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Tanquem l’any 2015 i fóra bo recordar l’editorial del mes de ge-
ner amb què l’encetàvem. Hi parlàvem de la finestra d’oportuni-
tat que s’obria per impulsar el desplegament integral de la Llei 
10/2001 d’arxius i documents gràcies a la, llavors, ben recent 
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon go-
vern. El fet que aquesta llei considerés la gestió de documents 
com a fonament tècnic del sistema general d’informació que ha 
de bastir la transparència (art. 5.2), el mateix Portal com a ele-
ment bàsic del sistema de gestió documental (art. 5.4) o que, 
dins les mesures organitzatives necessàries per a garantir el 
dret d’accés, una de ben destacada fos establir un sistema de 
gestió de documents, informació i dades integrat (art. 19.3) 
semblava que ens permetria 
comptar, després de gairebé 
quinze anys, amb la voluntat 
política que entengués el plus 
de qualitat democràtica amb 
què l’estructura arxivística 
dota l’Administració pública. 
En aquella mateixa editorial, 
però, ja alertàvem que, per ex-
periència, havíem de tenir clar 
que el mer articulat de la llei 
no seria garantia suficient, que 
calia la implicació directa del 
nostre sector per fer evident a 
tothom que qualsevol solució 
eficient i a llarg termini passa-
va per integrar també la reor-

ganització de procediments i l’abast transversal que només la 
gestió documental porta aparellats. Calia treballar portes endins 
de les organitzacions, bastint aliances amb la resta de tècnics 
implicats, i sobretot calia treballar portes en fora, adreçant-nos 
directament a la ciutadania i als principals agents de la societat 
civil. Perquè, ara sí, prenia un sentit clar, diàfan i, fins i tot, profè-
tic el següent fragment del preàmbul de la Llei 10/2001: “La Llei 
entén també que molts documents acrediten drets i deures dels 
ciutadans, de les entitats i de les administracions públiques i 
que, en aquest sentit, tenen un paper rellevant en llurs relacions. 
Reconeix que l’accés als documents públics és un dret que té tota 
persona, independentment de la nacionalitat, de la condició o de 

la funció que tingui, dret que tan 
sols es pot denegar en aplicació 
de les limitacions establertes 
legalment. Així mateix, la Llei 
considera que per a les admi-
nistracions públiques la gestió 
correcta dels documents és 
essencial pel que fa a la segure-
tat jurídica i a l’actuació eficaç i 
transparent i amb obertura a la 
participació ciutadana”. Heu lle-
git bé: rendició de comptes, ac-
cés a la informació, transparèn-
cia, eficiència administrativa 
i participació ciutadana cohe-
rentment articulats en un text 
normatiu de fa... quinze anys. 
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A pocs dies de la plena entrada en vigor de la Llei de transpa-
rència, tots plegats som conscients de l’escàs, per no dir nul, 
grau de compliment dels articles que abans hem citat. Essenci-
alment, la majoria de les administracions han destinat aquest 
any a potenciar una nova superestructura (també en sentit 
marxista) que intenta complir amb les obligacions de publicitat 
activa, en comptes de coordinar de manera efectiva l’estructu-
ra existent que no només ja s’ocupava de garantir l’accés a la 
informació, sinó que a més en gestiona el cicle vital integral. A 1 
de gener de 2016, cap portal de transparència formarà part del 
sistema de gestió documental de les administracions ni estruc-
turà la informació seguint el quadre de classificació pertinent, 
i només en comptades comissions o oficines de transparència 
hi ha trobat cabuda l’expertesa en arxivística i gestió docu-
mental, tot i la indiscutible rellevància que té en l’articulat de 
la Llei. L’episodi lamentable del nomenament dels membres de 
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
sens dubte, ha tingut una conseqüència encara més negativa 
que la de l’estricte incompliment de l’article 40.3: ha establert 
un precedent per a excloure’n els tècnics encarregats de dis-
senyar els sistemes de gestió documental municipals a l’hora 
d’emular-la en àmbit local. Bé sigui per la via del supremacisme 
jurídic o, més recentment, per la via de la tecnopolítica, els nos-
tres representants polítics han optat per prioritzar estratègies 
parcials que no faciliten en absolut la col·laboració entre iguals 
de tots els agents implicats (inclosa, la ciutadania) proposada 
per l’esperit de la Llei de transparència.
És per això que, a manca d’un mandat polític a l’alçada dels ob-
jectius del marc legal vigent, no queda altre remei que fer política 
perquè no ens la facin (i, a més, en contra). En el títol de l’edi-
torial recollim, de manera reelaborada, l’afirmació feta per Joan 
Fuster a Un país sense política? i també al Diccionari d’ociosos: 
“Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”. 
L’autor, que ho fou també de Contra el Noucentisme, tenia força 
clara la necessitat d’implicació política. Fer política, òbviament, 
no vol dir fer-se militant i participar a les sectorials dels partits o 

