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Contemplem amb certa inquietud com de nou el Departament 
de Cultura allarga els terminis per a prendre decisions i posar 
sobre la taula una revisió profunda del Sistema d’Arxius de Ca-
talunya. Malgrat les reunions i converses que hem tingut els 
darrers mesos, no s’ha fet el primer pas necessari, convocar 
el Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya. 
Sol·licitem vivament que es convoqui. Es tracta d’un espai 
ampli i plural de debat que permet prendre decisions de con-
sens quan parlem d’accions que afecten al país. Si parlem de 
revisar, revitalitzar i rellançar el Sistema d’Arxius de Catalu-
nya, entenem que és l’espai adequat per a fer-ho. Ho vàrem 
sol·licitar el mes de febrer del 2016, es va demanar en seu 
parlamentària al conseller Santi Vila el 23 de febrer, i va afir-
mar que ho tenia claríssim; es va fer la primera Comissió Per-
manent del Consell el mes de maig, però encara no hi ha ni dia 
ni hora prevista. Som a juliol, amb vacances pel mig. Ens anem 
cap al mes d’octubre com a mínim. El darrer CNAGD es va cele-
brar l’11 de juny de 2015. Fa més d’un any. És una convocatò-
ria que no es pot demorar.
Citem el CNAGD de l’11 de juny de 2015 perquè va ser impor-
tant. S’hi aprovà el document Línies prioritàries del departa-
ment de Cultura en matèria d’arxiu i gestió documental. Aquest 
document era un ampli full de ruta positiu que s’havia de revi-
sar periòdicament, a la vegada que obria un espai de contrast 
d’idees que ens havia costat Déu i ajuda trobar en els darrers 

anys de la legislatura anterior. Malauradament, des d’alesho-
res continuem, a efectes pràctics, sense avançar tampoc en 
aquest full de ruta. Es pot al·legar que tot es va aturar davant 
el període electoral i la incertesa política en què s’instal·là el 
Parlament i la Generalitat durant els darrers mesos del 2015. 
Tanmateix, des del mes de gener del 2016 hi ha hagut temps 
per a poder-les posar en pràctica i fer-ne el seguiment que es 
va preveure. En aquest sentit, vàrem acordar reduir les ses-
sions de revisió del document d’un mes a un període de tres 
mesos entre reunió i reunió. Així encaixava millor amb el ritme 
de la Comissió Permanent del Consell Nacional, i així es deixa-
va més espai perquè les línies s’anessin implementant amb 
més comoditat.
El mes de febrer del 2016 l’AAC va presentar un document 
que pretenia posar sobre la taula la necessitat d’una reflexió 
estructural sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya. Aquest 
document havia d’acompanyar el de les Línies Prioritàries. 
Parlàvem de “Reiniciar el Sistema d’Arxius i Gestió Documental 
de Catalunya”. Efectivament, fou motiu de reflexió i anàlisi el 
29 de febrer en la reunió amb el director general, alguns dels 
seus punts ja s’havien plantejat a la compareixença del con-
seller Vila el dia 23 de febrer, i van planar en alguns moments 
de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Nacional 
celebrada el 23 de maig. Dosis de realisme es van posar so-
bre la taula. Manca de recursos. Dificultats econòmiques. Però 
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el que sí que es podia haver avançat per donar el tret de sor-
tida a una revisió profunda del SAC encara no s’ha convocat. 
Insistim: convé convocar el Consell Nacional d’Arxius i Gestió 
Documental.
El dia 2 de juny l’AAC ens vam reunir amb el conseller Santi Vila. 
En aquesta reunió, entre altres punts ja explicats en l’editorial 
del Butlletí del més de juny passat, se’ns va plantejar la pos-
sibilitat que l’encàrrec de revisió del Sistema d’Arxius de Ca-
talunya el rebés l’AAC. Evidentment ens va semblar una bona 
proposta, amb el benentès que podem algutinar totes les 
sensibilitats i opinions del col·lectiu professional, i que mol-
tes vegades s’ha plantejat la possibilitat de fer un Llibre Blanc 
dels Arxius i la Gestió Documental de Catalunya. Sol·licitem, 
tanmateix, que l’encàrrec provingui d’un acord del Consell Na-
cional d’Arxius i Gestió Documental, de manera que sigui un 
encàrrec de país i, tenint en compte que el Consell Nacional és 
un òrgan plural i divers, la petició gaudiria del màxim consens 
necessari. Evidentment, d’aquest acord se’n derivaria l’estra-

