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Davant dels fets esdevinguts aquestes darreres dues setma-
nes volem informar-vos amb tot detall com els ha viscut l’AAC-
GD i sobre tots els passos realitzats per a mirar d’evitar un in-
compliment flagrant de la Llei 19/2014 de transparència, accés 
a la informació i bon govern. 
Com bé sabeu, la designació dels cinc membres de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació ha estat envoltada 
de forta polèmica per l’absència de tècnics en arxius i gestió de 
documents, tal com es preveia que en formessin part. Davant 
una literalitat de la Llei ben concreta, una interpretació jurídica 
clarament esbiaixada, un esperit de la Llei de transparència tra-

ït i una voluntat política allunyada de qualsevol transparència, 
no podem fer res més que relacionar amb la màxima claredat 
i transparència que ens sigui possible el que considerem un 
escàndol lamentable. Un escàndol que només fa que tornar a 
menystenir el coneixement i l’expertesa professional dels ar-
xivers-gestors de documents d’aquest país i que mostra com 
l’esforç dedicat a la redacció d’una llei pionera i innovadora a 
Catalunya per part de l’AAC-GD ha estat clarament menystingut 
pel legislador mateix, incapaç de respectar, com diem, ni l’es-
perit de la Llei de transparència ni la seva literalitat.
Amb aquesta relació volem informar no només els nostres socis 
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sinó tota la ciutadania sobre com s’han esdevingut tots els fets 
i quina ha estat la nostra percepció de tot plegat. Per força la 
relació de fets que mostrarem a continuació és la que coneixem 
de primera mà i per fonts que anirem citant degudament. Hi ha 
aspectes que encara, a hores d’ara, ens defugen, però l’evidèn-
cia de l’escàndol els farà poc defensables.

Mesos de gener a abril de 2015 
Amb l’aprovació de la Llei 19/2014 de transparència a finals de 
2014 es posava de manifest la voluntat del legislador de no dei-
xar només en mans de la publicitat activa els instruments per 
a proveir d’informació certa i autèntica els ciutadans catalans. 
La incorporació de diferents esmenes de l’AAC-GD per a reforçar 
el paper de la gestió documental com a metodologia que havia 
de permetre un control exhaustiu de la qualitat de la informa-
ció des del seu origen fins al portal on estaria publicitada era 
una novetat inqüestionable en l’àmbit de l’Estat espanyol, però 
també arreu d’Europa. Aquesta acceptació per part del legisla-
dor fins i tot tenia articles de redacció pròpia dels ponents, que 
no havien sortit de les propostes ni de l’AAC-GD ni del Departa-
ment de Cultura, que deixaven ben clara aquesta novetat. 
Els articles 39 i 40 determinaven quina naturalesa i quina com-
posició hauria de tenir la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública. En l’article 40.1 es preveia una comis-
sió composta per tres o cinc persones que, segons el punt 3 
del mateix article, havien de ser “juristes especialistes en dret 
públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits 
entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb deu 
anys d’experiència professional”. En el moment en què la Llei 
fou aprovada, els ponents de CIU, en roda de premsa posterior a 
l’acord, van admetre la possibilitat que la designació dels tres o 
cinc membres es realitzés de manera immediata en el següent 
ple del mes de gener del 2015, donant a entendre que, malgrat 
que la Llei disposava de sis mesos per ser implementada, la Co-
missió de Garantia es posaria a treballar de manera imminent. 
La realitat, tanmateix, no fou aquesta i durant el mes de gener 
no es procedí a designar-ne els membres. 
L’AAC-GD sempre va voler estar amatent a la designació. En re-
alitat, l’AAC-GD, en la seva compareixença del 22 d’octubre de 
2014, va expressar una esmena decisiva al text que aleshores 
circulava i que parlava de la composició de la nova comissió. 
El text inicial plantejava que els experts havien de ser “juris-
tes especialistes en dret públic o tècnics en matèria d’arxius 
o gestió documental”. Vegeu que en aquelles dates la previsió 
era incloure només com a opció els tècnics arxivers, no pas com 
a obligació. L’esmena proposada per l’AAC-GD fou que aquesta 
“o” es canviés per una “i”, per tal de reforçar així l’esperit que el 
legislador havia volgut oferir a la Llei, i que el coneixement jurí-
dic no fos exclusiu en una matèria que la legislació arxivística 
havia regulat des de l’any 2001 amb la Llei 10/2001 d’arxius i 
documents. Aquesta “i” era un reconeixement explícit a la bona 
feina realitzada per la CNAATD fins aleshores i incorporava part 
de les seves funcions a la nova comissió. Els ponents de la Llei 
van acollir bé aquesta proposta d’esmena i a mitjan mes de de-
sembre de 2014 quatre partits van incorporar-la com a pròpia. 