optar a càrrecs electes (tot i que també), sinó fonamentalment 
entendre el nostre coneixement científic des de la perspectiva 
política (cívica, si es vol, ja que etimològicament signifiquen el 
mateix). En essència, això és el que en matèria de transparència 
hem intentat dur a terme des de l’AAC-GD fins ara i, en la mesura 
de les nostres possibilitats, continuarem treballant en el futur. 
Crear consciència arxivística més enllà de les administracions 
i empreses on els gestors de documents desenvolupem la nos-
tra activitat és imprescindible per tal de poder articular el teixit 
d’aliances socials necessari que permeti, finalment, entendre el 
nostre marc normatiu no com a sectorial (cultural) sinó vinculat 
indissociablement al marc general del procediment administra-
tiu i de l’accés a la informació pública. 
Hem mantingut trobades amb partits polítics i amb agències 
oficials (Oficina Antifrau, APDCAT, Síndic de Greuges) i hem par-
ticipat tant en jornades de caire municipalista amb col·lectius 
ciutadans, plataformes d’auditoria (els Observatoris Ciutadans 
Municipals), grups de periodistes de dades i juristes, com en 
jornades de caire més estrictament tecnològic i governamental 
(Govern Digital). Per primera vegada, comptem amb presència 
estable en l’àmbit mediàtic gràcies a Arxipèlag, la comunitat prò-
pia dins el digital Núvol, i s’han efectuat diverses col·laboracions 
puntuals en altres mitjans de comunicació generalistes. Conti-
nuarem cercant el diàleg i la cooperació amb aquests agents i 
d’altres (observatoris institucionals, organitzacions pro-transpa-
rència, etc.) perquè estem convençuts que només des del reco-
neixement i la interacció de les experteses respectives podrem 
construir estratègies integrals i sostenibles en matèria de trans-
parència i participació ciutadana. Perquè aquest esforç doni els 
fruits que tots volem, òbviament, cal que cadascú de nosaltres 
també “faci política” en el marc concret de les nostra activitat 
professional i ho faci, com dèiem, portes endins i portes en fora. 
Si nosaltres no creiem i confiem en la capil·laritat del sistema ar-
xivístic català com a estructura clau per a garantir la interopera-
bilitat i la preservació de la informació pública a Catalunya, ningú 
més no ho farà. Bon Nadal i bona sort. 

Disponibles els materials del congrés “Preservació digital. Accés permanent”

Mònica Sesma

Benvolguts companys, com bé sabeu el 
passat mes de maig l’Associació d’Arxi-
vers-Gestors de Documents de Catalu-
nya va organitzar a Lleida el XV Congrés 
d’Arxivística de Catalunya amb el lema 
“Preservació digital. Accés permanent”. 
Per a aquells que no vau poder assistir-hi 
i per als 320 assistents que vulgueu 
recordar-ho, des de fa unes setmanes 

teniu l’oportunitat de consultar, a la pàgi-
na d’Activitats del web arxivers.com, els 
continguts, materials, vídeos i imatges 
del Congrés.
En la pàgina dedicada exclusivament a 
les Jornades trobareu diferents parts, 
fins i tot els actes previs a les Jornades 
de Lleida, perquè el Congrés va comen-
çar mesos abans que ens trobéssim a 

Ponent. En primer lloc, la sessió del mes 
de gener a Barcelona, dins la I Jornada de 
Govern Digital en què es presentà el Con-
grés, i també la sessió que es va celebrar 
a l’abril a Lleida, amb el títol “Transpa-
rència, gestió documental i preservació 
digital: instruments per al bon govern”, a 
la Delegació de Govern de la Generalitat. 
Ja pròpiament del Congrés podreu trobar 

El vocal informa

http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/sessions-previes-jornada-barcelona
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/sessions-previes-jornada-barcelona
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/sessions-previes-jornada-lleida
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/sessions-previes-jornada-lleida
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/sessions-previes-jornada-lleida
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els materials corresponents a les sessi-
ons plenàries i taules rodones que inte-
graren el programa científic, així com els 
reportatges dels actes que van tenir lloc al 
Palau de Congressos de la Llotja de Lleida 
durant els dies 28, 29 i 30 de maig. Podeu 
gaudir, també, dels vídeos, presentacions, 
currículums dels ponents i reportatges fo-
togràfics de tot el que allí va succeir, i del 
Congres Book, amb els materials que es 
van facilitar als assistents.
Paral·lelament al programa científic, du-
rant aquest congrés, com bé sabeu, vam 
tenir l’oportunitat de viure un intens pro-
grama social. Dijous al vespre vam tenir 
l’oportunitat de fer una visita a l’entorn 
de la Seu Vella, amb un sopar a peu dret 
a l’espai de l’antiga canònica amb músi-
ca de jazz de fons, i divendres vam gau-
dir d’un esplèndid sopar de gala, amb la 
corresponent festa posterior, al recinte 

modernista de les caves de Raimat. Atès 
el caràcter de les imatges obtingudes du-
rant aquests actes, són d’accés restrin-
git a l’àrea privada del web de l’Associa-
ció, a què tan sols tenen accés els socis. 
Si algú de vosaltres encara no té claus 
d’accés les podeu sol·licitar a comunica-
cio@arxivers.com.
El mateix tractament han tingut les imat-
ges facilitades voluntàriament pels as-
sistents, de les quals podreu gaudir dins 
l’apartat d’imatges extraoficials. Si algú 
de vosaltres encara en conserva alguna 
i la vol compartir amb tot nosaltres, les 
podeu fer arribar a difusio@arxivers.com 
i les sumarem a les que ja hi ha en el re-
positori.
Volem destacar també el document de 
conclusions elaborades per Jordi Serra, 
vocal de Recerca de l’AAC-GD, i coordina-
dor del Comitè Científic del XV Congrés 

d’Arxivística, que recullen els punts més 
rellevants de tot el que es va debatre i 
discutir al llarg d’aquells tres dies.
Abans d’acabar, ens agradaria comen-
tar-vos que també podeu accedir al do-
cument d’anàlisi de l’impacte econòmic 
que comportà l’organització i celebració 
del XV Congrés, al recull de premsa que 
mostra la repercussió mediàtica que va 
tenir i, important, als resultats de les 
enquestes de valoració realitzades pels 
congressistes, en què destaca l’alt grau 
d’acceptació general i on es posen de 
manifest els conceptes que, mirant ja 
cap al futur, cal millorar de cara a l’orga-
nització d’una propera trobada. 
Esperem que els materials que integren 
aquest espai siguin del vostre interès, us 
aportin bons records i us donin ganes de 
retrobar-nos altre cop d’aquí poc menys 
de dos anys.

