
tractament dels quals està externalitzat. 
Els mapes són els fons més difícils de 
catalogar, atès que un sol mapa pot estar 
format per diferents fulls o segments. Per 
això es disposa del “gràfic de fulls”, que 
mostra i cataloga en un sol document 
tots els segments que conformen un 
mapa.
En relació amb la digitalització, la 

Visita guiada a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Cartoteca de Catalunya

Carla Meinhardt

Conservació vertical dels mapes contemporanis. 
Autora: Carla Meinhardt

Escàner Metis System de gran format de la 
Cartoteca de Catalunya. Autora: Carla Meinhardt
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Cartoteca disposa d’un escàner Metis 
Systems que permet escanejar mapes 
de gran format –120x180 cm–, a alta 
resolució –300 ppi– i amb correcció de 
deformacions. Tot el procediment de 
digitalització, que inclou el control de 
qualitat i l’assignació de metadades, 
es realitza des de la mateixa Cartoteca, 
per tal que les imatges es puguin 
georeferenciar. La Cartoteca també 
compta amb un centre de càlcul 
amb diversos servidors propis, on es 
custodien les imatges en format TIFF 
sense comprimir.
La Noelia Ramos, documentalista, ens 
mostra el funcionament de la Cartoteca 
Digital i la gestió interna (back office) 
des d’on es publiquen els mapes. La 
Cartoteca Digital –amb repositori 
CONTENTdm i cerques compartides 
amb la MDC– posa a disposició dels 
usuaris diverses col·leccions de mapes 

i fotografies que poden descarregar-
se a alta resolució i sense cap cost, 
encara que siguin per a publicacions o 
catàlegs. Les imatges, amb un sistema 
de metadades Dublin Core compatible 
amb l’Europeana, es pengen en 
JPG. Gràcies a aquest servei, que ha 
modificat l’aproximació dels usuaris a la 
documentació, l’ICGC i la cartografia han 
augmentat significativament la seva 
visibilitat. 
Als dipòsits tenim l’oportunitat de 

comprovar de primera mà els problemes 
que comporta la conservació de fons 
de característiques, suports i formats 
tan diferents, així com les solucions 
creatives que s’han anat aportant. 
Per optimitzar l’espai, els mapes 
contemporanis es guarden en vertical 
i lligats amb cordills que formen les 
unitats d’instal·lació. Els plànols de 
gran format es conserven en tubs 
individuals i la resta en planeres fetes a 
mida. La fototeca custodia els negatius, 
considerats originals, en condicions 
òptimes de T/H i amb totes les garanties 
de preservació i conservació. El dipòsit 
dels fons documentals, en relació amb 
la cartoteca i la fototeca, resulta força 
petit.
Entre preguntes i debats, finalitzem la 
visita amb un breu recorregut per la sala 
d’exposicions i una foto de grup.

Detall d’un “gràfic de fulls” de la Cartoteca 
Digital. Font: Cartoteca Digital. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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El 6 i 7 de març tingueren lloc a Girona 
les Jornades d’Estudi Internacionals 
“Arxius de família. Escriptures familiars: 
patrimoni i documentació”, organitza-
des pel grup Arxius Familiars de Banda 
a Banda dels Pirineus de la Universitat 
de Girona i l’École des Hautes Études 
Hispaniques et Ibériques (Casa de Velá-
zquez, Madrid) en el marc del programa 
d’investigació Archifam, Arxius de famí-
lia en la Península Ibèrica (finals del se-
gle XIII – principis del segle XVII. 
Archifam estudia el fenomen de la cons-
trucció dels arxius de família o patrimo-
nials, formats a partir dels documents 
relatius a la història, els drets i la memò-
ria de les famílies de la noblesa, la bur-
gesia i també de la pagesia. Les seves 
línies d’investigació són les següents:
• Estudiar el fenomen d’emmagatze-
matge dels documents, del procedi-
ment d’arxiu (això és, la recollida, la 
selecció, la conservació i la classificació 
dels documents).
• Posar en relleu els lligams complexos 
entre aquests arxius i les famílies que 
els van generar en el moment de la gè-
nesi d’aquests fons i la seva evolució 
a través de l’ampliació i la conservació 
dels mateixos fons.
• Detectar el paper que aquests fons 
tenien dins de la dinàmica del llinatge, 