Només ICV, PP i la CUP no la van incorporar perquè van fer una 
proposta de comissió clarament diferent a la que s’estava tre-
ballant. L’esmena féu camí i fou acceptada en el text definitiu. 
El motiu principal pel qual l’AAC-GD proposà el canvi de “o” per “i” 
fou per reforçar la naturalesa dels membres de la comissió, i no 
deixar lloc a dubte, alhora que la tria definitiva dels membres no 
fos a discreció d’altres designis.
A principis del mes de febrer es produí el rebombori de la co-
missió anomenada popularment “Comissió Pujol”, que investi-
gava els presumptes delictes de l’expresident Jordi Pujol i dels 
membres de la seva família. Aquest rebombori es produí amb 
motiu d’un informe de Governació en què es plantejaven certes 
incongruències en la recuperació de la documentació sobre els 
contractes que els ponents de la Comissió havien sol·licitat. 
L’AAC-GD veié en la nota de premsa que va fer pública el Govern 
un menyspreu a les aptituds dels professionals de l’arxivística 
i als arxius centrals de la mateixa Generalitat d’on haurien d’ha-
ver sortit, sense més dificultat que una recerca coherent i ben 
guiada, els expedients sol·licitats. Membres d’ERC van sol·li-
citar-nos una reunió per a verificar la inconsistència d’aquest 
informe i vam acceptar-la. En aquesta reunió es va parlar de 
molts aspectes relacionats amb la tasca dels arxivers i el retro-
bament ajustat de la informació i es va parlar de la Comissió de 
Garantia. En aquell moment no se’ns va donar més informació 
sobre la seva composició, només un “això va encara per llarg”. 
La segona setmana de febrer vam enviar un correu al president 
de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament en què sol-
licitàvem informació respecte d’això. No vam obtenir resposta.
En els mesos posteriors no tenim cap informació relacionada 
amb la designació. Mentrestant, se succeeixen diferents jorna-
des formatives en què es parla de la nova Llei de transparència. 
En cap d’aquestes reunions hi són convidats arxivers o gestors 
documentals. No s’hi convida cap membre de la Comissió Naci-
onal d’Accés, Avaluació i Tria Documental. I es menysté, de ma-
nera no sabem si volguda o no, la part de gestió intel·ligent del 
back-office. Tot va orientat a la publicitat activa i a la interpreta-
ció jurídica de la Llei. Cursos adreçats a alts càrrecs, secretaris, 
interventors, polítics, juristes, però cap a arxivers i gestors de 
documents. Manifestem la nostra perplexitat a la Direcció Ge-
neral d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en una reunió el 
17 de febrer. La resposta és que no es perseguirien de manera 
sistemàtica totes aquestes jornades per veure si hi havia o no 
participació de la mateixa Direcció o dels membres de la CNA-
ATD. Ens queixem en aquell moment de la manca de zel de la Di-
recció General en el desplegament de la Llei de transparència, 
però se’ns rebat dient que sí que es participa a les comissions 
interdepartamentals per a organitzar el desplegament a la Ge-
neralitat.
A finals del mes de març la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis envien a tots els municipis 
de Catalunya una guia pràctica d’implantació de la Llei de trans-
parència. La guia ho és tot menys una guia i l’autor hi expressa 
opinions francament apressades i poc documentades sobre 
el paper dels arxivers i gestors de documents en matèria d’ac-
cés a la informació. La interpretació prodiga un supremacisme 
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jurídic clarament exagerat a la llum de la literalitat de la Llei i 
menysprea la presència d’arxivers a la nova Comissió de Garan-
tia pel fet que les resolucions que en sorgeixin només poden 
obeir a deliberacions “exquisidament” jurídiques. El 27 de març 
enviem tres cartes de queixa formal a l’FMC, a l’AMC i a l’autor 
de la guia, que, a hores d’ara, encara no han tingut cap tipus de 
resposta. Millor dit, en cap cas han tingut una resposta formal, 
però sí que han tingut resposta.
Els dies 21 i 22 d’abril les dues federacions de municipis orga-
nitzen unes jornades completíssimes amb la presència entre 
els ponents de tots els agents implicats en el desplegament 
de la Llei de transparència als municipis: Comissionada per la 
Transparència, Síndic de Greuges, Oficina Antifrau, Sindicatura 
de Comptes, secretaris, interventors, professors universitaris 
de Dret Públic, i una sola excepció, algun membre de la CNAATD. 
Formulem una nova queixa a la Direcció General d’Arxius, Bibli-
oteques, Museus i Patrimoni sobre aquest nou greuge i els sol-
licitem que actuïn per incorporar algun representant a les Jor-
nades. Aquesta queixa efectuada per correu electrònic no rep 
cap resposta. Aquells dies cap membre de la Junta de l’AAC-GD 
va assistir a les jornades, en part per incompatibilitat amb les 
jornades laborals de cada un dels seus membres i en part com 
a rebuig al seu plantejament. Diferents arxivers, però, hi assis-
teixen, perplexos a la manca de coneixement i, fins i tot, a la 
manca de tacte de significats agents responsables en matèria 
de transparència, com és el cas del mateix síndic de Greuges, 
que dubtà que en aquest país els arxius estiguessin en bones 
condicions. Alguns arxivers li van respondre. La tarda del dia 
22 una sòcia es manifesta de manera amarga i molt enutjada 
al president de l’AAC-GD sobre com s’ha tractat la professió en 
aquestes jornades. Li responem que hem fet diferents passos, 
però que no han estat suficients. La sòcia ens informa que ha 
interpel·lat la presidència de l’FMP sobre aquest greuge i que 

aquesta presidència li ha respost que són conscients de la quei-
xa que vam enviar el dia 27 de març. Tanmateix, li informa que 
no se’n farà cap resposta perquè consideren que formalment 
no s’ha actuat de la millor manera, que no oferíem espai a cap 
diàleg possible.
Durant aquests primers quatre mesos de desplegament de la 
Llei de transparència, per tant, hem hagut de viure la mancança 
d’informació, el menysteniment, l’oblit i el desinterès pel paper 
que, segons la mateixa llei, els arxivers-gestors de documents 
hi hem de tenir. Desinterès i manca de zel per part dels agents 
implicats, però, més preocupantment, per part de la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
A partir de la tarda del 22 d’abril, els esdeveniments es preci-
piten.

Dies 22 i 23 d’abril de 2015
Ens arriba la informació que la designació dels membres de la 
Comissió de Garantia es preveu portar al ple del Parlament de 
la setmana següent, i que alguns dels grups parlamentaris ja 
han manifestat internament que era innecessari incorporar ar-
xivers-gestors de documents. Aquest punt ens posa en alerta 
màxima perquè comencem a sospitar que la “i” no només podia 
voler dir “o” sinó que tot semblava indicar que voldria dir “sen-
se”. Membres de la Junta comentem els possibles passos que 
cal seguir i com els hem d’executar en els dies posteriors. El dia 
23 d’abril redactem diferents correus, però no s’envien per la 
manca de confirmació oficial que efectivament la designació 
anirà al ple del Parlament dels dies 29 i 30 d’abril.

Dia 24 d’abril de 2015
Rebem informació amb l’ordre del dia definitiu del ple que 
confirma, en el punt 7, que es procedirà a designar els cinc 
membres. Fins aleshores, però, no tenim cap informació de 
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com es procedirà a la tria prèvia d’aquests candidats, tal com 
preveu l’article 40.2 de la Llei de transparència. La tarda del 
dia 24 procedim a enviar els correus a tots els ponents de la 
Comissió d’Afers Institucionals, en què preveiem que es farà 
aquesta designació en algun moment anterior al 29 d’abril. No 
rebem cap resposta dels grups parlamentaris de CIU, C’S i PP. 
ERC respon agraïnt el correu i reconeixent la vàlua de les nos-
tres aportacions. El nostre correu insta a complir legalment 
l’article 40.3, proposa una ràtio de tres juristes i dos arxivers, i 
ens posem a disposició dels grups per proposar noms, si s’es-
cau. El vespre del dia 24, ICV ens informa que ja hi ha un acord 
entre els quatre grans partits del Parlament, CIU, ERC, PSC i 
PP, pel qual el repartiment es fa d’acord amb la Llei d’Hont per 
a proposar candidats. D’aquesta manera, CIU en proposarà 
dos i la resta un cada un. ICV ens informa que el pacte ja està 
tancat i que hi ha poca oportunitat de fer-hi res. Així mateix, 
se’ns informa que el dilluns 27 es farà el hearing que permetrà 
avaluar la idoneïtat dels candidats. No transcendeix cap nom 
dels candidats pactats ni de les seves aptituds professionals 
per a formar part d’aquesta comissió.

Dies 25 i 26 d’abril de 2015
Provem, sense èxit, de contactar amb els ponents de CIU per 
parlar de la designació. No hi ha cap notícia al respecte fins al 
diumenge 26 al migdia, en què se’ns informa que els ponents 
de CIU estan al cas i que es posaran en contacte amb nosaltres 
el dilluns 27.

Dia 27 d’abril de 2015
El matí del dilluns esperem la trucada de CIU, que no arriba, i 
procedim nosaltres a tornar-la a fer. Se’ns informa que estan 
reunits i que, tan aviat com els sigui possible, ens trucaran. No 
rebem cap trucada de CIU en tot el dia. ICV ens torna a informar 
que el hearing es posposa per al dia 28 d’abril, de manera que 
no es farà el dia 27. Durant el matí, el PSC ens informa del seu 
candidat i ens confirma que efectivament tot es posposa a di-
marts. Al migdia es fa públic un acord signat pels quatre porta-
veus dels quatre grans partits amb la llista dels cinc candidats 
a la Comissió de Garantia. Cap d’ells és conegut en l’àmbit dels 
tècnics arxivers-gestors documentals i s’aixeca la sospita de la 
selecció de cinc juristes i cap arxiver. Un cop sabuts els noms, 
verifiquem que aquests candidats tinguin o no una formació, un 
coneixement o una expertesa clarament verificable en matèria 
d’arxius, i confirmem que no és el cas.
Parlem amb ICV per veure quina possibilitat hi ha d’aturar 
aquest procediment i de mirar de posar criteri en la tria per tal 
que es compleixi l’article 40.3 de la millor manera. Se’ns diu 
que poca cosa hi ha a fer. Ens posem en contacte amb el presi-
dent de la Comissió d’Afers Institucionals perquè, a instància 
seva, es faci un advertiment als membres d’aquesta comissió 
sobre si la tria s’adequa o no a la Llei. Se’ns diu que això no 
és possible de fer. Suggerim a ERC i a ICV que facin preguntes 
específiques sobre l’expertesa en matèria d’arxius al hearing 
del dia següent i es comprometen a fer-ho. Parlem igualment 
amb un advocat per veure si, a simple vista, aquesta designa-