La nova borsa de treball de l’AAC

Sara Folch

L’Associació ha gestionat durant anys 
diverses eines orientades a facilitar la 
inserció laboral del seus associats, eines 
que ha calgut anar adaptant per tal de 
donar resposta a les exigències d’un mer-
cat laboral en transformació. Ara calia fer 
un pas més enllà: aprofitar l’experiència 
acumulada i les aportacions que els as-
sociats ens han fet arribar per a redefinir 
aquests serveis, fer-los més usables i 
eficients, i orientar-los a promoure i con-
solidar la relació del sector professional 
amb el sector empresarial, una de les as-
signatures pendents de la professió.
Aquestes eines, i d’altres que tenim en 
projecte i que anirem desplegant a poc a 
poc, s’integren en un nou portal, la Borsa 
de Treball, que recollirà tots aquells con-
tinguts de suport a la recerca de feina. Què 
hi podreu trobar?

1. El servei d’ocupació. Aquests servei 
està pensat per a posar en contacte els 
associats amb les empreses o instituci-
ons que tenen necessitat d’incorporar 
professionals de l’arxivística i la gestió 
documental als seus equips de treball, 
de manera que tots els actors disposin 
del major grau possible d’autonomia en 
la gestió dels perfils professionals, i de 

suficiència i agilitat en la cerca. Els asso-
ciats poden gestionar autònomament el 
seu perfil professional sempre que vul-
guin, afegir una foto de perfil i un nou CV, i 
etiquetar aptituds i habilitats. També de-
cideixen quan és actiu el seu perfil, i quin 
ús en poden fer les organitzacions que 
hi accedeixen. Les administracions, en-
titats i empreses visualitzen tots els CV 

actius, i poden dirigir la cerca a través de 
les aptituds i habilitats que hagin donat 
d’alta els candidats. Si, per exemple, una 
empresa cerca un tècnic d’arxius, amb 
coneixement en administració electròni-
ca, que tingui carnet de conduir i domini 
l’anglès, només caldrà seleccionar les 
etiquetes corresponents i la cerca retor-
narà tots els perfils que s’hi ajustin. 

http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/fotografies-congres-programa-cientific
http://www.arxivers.com/images/documents/Congress_book.pdf
http://www.arxivers.com/index.php/login?return=aHR0cDovL3d3dy5hcnhpdmVycy5jb20vaW5kZXgucGhwL2FjdGl2aXRhdHMvY29uZ3Jlcy1kLWFyeGl2aXN0aWNhLWRlLWNhdGFsdW55YS94di1lZGljaW8vZm90b2dyYWZpZXMtY29uZ3Jlcy1wcm9ncmFtYS1zb2NpYWw=
mailto:comunicacio%40arxivers.com?subject=
mailto:comunicacio%40arxivers.com?subject=
mailto:difusio%40arxivers.com?subject=
http://www.arxivers.com/images/Conclusions del XV Congrs dArxivstica de Catalunya.pdf
http://www.arxivers.com/images/Impacte_Congrs_Lleida.pdf
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-arxivistica-de-catalunya/xv-edicio/recull-premsa
http://www.arxivers.com/images/Conclusions del XV Congrs dArxivstica de Catalunya.pdf
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En els darrers temps la Vocalia de Serveis 
ha primat més els esforços en la incorpo-
ració de més empreses i socis col·labo-
radors amb l’aportació d’avantatges i 
descomptes en els seus productes a la 
comunitat de socis i sòcies que confor-
men la nostra associació. Però no ens 
oblidem de donar una utilitat més pràc-
tica al nostre carnet i, en definitiva, a ser 
membre de la nostra associació. 

Això ho podem aconseguir amb l’acord 
que hem signat recentment amb Privi-
legiis, una empresa creadora d’una pla-
taforma que agrupa, per una banda, els 
membre d’entitats i associacions com 
la nostra i, per una altra, els serveis i 
avantatges de moltes empreses de tots 
els sectors de l’oci cultural, esportiu, de 
l’hostaleria, restaurants, supermercats, 
etc. Aquest acord suposarà un canvi ra-
dical en les prestacions “pràctiques” que 
ara per ara es podien obtenir com a mem-
bre de l’AAC-GD.
Una vegada estigui enllestida l’accés a 
la plataforma des del web de l’Associació 

podrem veure quins privilegis i avantat-
ges tenim i quines empreses i entitats 
estan adherides a Privilegiis. Per tal 
d’obtenir aquests avantatges en l’esta-
bliment ens haurem d’identificar com a 
membres d’una entitat que forma part 
de Privilegiis, per a la qual cosa tan sols 
caldrà dir el número de carnet d’identitat. 
Per aquest motiu us demanem que tin-
gueu actualitzada o completada aquesta 
dada en el directori de l’AAC-GD.
Esperem que aquest nou servei que l’As-
sociació oferirà a tots els soci i sòcies si-
gui d’interès general.

2. Les ofertes laborals. Aquest espai per-
met als associats accedir a les ofertes la-
borals publicades per l’AAC. A través d’un 
cercador poden introduir-se criteris per a 
limitar els resultats, per exemple, a l’àm-
bit geogràfic en què es vulgui treballar, 
de tal forma que els socis puguin adaptar 
la cerca laboral als seus interessos per-
sonals. En paral·lel, i per a aquells que 
prefereixen rebre les ofertes setmanal-
ment al correu electrònic, mantindrem 
també el servei d’alerta, tal com ve funci-
onant. La nova plataforma està lligada a 
canvis en el procediment de selecció i pu-
blicació de les ofertes laborals, que han 
de permetre, d’una banda, augmentar la 
freqüència de publicació i, d’altra banda, 
recollir de forma sistemàtica les ofertes 
publicades a Catalunya. 

3. Recursos per a trobar feina. És un es-
pai genèric destinat a recollir altres eines 
que poden resultar útils en el procés de 
cerca laboral. D’inici, inclou una selecció 
de 113 cercadors d’ofertes laborals, al-
guns de genèrics, alguns d’especialitzats 
en l’àmbit de l’arxivística i la gestió docu-
mental, que publiquen amb certa assidu-

ïtat ofertes laborals adreçades al nostre 
sector professional. D’aquesta manera, 
volem posar al vostre abast recursos per 
a fer un cerca activa de feina, tant a Cata-
lunya com en altres àmbits geogràfics en 
què l’AAC no selecciona i publica ofertes 
laboral de manera exhaustiva. 