tègia que caldria seguir, el tipus de reflexió que caldria fer i el 
finançament necessari. L’AAC, doncs, s’hi mostrà predisposa-
da i va sol·licitar convocar ja el Consell Nacional. Però continu-
em sense convocatòria.
Mentre vivim aquest període de demora hem arribat a pensar 
que en realitat és una estratègia per a continuar guanyant 
temps o esperar moments més propicis. Estem esperançats 
que la convocatòria no s’allargui més enllà del mes d’octubre, 
un cop hagin passat les vacances i tothom ja torni a ser a lloc. 
Convé recordar una cosa. La necessitat d’un llibre blanc o d’un 
pla estratègic per als arxius i la gestió documental d’aquest 
país no és una petició nova. Aquesta petició fou manifestada 
per primera vegada durant el Consell Nacional de l’1 d’octubre 
de 2013. Farà ja tres anys. I l’únic document que des d’alesho-
res s’ha acordat, les Línies prioritàries, tampoc s’està duent a 
terme amb convicció. Quan parlem de demorar, parlem d’això.
Durant aquest temps s’haurien d’haver pres algunes decisi-
ons importants. Una d’elles, per sort, s’ha activat. Parlem de 



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

la consolidació de la direcció de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
que vàrem sol·licitar en el punt 6 del nostre document Reinici-
ar. En realitat el punt no parla de la direcció en sí mateixa, com 
de “repensar les funcions i el paper de l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya”. L’AAC ha defensat des de fa temps que l’ANC hauria 
de tenir un paper més protagonista en el Sistema d’Arxius de 
Catalunya, ser-ne, si s’escau, el motor principal. Ser més visi-
ble i present. Disposar de més pressupost i recursos, i equipa-
rar-lo als grans equipaments de Catalunya. Què fa de diferent 
la Biblioteca de Catalunya per a disposar d’un pressupost de 
més de 6 milions d’euros, mentre l’Arxiu Nacional disposa d’un 
pressupost sensiblement més inferior? Què ho fa que molts 
dels grans equipaments disposin d’un autonomia més clara 
que l’Arxiu Nacional a l’hora de prendre decisions?
Un bon moment per a demostrar que alguna cosa podia canvi-
ar en el paper de l’ANC era la consolidació de la direcció de l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya, que com diem s’ha activat aquest 
mes de juliol. Podríem discutir a bastament sobre les carac-
terístiques d’aquesta convocatòria. ¿Per què s’ha decidit fer 
un procés de lliure elecció sense donar la possibilitat als can-
didats de presentar un projecte per a justificar l’encàrrec, tal 
com per exemple s’acostuma a fer en els concursos de mèrits 
a la direcció dels arxius comarcals? Per què no hi ha cap cri-
teri palès que delimiti quin sistema d’avaluació es tindrà en 
compte per triar al candidat, ni hi ha cap informació sobre com 
es valoraran els mèrits? ¿Per què els candidats només han 
de demostrar coneixements genèrics en arxivística, gestió 
documental o història sense delimitar quins currículums for-
matius concrets serien els més adequats? Per què es poden 
al·legar, en canvi, coneixements en informació i documenta-
ció per a ostentar aquest càrrec, quan la formació en arxivís-
tica d’aquests estudis es redueix a una o dues assignatures 
durant tot el grau i és palesament insuficient? Per què només 
s’hi poden presentar funcionaris de la Generalitat i no s’ha 
optat a un concurs obert com s’ha fet en altres grans equipa-
ments d’aquest país, i tal com s’havia proposat des de la con-
selleria anterior? La convocatòria té algunes ombres i ens fa 
pensar que el Departament de Cultura de la Generalitat no té 
clara encara quina responsabilitat li donarà, i que es vol que 
tot continui més o menys igual, almenys pel que fa a dotar-lo 
de pressupost i recursos més adequats. No veiem, doncs, cap 
proposta de revitalització del SAC en aquest àmbit.
El Departament de Cultura continua sense adherir-se a la Xar-
xa de Governs Transparents de Catalunya, petició número 5 
del document “Reiniciar”. O almenys no ho ha fet de manera 
efectiva, és a dir, participant de les seves accions d’impuls i 
grups de treball. Això també es va acordar el juny del 2015. 
S’ha al·legat en alguns moments que la Generalitat ja està 
representada en aquesta Xarxa amb el Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. D’acord. 
Es participa, però, en els grups de treball que ens consta que 
estan desenvolupant les estratègies delimitades l’any 2015? 
Hi participen activament arxivers en aquests grups? Ha pro-
posat el Departament de Cultura de participar-hi posant-hi els 
seus tècnics? Més demora, aquesta vegada en un tema tan 

