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El 29 de desembre Transparencia Internacional – España 
(TI-E) ha publicat l’índex de transparència de les diputacions 
espanyoles (INDIP2015). Per primera vegada trobem dos in-
dicadors que estan directament dedicats a supervisar si les 
diputacions vinculen els seus sistemes de gestió documen-
tal a les polítiques de transparència. La inclusió d’aquests 
indicadors és el resultat de l’acció realitzada per la Co-
ordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA) per 
promoure’n la inclusió en les auditories de TI-E. 
En la sessió extraordinària celebrada el 
passat mes d’abril de la CAA es va 
avaluar una proposta de quatre in-
dicadors possibles que presentà 
l’ACAL i un cinquè que 
aportà l’AAC. 
S ’ a p r o v a r e n 
tots cinc. TI-E, 
però, només n’ha tingut en con-
sideració un parell: a) la publici-
tat de la política o forma en què es 
gestionen els documents i b) la publi-
cació de les regles i procediments existents 
relatius a l’eliminació documental. Les tres propostes que 
de moment han quedat fora són: a) l’existència palesa d’uni-
tats i responsables adequats a la gestió, conservació i consul-
ta dels documents; b) la publicació de la informació de manera 
clara i estructurada segons les sèries documentals o altres 

agrupacions pos- sibles, i c) la demostració fefaent de 
la traçabilitat de la informació publicada que mos-
tri la manera com s’elabora i el seu origen cert. 
E n t e n e m que TI-E ha optat per les propostes 

més concretes i més senzillament veri-
ficables atenent que es poden identificar 
en documents concrets (una política de 

gestió documental escrita, un registre 
d’eliminació documental, un quadre 
de classificació, un instrument de 
descripció, etc.), mentre que ha dei-
xat per a més endavant les propos-
tes que impliquen demostrar una 
gestió més estructurada de la publi-

citat activa i que afecten el sistema 
utilitzat per a penjar la informació 

al Portal de Transparència. En tot 
cas no és poc i ho valorem molt 
positivament. Tot i que volem 
més.

Malauradament, en l’informe IN-
DIP2015 no podem saber quines 

de les diputacions compleixen o no 
aquests dos indicadors. La informa-

ció no està segmentada i només 
podem saber amb certesa que compleixen com 
cal les diputacions que han assolit un 100 en l’àrea 
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d’avaluació A “Informació sobre la Diputació Provincial”, que és 
on es troben els dos indicadors. En aquest sentit, només vuit 
diputacions espanyoles compleixen aquests indicadors de ma-
nera completament certa. Vuit de quaranta-cinc. Com diem no 
hi ha manera de saber amb detall quines diputacions sí que els 
compleixen i quines no. Haurem de demanar a TI-E que publi-
qui els resultats complets de cada enquesta, cosa que ara com 
ara no s’ha fet. Pel que fa a Catalunya, la Diputació de Tarrago-
na consta entre les vuit diputacions amb màxima puntuació a 
l’àrea A. Ens consta, però, que la Diputació de Girona, en data 24 
de novembre, ha aprovat la seva política de gestió documental. 
Suposem que els resultats de l’INDIP2015 deuen ser anteriors. 
Tot plegat evidencia que les diputacions catalanes estan fent 
la feina i estan incorporant la informació constitutiva dels seus 
sistemes de gestió documental i arxius als seus portals de 
transparència. Això serveix per a complir indicadors, però tam-
bé per a complir amb els requeriments de publicitat activa de la 
modificació 20/2015 de la Llei d’arxius i gestió documental de 
Catalunya. De mica en mica, per tant, la gestió documental es 
va fent visible en aquest espai. Encoratgem totes les organit-
zacions que encara no ho hagin fet, diputacions, ajuntaments i 
la mateixa Generalitat, a fer-ho. I els arxivers i arxiveres, a pro-
moure-ho.
De totes maneres, som crítics amb el fet que els informes de 
TI-E i molts altres sistemes d’indicadors que existeixen en l’ac-
tualitat encara incorporin poca informació clara sobre la gestió 
documental. En aquest sentit, només dos indicadors de vuitan-
ta, fan que l’avaluació de INDIP2015 continuï interpretant com 
a informació sectorial la relativa a la gestió documental, quan 
hauria de ser estructural fins i tot en la manera de presentar 
la informació en els portals. Així ho vàrem demanar a la Llei de 
transparència catalana i així ho seguim demanant a tothom qui 
ens demana assessorament o opinió. 
Per millorar aquesta situació, l’Associació està compromesa a 
participar en el procés d’avaluació de la transparència de les 