Volem convidar-vos a fer ús intensiu 
d’aquests serveis, a valorar-los i adre-
çar-nos propostes i suggeriments de 
millora. De l’ús en dependrà, en bona me-
sura, la seva capacitat de convertir-se en 
una eina de referència en la cerca i selec-
ció de professionals.

La plataforma Privilegiis

Juanjo Vas 
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Entre el 5 i el 23 d’octubre Rafael Roset i 
Carla Meinhardt van impartir a l’aula vir-
tual de l’AAC-GD el curs en línia Geoloca-
lització i descripció arxivística, destinat 
a ensenyar-nos com podem utilitzar les 
eines de geolocalització amb l’objectiu 
que ens siguin útils als arxius.
El curs va començar amb una introduc-
ció al vocabulari i les tipologies de ma-
pes, per tal que ens familiaritzéssim 
amb el llenguatge d’aquest món. A poc 
a poc ens van anar proposant reptes 
als alumnes fins que vam ser capaços       
nosaltres sols de proposar-nos projec-
tes de geolocalització sobre mapes. 
Vam poder cercar exemples representa-
tius a les galeries de mapes de CartoDB 
i Instamaps. També se’ns va convidar a 
reflexionar sobre els tipus de mapes i 
les representacions gràfiques superpo-
sades a aquests, explorant els catàlegs 
de dades obertes.
D’entre els exercicis proposats n’hi va 
haver de reflexió i proposta de projec-
tes realitzables, per tal de poder pensar 
quins avantatges ofereix la visualitza-
ció geolocalitzada. Vam veure projectes 
ja realitzats, com ArxiMaps o la Cartote-
ca Digital ICGC, entre altres exemples 
que ens podien donar idees sobre com 
elaboraríem els nostres mapes en els 
següents exercicis proposats, i saber 
què havíem de preveure per tal de te-
nir un mapa útil i clar. Ens van oferir 
indicacions i tècniques per a recollir els 
millors conjunts de dades, netejar-los i 
eliminar-ne les dades sobreres per tal 
de construir els nostres mapes d’una 
manera més eficient i personalitzada. 
Per a fer-ho vam poder practicar amb 
Notepad++, CSVed, Microsoft Excel i Li-
breOffice Calc.
A la segona part, més pràctica, vam ha-
ver d’afrontar la creació de mapes amb 
els datasets que havíem localitzat, ob-
tingut i treballat amb les diverses opci-
ons que ofereix la geolocalització, des 

dels sistemes de referència espacial 
(SRS) fins a la normalització dels topò-
nims i les adreces físiques. També vam 
aprendre com podíem extreure taules 
de dades i que calia revisar bé els data-

sets per tal que la codificació de caràc-
ters fos correcta i sense cap columna de 
dades que pogués donar algun error a 
l’hora de processar-la.
Els alumnes ens havíem de posar a cre-

Crònica del curs Geolocalització i descripció arxivística

Aniol Maria

Destaquem
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El passat 23 d’octubre es van dur a ter-
me a Barcelona les V Jornades Educació 
i Arxius. Organitzades per l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat 
de Barcelona, van tenir una gran assis-
tència de públic (arxivers i docents) i 
van mostrar l’estat de la qüestió de la 
didàctica de la història amb fonts d’arxiu, 
de l’aprofitament didàctic dels arxius de 
centres d’ensenyament i de la gestió ac-
tual d’aquests arxius escolars. 
Després de l’acte inaugural, s’oferí la 
conferència “Una mirada als arxius com 
a eina didàctica al servei de les escoles. 
L’exemple dels arxius internacionals”, a 
càrrec de la sociòloga Marta Simó, que 
està especialitzada en identitats jueves 
i l’Holocaust. En les seves recerques ha 
sigut usuària d’arxius arreu del món: 
Rússia, Alemanya, els Estats Units o Is-
rael. I ha pogut constatar les diferents 
polítiques arxivístiques i didàctiques 
d’aquests països segons el seu grau de 
democràcia i d’aperturisme. La seva ex-
posició mostrà els potencials que tenen 
els documents d’arxiu per a despertar la 
consciència crítica col·lectiva i perquè 
els ciutadans puguem lluitar contra la 
memòria del poder, que és la memòria 
que se’ns ha imposat.
Les tres experiències presentades foren 
molt il·lustratives dels àmbits temà-
tics que es van marcar per a aquestes 
jornades. La primera fou la de l’estreta 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat amb el Col·legi Mare de Déu de 
la Mercè de Sant Feliu de Llobregat, per 
a desenvolupar activitats innovadores i 

materials didàctics sobre la història i la 
cultura d’aquesta població. La segona 
fou la de l’Institut Menéndez y Pelayo de 
Barcelona, una institució històrica de la 
ciutat que ha sabut rendibilitzar didàc-
ticament els documents del seu fons 
d’arxiu per a educar els seus alumnes 
en diverses competències (història, art, 
música o ciències). I la tercera fou la de 
l’Institut Jaume Balmes, també de Bar-
celona, un centre docent amb 170 anys 
d’història que ha utilitzat els serveis que 
ofereix l’Arxiu Central del Departament 
d’Ensenyament i la Xarxa d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya per a treballar 
amb pautes de gestió documental i per a 
ingressar la seva documentació històrica 
en un arxiu públic. 
A la segona part de les Jornades es van 
presentar onze comunicacions: des 
de centres d’arxiu que ensenyaven els 
seus nous recursos, materials i activi-
tats didàctiques; passant per docents 
que oferien els resultats de les activitats 
que havien dut a terme usant documents 
d’arxiu; fins a nosaltres, l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents, que 
vam presentar els recursos que posem 
a l’abast dels nostres socis, l’assessora-
ment en didàctica que oferim a la secció 
d’educació del nostre web anomenada 
“Arxius per tothom”, i també l’aplicació 
“Què puc fer als arxius?”, on els vam mos-
trar les possibilitats de cerca de les acti-
vitats que ofereixen els arxius catalans. 
Tal com vam expressar, l’AAC-GD vol afa-
vorir el coneixement mutu entre arxivers 
i docents, perquè sense això no es poden 