ció contravé clarament la Llei o no, i si es poden iniciar vies 
legals per a impugnar-la si s’esdevé. La resposta és que sem-
blaria que sí que hi ha via legal possible, però que cal esperar 
esdeveniments.
Passades les 21.00 hores del dilluns 27 rebem una trucada de 
la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, 
que mostra l’enorme perplexitat que li suposa la tria dels cinc 
candidats. Davant la sorpresa se’ns informa que s’estan fent 
passos, a través de la Direcció General i de la Conselleria de 
Cultura, per a “minimitzar l’impacte” d’aquesta designació. In-
formem la Direcció General que ens sembla inaudit haver de 
plantejar ja solucions inferiors i haver d’acceptar, sense més, 
l’incompliment de la Llei. I manifestem la possibilitat d’iniciar 
una via legal per a impugnar-ho. La Direcció ens respon que se-
guiran treballant per veure què es pot fer per resoldre aquesta 
situació. Preguntem si el conseller és conscient del greuge i 
se’ns respon que sí, i que s’està movent.

Dia 28 d’abril de 2015
A primera hora del matí provem de nou, sense èxit, contactar 
amb els ponents de CIU: estan reunits; ja trucaran. No rebem la 
seva trucada en tot el dia. Cap a mig matí rebem la trucada del 
conseller de Cultura, en què mostra la seva perplexitat davant 
la situació i ens comunica que ha estat parlant amb la conse-
llera de Governació per veure com fer que a la Comissió de Ga-
rantia, encara que els seus membres no siguin arxivers-gestors 
de documents, hi hagi una presència “clara i notòria” d’aquest 
col·lectiu professional. Li diem que el que cal és complir la Llei i 
no solucions d’urgència davant d’una incoherència tan flagrant: 
“difícil de resoldre a hores d’ara”. Li sol·licitem saber amb quin 
interlocutor de Governació es pot negociar aquesta situació. 
Se’ns diu que miraran de donar-nos algun nom. No en rebem 
cap. Comentem aquesta trucada entre alguns membres de la 
Junta i coincidim a mostrar-nos inflexibles i a insistir a fer com-
plir la Llei.
Entre les 12:08 i les 14:35 hores es procedeix al hearing a la 
Comissió d’Afers Institucionals. La primera candidata inter-
pel·lada per ICV manifesta obertament que ella no es troba 
allí com a experta en arxius i gestió de documents, tot i que 
en coneix el funcionament i les funcions com a usuària. La 
segona candidata manifesta conèixer “què és un document”, 
però que no és experta en arxius, tot i que diu que sap la fei-
na que fan els “registradors”... El tercer candidat interpel·lat 
per ERC i ICV també manifesta no ser expert en arxius i gestió 
documental. El quart candidat interpel·lat per ERC i ICV mani-
festa que coneix el sector i que fins i tot va ser docent en algun 
màster d’Arxivística dels anys noranta... però de dret. El cin-
què candidat recorre de manera ben trista als llocs comuns 
i als prejudicis típics al voltant de la mala gestió documental 
a l’Administració de justícia: muntanyes d’expedients i expe-
dients menjats per rates a l’Arxiu. En definitiva, claríssima 
manca de criteri en matèria d’arxius, manca de formació es-
pecífica i, fins i tot, manca de coneixement de la Llei d’arxius 
o de la doctrina de la CNAATD (ningú, ni per elegància, en fa 
menció), i prejudicis totalment inapropiats tenint en compte 
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que aquesta comissió haurà d’avaluar en alguns casos si el 
problema del dret d’accés obeeix a l’incompliment dels arti-
cles 5.2, 5.4 i 19.3 de la Llei de transparència. Assistim, per 
tant, a un hearing esperpèntic.
La tarda d’aquest dia ens informem si existeix cap procediment 
parlamentari que permeti aturar aquesta situació. Els que exis-
teixen no són aplicables en aquest cas o són ben improbables. 
Sol·licitem per correu electrònic a diferents membres de la 
Comissió d’Afers Institucionals que facin una darrera reflexió al 
voltant de l’incompliment flagrant que s’està a punt de fer de 
la Llei. Insistim que els candidats no han mostrat expertesa en 
res que s’assembli a l’arxivística i la gestió documental. Dema-
nem que s’aturi la designació prevista al ple i que s’acabi de fer 
un replantejament de tot plegat. Hi ha temps.
Al capvespre insistim de manera vehement a CIU perquè res-
pongui a les nostres trucades i ens faci palesa la seva opinió 
sobre tot plegat. ERC ens diu que també han sortit sorpresos 
del hearing i culpen CIU, que tenia l’oportunitat d’oferir dos can-
didats, de no aportar-ne cap amb perfil arxiver. Es fa evident, 
per tant, que l’acord entre els quatre partits va ser precipitat, 
poc madur, i que no va establir cap criteri específic sobre una 
ràtio entre juristes i arxivers. No es fa evident, però podria ser 
motiu de sospita, que l’acord fos plenament conscient i que 
no hi hagués la voluntat d’incorporar aquesta necessitat legal. 
Aquesta hipòtesi caldria demostrar-la, i comportaria una situa-
ció ben patètica.
La Junta acorda, per unanimitat davant l’estrèpit, fer públic un 
comunicat de rebuig al procediment i a la designació prevista 
el dia següent.

Dia 29 d’abril de 2015
A primera hora del matí fem públic el comunicat, que fem ex-
tensible a tots els grups parlamentaris. Hi sol·licitem, com és 
notori, aturar la designació i reconsiderar el compliment de la 
legalitat descrita a l’article 40.3. El fem extensiu als mitjans de 
comunicació, però sol·licitem que no en facin ressò fins que 
nosaltres determinem que no hi ha realment res més a fer. 
Parlem amb més profunditat amb dos diaris d’abast nacional. 
El comunicat circula per les xarxes i rep molt bona acollida per 
part del col·lectiu professional, que veu amb estupefacció l’es-
deveniment.
Consultem altres advocats sobre si realment estem davant 
d’una il·legalitat que pugui ser objecte de recurs. Novament 
se’ns diu que sí, que caldrà verificar el decret posterior a la de-
signació, però que és una comissió clarament deficitària.
Finalment, a mig matí rebem una trucada de CIU oferint-nos la 
possibilitat de fer una reunió a les cinc de la tarda del dia 30 de 
maig. Un cop passat el ple. Rebutgem l’oferiment i insistim que 
volem parlar-ne abans de la designació, no després. A la tarda 
parlem amb un tercer advocat, que, aquesta vegada, posa re-
serves a una possible impugnació i al recorregut que pugui te-
nir. Acaba justificant que la designació es pot interpretar com a 
legal i indica que, en el fons de la qüestió, els casos que haurà 
de resoldre la Comissió de Garantia seran “exquisidament” jurí-
dics i el coneixement arxiver no hi tindria cap funció específica.