organitzacions i és per aquest motiu que ha constituït un grup 
de treball que està elaborant el Model de Maduresa en Gestió 
Documental i Transparència. Aquest model pretén crear un sis-
tema d’avaluació per indicadors que permetrà aprofundir en els 
dos indicadors que TI-E ha aportat als seus informes. Pretenem 
obtenir un sistema que ens permeti a tots plegats determinar 
quin és el grau de solidesa del nostre sistema de gestió docu-
mental a l’efecte de proveir informació de qualitat i autèntica 
als portals de transparència, que permeti demostrar que exis-
teix una metodologia curosa que mostri la traçabilitat de la in-
formació. És a dir, un model que ens permeti auditar quin és el 
grau de vinculació entre el nostre sistema de gestió documen-
tal i el sistema de transparència que s’està construint a cada 
organització.
Aquest model de maduresa es presentarà en fase inicial en 
la propera Jornada d’Estudi i Debat, que es farà el 25 de maig 
d’aquest any. En aquesta trobada, que realitzem els anys que 
no fem congrés, abordarem temes de transparència, com no 
pot ser d’una altra manera en uns moments en què hem de llui-
tar amb fermesa per a trobar el nostre espai sense pors. Si no 
fem la feina, ens la faran. No hem de renunciar a les nostres 
virtuts en aquesta matèria. Diem que el presentarem en fase 
inicial perquè a partir d’aleshores l’obrirem durant un període 
de temps determinat perquè tots plegats pugueu opinar i fer-hi 
millores. Creiem que aquest model aportarà valor afegit a les 
organitzacions, però sobretot als professionals de la gestió do-
cumental que necessitin un sistema d’indicadors que permeti 
avaluar la qualitat del seu propi sistema de gestió documental. 
Volem un espai d’avaluació que se situï entre l’estricta legalitat 
determinada en la legislació i les normatives estandarditzades 
que a escala internacional estenen sistemes completíssims 
però a vegades massa densos. Esperem assolir-ho i esperem 
que sigui del vostre interès.
Us desitgem un molt bon any 2016 tot recordant-vos que l’AAC 
està al vostre costat i sempre ho estarà. 

VII Jornades d’Arxivers sense Fronteres: “Arxius, Drets Humans i Democràcia”

Sara Folch

Amb el títol Arxius, Drets Humans i De-
mocràcia es van celebrar el dies 20 i 21 
de novembre de 2015, al Museu Marítim 
de Barcelona, les VII Jornades d’Arxivers 
sense Fronteres. Aquestes jornades 
han estat una aposta per a reivindicar 
el paper dels arxius en la defensa dels 
drets humans i en la construcció d’una 

cultura democràtica sòlida, que enten-
gui l’accés a la informació i el dret a la 
memòria com a elements cabdals del re-
timent de comptes dels poders públics. 
El tret de sortida al programa científic 
de les Jornades el va donar Antonio 
González Quintana, membre del grup 
de treball d’arxius i drets humans del 

Consell Internacional d’Arxius, que va 
donar a conèixer el text provisional en 
què l’ICA està treballant i que recull els 
Principis bàsics sobre el paper dels 
arxivers en la defensa dels drets hu-
mans. Aquest text arriba en un moment 
de fiançament dintre de les Nacions 
Unides de la consciència del paper dels 

Destaquem



3 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya Gener 2016

arxius en els processos transicionals, 
com a element clau per a exigir respon-
sabilitats pels crims contra la humani-
tat, reparar les víctimes i localitzar els 
desapareguts. 
El pes de la voluntat política, com a 
element vertebrador en la regulació de 
l’accés a la informació pública, explica 
bona part dels entrebancs en els pro-
cessos d’obertura dels arxius, i permet 
entendre les diferències que en aquesta 
qüestió hi ha entre països amb trajectò-
ries històriques que tenen nombrosos 
punts de confluència. Silvestre Lacerda 
va donar a conèixer les polítiques de 
memòria històrica a Portugal a través 
dels treballs de recuperació i posta a 
disposició del fons de la PIDE, la policia 
política de la dictadura portuguesa, avui 
accessibles a l’Arxiu Nacional de Torre 
do Tombo. 
La segona sessió, amb el títol Rèmores 
d’una passat convuls, va encetar l’anà-
lisi de la situació dels arxius espanyols. 
Sergio Gálvez Biesca va presentar els 
resultats inicials de l’anàlisi sobre l’ac-
cés als arxius realitzat per la Càtedra 
de la Memòria Històrica del segle XX, 
amb un enfocament centrat en les di-
ficultats d’accés als fons documentals 
per part d’investigadors i associacions 
memorialístiques. Des de l’òptica dels 
professionals de l’arxivística i la gestió 
documental hi intervingueren Guillermo 
Pastor Núñez, director tècnic de l’Arxiu 
Intermedi Militar Pirenaic, que va defen-
sar l’esforç i el compromís en l’atenció 
als usuaris que s’ha realitzat els darrers 
anys als arxius militars, i Esther Cru-
ces Blanco, directora de l’Arxiu Històric 

Provincial de Màlaga, que va incidir en 
el caràcter probatori dels arxius, més 
enllà del seu valor memorialístic, i en la 
capacitat de documentar i aclarir fets 
del passat, tal com s’ha esdevingut en 
els treballs d’exhumació dels afusellats 
pel règim franquista al cementiri de San 
Rafael. Esther Cruces reivindicà el ca-
ràcter específic de les víctimes de viola-
cions dels drets humans com a usuaris 
dels arxius i la necessitat de promoure 
la militància dels professionals de l’arxi-
vística en la defensa dels drets humans. 
Totes tres intervencions van defensar 
que les dificultats d’accés no poden cir-
cumscriure’s a un marc legal poc propi-
ci, sinó que hi concorren factors de caire 
subjectiu, com l’autodisciplinament o la 
por a possibles represàlies, la manca de 
recursos materials i humans amb què 
han de treballar els arxius, la dispersió 
de les fonts documentals, la incompren-
sió o la falta de voluntat dels responsa-
bles polítics, etc.
En el marc de descrèdit institucional 
generat per la crisi i els escàndols de 
corrupció política, la transparència ha 
esdevingut indicador de salut demo-
cràtica i regeneració política. La terce-
ra sessió de les Jornades va centrar el 
debat en el paper del arxius en el des-
plegament de les noves lleis de trans-
parència i accés a la informació públi-
ca. Hi participaren Vicenç Ruiz Gómez, 
vicepresident de l’Associació d’Arxivers 
- Gestors de Documents de Catalunya; 
Julio Cerdá Díaz, director de l’Arxiu d’Ar-
ganda del Rey, que ha rebut el premi a 
la Transparència/Open Data, i Francisco 
Fernández Cuesta, un dels experts que 