V Jornades Educació i Arxius

Núria Batllem

ar mapes primer amb Instamaps i des-
prés amb CartoDB. Amb Instamaps, una 
eina de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, vam començar a utilitzar 
els datasets de Municat per tal d’obte-
nir referències geolocalitzades i els vam 
creuar amb datasets obtinguts d’altres 
llocs web, com el portal Open Data de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal de te-
nir finalment un dataset geolocalitzat. 
Amb el CartoDB, en canvi, vam poder 
provar una eina més avançada i que ens 

donava més opcions de personalització i 
configuració, tot i que ens limitava algu-
nes funcions com la de geocodificacions 
o la d’espai per a pujar fitxers, que es po-
dien pal·liar amb el programa QGIS.
L’exercici final del curs va ser utilitzar 
directament CartoDB i explorar-ne totes 
les funcions que havíem après al llarg 
del curs. Vam comprovar que una bona 
part de les funcions que abans fèiem 
amb programari extern (com la funció 
VLOOKUP dels fulls de càlcul) es podi-

en fer directament a CartoDB gràcies a 
la funció merge, d’una manera bastant 
més intuïtiva i immediata a l’elaboració 
del mapa.
En resum, el curs ens ha servit per te-
nir una bona pràctica en l’elaboració de 
mapes. I ha estat una molt bona oportu-
nitat per a aventurar-se en tot aquest 
camp i perdre la recança, ja que un cop 
t’acostumes a les eines, instintivament 
ja preveus com podràs elaborar la pròxi-
ma geolocalització.

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca
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engegar activitats ni materials didàctics 
plenament reeixits. Així ho vam podem 
comprovar en les comunicacions presen-
tades en aquestes jornades; aquelles 
més innovadores i engrescadores eren 
les que havien desenvolupat conjunta-
ment arxivers i docents. 
En aquests jornades hem pogut cons-
tatar positivament que actualment els 
docents coneixen més bé els recursos 

didàctics que els ofereixen els arxius, 
perquè els arxius han fet un esforç per a 
millorar aquests materials i per a fer-ne 
difusió. Però encara hi ha aspectes per 
millorar, com és el cas del concepte i ús 
que fan els centres educatius dels seus 
propis documents d’arxiu (tot sovint 
confonent-los amb objectes museístics 
o bibliòfils); el desconeixement que te-
nen aquests centres dels serveis que els 

ofereix l’Arxiu Central del Departament 
d’Ensenyament i la Xarxa d’Arxius Comar-
cals, i finalment, citant el nostre presi-
dent Joan Soler en la seva intervenció en 
aquestes jornades, encara cal superar la 
clàssica didàctica dels arxius aplicada a 
la història i cal obrir la didàctica dels ar-
xius a altres competències, com l’educa-
ció per a la ciutadania, les matemàtiques 
o les ciències naturals, per exemple. 

Restituint la memòria documental: els documents
de Josep Puertas es retornen als seus familiars

Albert Rumbo i Jaume Enric Zamora

Context
A principis dels anys noranta, la situació 
precària dels arxius dels ajuntaments 
de la comarca del Berguedà (i en gene-
ral, de les comarques barcelonines) va 
requerir la seva progressiva organitza-
ció per tal que fossin conservats i, al-
hora, accessibles tant per a la mateixa 
administració municipal com per als 
ciutadans.
A mitjan aquella mateixa dècada fou 
quan la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb la seva funció de cooperació i amb 
la col·laboració de l’Associació d’Arxi-
vers i Gestors de Documents de Cata-
lunya, va posar fil a l’agulla en l’orga-
nització dels arxius locals. L’any 2004 
la mateixa diputació va fer un pas més 
i constituí la Xarxa d’Arxius Municipals 
(XAM). La XAM, amb el Programa de Man-
teniment i a través d’un equip d’arxivers 
itinerants, un d’ells destinat al Bergue-
dà, va recuperar i actualitzar aquella 

organització que havia dut a terme als 
anys noranta i, actualment, gestiona i 
manté accessibles vint-i-quatre arxius 
municipals berguedans.

La restitució o tornar els documents
a lloc
Els arxius locals berguedans, un cop or-
ganitzats, presentaven en la majoria de 
casos un tret comú. Atès que tradicional-
ment el secretari municipal ha compartit 
la gestió de diversos ajuntaments, els 
documents també han patit el trasllat i 
la desubicació respecte de l’ajuntament 
que n’és orgànicament el productor. Com 
a resultat en molts arxius municipals 
apareixien documents d’altres ajunta-
ments.
En aquesta progressiva normalització 
dels arxius, per part de la Diputació, ens 
vam proposar retornar o restituir aquests 
documents a cada ajuntament.
Fins aquí, arxivísticament es va procedir 

escrupolosament a aplicar el principi de 
procedència, és a dir, retornar cada do-
cument a lloc, a l’ajuntament on s’havia 
produït.

El cas de Vilada
El cas de l’Arxiu de l’Ajuntament de Vilada, 
però, amagava una altra sorpresa relati-
va a la casuística de trobar documents 
que no eren pròpiament generats pel 
mateix consistori.
Quan es va organitzar l’arxiu, l’any 1996, 
es van trobar documents del miner anar-
cosindicalista Josep Puertas Puertas, 
que va ser detingut per la Guàrdia Civil la 
matinada de l’11 de novembre de 1949 
per suposada col·laboració amb els ma-
quis. Per aquest motiu, va ser sotmès a 
tres dies de tortura a la caserna de Ber-
ga i, finalment, fou assassinat el 14 de 
novembre, amb l’aplicació de la llei de 
fugues, juntament amb Josep Bertobillo 
i Joan Vilella, prop del pont del Molí de la 

Comunicació sobre l’activitat “Qui s’ha menjat 
els papers de l’Arxiu?” de l’Arxiu Històric 
de Terrassa – Arxiu Comarcal del Vallès 
Occidental. Autor: Núria Jornet

Acte d’inauguració de les V Jornades Educació 
i Arxius. Autor: Núria Batllem
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Sala. D’aquesta manera, els documents 
personals de Puertas van romandre a 
l’edifici consistorial de Vilada.
La quarantena de documents de Josep 
Puertas consistien en certificats labo-
rals de bona conducta de les empreses 
on havia treballat, salconduits, targetes 
laborals, cèdules personals, bitllets i 
participacions de loteria i fotografies fa-
miliars. I a banda dels documents, una 
cartera de pell que portava en el moment 
de la seva mort.