El correu enviat als grups parlamentaris rep resposta de C’S, ICV 
i CUP, que coincideixen amb el nostre plantejament i que ja ens 
informen que votaran en contra o s’abstindran a la designació 
dels membres de la Comissió. ERC també respon i mira de justi-
ficar la legalitat de la designació, dient en primer lloc que el seu 
grup va fer preguntes concretes sobre arxivística i que un dels 
candidats va manifestar que havia estat docent d’un màster 
d’Arxivística. ERC ens proposa una reunió amb posterioritat al 
ple, que declinem. Responem amb un ampli argumentari que, 
malgrat tot, no considerem que s’estigui complint ni amb l’es-
perit ni amb la literalitat de la Llei, i que s’està separant la CNA-
ATD de part de les seves funcions de manera poc elegant. CIU 
proposa una nova reunió el dimarts 5 de maig, que tornem a de-
clinar. Tornem a sol·licitar parlar en persona amb els membres 
del seu partit a la Comissió d’Afers Institucionals, sense èxit.

Dia 30 d’abril de 2015
El diari ARA surt al matí fent-se ressò de la denúncia de l’AAC-
GD en la seva versió digital. La notícia circula per la xarxa i el 
col·lectiu professional mostra de manera palesa la seva més 
absoluta indignació davant de la designació. Cap a les 10 del 
matí CIU finalment es posa en contacte telefònicament amb 
l’AAC-GD. Se’ns informa que la decisió ha estat col·legiada en-
tre els quatre grups i que, malauradament, cap dels partits va 
proposar un candidat arxiver. Els qüestionem el procediment 
de designació, els demanem com és que no s’ha fet cap prè-
via per a determinar una ràtio possible i els comuniquem que 
l’acord pot ser impugnat. CIU ens diu que el jurista de la Co-
missió d’Afers Institucionals no va fer cap informe jurídic ne-
gatiu... però que tampoc el va fer positiu, per la qual cosa s’en-
tén que si no hi havia informe, el “silenci” era positiu. Davant 
d’això els grups parlamentaris consideren tirar endavant la 
designació sense més reserves. Sol·licitem que simplement 
s’aturi el tema i que es donin un dies per acabar-ne de par-
lar. Els demanem com poden ara tenir pressa per complir els 
terminis de la Llei de transparència per a designar la nova Co-
missió i ser tan legalistes en aquest aspecte, quan, pel que fa 
a l’article 40.3, poden incórrer en una il·legalitat tan patent. 
CIU ens diu que si hi ha informe jurídic negatiu es poden aturar 
certs processos, que és habitual.
Truquem al president de la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè sol·liciti un informe jurídic al lletrat que s’escau, 
que és també el lletrat major del Parlament. Un informe jurí-
dic que, positiu o negatiu, tregui de dubtes completament la 
designació. El president d’aquesta comissió parla amb CIU i 
amb el lletrat major, però cap dels tres considera necessari 
fer aquest informe jurídic. Demanem a ICV i la CUP que el sol-
licitin, però malauradament ja no hi ha temps. El procés de 
votació és imminent. ICV ens confirma que sol·licitarà al ple 
d’aturar el procediment i acabar de perfilar l’acord sense cap 
dubte jurídic possible.
Al migdia es procedeix a ratificar la designació dels cinc candi-
dats validats en hearing només dos dies abans. Les interven-
cions de diferents ponents dels grups parlamentaris estan 
plenes d’inconsistència i incoherències. Assistim, de nou, a una 
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designació esperpèntica. C’S informa del nostre comunicat. ICV 
sol·licita formalment que s’aturi la designació, atesos els dub-
tes suscitats, i demana que la presidenta del Parlament torni 
a llegir l’article 40.3. Es llegeix. CUP s’adhereix a la queixa que 
hem fet i diu que s’abstindrà. PP i PSC no donen cap argument 
a les seves intervencions al voltant de la mancança d’arxivers 
i gestors de documents. ERC manifesta que el coneixement ar-
xiver ha de ser reconegut per la via d’un conveni (!?) entre la 
nova Comissió de Garantia i els arxivers. CIU acaba dient que el 
fet que ara no hi hagi arxivers no vol dir que en un futur no n’hi 
puguin haver. Insòlit i totalment desconcertant que en un ple 
parlamentari els arguments siguin d’una solidesa tan lamenta-
ble.
La votació es duu a terme i s’aprova la designació dels cinc can-
didats. Amb molt mal cos parlem immediatament amb un advo-
cat i mirem les vies legals que podem iniciar un cop publicat el 
decret a partir de la setmana del 4 de maig.

A hores d’ara
Aquest és, doncs, el relat dels fets que s’han esdevingut des del 
mes de gener i, amb especial rellevància, des del dia 22 d’abril. 
A hores d’ara estem explorant les accions legals, polítiques i 
comunicatives que iniciarem els propers dies i que us comuni-
carem amb detall. Hem assistit a un despropòsit, però el proble-
ma, com bé se sap, és molt més de fons. 
Els arxius d’aquest país al Departament de Cultura ja no hi fan 

res de bo. Les polítiques de transparència han fet cas omís del 
Departament de Cultura en aquesta matèria. Tot es desplaça 
cap a Governació. El mateix departament ha mostrat manca de 
zel i els darrers anys ha proposat polítiques totalment desori-
entades i erràtiques. La professió ha canviat i les funcions, tam-
bé. Si volem que la professió continuï realitzant les tasques que 
l’expertesa i la seva formació li permeten fer, convé una reflexió 
profunda en el si del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. En un moment en què, a més, es preveuen certs 
retocs en la Llei d’arxius potser ha arribat el moment que ma-
nifesti obertament que la gestió documental, l’accés a la infor-
mació i la transparència no formen part de les seves polítiques, 
i que cedeixi totes aquestes responsabilitats a un departament 
més transversal i competent. No ens conformarem a continuar 
“fent memòria” o “apadrinant patrimoni”, i enfonsar la professió 
en museus de paper. Demanem, de manera ben clara, una re-
solució profunda a un problema que ens està portant a un des-
prestigi fora de precedents fruït d’anys d’inacció.
En definitiva, això tot just acaba de començar. Hem conside-
rat convenient fer un exercici de franquesa i transparència a 
fons de primer nivell perquè tothom sàpiga què estem vivint 
des de la Junta de l’AAC-GD des del gener. No tingueu el menor 
dubte que farem tots els passos que es puguin fer per a rever-
tir aquesta situació, amb valentia i amb tots els recursos que 
puguem. Però aquesta vegada us necessitem més que mai per 
poder fer front comú.