ha participat en l’elaboració del Model 
de Gestió de Documents i Administra-
ció d’Arxius de la Red de Transparència 
i Accés a la Informació Pública (RTA). 
Tots tres van coincidir que sense la 
implantació d’una gestió documental 
que permeti un accés eficient i fiable a 
la informació, els esforços envers una 
Administració oberta i transparent es-
devenen gestos retòrics, buits de con-
tingut. La funció dels arxius és garantir 
la posada a disposició de la informació 
pública de valor per al ciutadà, d’una 
manera estructurada i intel·ligible, 
aportant el context necessari perquè 
els usuaris interpretin les dades per 
ells mateixos, sense l’elaboració d’un 
relat previ que dirigeixi la lectura. La 
relació entre gestió documental i trans-
parència, però, no és evident per a les 
institucions públiques, que s’escuden 
en els indicadors per a defensar una 
pretesa voluntat regeneradora sense 
introduir canvis reals. 
L’èxit de les Jornades, amb gairebé un 
centenar de participants, és un indica-
dor clar de l’interès que aquesta temà-
tica desperta en el sector professional, 
que va ser interpel·lat des de les dife-
rents taules a prendre consciència del 
paper dels arxius en la defensa dels 
drets humans i en la construcció de la 
cultura democràtica. És des de l’activis-
me professional, situant l’arxiu com a 
interlocutor directe amb la ciutadania, 
des d’on cal reivindicar un accés real i 
eficient a la informació que articuli una 
societat democràtica, en què els poders 
públics retin comptes de les seves po-
lítiques. 

Autor: Juan Alonso/ASF
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Al llarg del 2015, amb el Grup de Treball 
de Documents i Arxius d’Empresa de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de Docu-
ments de Catalunya (AAC-GD), hem acor-
dat els punts següents:

Full de ruta
Hem treballat per definir un full de ruta 
per al Grup de Treball de Documents i 
Arxius d’Empresa amb l’objectiu de fixar 
objectius i prioritats del grup.

Visibilitat a l’empresa
Hem potenciat la visibilitat del sector 
professional dins de l’empresa. Som un 
col·lectiu que servim i podem servir 
l’empresa tot i que veiem que ens falta 
visibilitat. Creiem que la figura de l’arxi-
ver-gestor de documents continua tenint 
l’estigma de la visió historicista quan pot 
ser la del consultor tecnològic i l’inter-
locutor entre l’empresa i els sistemes 
d’informació, per exemple. En aquest 
sentit hem proposat a la Junta de l’AAC-
GD el següent:

- Definir les funcions i les habilitats dels 
arxivers-gestors de documents en l’àm-
bit privat que es puguin utilitzar com a 
full argumental per a potenciar la visibi-

litat del col·lectiu.
- Cercar casos d’èxit dins del sector pri-
vat. 
- Oferir seminaris a les escoles de ne-
goci, patronals i associacions profes-
sionals. Pensem que sessions relacio-
nades amb l’eficiència i la gestió, amb 
l’efactura, la digitalització, la contracta-
ció i la licitació, la protecció de dades o 
la transparència poden ser el leitmotiv 
per a les empreses.
- Identificar empreses públiques que 
haurien de tenir la figura de l’arxiver i no 
la tenen.

Instar la Junta de l’AAC-GD que en futurs 
congressos i jornades es tingui pre-
sent el sector privat. En aquest sentit, 
la mateixa repercussió econòmica d’un 
congrés amb un nombre important de 
congressistes podria portar a buscar 
sinergies amb les associacions comer-
cials. La mera presència del president 
de la Cambra de Comerç o de l’Associació 
d’Hotelers ajudaria a donar visibilitat al 
sector. Creiem que en el Congrés d’Arxi-
vística de Lleida, per exemple, hi havia 
una manca d’experiències del sector 
privat i les experiències de les empreses 
eren des d’una òptica comercial.

Formació
Hem continuat treballant amb les qüesti-
ons tècniques per als professionals que 
estem dins de l’empresa, ja sigui mitjan-
çant el mateix grup de treball o mitjan-
çant propostes de formació.
Hem proposat el curs de formació del Do-
cument controler o l’arxiver a l’empresa. 
Si no hi ha cap contratemps, el curs for-
marà part de l’oferta formativa de l’AAC-
GD del 2016.