Restituir els documents i reparar
la història
L’any 2014 un familiar de Josep Puer-
tas es va posar en contacte amb l’Ajun-
tament i va sol·licitar si aquests docu-
ments podrien ser retornats a la seva 
filla i a la seva néta, atès el valor sen-
timental que acumulaven amb el pas 
del temps. La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilada, en data 16 de ju-
liol de 2015, n’acordà el retorn. El 28 de 
juliol, en una acte públic molt emotiu al 
Local Pirinenc de Vilada, es va materia-
litzar el retorn a la filla i la néta de Josep 
Puertas, formalitzat en un conveni entre 
ambdues parts. En el conveni s’explici-
ta que l’Arxiu Municipal conserva còpia 
dels documents retornats i que són de 
consulta pública per part dels investiga-
dors interessats.
D’aquesta manera, l’Ajuntament i, con-
cretament, l’Arxiu Municipal de Vilada 
ha fet possible la conservació d’aquests 
documents més de seixanta-cinc anys i 
n’ha pogut efectuar el retorn als seus fa-
miliars en un acte de reparació històrica 
que pot servir d’exemple per a altres ca-
sos, sempre amb l’anàlisi prèvia del Ser-
vei d’Arxiu Municipal.
En el marc de la memòria històrica, 
aquesta restitució de documents podria 

tenir paral·lels en l’obertura de fosses 
i la recuperació de les restes d’éssers 
estimats, víctimes en circumstàncies 
de guerra o repressió, per part dels seus 
descendents. I en patrimoni documental, 
un exemple proper és el cas dels “Papers 
de Salamanca”, que encara avui són 
motiu d’una llarga controvèrsia política 
protagonitzada per un Estat espanyol 
encara poc procliu a restituir la dignitat 
d’institucions, entitats i persones que 
van patir l’espoli documental durant la 
guerra civil espanyola per part del bàndol 
feixista.

Altres accions de restitució
de la memòria
Així mateix, volem recordar altres accions 
dutes a terme l’any 2014 que han col·la-

borat a restituir la memòria a Berga dels 
tres anarquistes esmentats. Durant l’es-
tiu el Centre d’Estudis Josep Ester Borràs 
va realitzar un mural a la Ronda Moreta 
en record d’aquests tres anarquistes 
assassinats i, tres mesos després, es va 
celebrar un acte d’homenatge a la plaça 
de les Fonts, on es va col·locar una placa 
en memòria dels tres represaliats.
En conclusió, restituir la dignitat de les 
víctimes de la guerra i de la dictadura 
que va patir el nostre país és un deure 
democràtic per a tots aquells ciutadans 
que volem una societat més respectuosa 
amb el passat, més justa amb el present 
i més lliure en el futur. Retornar els do-
cuments originals conservats de Josep 
Puertas als seus familiars ha estat una 
petita contribució.

Documents i cartera de Josep Puertas

Acte de presentació i signatura del conveni 
de retorn dels documents, amb la néta i la 
filla de Josep Puertas, l’arxiver Albert Rumbo i 
Montserrat Badia, alcaldessa de Vilada, el 28 
de juliol de 2015
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La proposta

Barcelona, darrera mirada: un recurs digital multimèdia
de divulgació històrica i documental mitjançant cartografia 
antiga 

Xavier Tarraubella 

Barcelona, darrera mirada ha estat ela-
borat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona i el Departament de Sistemes 
d’Informació de l’Institut Municipal de 
Cultura, i en la seva confecció hi ha par-
ticipat un ampli equip de professionals: 
arxivers, historiadors, documentalistes, 
tecnòlegs, informàtics, geògrafs, cartò-
grafs, arquitectes, dissenyadors gràfics, 
productors d’audiovisuals, etc. Els objec-
tius fonamentals de Barcelona, darrera 
mirada són dos:
a) Facilitar la consulta dels Quarterons 
Garriga i Roca, un conjunt de plànols 
confeccionats per aquest arquitecte al 
voltant de l’any 1860 i considerats un 
document cartogràfic fonamental de 
Barcelona.

b) Explicar com era Barcelona en aque-
lla època, una ciutat en plena transfor-
mació, encara circumscrita fonamen-
talment en el perímetre de les muralles 
medievals que s’estan enderrocant, però 
que iniciava la seva expansió urbana per 
tot el Pla a partir del projecte d’eixample.
Amb imatges digitals d’alta resolució, 
amb documents gràfics de l’època, amb 
recorreguts virtuals, amb narracions 
d’especialistes, amb diverses capes d’in-
formació i amb la utilització d’eines mul-
timèdia, Barcelona, darrera mirada per-
met accedir per internet a una cartogra-

fia fonamental per a l’estudi de l’evolució 
de la trama urbana de Barcelona, i endin-
sar-nos en un moment de la història en 
què la ciutat està canviant per sempre.
Els Quarterons Garriga i Roca són un 
conjunt de plànols a escala 1:250, con-
siderats la representació cartogràfica 
més detallada i precisa realitzada fins a 
aquell moment de tota la ciutat delimi-
tada pel perímetre de les muralles me-
dievals. Com qualsevol altre document 
cartogràfic, ens ofereixen una mirada 
estàtica sobre la forma urbana de la 
ciutat. Però sota aquesta aparent foto 

darreramirada.ajuntament.barcelona.cat

Portada principal del recurs digital Barcelona, 
darrera mirada
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fixa s’hi amaga una Barcelona convulsa, 
que està vivint un dels canvis més relle-
vants de la seva història. La Barcelona 
dels Quarterons constitueix la frontissa 
entre la ciutat delimitada en el període 
medieval i que ja ha ocupat tota la seva 
superfície, i la ciutat que s’obre al Pla i 
l’ocupa per a convertir-se en una me-
tròpoli europea a partir de l’aprovació, 
l’any 1859, del projecte d’eixample d’Il-
defons Cerdà. Els Quarterons Garriga i 
Roca suposen, doncs, la primera imatge 
cartogràfica real de la Barcelona del mo-
ment i, alhora, la darrera imatge d’una 
Barcelona a punt de transformar-se ra-
dicalment.  