precisament com a arxius “de la família”, 
en particular respecte de la construcció 
de la història, la identitat i la memòria 
d’aquests grups familiars, però també 
respecte del seu paper dins de les dinà-
miques de control social.
Les Jornades de Girona van ser una de 
les últimes activitats d’aquest programa 
que està arribant a la seva fi. De les vuit 
ponències ofertes destacaren la de la 
Universitat Nova de Lisboa, que va pre-
sentar el projecte de la base de dades 
INVENT.ARQ, on s’estan introduint les 
descripcions documentals dels arxius fa-
miliars portuguesos dels segles XV-XVII, i 
les presentades per investigadors i arxi-
vers de Catalunya, ponències, aquestes 
últimes, que permeteren obrir un interes-
sant debat sobre les diferències entre els 
arxius patrimonials d’àmbit català i els 
de la resta de la península Ibèrica. 
Aquestes diferències no només es 
troben en el volum d’arxius patrimoni-
als conservats i en la seva cronologia 
d’inici, sinó també en els productors. 
Mentre que a Catalunya hi ha més de 
sis-cents arxius patrimonials censats 
amb cronologies que arrenquen en el 
segle X i productors que es troben en les 
capes mitjanes de la societat (la majo-
ria pagesos), a la resta de la península 
Ibèrica el nombre de fons és molt més 

reduït, les cronologies més tardanes i 
els productors pertanyen a l’estament 
nobiliari. Aquestes divergències són, en 
bona part, conseqüència de societats 
diferents i d’una recepció tardana del 
dret comú a Castella i Navarra respecte 
de Catalunya. 
No obstant això, la diferència principal 
que explica un major coneixement i trac-
tament dels fons patrimonials catalans 
en comparació amb la resta de la Penín-
sula es troba a Girona, en la confluència 
entre una realitat pròpia de l’explota-
ció de la terra a la Catalunya Vella que 
ha produït aquests fons patrimonials, i 
unes famílies productores que han con-
servat aquests arxius com a part indes-
triable del seu patrimoni familiar i que 
en un moment determinat obriren les 
portes a una generació d’historiadors i 
arxivers gironins, que ara fa més de vint 
anys es posaren a treballar de forma 
conjunta en aquests arxius. La seva fei-
na ha obert un camí de treball que hau-
ria de ser exportable a la resta del país. 
Tan sols configurant grups de treball 
mixtos d’arxivers i historiadors vincu-
lats al territori, aconseguirem conèixer 
la realitat arxivística d’aquest territori i, 
així, preservar-la.     
Podeu veure les ponències de la Jorna-
da en aquest enllaç.

Jornades d’estudi “Arxius de família. Escriptures familiars: 
patrimoni i documentació” 

Maria Pau Gómez Ferrer i Irene Brugués Massot

Autora: Maria Pau Gómez

https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/proyectos/ecrits-archives-recits/archifam/archifam/presentacion-general/
https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/proyectos/ecrits-archives-recits/archifam/archifam/presentacion-general/
https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/proyectos/ecrits-archives-recits/archifam/archifam/presentacion-general/
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3710
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Escriure sobre un mateix és sempre un 
acte de memòria. Una mirada cap enrere 
que ens projecta al present a partir de 
records indelebles que marquen la nos-
tra trajectòria. Aquest és el primer cop 
que ho faig, i ara m’adono que el primer 
contacte amb un arxiu el vaig tenir quan 
era estudiant a 3r d’Història Moderna a la 
Universitat de Barcelona (1978), quan 
l’estimat professor Carlos Martínez Shaw 
ens va proposar de fer un treball de caire 
arxivístic, d’inventari succint de la do-
cumentació històrica d’un arxiu. Jo, que 
llavors vivia per terres del Camp de Tar-
ragona, vaig escollir l’arxiu de Cambrils, i 
ho poso en minúscula perquè era més el 
dipòsit dels documents antics, “vells” en 
moltes veus d’aleshores, que un Arxiu es-
tructurat. El meu aspecte jovenívol, amb 
cabells i faldilles llargues, i la meva sol-
licitud d’anar els dissabtes al matí a fer el 
meu treball a l’arxiu, ubicat a les golfes de 
l’edifici de la Casa de la Vila, despertaren 
estupefacció i escepticisme per part de 
qui m’obrí la porta dissabte rere dissabte. 
Que diferent del Servei d’Arxiu Municipal 
cambrilenc d’avui dia! 
Va ser al cap de deu anys, que l’amic i com-
pany a la Universitat Rovira i Virgili, Sabí 
Peris i Serradell, director de l’Arxiu Comar-
cal del Baix Camp, em va cridar a treballar 
en el programa del Servei d’Arxius del De-
partament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya adreçat a inventariar els fons 
municipals dels pobles del Baix Camp. 
Recórrer els trenta municipis de la Co-
marca i endinsar-nos en els seus arxius 
ha estat l’experiència professional més 
important de la meva vida, fins al pre-
sent. Comptàven amb el gran ajut dels 
quadres de classificació de la documen-
tació municipal, elaborats per Francesc 
Barriach Moles i per Ramon Alberch i 
Fugueres; ens ajudaven també la forma-
ció paleogràfica que havíem tingut de la 
mà de la Dra. Mateu a la Universitat de 
Barcelona i els cursos de formació de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, jun-