Institucional
Hem mostrat el nostre malestar per la 
manca de visibilitat i coneixement, per 
part de l’AAC-GD, de l’activitat del grup. 
En aquest sentit, a mitjan 2015, el grup 
de treball va passar a formar part de la 
Vocalia de Formació a fi de canalitzar 
les propostes a la Junta mitjançant la 
Sara Folch, vocal de Treball i membre del 
grup de treball. Només resta afegir que 
la Junta de l’AAC-GD ens ha obert la por-
ta a participar al Lligall  i a l’Arxipèlag i ha 
acceptat les propostes de professionals 
del sector privat per a la secció de l’Arxiu 
a l’Arxiver d’aquest mateix butlletí. Des 
del grup de treball valorem molt positiva-
ment aquests canvis i propostes.

Memòria 2015 del Grup de Treball de Documents
i Arxius d’Empresa

Arnau Guardiola Ponti

Visita guiada a l’Arxiu Central dels jutjats de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona

Ingrid Gómez

D’acord amb el programa de visites guia-
des que organitza l’AAC-GD, el passat dia 
30 d’octubre de 2015 vam poder par-
ticipar en l’activitat V_08/2015 Visita a 
l’Arxiu Central dels jutjats de la Ciutat de 
la Justícia de Barcelona, el centre d’Ad-
ministració de Justícia més gran de tot 
l’Estat espanyol.
La Ciutat de la Justícia, situada entre els 
termes municipals de Barcelona i l’Hos-
pitalet de Llobregat, a la Gran Via de les 
Corts Catalanes, 111, es va erigir per 

simbolitzar la voluntat del Govern d’apro-
par la justícia a la ciutadania, modernit-
zant-la i fent-la més còmoda i accessible 
als ciutadans.
La visita, de caràcter divulgatiu, va comp-
tar amb l’assistència d’alguns arxivers, 
alguns tècnics de planificació lingüística 
que treballen en aquell complex i altres 
persones interessades a tenir l’oportu-
nitat de conèixer i veure per dins aquest 
edifici avantguardista. Inaugurat l’any 
2009 hi treballen al voltant de 4.000 per-

sones i hi transiten al voltant de 12.000 
persones diàriament. 
L’horari establert era d’11 a 13 h però es 
va allargar fins gairebé les 15 h, atesa la 
magnitud de les instal·lacions, el detall 
de les explicacions i l’interés de la visita.
La rebuda va ser a càrrec de l’arxiver Xavi-
er Gayans, que ens va presentar el gerent 
de la Ciutat de la Justícia i, tot seguit, es-
coltàrem una contextualització del servei 
d’arxiu dins d’una visió global de les ins-
tal·lacions. Ens van ensenyar diferents 
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dependències de diferents serveis, totes 
elles equipades amb tecnologia pionera, 
símbol de la modernització en què està 
immersa l’Administració. 
En l’edificació trobem tres centres d’arxiu 
que pertanyen a la Xarxa d’Arxius Judici-
als de Catalunya, i que depenen funcio-
nalment del Servei d’Arxius, Biblioteques 
i Efectes Judicials de la Direcció General 
de Modernització de Justícia, del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, amb la direcció de Bibiana Palomar. 
Els tres centres d’arxiu el formen: l’Arxiu 
Central dels jutjats del partit judicial de 
Barcelona, l’Arxiu Central dels jutjats del 
partit judicial de l’Hospitalet de Llobregat 
i l’Arxiu Judicial Territorial de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat.
L’equip de tècnics està encapçalat per 
Xavier Gayans, responsable de la coordi-
nació, i constituït per un grup d’arxivers 
format per l’Anna Ollé, l’Anna Marco, el 
Raül Gómez, l’Elsa, la Pilar, el Jordi Plana i 
el Quim Martínez.
Les xifres de l’arxiu són, com l’edifici 
projectat per l’arquitecte britànic David 
Chipperfield, sorprenents. Actualment es 
custodien 63 quilòmetres de documen-

tació, en unes instal·lacions que tenen 
capacitat per a prop de 80 quilòmetres 
que es distribueixen en 45 dipòsits 
d’arxiu i en un emplaçament de prop de 
10.000 m2. 
Es gestionen al voltant de 5.55 movi-
ments mensuals de documentació cor-
responents a préstecs i consultes. Anu-
alment la documentació s’incrementa al 
voltant de 4 quilòmetres com a resultat 
dels diferents ingressos i transferències 
que es realitzen. 
Alguns dels dipòsits es troben equipats 
amb compactes automatitzats i d’altres 
són de prestatgeria fixa d’alçada geganti-
na. En el transcurs de l’explicació de l’ar-
xiu ens van mostrar un PowerPoint per 
explicar-nos l’evolució de la figura dels 
arxivers de justícia, les diferents tipo-
logies documentals que gestionen, així 
com els projectes que s’estan desen-
volupant, entre ells l’aplicació AGU; una 
mostra fefaent del que vol ser la gestió 
digital de la documentació i de la moder-
nització creixent de l’Administració. 
Quina és la imatge que em vaig emportar 
personalment de la visita? Per a mi ha 
significat tenir l’oportunitat de veure el 

dipòsit d’arxiu més gran de Catalunya i 
una peça clau del que ha de ser l’engra-
natge de la modernització de l’Adminis-
tració amb la voluntat de transparència 
cap al ciutadà. Tanmateix, i atesa la seva 
magnitud i la seva complexitat adminis-
trativa, els professionals intenten huma-