Són diversos els continguts i les funcions 
de Barcelona, darrera mirada:
• Consulta dels Quarterons en alta reso-
lució. A partir d’un plànol guia format pel 
cosit digital de tots els Quarterons, es 
pot escollir qualsevol dels plànols de la 
col·lecció i consultar-lo i descarregar-lo 
de manera individualitzada. Gràcies a la 
georeferenciació, es poden sobreposar 
sobre una imatge actual del mateix ter-
ritori i comparar la trama urbana de la 
Barcelona del segle XXI amb la de mitjan 
segle XIX.
• Consulta d’informació urbanística de 
mitjan segle XIX. Es pot accedir també a 
diverses capes d’informació addicionals, 

creades a partir de dades que faciliten 
els mateixos Quarterons: edificis antics, 
edificis d’antiguitat mitjana, edificis re-
cents, espais verds, punts d’aigua, edifi-
cis singulars i fàbriques més rellevants.
• Recerca per carrers. Es pot localitzar 
un carrer en els Quarterons, ja sigui per 
nom de carrer actual o pel nom que tenia 
l’any 1860. 
• Punts d’interès. Sobre la trama urbana 
dels Quarterons s’han identificat una vin-
tena de punts d’interès que corresponen 
a indrets emblemàtics o rellevants en la 
ciutat de l’època. De cada punt es fa una 
breu presentació, que s’acompanya amb 
gravats, dibuixos o plànols d’època que 
permeten “veure” com era aquell espai o 
aquell edifici a mitjan segle XIX. Aquestes 
imatges formen part dels fons documen-
tals de l’Arxiu Històric. 
• Capítols temàtics. El recurs incorpora 
set capítols temàtics en què s’explica 
tant el que són i el que varen signifi-
car els Quarterons Garriga i Roca, com 
diferents aspectes de la Barcelona de 
mitjan segle XIX. Aquests capítols són 
els següents: El plànol de Barcelona 
de Miquel Garriga i Roca; La Barcelona 
dels Quarterons; Els edificis religiosos 
en l’urbanisme barceloní de mitjan se-
gle XIX; On són les fàbriques?; Serveis, 
cultura i oci; Les grans transformacions 
urbanístiques, i La Barcelona desapa-

reguda. Associat al darrer capítol s’ha 
creat un recorregut virtual en 3D per la 
ciutat dels Quarterons, batejat amb el 
títol “Un passeig impossible”. Mitjan-
çant una selecció de fotografies de la 
segona meitat del segle XIX i el primer 
terç del segle XX es fa un passeig vir-
tual des de la Plaça Nova fins al Pla de 
Palau. Un recorregut impossible de fer 
en l’actualitat pels canvis urbanístics 
d’aquesta zona en els darrers 150 anys, 
a causa de l’obertura de la Via Laietana 
o de l’avinguda de la Catedral durant la 
primera meitat del segle XX. 
Barcelona, darrera mirada s’adreça a 
molts tipus de públic: des dels investi-
gadors, els especialistes i els estudiosos 
de la història urbana de Barcelona, a qui 
s’ofereix l’accés per internet i en alta re-
solució als Quarterons Garriga i Roca, fins 
al ciutadà curiós que vol conèixer coses 
sobre la història de Barcelona, sense 
oblidar la seva possible utilització, amb 
finalitats pedagògiques, per part dels 
docents. I en darrera instància, aquest 
recurs també pretén posar en valor la 
riquesa i la diversitat del patrimoni do-
cumental que es conserva als arxius de 
la ciutat, en aquest cas focalitzat en la 
cartografia antiga, i evidenciar-ne les 
possibilitats com a recurs per a divulgar 
la història de Barcelona de manera ame-
na i atractiva.

Plànol base dels Quarterons sobreposat a la 
trama urbana actual
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Encara recordo la cara de sorpresa 
d’aquell investigador que va trucar un 
matí a la porta de l’Arxiu Històric Comar-
cal de Cervera, quan li vaig dir que jo n’era 
la directora.  Era l’any 1984 i  una arxivera 
de vint-i-cinc anys  amb bambes i texans 
que  baixava les escales saltironant era 
una imatge sorprenent. Als arxius cata-
lans  tot estava pràcticament per fer: la 
Xarxa d’Arxius Comarcals comptava amb 
tres tècnics superiors de la Generalitat, 
la resta era una barreja d’arxivers en 
situacions laborals més o menys precà-
ries i l’Associació d’Arxivers, impulsada 
sobretot per arxivers municipals, feia  
els seus primers passos. Els professi-
onals que ens incorporàvem als arxius 
(la majoria des de la carrera d’Història) 
no havíem tingut accés a una formació 
reglada en arxivística.  Un dels mestres 
que em va influenciar en aquells primers 
anys va ser l’Agustí Duran i Sanpere. Els 
senyor Duran, com  el recordaven a Cer-
vera, feia anys que era mort quan jo em 
vaig fer càrrec de l’arxiu que ell havia 
creat i tutelat, però la seva petja encara 
era ben viva en les persones que l’havi-
en conegut, com ara les professores de 
l’institut que van aparèixer a l’arxiu amb 
els seus alumnes per a fer-los  treballar 
amb documents originals. Amb elles, la 
Teresa Salat  i la Blanca Cuñé, vam crear 
el Servei Pedagògic de l’Arxiu de Cervera, 
que va acostar l’Arxiu a molts alumnes i 
adults i que va ser, juntament amb l’in-
ventari dels arxius municipals de la Se-
garra, en què va participar la Dolor Mon-
tagut i la Roser,  un dels projectes que 
em van satisfer més professionalment i 
personalment en els cinc anys que vaig 
treballar en aquella joia que és l’Arxiu 
Comarcal de Cervera.
El convenciment que calia connectar 
els  arxius a la societat que els havia 
creat em va seguir quan vaig arribar a 
Barcelona per a organitzar l’Arxiu Central 
Administratiu del Departament de Cul-
tura. Aquí no es tractava  de tornar mig 