Ho hem estudiat, ens ho han dit i, fins i 
tot, ho patim en la pròpia pell: el nostre 
sistema econòmic, per definició, porta 
inherent una taxa d’atur de caràcter es-
tructural. Actualment aquesta taxa està 
completament desbocada i el col·lectiu 
dels arxivers, amb totes les seves feble-
ses, no n’ha quedat al marge. Per això, 
s’agraeix que l’AAC-GD ofereixi als asso-
ciats un programa de formació continu-
ada ampli, divers i a preus assequibles. 
Així doncs, assistir al curs 5/2015 El 
peritatge cal·ligràfic com a sortida pro-
fessional. Nocions bàsiques em va sem-
blar una bona manera d’aprofitar el matí 

del dimecres 25 de març. Si del que es 
tracta és de reinventar-nos, potser que 
ens obrim a noves perspectives –vaig 
pensar.
Els assistents vam tenir l’ocasió de 
conèixer de primera mà els intríngulis 
del peritatge caligràfic a través de les 
explicacions de Joan Artés, un profes-
sional amb una llarga trajectòria a les 
espatlles. Si teniu curiositat i voleu sa-
ber-ne més, podeu visitar la seva pàgina 
web i el seu bloc, joanartes.net. 
Artés ens va explicar els supòsits en què 
es poden requerir els serveis d’un pèrit 
cal·lígraf. Generalment van lligats a 

qüestions judicials, ja sigui per encàrrec 
de les parts o ja sigui a instància dels 
mateixos jutges. Un dictamen pot arri-
bar a ser determinant a l’hora de dictar 
una sentència. 
Joan Artés ens va explicar també que el 
marc legal actual no tanca la porta que 
els arxivers puguem dedicar-nos profes-
sionalment al peritatge cal·ligràfic. 
La sessió també va constar d’una part 
teòrica, en la qual el professor, a grans 
trets, va anar explicant el mètode uti-
litzat a l’hora d’analitzar els textos ma-
nuscrits. Per poder dictaminar si un text 
concret o una signatura pertany a una 

Un tastet de peritatge cal·ligràfic

Maria Garcia i Figueras

Destaquem

http://joanartes.net
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El projecte MOLÈCULA

Alfred Mauri

El dijous 19 de març de 2015 va tenir lloc 
a la sala de conferències de l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona la presenta-
ció del projecte MOLÈCULA, impulsat per 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i Grupo Servicio Móvil. 
La descripció és, sens dubte, un dels ins-
truments cabdals de la gestió arxivística 
que, en els darrers anys, s’ha vist poten-
ciada per la definició d’estàndards i, en 
un segon pas, per la creació de progra-
mari informàtic específic per a aquesta 
funció. Entre aquest programari hi ha 
AtoM (Access to Memory), impulsat en el 
seu origen pel Consell Internacional d’Ar-
xius, amb llicència Open Source.
Des de l’ESAGED es van identificar diver-
sos factors que s’entenia que dificulta-

ven la creació d’instruments de descrip-
ció d’acord amb els estàndards i, espe-
cialment, la utilització d’AtoM en aquest 
procés:
• La manca d’una traducció del programa 
ajustada terminològicament a la de les 
normes ja traduïdes.
• La manca d’una plantilla de descripció 
adaptada als desenvolupaments especí-
fics a partir d’ISAD(G), com ara NODAC.
• Les limitacions d’AtoM pel que fa a 
eines per a la gestió de l’arxiu.
• Els inconvenients derivats de les ne-
cessitats tecnològiques per a la utilitza-
ció del programa.
El projecte MOLÈCULA té com a objec-
tiu donar resposta progressivament a 
aquests reptes i, a més, incorporar altres 
solucions que potenciïn també la difusió 

de les polítiques de comunicació dels ar-
xius i donin suport.
El punt d’arrencada del projecte s’ha 
centrat en aquests quatre aspectes, de 
manera que la versió d’AtoM ha estat 
revisada en la seva traducció al català i 
castellà, i incorpora ara una nova planti-
lla específica per a la descripció d’acord 
amb la NODAC. 
Pel que fa a la gestió de l’arxiu, s’ha incor-
porat un mòdul específic per a la gestió 
completa dels préstecs i d’incidències. 
Des de la recepció de la petició fins al 
control de la devolució del document a 
l’arxiu.
Amb independència que les diverses 
millores incorporades a AtoM seran 
degudament alliberades, d’acord amb 
la seva llicència Open Source, MOLÈ-

determinada persona, és imprescindi-
ble tenir a disposició diferents mostres 
de lletres amb autoria certa per po-
der-les comparar. A partir d’aquí es com-
paren les característiques següents de 
la lletra: dimensió, distribució, pressió, 
forma, velocitat, direcció, inclinació i 
cohesió. 

A la part final de la sessió, vam tenir 
ocasió d’analitzar casos pràctics reals 
i, d’aquesta manera, el professor ens va 
demostrar que, una feina que d’entrada 
pot semblar plena de subjectivitat, si es 
porta a terme aplicant rigorosament el 
mètode s’acaba apropant força a una 
ciència exacta. Això sí, podríem anome-

nar-la la ciència de la subtilitat. Cal tenir 
una gran capacitat d’observació i ser 
molt curós per tal de poder treure con-
clusions fiables en tots els casos que es 
van presentant. 
Els arxivers que hagin estudiat pale-
ografia tenen una bona base a l’hora 
d’analitzar els traços de les lletres.  
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CULA ofereix un servei complet que 
allibera el personal dels arxius de les 
preocupacions tecnològiques. Així, 
amb un dimensionament i uns cos-
tos ajustats a les necessitats de cada 
arxiu, s’ofereixen els serveis d’allot-
jament, instal·lació, manteniment i 
actualització del programari, còpia de 
seguretat i suport tècnic. Paral·lela-
ment, s’ofereix la formació bàsica per 
a l’ús del programari.
Progressivament s’incorporaran nous 
mòduls i plantilles de descripció a AtoM, 
amb la voluntat d’incrementar-ne el po-
tencial com a eina de gestió integral de 
l’arxiu. El registre i control de consultes i 

usuaris es planteja com una de les prope-
res aportacions. 
La mateixa demanda dels usuaris aju-
darà a projectar i prioritzar altres desen-
volupaments. Cal tenir present que més 
enllà dels avantatges pel que fa a la des-
cripció, la progressiva informatització de 
l’activitat de l’arxiu ha de possibilitar ex-
plotacions estadístiques rellevants res-
pecte dels usuaris, tipologies documen-
tals consultades, freqüències, etc., que 
ara de manera manual solament estan 
disponibles ocasionalment.
També es preveu la incorporació al pro-
jecte d’altres eines com Omeka, pensat 
com a instrument idoni per a la publica-

ció de col·leccions digitals i la creació 
d’exposicions virtuals.
Amb aquest projecte l’ESAGED vol con-
tribuir a millorar la qualitat dels instru-
ments de descripció dels fons docu-
mentals, com a primer pas per a una 
gestió més eficient i una difusió més 
potent des dels serveis d’arxiu. També 
vol reforçar la relació entre la universi-
tat i l’empresa, cercant punts de col-
laboració i sinergies que contribueixin 
a potenciar els arxius i a consolidar la 
professió.
El projecte compta amb un lloc web des 
del qual se’n pot seguir el desenvolupa-
ment: www.molecula-gia.com

http://www.molecula-gia.com
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El passat 14 d’abril va tenir lloc a la 
Delegació del Govern de la Generalitat 
a Lleida la Jornada “Transparència, 
gestió documental i preservació digital: 
instruments per al bon govern”.
L’objectiu principal era mostrar els 
diferents instruments que cal tenir 
en compte per posar en marxa la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
La Jornada s’adreçava al personal 
de l’Administració local, col·legis 
professionals i diferents entitats i 
professionals de la província de Lleida. 
L’èxit de participació i interès va ser 
notable, ja que més de quaranta 
assistents gaudiren d’aquesta jornada, 
organitzada conjuntament amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, i realitzada en el marc del 
XV Congrés d’Arxivística de Catalunya, 
que se celebrarà a Lleida entre el 28 i 30 
de maig de 2015.
Un cop inaugurada la Jornada per part 
de Ramon Farré, delegat territorial del 
Govern de la Generalitat a Lleida, Joan 
Soler, president de l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Catalunya 
(AAC-GD), va presentar la conferència: 
“El paper de la Gestió Documental per 
assolir la transparència”.
Respecte a les polítiques i normatives, 
Joan Soler va destacar, entre altres, 