Autora: Íngrid Gómez

Prestatgeria automatitzada 
Autora: Íngrid Gómez
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Arriba un correu electrònic: Associació Ar-
xivers de Catalunya. [V_09/2015] Visita a 
l’Arxiu Central Corporatiu Administratiu i 
de Gestió. Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA). Sempre he tingut 
curiositat per saber com era l’arxiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) i ara en tenia l’oportunitat.
La cita va ser el 19 de novembre a les 
16.00 h a l’edifici Imagina, a Esplugues 
de Llobregat.  Allí ens esperava l’Esther 
García Márquez, responsable de l’Arxiu 
Central Corporatiu Administratiu i de Ges-
tió, que ens va explicar on érem i qui era 
la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (“la Corpo”), què feien i com s’or-
ganitzava el seu Arxiu Central.
La Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) és un ens públic de-
penent de la Generalitat de Catalunya 
i a tots els efectes actua com a tal, 
però per a la comercialització del seu 
servei s’acull al dret mercantil i fa ser-
vir una societat anònima: Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i 
també les seves marques TV3 i Cata-
lunya Ràdio.
L’Esther Garcia sovint parla d’aquest ca-
ràcter híbrid de la documentació en tant 
que ens públic i empresa, i també pel seu 
contingut i la varietat de suports i for-
mats.
El Servei d’Arxiu de la CCMA es va cre-
ar l’any 2005, tot i que el 2004 ja tenia 
creada una comissió d’arxius. Era un 
grup multidisciplinari amb membres de 
diferents àrees (organització i recursos, 
àrea economicoadministrativa, serveis 
jurídics, àrees TIC, documentació i servei 
d’arxiu)  per tractar temes de gestió do-
cumental i arxiu.

El sistema d’arxius de la CCMA està inte-
grat per dos tipus d’arxius: l’Arxiu d’Emis-
sions, (documentació TVC i Catalunya 
Ràdio) i l’Arxiu Central Administratiu.
A l’Arxiu d’Emissions es troben totes les 
emissions, tant de TV3 com de Catalunya 
Ràdio, i està situat a les respectives seus 
principals. Al de TVC es conserva tot el 
material emès per Televisió de Catalunya 
des del primer dia. A l’arxiu hi ha un equip 
de documentalistes encarregats de la 
descripció, preservació i tractament do-
cumental d’aquestes emissions.
A l’Arxiu Central Administratiu i de Gestió 
s’aplega la documentació administrativa 
i de gestió interna de la CCMA, així com la 
documentació de les antigues empreses 
del grup, actualment extingides. A part de 
la documentació administrativa podem 
trobar els guions i capítols de programes, 
escaletes de plató, dossiers de producci-
ons, etc. 
Les funcions principals són les pròpies 
de qualsevol arxiu, però amb les peculia-
ritats que comporta tenir aquest caràcter 
híbrid de la documentació. Ens explica 
que s’han hagut d’adaptar molt als usua-
ris, sobretot pel que fa a les transferènci-
es. Aquestes són senzilles i la documen-
tació es classifica un cop arriba a l’arxiu.
L’arxiu de la CCMA no és un arxiu públic. 
L’atenció a l’usuari intern és una de les 
prioritats de l’arxiu, pel que fa als prés-
tecs i les consultes, així com la difusió 
de la “cultura d’arxiu” i la col·laboració i 
l’assessorament arxivístic.
Un dels objectius de l’arxiu és aportar va-
lor a l’organització, d’una banda recupe-
rant documentació disgregada, que es-
devé “petites joies que van apareixent”, i 
de l’altra, afrontant nous projectes, com 

l’arxiu electrònic, per al qual s’ha creat 
una comissió tècnica-arxiu, actualment 
en una fase molt inicial.
La visita als dipòsits era la segona part 
de tot el que ens havia programat l’Es-
ther.  Ens comenta que tenen uns 3.000 
m/l de documentació descrita i reparti-
da en tres dipòsits. Ens va preparar una 
mostra dels documents administratius i 
de cartelleria, entre els quals vam poder 
veure com són els diàlegs dels súpers o 
l’escaleta de la marató.
Per acabar la visita i aprofitant que a l’edi-
fici Imagina s’hi roda una de les sèries 
més populars de TV3, vam anar a veure i 
tafanejar els platós de La Riera. 
El Jordi Parera, cap de producció de La 

Crònica de la visita guiada a l’Arxiu de TV3

Judith Carrión

nitzar una de les administracions més 
burocràtiques que existeixen. 
Aquesta magnitud, aquest volum de do-
cumentació, aquests metres i metres de 
dipòsits em van evocar, en certa mesura, 
El castell de Franz Kafka, no per l’alienació 
i la frustració que experimenta el dissortat 
protagonista, conegut amb el nom de K., 
sinó per la grandària i complexitat de l’arxiu.

A la Ciutat de la Justícia descobrim un 
arxiu amb voluntat de projectar-se cap 
al futur, amb professionals molt actius al 
servei de l’Administració i de la “populosa 
democràcia” (en paraules de Jorge Luis 
Borges). La gran professionalitat dels ar-
xivers, aquests arxivers de trinxera, que 
tenen la voluntat d’aconseguir, amb els 
recursos disponibles, una gestió eficient 

i eficaç de la documentació.
Una visita que els amfitrions amable-
ment ens van endolcir i van concloure 
amb un comiat amb panellets. Conside-
rant les dates i el tracte exquisit rebut, 
no puc imaginar un millor comiat per part 
d’un equip d’arxivers.
Moltes gràcies per la visita, va ser un 
plaer. 
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La proposta

Riera, ens va ensenyar tots els racons i 
raconets dels dos platós on actualment 
es roda la sèrie. El restaurant, la cuina, la 
bodega... en fi, tot el que es veu i no es 
veu a la televisió.