mil·lenni d’història als habitants d’una 
comarca, sinó de convertir la gestió dels 
documents administratius en un eina al 
servei dels treballadors que els gestio-
naven i dels ciutadans. A Cultura hi vaig 
arribar amb el projecte de posar a la pràc-
tica el que havia après al curs de Gestió 
dels Documents Administratius del pro-
fessor Michel Roger durant el primer any 
de la primera edició del primer màster 
d’Arxivística. Va ser ell qui em va dirigir 
l’elaboració del quadre de classificació 
funcional per al Departament de Cultura 
que vaig presentar com a treball final de 
màster. Igual que no he oblidat la cara de 
l’investigador de Cervera, tampoc no he 
oblidat els  dubtes dels meus col·legues, 
constituïts en  tribunal acadèmic, sobre 
si  era realista implantar un quadre fun-
cional i a l’Administració catalana. Vaig 
tenir la sort de poder  formar  un dream 
team amb el Joan Domingo, la Isabel 
Campos i, una mica més tard, el Jordi 
Serra, que van demostrar que els dubtes 
del tribunal eren infundats. Tots quatre 
en equip vam  anar experimentant i ela-
borant la nostra manera de veure i im-

plantar la gestió dels documents admi-
nistratius; una metodologia nascuda de 
la pràctica i la reflexió on les millores en 
la gestió dels documents i les millores en 
l’organització es retroalimenten. Aquesta 
metodologia també la vam saber aplicar 
als documents electrònics en uns anys 
en què el debat encara es movia a nivells 
molt teòrics.
L’experiència del Departament de Cul-
tura  i els sis anys que vaig representar 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya a la 
Secció d’Associacions Professionals del 
Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPA) 
em va convertir l’any 2000 en la candi-
data seleccionada per a la plaça d’arxiver 
associat a l’Alt Comissariat de les Naci-
ons Unides per als Refugiats, ACNUR, a 
Ginebra.  Vaig necessitar un any per a re-
cuperar-me del xoc de passar de l’àmbit 
de l’Administració catalana  al de l’ONUi. 
Com implantes un SGDA sense un marc 
normatiu que t’estructura i et justifica? 
Com expliques que cal mantenir i obrir 
l’arxiu històric quan treballes per a un 
organisme humanitari, on cada cèntim 
invertit en els arxius es un cèntim menys  

De l’arxiu a l’arxiver

Montserrat Canela

Autor: I. Ronganakis
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SESSIÓ 7/2015

• Exposició de l’estat de comptes de 
l’AAC-GD a novembre de 2015.
• Aprovació de la modificació de les quo-
tes de socis de cara a l’exercici del 2016.
• Explicació de la proposta de visites i ac-
tivitats per a l’any 2016 per part de la Vo-
calia d’Activitats i presentació, per part de 
Vicenç Ruiz, de la proposta de programa 
per a la Jornada d’Estudi i Debat de l’any 
2016, que versarà sobre transparència.

• Exposició de les gestions fetes per part 
de la  Vocalia de Treball per a assessorar 
els socis en la demanda perquè el Gra-
duat Superior en Arxivística i Gestió de 
Documents i els mestratges anteriors 
tinguin la mateixa consideració que el 
màster oficial actual.
• Explicació de l’estat en què es troba 
el Lligall 38, dedicat a la transparència i 
els arxius, i les resta de publicacions de 
l’AAC-GD.
• Exposició de les accions desenvolupa-

des per la Vocalia de Formació.
• Explicació de les actuacions dutes a 
terme per les vocalies de Difusió i Comu-
nicació.
• Exposició dels projectes i activitats de 
les vocalies de Didàctica i Serveis.

Moviments de socis

Altes: 0
Baixes: 4
Canvis de condició: 2

La junta informa

invertit directament a salvar la vida d’un 
refugiat? Un entorn multicultural, sense 
Llei de procediment administratiu ni Llei 
d’arxius, em desconcertava, però aviat 
vaig apreciar la flexibilitat que donava. 
Treballar a la Secció de Documents i Ar-
xius de l’ACNUR, d’on en sóc la cap des de 
l’any 2008,  és  plantejar-se coses com 

ara com podem crear en temps real el 
futur arxiu electrònic de la crisi de refugi-
ats de Síria i Iraq? La resposta passa per 
posar les persones al centre del sistema, 
i la metodologia arxivística i els sistemes 
d’informació al servei seu, i per concen-
trar-se en allò que és fonamental i oblidar 
la resta. 

Allò que és important no és fer el que 
t’agrada, sinó que t’agradi el que fas, deia 
Duran i Sanpere, i  jo tinc la sort que tren-
ta-un anys després de baixar saltant les 
escales de l’Arxiu Comarcal de Cervera 
per a obrir els investigadors que truca-
ven a la porta, continuo descobrint noves 
dimensions en la meva professió. 

mailto:publicacions@arxivers.com


http://www.nubilum.es/#inici-2
http://www.eblamanuscripta.cat/es/
http://document.cat/es-es/artyplandocument.htm
www.grupogalilea.com/
www.aradoc.es
http://www.logisdoc.cat/
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