sensible com el de la transparència i l’accés a la informació. 
Convé recordar que el Departament de Cultura a través de la 
Llei d’arxius, hi té coses a dir i a dinamitzar. És un punt impor-
tantíssim. Tanmateix en relació amb la transparència no hi ha 
manera que es normalitzi el paper dels arxivers en la presa 
de decisions, i manca un impuls clar i decidit des de la cap-
çalera del SAC. És sorprenent, en aquest sentit, l’entrevista 
feta a Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de 
la Generalitat, el dia 24 de juliol. Interpel·lat per la periodista 
Karma Peiró, se li pregunta quin paper han de tenir els arxivers 
en matèria de transparència. La seva resposta és interessan-
tíssima: “tenen un paper clau perquè són els que garanteixen 
que es gestionen els documents adequadament, les sèries 
documentals, el tema de la traçabilitat, la localització de les 
dades, etc. Ells tenen la formació i l’expertesa. El paper dels 
arxivers i dels gestors documentals per a automatizar i ga-
rantir la transparència és bàsic. S’ha de trobar el mecanisme 
perquè puguin participar en totes les polítiques més impor-
tants. La negreta és nostra. Quin mecanisme cal bastir perquè 
“participem” en totes les polítiques importants? Necessitem 
una resposta clara per part del Departament de Cultura, però 
potser també del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència.
El dia 22 de juliol s’ha reunit la Comissió Interdepartamental 
de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalu-
nya. Hi era present el director general d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni? No. Ens diran que no hem de patir, que 
la gestió documental serà defensada pel secretari general del 
Departament de Cultura, que no calen càrrecs de rang inferior. 
En canvi sí que hi seran presents els directors generals de 
Coordinació Interdepartamental, d’Atenció Ciutadana, de Con-
tractació Pública, de Transparència, Dades Obertes i Qualitat 
Democràtica, i de Dret i Entitats Jurídiques. Cap d’ells compe-
tent legalment en matèria de gestió documental. Cal realment 
que la Generalitat trobi el “mecanisme” urgentment. Perquè 
mentre tothom es posa d’acord, la gestió documental conti-
nua vivint en el llimb. No és un tema menor, hi ha molts profes-
sionals que ens hi dediquem cada dia. No és un tema menor.
I és que probablement assistim a un problema estructural, de 
model. La llei 10/2001 va suposar un gran avenç, és indiscu-
tible. Però sovint s’observa que passats quinze anys, el patró 
interpretatiu de la Llei continua essent el de 1985, d’un to 
marcadament més historicista i centrada només en el patri-
moni. Els conceptes sòlids, innovadors i modernitzadors de la 
del 2001, en molts punts, han quedat esperant. Se n’ha demo-
rat la posada en pràctica. Un canvi cultural i a Cultura és pre-
ceptiu. No es pot sostenir aquesta sensació de demora perma-
nent, de no voler afrontar amb valentia una reflexió holística 
sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya. 
A partir de setembre caldrà de nou tornar a empènyer amb 
intensitat perquè es prenguin les mesures necessàries i co-
mençar a millorar. La demora no ens agrada com a estratègia. 
El Consell Nacional no pot esperar. 
La Junta de l’AAC us desitja a tots plegats molt bones vacan-
ces i un bon repòs. A partir de setembre, més.