A més dels platós, vam poder veure el 
magatzem on guarden tot el material 
que necessiten per rodar exteriors, la 
vestiteca, on es guarden tots els ves-
tits, sabates, complements de tots els 

personatges de la sèrie, i la sala de ma-
quillatge. En definitiva, petits i no tan 
petits arxius particulars d’una sèrie de 
televisió amb més de cinc anys d’emis-
sió per TV3.

“Pérez de Rozas. Crònica gràfica de Barcelona. 1931-1954”. 
Nova exposició a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Jordi Serchs. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presen-
ta l’exposició “Pérez de Rozas. Crònica 
gràfica de Barcelona. 1931-1954”, que 
aborda la primera època d’una de les 
nissagues de reporters gràfics que ha 
marcat la història del fotoperiodisme 
barceloní durant el segle XX. 
Els tres àmbits de la mostra –Segona 
República, Guerra Civil i Primer fran-
quisme– comprenen quasi vint-i-cinc 
anys de la “Crònica gràfica”, el primer 
arxiu fotogràfic institucional creat a la 
ciutat. Durant aquest període, el pa-
triarca, Carlos Pérez de Rozas Masdeu 
(Madrid, 1893 – Barcelona, 1954), i 
els seus fills van ser protagonistes, a 
peu de carrer, de la transformació radi-

cal que va experimentar el llenguatge 
fotogràfic a Barcelona, a Europa i arreu 
del món. 
La mostra presenta 123 fotografies, la 
majoria còpies d’època i d’autor, exem-
plars de premsa de l’època amb fotogra-
fies de Pérez de Rozas i 600 fotografies 
que es visualitzen en tres plataformes 
digitals interactives ubicades en els 
tres àmbits expositius. També s’ha cre-
at una exposició virtual i s’ha editat el 
catàleg Pérez de Rozas. Crònica gràfica 
de Barcelona 1931-1954.

L’exposició ha estat comissariada per 
Andrés Antebi, Pablo González i Teresa 
Ferré de l’Observatori de la Vida Quotidi-
ana, organització independent que tre-
balla en el projecte “La Imatge Velada” 
amb l’objectiu de rescatar i difondre les 
biografies i els fons fotogràfics d’alguns 
dels fotoperiodistes més importants 
de les primeres dècades del segle XX a 
Catalunya, que encara avui són pràcti-
cament desconegudes. L’exposició es 
pot visitar fins al 21 de maig de 2016, 
de dilluns a dissabte i en horari de 10 a 

http://arxiufotografic.bcn.cat/perezderozas

Autora: Judith Carrión
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19 hores (festius tancat, excepte la set-
mana de santa Eulàlia). 
El fons fotogràfic dels Pérez de Rozas 
és un dels més grans del país en fo-
toperiodisme, i està format per gairebé 
800.000 imatges, la major part nega-
tius que la família va cedir a l’Arxiu Foto-
gràfic cap al 1990.
Carlos Pérez de Rozas Masdeu és el 
fundador d’una de les nissagues de re-
porters gràfics que ha marcat la història 
del fotoperiodisme barceloní durant la 
major part del segle XX.
Després de més de quaranta anys de 
fotoperiodisme, va morir mentre cobria 
l’arribada del vaixell Semiramis el 2 
d’abril de 1954. Va començar a treba-
llar a la premsa diària l’any 1912 i es va 
consolidar com a professional una dèca-
da més tard, quan va rebre l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona de documen-
tar gràficament la remodelació de la 

muntanya de Montjuïc durant les obres 
que havien de culminar amb l’Exposició 
Internacional de 1929.   
Durant la Segona República, amb la in-
corporació de Pepe Luis i Carlos –els 
dos fills grans–, l’activitat professional 
del patriarca es va convertir en el negoci 
familiar. Per sobre de la singularitat de 
l’autoria i de la genialitat individual, van 
continuar firmant les fotografies amb 
el segell “Pérez de Rozas”. A partir de 
1932, aquesta firma va quedar vincu-
lada a la “Crònica gràfica”, la iniciativa 
institucional de crear un arxiu fotogràfic 
sistemàtic i continu de la vida pública de 
la ciutat. Aquesta iniciativa va constituir 
l’embrió del que anys més tard havia de 
ser l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
Entre 1936 i 1938, els Pérez de Rozas 
van treballar per a la CNT-FAI documen-
tant les conquestes revolucionàries 
i la vida a la rereguarda. Després de la 