el reglament del sistema arxivístic o 
l’ordenança reguladora del Govern i 
l’Administració electrònica. Un segon 
eix del qual ens va parlar van ser les 
aplicacions informàtiques, entre les 
quals va incidir en els registres d’entrada 
i sortida de documents, el portal de 
transparència i la seu electrònica. Pel 
que fa als instruments de gestió més 
importants per a la implantació del 
sistema de gestió documental va citar 
el quadre de classificació, el model de 
metadades, el calendari de conservació 
i el model de seguretat i règim d’accés. 
Com a últim eix, i no menys important, 
Joan Soler va posar èmfasi en la 
importància d’un equip humà consolidat. 
Finalment, després de fer un repàs als 
articles principals de la Llei 19/2014 
de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, el president de 
l’AAC-GD ens va explicar que cal fer 
un pas més per tal d’aprofundir en la 
transparència.  
Lluís Cermeno, secretari de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD), ens va presentar 
la conferència “La Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental en 
el marc de la nova Llei de transparència 
catalana”.
En primer lloc, Lluís Cermeno va 
començar la seva intervenció amb la 
definició i el procés d’elaboració de les 

taules d’accés i avaluació documental 
(TAAD). També va recordar que gairebé 
la meitat de les 750 taules d’avaluació i 
accés documental han estat elaborades 
pels grups de treball de la CNAATD.
Per adaptar-se a la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern 
s’han realitzat modificacions a les TAAD. 
D’aquesta manera, s’hi ha inclòs un 
apartat d’accés, en què es pot trobar el 
règim d’accés i motivació, i la vigència de 
la restricció, a més de la fonamentació 
jurídica. 
El secretari de la CNAATD va destacar 
que des de l’any 1995 s’han eliminat un 
total de 86.064 metres lineals, tot i que 
encara hi ha feina per fer, ja que sols 
un 40 per cent dels arxius apliquen les 
TAAD.
Finalment, Lluís Cermeno va finalitzar 
la seva intervenció amb la citació de la 
Disposició addicional sisena de la Llei 
de transparència, que fa referència a 
la coordinació entre els ens que tenen 
responsabilitat en matèria d’accés. 
D’aquesta manera, la Llei diu que la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública, l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades i la CNAATD han 
d’adoptar les mesures de coordinació 
necessàries per a homogeneïtzar els 
principis i les regles sobre la protecció de 
dades personals i l’accés a la informació.
Després del debat i la pausa, Vicenç 

Jornada “Transparència, gestió documental i preservació 
digital: instruments per al bon govern”

Jonás Suárez Rubio

http://arxivers.com/images/documents/JORNADES ARXIUS.jpg
http://arxivers.com/images/documents/JORNADES ARXIUS.jpg
http://arxivers.com/images/documents/JORNADES ARXIUS.jpg
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
http://arxivers.cat/
http://arxivers.com/
http://www.gencat.cat/cultura/arxius/cnaatd/
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Ruiz, vicepresident de l’AAC-GD, ens va 
presentar la conferència “La preservació 
digital com a conjunt d’iniciatives per a 
garantir un accés permanent a les dades 
públiques”.
En primer lloc, Vicenç Ruiz ens va 
explicar els motius de la importància 
de la preservació digital, entre els quals 
va destacar que és el fonament de tota 
estratègia de govern digital, tot i que va 
recordar que el marc normatiu espanyol 
i català no preveu una autèntica 

estratègia de govern digital. Òbviament, 
la implantació de registres i arxius 
electrònics en un territori com Lleida, on 
més de la meitat dels municipis tenen 
menys de cinc-cents habitants, sembla 
bastant improbable. Per últim, Vicenç 
Ruiz ens va explicar que l’estratègia 
digital municipal pot incidir en el sector 
productiu local i global.
En la segona part de la seva intervenció 
Vicenç Ruiz ens va exposar el concepte de 
preservació digital, per tal de garantir-ne 

l’autenticitat i accessibilitat. També ens 
va citar els estàndards internacionals i la 
definició del model de maduresa, en què 
l’objectiu seria assolir el màxim nivell, el 
procés optimitzat, on es duen a terme 
processos de millora contínua i una 
gestió proactiva. 
Finalment, el vicepresident va aprofitar 
l’ocasió per presentar als assistents el 
XV Congrés d’Arxivística de Catalunya, 
que tindrà lloc a Lleida l’última setmana 
de maig.

Es presentava a la pàgina web de l’Asso-
ciació com una visita tècnica i certament 
ho fou la que férem un reduït grup d’ar-
xivers a l’Arxiu Administratiu Municipal 
de Sant Boi el dia 24 de març. Tot i que 
l’amfitriona de la visita, Roser Latorre, 
que és la cap de l’Arxiu i Documentació 
de l’Ajuntament de Sant Boi, va comen-
çar per acompanyar-nos als dipòsits de 
documentació que tenen al soterrani 
de la casa de la vila, era evident que no 
anàvem a veure armaris compactes ni 
unitats d’instal·lació. La singularitat 

d’aquest arxiu administratiu arrenca 
l’any 1991, quan l’Ajuntament de Sant 
Boi decideix dividir la gestió dels fons 
municipals en dues entitats ben dife-
renciades: l’Arxiu Històric, depenent de 
Cultura, i l’Arxiu Administratiu, adscrit al 
Servei de Sistemes d’Informació, i alhora 
convoca un concurs per a contractar una 
persona tècnica superior que dissenyi i 
implanti un sistema de gestió documen-
tal. Sí, adscriure’l orgànicament al mateix 
servei on hi ha informàtica, organització 
i qualitat és una decisió pionera l’any 91 

que, per si mateixa, ja suposa una decla-
ració de la voluntat que la funció arxiu 
estigui imbricada amb la resta de l’engra-
natge administratiu de l’ens municipal.
Físicament, la sala de treball també és 
en un lloc cèntric, ocupa un altell de la 
planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, 
al costat mateix de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà.
El sistema de gestió documental s’inicia 
el 1991 amb l’elaboració del quadre de 
classificació (QdC), d’inspiració robergia-
na, de tipus funcional i estructura mono-

Visita a l’Arxiu Administratiu Municipal de Sant Boi de 
Llobregat

Joan Domingo Basora    

Autora: Betlem Martinez
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jeràrquica, amb dues categories (gestió/
explotació) i fruit de l’anàlisi de les com-
petències, funcions i activitats que rea-
litza l’administració municipal. 
Cal destacar que la codificació del QdC 
s’aplica al llarg de tot el cicle de vida 
documental, de manera integrada amb 
la resta de les codificacions de l’orga-
nització, i així, per exemple, des de l’any 
1996 està inclosa dins les taules del re-
gistre general d’entrada de documenta-
ció a l’Ajuntament, que utilitza els codis 
de sèrie documental per a la selecció de 
formularis i incorpora el codi d’expedient 
normalitzat (codi sèrie+any+número 
seqüencial) a l’inici de totes les tramita-
cions i integrat amb el gestor d’expedi-
ents. Aquest ús intensiu de la classifica-
ció és partícip de la voluntat corporativa 
d’identificar sistemàticament el conjunt 
d’elements de l’organització de manera 
única i unívoca (les unitats orgàniques, 
el carrerer, els tributs, les entitats, el 
patrimoni, els immobles, etc.) i no pas 
de manera dispersa i desconnexa, com 
el festival de codis que hi ha en algunes 
institucions. 