tament amb la seva revista Lligall, fins al 
moment en què vam cursar els postgrau 
en Arxivística a la Universitat Rovira i Vir-
gili. Aquell periple ens féu palès molts as-
pectes de la realitat arxivística del nostre 
territori. Per una banda, un elevat grau 
de desorganització i una gran dificultat 
d’accés, fruit de l’abandó en què es tro-
baven els fons i els arxius municipals en 
aquells moments, i per l’altra, la gran ri-
quesa patrimonial que s’hi conserva i el 
desconeixement que se’n tenia per part 
d’estudiosos i historiadors. Aprenentat-
ge i anècdotes d’aquells anys, molt i mol-
tes, fructífer i substancioses. 
No he de descobrir als companys arxi-
vers més “viatjats” les ubicacions in-
versemblants en què es trobaven els 
documents històrics dels petits munici-
pis, generalment golfes o estances on 
convivien pacíficament amb andròmines 
pròpies i impròpies del sector. Però al 
marge d’aquests entorns no adients, el 
tractament arxivístic que van rebre per 

primer cop aquests arxius va tenir una 
gran importància. Va posar un factor 
d’organització als seus espais, i alhora 
representava una posada en valor de 
la documentació generada per l’Ajunta-
ment al llarg de la història més remota i 
més propera als ulls del Consistori, i dels 
vilatans en general. Així mateix, va ser 
un instrument que informava de forma 
sistematitzada del contingut dels docu-
ments conservats i també, cal dir-ho, fou 
una forma de preservació davant la ges-
tió i el control inexistents. Aquesta tasca 
ens donà un bagatge molt important en 
el coneixement de les sèries documen-
tals generades per l’Administració local 
al llarg de la seva trajectòria i evidencià el 
valuós patrimoni que servaven els arxius 
d’aquests trenta municipis. 
I d’aquella rica experiència, a d’altres 
com a freelance, en arxius d’empreses, 
d’entitats i associacions, en inventari de 
fons personals i patrimonials, i sempre 
ampliant coneixements amb la forma-

De l’arxiu a l’arxiver

Carme Puyol Torres
Arxiu Municipal de Vilallonga del Camp
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Sessió 3/2015
• Ratificació de la modificació definitiva 
del pressupost del 2015 perquè sigui 
aprovat a l’Assemblea General de Socis
• Explicació de les novetats i de les accions 
dutes a terme en relació amb el Congrés 
d’Arxivística de Catalunya de Lleida 2015

• Seguiment dels assumptes gestionats 
per les vocalies de Comunicació, Difusió, 
Activitats, Didàctica, Serveis
• Seguiment de diverses convocatòries 
laborals i explicació de les accions que 
es faran amb el SOC i la Diputació de Bar-
celona perquè les convocatòries laborals 

especifiquin correctament la categoria 
d’arxiver gestor-documental.

Moviments de socis
Altes: 4
Baixes: 1
Canvis de condició: 0 

La Junta informa

ció continuada de l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya i dels Laboratoris d’Arxius 
Municipals o les bianuals Jornades de Di-
dàctica i Arxius, i els Congressos d’Arxius, 
fòrums de trobada, debat i reflexió, for-
matius, estimulants i engrescadors, que 
són el reflex de l’evolució i els canvis que 
el col·lectiu d’arxivers ha estat capaç de 
generar i de projectar en les institucions i 
en la societat. Ara com ara, la consciència 
del valor del patrimoni documental per a la 
memòria històrica, i la certesa que l’eficà-

cia i la transparència administrativa està 
molt vinculada a la bona gestió documen-
tal són dos conceptes de caire democràtic 
que s’han assolit amb esforç comunicatiu, 
amb presència tenaç i amb la professiona-
lització dels arxivers i arxiveres.
Avui em trobo a l’Arxiu Municipal de Vi-
lallonga del Camp (Tarragonès). Arran 
d’haver-ne elaborat l’inventari del Fons 
Municipal i també del Fons del Jutjat de 
Pau, hi he continuat treballant per donar 
servei a l’administració, als vilatans, als 

estudiosos i historiadors, cercant siner-
gies amb l’escola i amb les entitats més 
actives del poble, i per organitzar activi-
tats i accions culturals vinculades a l’es-
devenir de la vila. Hem intentat, doncs, 
mantenir aquell equilibri, necessari en 
tot arxiu, entre el treball intern i el servei,  
imprescindibles, i la projecció a la comu-
nitat on es troba immers, ineludible.
Gràcies a l’Associació d’Arxivers de Ca-
talunya per aquesta finestra oberta als 
companys i companyes. 

mailto:publicacions@arxivers.com
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www.grupogalilea.com/
www.aradoc.es
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