guerra, paradoxalment, aquest fet no va 
ser un obstacle en el seu paper destacat 
com a reporters gràfics de la Barcelona 
franquista.
L’exposició es divideix en tres àmbits: 
Segona República, Guerra Civil i Primer 
franquisme.
Els anys de la Segona República es 
van caracteritzar per la complexitat. 
Les imatges d’aquest àmbit mostren 
aquella actualitat tan diversa que va 
ser l’objecte fotogràfic dels Pérez de 
Rozas. Atemptats, atracaments, incen-
dis, vagues sagnants, festes populars, 
esdeveniments esportius... Algunes 
d’aquelles imatges, captades per les se-
ves càmeres i seleccionades d’entre els 
reportatges, van nodrir els primers anys 
de la “Crònica gràfica” de Barcelona i 
van contribuir a crear un nou imaginari 
col·lectiu.
Durant la Guerra Civil els Pérez de Ro-
zas van col·laborar activament amb la 
CNT-FAI. Van fer cobertures dels mítings 
polítics massius a places i carrers, les 
desfilades de l’Exèrcit Popular, els ho-
menatges a Buenaventura Durruti o els 
efectes devastadors dels bombardejos. 
Moltes d’aquestes fotografies es van 
publicar a capçaleres com Solidaridad 
Obrera, Umbral o Campo! D’aquest dar-
rer setmanari van rebre un dels encàr-
recs a què més esforços van dedicar: 
una sèrie de reportatges monogràfics 
de les col·lectivitzacions agràries arreu 
de Catalunya. 
Els Pérez de Rozas van continuar exer-
cint la seva professió durant el fran-
quisme i van esdevenir artífexs de la 
iconografia oficial del nou règim. La 
major part de la seva producció foto-
gràfica va consistir a cobrir tota mena 
d’esdeveniments que certificaven la 
instauració del nacional-catolicisme, 
com misses de campanya, via crucis, 
desfilades militars o homenatges als 
caiguts del bàndol nacional. Diaris com 
La Vanguardia, Solidaridad Nacional i 
La Prensa o setmanaris com Fotos van 
ser els principals aparadors dels seus 
reportatges gràfics. 
L’exposició compta amb tres quioscos 
digitals que presenten una àmplia se-
lecció de fotoreportatges de la Repúbli-
ca, la Guerra Civil i el primer franquisme, 
amb més de 600 fotografies, la majoria 
inèdites, consultables a través de pan-
talles tàctils. El material, ordenat per 
àmbits temàtics, mostra sèries foto-

Arribada de Companys i consellers presos 
pels fets d’octubre de 1934. Març de 1936
Autor Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.



9 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya Gener 2016

gràfiques d’un mateix esdeveniment 
d’actualitat, cosa que permet contextu-
alitzar millor la forma de treballar dels 
repòrters gràfics a peu de carrer. Per 
això s’ha respectat l’estructura dels re-
portatges, tal com mostren els originals 
conservats a l’AFB.
L’exposició compta també amb una 

versió web, que permet accedir al con-
junt dels fotoreportatges dels Pérez 
de Rozas presentats als quioscos i a 
una selecció dels materials fotogràfics 
exposats als murs de la sala. Aquesta 
versió en línia de la mostra incorpora, 
com a novetat, l’intent de vincular la 
memòria històrica i les noves tecnologi-

es a través del crowdsourcing. Els usua-
ris que ho desitgin podran col·laborar, 
aportant informació de primera mà a ca-
dascuna de les fotografies i millorant-ne 
la descripció. En aquest sentit, la web 
constitueix una nova dimensió contem-
porània de la “Crònica gràfica”, oberta a 
la participació de tothom. 

Manifestació antifeixista i per la llibertat. 1934
Autor Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. 

De l’arxiu a l’arxiver

No recordo quan vaig entrar per prime-
ra vegada en un arxiu. Fa molts anys. 
Devia ser cap als primers anys setanta. 
Llavors m’interessava (i em continua in-
teressant) la història medieval i hi ana-
va com a usuari, això sí, des de bastant 

abans d’entrar a la universitat. O sigui, 
que en contra d’allò que se suposa re-
comanable, vaig aprendre paleografia 
directament amb la pràctica, a còpia de 
passar hores i hores barallant-me amb 
els pergamins, les estimes, les actes o 

els protocols medievals, i abusant tot-
hora de la paciència de l’arxiver amb les 
meves sovintejades preguntes.
Arribar a ser arxiver llavors era per a mi 
com una mena de somni. Però en lloc 
d’això, en doctorar-me, vaig ser una 

Ezequiel Gort Juanpere
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temporada professor titular interí d’his-
tòria medieval a la universitat i, és clar, 
seguia essent només usuari dels arxius. 
Ara, a més a més, hi feia anar també els 
alumnes.
Fins que, per fi –tot i que amb un con-
tracte de “pràctiques” i de moment 
només per a sis mesos–, vaig poder 
començar a treballar a l’arxiu de Reus. 
Va ser llavors quan em vaig adonar 
que, de fet, no en sabia bo i res de la 
feina que s’hi feia: em va caldre apren-
dre’n –com qui diu– des de les bece-
roles arxivístiques i des de la pràctica 
quotidiana.
Sortosament, en aquest cas vaig comp-
tar amb l’ajut de l’arxiver comarcal, en 
Sabí Peris, a qui estic molt agraït, així 
com de la poca bibliografia que a l’època 
hi havia a l’abast. L’Arxiu Municipal de 
Reus, quan es va crear l’Arxiu Comarcal, 
encara continuava ordenat seguint els 
criteris que havia establert, feia un se-
gle i mig, l’arxiver Andreu de Bofarull i, és 
clar, en integrar-se al Comarcal, al Sabí 
li calgué reorganitzar els fons i refer del 
tot els inventaris. Vet aquí com en vaig 
aprendre.
Els sis mesos s’anaren renovant, des-
prés vingué un contracte més llarg 
i arribà l’any 1993, moment en què 
l’Ajuntament valorà la conveniència de 
recuperar la gestió de la documentació 
administrativa (perquè en crear-se l’Ar-
xiu Comarcal, el Municipal, a la pràctica, 
havia desaparegut) i s’organitzà de nou 
l’Arxiu Municipal, tot recuperant mercès 
a concurs –l’1 de gener de 1994– la fi-
gura de l’arxiver municipal, càrrec que 
havia desaparegut no res menys que 
quaranta anys abans i que vaig gua-
nyar.
A partir d’aquest moment la meva tasca 
va ser organitzar el Servei, fins alesho-
res inexistent, i cercar un local adequat, 
batejat com a Arxiu General Adminis-
tratiu de l’Ajuntament de Reus, que 
funcionà des del maig de 1995. Al nou 
local s’hi aplegà tota la documentació 
municipal dels darrers trenta anys, i es 
recuperà tant la gestió de la que ja tenia 
l’Arxiu Comarcal com la que restava a les 
dependències municipals amb més de 
cinc anys. Vaig haver d’aparcar, doncs, 
la meva dèria pel món medieval a favor 
de la gestió de la documentació admi-
nistrativa.
A partir de 1997, ja del tot en funciona-
ment, s’anaren millorant els serveis, ara 