El sistema de gestió documental que hi 
ha implantat inclou dues eines més, el 
quadre de descripció i metadades (QdD), 
que descriu totes les entitats que formen 
part del sistema (els documents i les se-
ves agrupacions, les activitats de gestió, 
els agents i les reglamentacions) d’acord 
amb els estàndards normatius internaci-
onals, i el quadre d’instal·lacions de do-
cuments (QdI), que identifica i descriu 
els diferents dipòsits documentals (ana-
lògics i electrònics), usos, conservació i 
gestió.
Per als processos de digitalització han 
desenvolupat el Projecte 3x1: digitalit-
zar, autenticar, conservar, per a la pro-
ducció automatitzada de còpies electrò-
niques autèntiques i la seva conservació 
en un repositori segur de documents 
electrònics. Com en altres arxius munici-
pals, començaren per digitalitzar les sèri-
es més emblemàtiques: llibres de plens 
municipals, padró municipal d’habitants, 
llicències d’obres i plànols; amb el valor 
afegit que realitzen una digitalització 
certificada el resultat de la qual són uns 
PDF signats electrònicament, amb segell 

de temps i traces signades. Tot el procés 
està regulat per una ordenança específi-
ca i com que al final disposen de còpies 
electròniques autèntiques, per a algunes 
sèries s’estan plantejant l’eliminació dels 
originals en paper. Ens interroga la Roser, 
hem de conservar els fulls en paper del 
padró municipal de fa cinquanta anys, si 
ja disposem de les corresponents còpies 
electròniques autèntiques?
Actualment, amb l’ajuda d’una consul-
toria externa, estan treballant en el pro-
jecte per a establir un procediment de 
conservació dels document electrònics, 
en resum, un arxiu que té realment im-
plantat un sistema integral de gestió do-
cumental alhora que, amb l’empenta de 
la seva cap, evoluciona i cerca respostes 
sostenibles als nous reptes documen-
tals que té la institució.      
Una visita molt enriquidora que es va 
poder seguir en directe per Twiter amb 
les piulades de la Betlem Martínez. Qui 
vulgui conèixer amb més detall què fan i 
com ho fan, pot consultar la pàgina web 
de l’Ajuntament o adreçar-se a la Unitat 
d’Arxiu i Documentació.

El passat 12 d’octubre s’inaugurava a Gi-
rona l’exposició 922-2014. Documents de 
Girona. Arxius, memòria i futur. La mostra 
va ser promoguda per l’Ajuntament de Gi-
rona, la Diputació de Girona i la Generalitat 
de Catalunya a Girona amb la col·labora-
ció i participació de tots els arxius de la 
ciutat, dins de les diferents activitats pro-
gramades amb motiu del congrés interna-
cional Arxius i Indústries Culturals.
El comissariat de l’exposició va considerar 
pertinent convertir-la en exposició virtual 
per tal de donar-li perdurabilitat després 
de l’esforç realitzat per produir-la i, sobre-
tot, per divulgar-la i fer-la accessible a tra-
vés d’internet de manera permanent, per 

tal que la puguin utilitzar tots els arxius en 
les seves tasques de difusió i formació. 
Podeu veure-la a l’enllaç:
http://www.arxiudiputaciogirona.cat/
exposicio-virtual-documents-de-giro-
na-922-2014/
Pensem que pot esdevenir una eina útil 
i pedagògica de qualitat per a difondre 
el patrimoni documental de Girona, però 
també una eina d’explicació del treball que 
es fa als arxius i des dels arxius, així com 
dels reptes de futur sobre la gestió i con-
servació dels  documents i la informació. 
Així doncs, posem a disposició del públic, 
dels arxius i dels centres de difusió del 
patrimoni un instrument que permetrà 

conservar i visitar durant uns anys aques-
ta selecció de l’extraordinària riquesa 
documental dels diversos arxius de la 
ciutat de Girona. Milers de quilòmetres 
de documents, del passat i del present, 
que són testimoni i prova de la gestió dels 
nostres afers com a societat i que, alhora, 
han esdevingut  o esdevindran la nostra 
memòria. 
També s’hi analitza i s’hi exhibeix, de ma-
nera amena i entenedora,  el present i el 
futur del món dels documents, de la infor-
mació i dels arxius. S’acosta al lloc i als ob-
jectes de treball dels arxivers i les arxive-
res: a l’organització i difusió del patrimoni 
documental custodiat durant generaci-

La proposta

922-2014. Documents de Girona. Arxius, memòria i futur. 
Una exposició virtual

Joan Boadas, M. Assumpció Colomer  i Anna Gironella 

http://www.santboi.cat/
http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-girona-922-2014/
http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-girona-922-2014/
http://www.arxiudiputaciogirona.cat/exposicio-virtual-documents-de-girona-922-2014/
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ons, tenint en compte que el grau de ci-
vilitat i cultura d’una societat s’expressa, 
també, a partir de la possibilitat que la ciu-
tadania té d’accedir als seus documents i 
a la informació.
La selecció documental presentada fa evi-
dent la transcendència dels documents 
des del jo més personal fins a l’àmbit uni-
versal, i posa de manifest que la força dels 
documents no radica en l’ostentació del 
seu aspecte físic, sinó en la potència infor-
mativa que contenen, i en la seva varietat. 
Documents textuals, gràfics, cartogràfics, 
fotogràfics, audiovisuals, sense cap mena 
de subordinació, se’ns ofereixen simultà-
niament quan des de qualsevol disciplina 
ens disposem a girar els ulls a la recerca 
de la comprensió del nostre present.
S’exposen prop de 150 documents proce-
dents del catorze arxius de la ciutat de Giro-
na. Abasten una àmplia cronologia: el més 
antic és un precepte carolingi de l’any 922 
i el més recent és del mateix 2014, l’acord 
del Ple de la Diputació de Girona d’adhesió a 
la Declaració Universal dels Arxius.
Els documents es presenten en funció de 

vuit grans àmbits, que fan referència al jo 
més íntim i personal i a l’àmbit universal. 
Aquests apartats estan vinculats a l’esfe-
ra o significació que tenen o poden tenir 
els documents per a una persona, una fa-
mília, una comunitat, un municipi, una co-
marca, per al nostre país, Catalunya, per a 
Europa o per a tota la humanitat. 
D’aquesta manera, també fem evident la 
gran diversitat de productors i tipologies 
representades. Hi podem trobar des de 
correspondència personal, cartes de pro-
fessió monàstiques o expedients de mos-
sos quintats fins a documents essencials 
per a determinades institucions, com 
l’Ajuntament de Girona, del qual s’exposa 
el Llibre Verd de la ciutat, primer compendi 
dels privilegis reials concedits a la ciutat i 
que van establir-ne l’organització política, 
econòmica, jurídica i militar a l’època me-
dieval. 
A més també s’hi poden trobar documents 
que, des de la seva austeritat formal, tes-
timonien moments cabdals per a la histò-
ria de la humanitat, des de la ignomínia 
dels tribunals contra heretges i judaït-