4 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya Juliol-agost 2016

El vocal informa

Arxius al núvol

Olga Tàpias. Vocal de Comunicació

El passat 9 de juny estàvem de doble ce-
lebració. Per una banda, i com cada any, 
vam celebrar el Dia Internacional dels Ar-
xius i, per altra banda, celebràvem el pri-
mer aniversari d’Arxipèlag, la comunitat 
creada a Núvol, el digital de cultura. 
Des de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya, per tal de 
celebrar el #IAD16 d’una manera dife-
rent i poder fer extensible aquest dia al 
públic en general, vam proposar a dife-
rents professionals del sector que escri-

vissin articles breus, en què donessin a 
conèixer als lectors de Núvol diferents 
reflexions: la funció dels arxius, la pre-
servació digital, la Llei de transparèn-
cia, la restauració i conservació del pa-
trimoni documental, com promoure el 
vessant més didàctic i educatiu dels ar-
xius; però també articles que presenten 
i descriuen nous projectes o d’altres de 
més crítics en què es reivindica la pro-
fessió o s’explica l’ús de les metadades 
en casos de corrupció. La resposta va 

ser excel·lent i, juntament amb l’equip 
de Núvol, finalment es van publicar tren-
ta-un articles al llarg de tota la setmana, 
del 6 al 12 de juny, en què destaca so-
bretot la publicació de dotze articles el 
mateix dia 9 de juny. És d’aquesta ma-
nera com vam decidir presentar la Set-
mana Internacional dels Arxius a tot un 
públic lector que va poder conèixer-ne 
els aspectes més destacats i prendre 
una perspectiva general d’un món tan 
particular. 

Gràfic 1: Google Analytics el 07/07/2016

Gràfic 2: Twitter @AAC_GD el 07/07/2016

http://www.nuvol.com/arxipelag/
http://www.nuvol.com/
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Però quina repercussió va tenir al llarg 
d’aquells dies? 1

Si analitzem les gràfiques de Núvol, ex-
tretes de Google Analytics, ens adonem 
que la seva repercussió no va ser gaire 
significativa pel que fa al nivell general 
de visites. Malgrat que des de Núvol es 
va crear un SPEAKERS’ CORNER centrat en 
la Setmana Internacional dels Arxius, és 
possible que la publicació d’un gran nom-
bre d’articles en tan pocs dies produís un 
efecte de saturació, i l’excés d’informació 
no permetés al lector de Núvol donar a 
l’abast amb totes les lectures.
El nostre objectiu era arribar a un màxim 
de lectors possibles per a donar a conèi-
xer la nostra professió des de diferents 
punts de vista. Però per fer aquesta va-
loració hem de tenir en compte altres 
dades. 
En un article previ a la Setmana del 
#IAD16, en què s’explicava la intenció 
de publicar un gruix d’articles, es va en-
coratjar els lectors de ser participatius 
a les xarxes socials i utilitzar l’etiqueta 
#arxiusalnúvol. Doncs bé, Twitter ens 
permet fer una anàlisi simple a partir 
d’aquesta etiqueta utilitzada durant la 
setmana #IAD16. El gràfic ens demostra 
que la interacció d’aquella setmana va 
ser molt activa i que l’interès per l’etique-
ta va generar molta activitat, ja que el 
nombre de repiulades i clics als enllaços 
dels articles va superar els cent.  
A Facebook també vam fer difusió dels ar-
ticles que sortien publicats i hi compartí-
em els enllaços per tal que els seguidors 
de la pàgina hi accedissin directament. 
Les dades extretes de les xarxes socials 
ens mostren una forta activitat i interac-
ció per part dels usuaris, que compartien 
els posts o les piulades i accedien als en-
llaços. Som conscients que un gran nom-
bre de seguidors són usuaris que formen 
part de la nostra professió o hi estan re-
lacionats, però gràcies a ells també hem 
fet xarxa i han participat en la difusió dels 
articles publicats a Núvol. Queda demos-
trat que va ser una proposta que no va 
deixar indiferent i que va tenir molt bona 
rebuda en el nostre sector. 
Finalment, no podem acabar aquest es-
crit sense facilitar-vos l’accés a tots els 
articles per tal que pugueu llegir-los.

1. Informació recollida de 7 de juliol de 
2016

XII Jornada d’Estudi i Debat. “Assolir la transparència: a qui 
pertoca?”