de cara als usuaris externs i s’inicià un 
programa de divulgació del patrimoni 
històric tant per a escolars i estudiants, 
com per al públic en general. Això no es 
va poder fer des de l’Arxiu Administratiu, 
que no disposava de l’espai adient, sinó 
des de la planta baixa del Castell –a dalt 
hi havia l’Arxiu Comarcal–; així es condi-
cionà l’espai com a sala d’actes i es re-
cuperà per a aquestes activitats el nom 
d’Arxiu Històric Municipal.
La primera exposició coincidí amb 
l’obertura al públic d’un refugi de la 
Guerra Civil. Dividida en dues parts –a 
la sala de l’Arxiu i al vestíbul de l’Ajun-
tament– i coordinada amb la visita al 
refugi, l’exposició va tenir molt d’èxit. 
Va permetre, a més, disposar per pri-
mera vegada d’una publicació pròpia, 
Informatiu Arxiu, el primer número del 
qual va ser, és clar, monogràfic sobre 
els refugis i la guerra a Reus. Més enda-
vant la revista prengué el nom de But-
lletí informatiu de l’Arxiu Municipal de 
Reus, del qual sortiren quinze números 

fins a l’any 2008. Va desaparèixer per-
què s’havia d’integrar dins d’una nova 
revista que propiciava l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament, que havia d’englobar 
la informació de tots els departaments 
de l’àrea i que no va arribar a sortir mai. 
El 2001 s’inicià una col·lecció pròpia de 
llibres, les “Publicacions de l’Arxiu Muni-
cipal”; s’hi publicaren alguns catàlegs i 
estudis sobre història local. En total es 
van editar, entre els anys 2001 i 2011, 
setze llibres.
El creixement documental va fer que 
el 2003 la capacitat de l’Arxiu arribés 
al límit. Va caldre cercar nous espais 
com a dipòsit, fins que el 2010 es va 
poder inaugurar un nou edifici, aquest 
cop compartit i cogestionat pels arxius 
Municipal i Comarcal. Calia traslladar 
i instal·lar de nou la documentació, 
actualitzar els inventaris... Tot això va 
permetre millorar els serveis, tant in-
terns com externs. També pel que fa a 
les activitats de divulgació, ja que es 
disposava d’un nou espai per a expo-
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SESSIÓ 9/2015

• Liquidació del pressupost de l’any 
2015 i aprovació de la proposta del pres-
supost de l’any 2016, que haurà de ser 
ratificada a l’Assemblea Anual de Socis
• Aprovació del projecte i del pressupost 
destinat a l’Observatori del Mercat Labo-
ral per al 2016
• Exposició del projecte i aprovació del 

pressupost destinat a l’elaboració del 
Model de Maduresa de Gestió Documen-
tal i Transparència
• Aprovació del Pla de Formació per a 
l’any 2016, format per setze activitats 
formatives
• Explicació de les actuacions dutes a 
terme per la Vocalia de Treball
• Explicació dels projectes desenvolu-
pats per les vocalies d’Activitats, Didàcti-

ca, Serveis, Comunicació, Recerca, Publi-
cacions i Relacions Institucionals
• Proposta de la Vocalia de Didàctica per 
a canviar el nom de la vocalia per la de Vo-
calia d’Educació

Moviments de socis
Altes: 0
Baixes: 3
Canvis de condició: 7

La junta informa

sicions i una sala d’actes, amb la qual 
cosa en els darrers temps s’amplià el 
nombre de visites escolars, xerrades, 
jornades...
Durant tots aquests anys, els canvis no 
han estat només d’instal·lacions, tam-

bé ha canviat l’enfocament de la profes-
sió. Quan vaig començar la concepció 
era encara força historicista i avui el xip 
és un altre, molt més orientat al servei 
públic, a la didàctica i a l’engranatge 
administratiu de la institució. Fins i tot 

ha canviat la interpretació del concepte 
patrimoni.
I ara que tot va molt millor, em jubilo! 
Això sí, amb la sensació d’haver fet una 
bona feina per a la ciutat durant aquests 
anys.

mailto:publicacions@arxivers.com
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