zants en època moderna o la persecució 
dels fugitius dels nazis a mitjan segle XX, 
fins a documents clau en la lluita a favor 
dels drets humans, com és el Llibre del 
Sindicat Remença de 1448, justament per 
aquest motiu inscrit al registre Memory of 
the World de la UNESCO.
Tots aquests documents originals que 
foren exposats d’octubre a desembre 
del 2014 s’han digitalitzat per poder-los 
visualitzar en aquesta mostra virtual. 
L’empresa Iglésies Associats ha estat la 
responsable de la virtualització de l’expo-
sició, en el seu treball ha respectat i man-
tingut el disseny i l’estructura del projecte 
expositiu realitzat per Pep Canaleta (3car-
me33). 
Creiem, certament, que aquest recurs pot 
ser molt útil per a difondre el patrimoni 
documental de la ciutat de Girona i fer vi-
sible el treball diari dels professionals dels 
arxius i els reptes de futur dels documents 
i de la informació.
Esperem que trobeu interessant aquesta 
eina i que la compartiu i difoneu.
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Sóc el Gustau Castañer. En els darrers 
anys he esdevingut una mena de globe-
trotter dels arxius de les organitzacions 
internacionals, i amb la Montserrat Canela 
sóc un dels pioners en aquest terreny, en-
cara poc explotat pels arxivers catalans.
Nascut a Barcelona, vaig estudiar Història 
a la UAB i vaig començar als arxius d’una 
manera una mica casual, fent la prestació 
social a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquí 
vaig descobrir els arxius i l’arxivística com 
una disciplina diferent de la història. Grà-
cies a un contracte per al tractament dels 
fons de la Reial Audiència de Catalunya, 
que juntament amb en Jaume Zamora i 
en Ramon Sarobe vàrem tenir ocasió de 
rescatar del Palau de Justícia de Barcelo-
na, vaig poder participar en el tractament 
integral d’un fons arxivístic i vaig descobrir 
una nova passió, encara viva divuit anys 
més tard. Conscient de la necessitat de 
formació especialitzada, vaig seguir di-
versos cursets i un postgrau a la Fundació 
Universitària del Bages. Van ser anys molt 
intensos, en què combinava els cursets 
d’arxivística a Manresa amb la feina a l’Ar-
xiu Nacional (la tan recordada sala de tria 
–ergàstula com alguns la denominaven– 
on vaig coincidir, per exemple, amb Enric 
Cobo) i la feina com a professor associat 
a la UAB. Tot aquest període em va dur a 
les oposicions de la Generalitat. Vaig apro-
var, però vaig quedar fora perquè no tenia 
punts com a interí, de manera que l’opció 
següent van ser les oposicions del cos 
facultatiu d’arxivers de l’Estat, un terreny 
vedat als catalans des de Jaume Riera. 
Vaig aconseguir aprovar i després d’un 
període de nou mesos de pràctiques a la 
Subdirecció General d’Arxius em van des-
tinar com a cap de sala a l’Arxiu General 
de l’Administració a Alcalá de Henares, un 
arxiu que es presentava com l’orgull de ser 
el tercer més gran del món, amb els seus 
180 km de prestatgeries, però que de fet 
és la constatació del fracàs d’un sistema 
arxivístic, ja que originalment havia de ser 

un arxiu intermedi. Vaig estar un any i mig 
a l’AGA i va ser una excel·lent experiència 
formativa sobre el tracte amb el públic i 
les necessitats de difusió de la feina dels 
arxius.
De l’AGA vaig tornar a Barcelona com a 
director tècnic de l’Arxiu Intermedi de la 
Regió Militar Pirenaica (després Sotsins-
pecció General de l’Exèrcit), l’arxiu de la 
caserna del Bruc. Una feina extremada-
ment interessant en què, a més, coordi-
nava trenta arxius centrals a Catalunya, 
Aragó i Navarra. Malgrat la mancança de 
mitjans d’aquests cinc anys em quedo 
amb l’obertura al públic d’un arxiu gairebé 
desconegut fins aleshores i la construcció 
d’una sala de consulta força digna.
Gràcies a l’Antonio González Quintana vaig 
poder anar com a representant espanyol 
al Comitè d’Arxius de l’OTAN, a Brussel·les, 
i aquí em va picar el cuc dels arxius de les 
organitzacions internacionals.
Després de dos anys de recopilar informa-
ció sobre aquesta mena de places i diver-
sos intents fallits, el 2007 vaig començar 

a treballar com a arxiver als Arxius Histò-
rics de la Comissió Europea a Brussel·les. 
Aquests darrers vuit anys he estat força 
enfeinat amb un gran tour arxivístic: de 
Brussel·les vaig anar a Nova York, com a 
oficial de gestió de la informació a la Sec-
ció d’Arxius i Gestió Documental de Naci-
ons Unides (https://archives.un.org/), i 
després d’un breu retorn a Barcelona, vaig 
continuar com a arxiver al Fons Monetari 
Internacional (http://www.imf.org/exter-
nal/np/arc/eng/archive.htm) a Washing-
ton. 
El 2012, després d’aprovar un parell d’opo-
sicions, vaig tornar a Brussel·les, primer 
com a oficial de gestió de documents al 
Centre Comú de Recerca, una direcció ge-
neral de la Comissió Europea amb centres 
de recerca a cinc països diferents. El 2013 
em van oferir una plaça com a adminis-
trador a la Unitat de Gestió Documental i 
Arxius Centrals del Consell de la Unió Eu-
ropea (http://www.consilium.europa.eu/
es/documents-publications/archives/). 
El Consell és la més conservadora de les 

De l’arxiu a l’arxiver

Gustau Castañer

http://www.imf.org/external/np/arc/eng/archive.htm
http://www.imf.org/external/np/arc/eng/archive.htm
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Sessió 4/2015
• Seguiment de despeses realitzades du-
rant el 2015
•Explicació de les novetats i de les acci-
ons dutes a terme en relació amb el Con-
grés d’Arxivística de Catalunya de Lleida
•Explicació de la reunió duta a terme a 
l’ESAGED per tal de convalidar el grau 
superior en Arxivística i Gestió de Docu-

ments i el màster en Arxivística
•Seguiment dels projectes gestionats 
per les vocalies de Didàctica, Publicaci-
ons, Formació, Difusió, Comunicació, Ac-
tivitats i Serveis
•Explicació de la campanya de reactiva-
ció de la Declaració Universal dels Arxius 
(DUA)
•Exposició de les accions previstes per 

l’AAC-GD en relació amb la no-designació 
d’experts en arxius i gestió de documents 
entre els membres de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés

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

La Junta informa

grans institucions europees, on els pa-
ïsos pacten a escala de govern. Amb un 
grup de companys estem embarcats en 
el projecte d’establir un veritable sistema 
de gestió documental i renovar un siste-
ma de treball força endarrerit, al mateix 
temps que volem proposar una estratègia 
de preservació digital a llarg termini. Per 
tal d’enfortir els meus coneixements en 
aquest terreny, l’any passat vaig comple-

tar un postgrau de Digital Recordkeeping a 
la Universitat de Dundee.
Després d’un període com a vocal a la Junta 
Directiva d’Arxivers sense Fronteres, con-
servo l’interès per la relació entre arxius i 
drets humans. Des del 2014 m’he llençat a 
l’aventura de completar un doctorat en Arxi-
vística a la Universitat d’Amsterdam sobre 
els arxius del tribunals penals internacio-
nals de Rwanda i Iugoslàvia.

El bloc en el qual publico llocs de treball 
en arxius d’organitzacions internacionals 
(http://goinginternationalinarchives.
blogspot.be/) és, potser, l’activitat que 
m’ha aportat més reconeixement i és una 
bona manera de sublimar aquesta fal·le-
ra. El més interessant de la meva trajec-
tòria ha estat l’oportunitat de conèixer de 
primera mà diverses tradicions arxivísti-
ques.

mailto:publicacions@arxivers.com
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