Vicenç Conde Balderas

Arxius al Núvol, de Vicenç Ruiz

Seguint els passos de l’arxiver itinerant, de Griselda Oliver Alabau

Pillats per les metadades, de Betlem Martínez Radua

Els arxius i la salvaguarda del patrimoni documental, d’Alexis Serrano Mendez

Sobreviure a la gestió documental, de Jaume Munuera Bermejo

Els arxius audiovisuals. Múltiples enfocaments per a un repte comú, de Pau Saavedra

Per si de cas un arxiu, de Joan Soler Jiménez

Treure bona nota,  de Marta Munuera Bermejo

Els arxius, garantia de transparència, de Montserrat Flores Juanpere

Un fons notarial del segle XIII a Arenys de Mar, de Griselda Oliver Alabau

Versos satírics de Joan Oliver, a l’Arxiu Històric de Sabadell, de Griselda Oliver Alabau

Necessitem diplomàtica!, d’Abel Rubio Serrat

Recerca, arxius i identitat, de Lluís Obiols

Disquets nuclears del 70, Aniol Maria

Un arxiu municipal amb actes de l’edat mitjana, de Núria Juanico

L’Arxiu Municipal de Castellbisbal, de Francesc Ginabreda

Universitat, arxius i disseny gràfic, de Núria Cañellas

El futur del passat, de Berta Blasi

La socialització dels arxius fotogràfics, una aspiració fonamentada per al segle XXI, 

de David Iglesias

Els arxius com a espai de contribució a les polítiques de memòria històrica: veritat, 

justícia i reparació, d’Enric Terradellas Prat

La lletra del dimoni, d’Alan Capellades

Els homes i dones màquines, de Rubèn Asensio

Dones als arxius: una presència invisible, de Remei Perpinyà

El miracle dels arxius, de Santi Lopera Lopera

Do. Or do not. There is no try, de Raimon Nualart Mercadé

La sisena estrella, de Jordi Serra

Els arxius són un servei per a tothom, de Núria Batllem

Qui és qui en el món de la transparència a Catalunya, de Josep Ribas

Unes reflexions sobre arxius, monuments franquistes i nomenaments del caudillo 

com a alcalde honorífic de diverses poblacions tarragonines, de Gerard Mercadé Pié

Festa Major a l’Arxiu, de Griselda Oliver Alabau

L’invisible Jones, de Sara Folch

#ArxiusalNúvol

92 piulades

Percentatge de participació: una mitjana 
de 3,8%

Clics als enllaços: un total de 235
(una mitjana de 34 per dia)

Repiulades: un total de 259 
(una mitjana de 37 al dia)

Likes: un total de 191 
(una mitjana de 27 per dia)

Quadre 1: dades extretes de Twitter @AAC_GD el 07/07/2016

Un total de 3.112 visites en els posts sobre 
els articles de Núvol Clics als enllaços: un total de 206

Compartir el post: un total de 19 Likes: un total de 92

Quadre 2: dades extretes de la pàgina de Facebook de l’AAC-GD el 07/07/2016

http://bit.ly/1WB5cto
http://bit.ly/1Ul7Ahp
http://bit.ly/1VH6Qs8
http://bit.ly/1Xw7lY8
http://bit.ly/1UlNzHM
http://bit.ly/1Y8sru3
http://bit.ly/1Yci8W9
http://bit.ly/1rabK4o
http://bit.ly/24vjM4Q
http://bit.ly/1UEfghF
http://bit.ly/24DNlkR
http://bit.ly/1UzfYdm
http://bit.ly/1XDoD5G
http://bit.ly/25LKOYa
http://bit.ly/25NYpyj
http://bit.ly/29ACGV3
http://bit.ly/1U2s9W1
http://bit.ly/1ZAhWyg
http://bit.ly/1Ybbuz1
http://bit.ly/1tca8Z7
http://bit.ly/1tca8Z7
http://bit.ly/25NYbXO
http://bit.ly/1U2oh7h
http://bit.ly/1VO2aRz
http://bit.ly/1rehWbu
http://bit.ly/1Piuox7
http://bit.ly/29kNnJV
http://bit.ly/219GLSa
http://bit.ly/1tc9FWM
http://bit.ly/1PitWyV
http://bit.ly/1PitWyV
http://bit.ly/1tikIh9
http://bit.ly/29qkjUi
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El passat 13 de juny tingué lloc a No-
velda la cinquena edició dels Encon-
tres organitzats per l’Associació d’Arxi-
vers-Gestors de Documents Valencians 
amb el lema “Arxius útils: en què consis-
teix la transparència?”. L’acte s’inscri-
via, a més, en el marc de la Setmana In-
ternacional dels Arxius i serví també per 
a presentar l’últim número de Revista 
d’arxius, el tretzè, dedicat precisament 
a la transparència. De fet, juntament 
amb el president de l’AAV, Jesús E. Alon-
so, i l’alcalde de Novelda s’encarregà 
d’obrir la jornada Manuel Alcaraz, conse-
ller de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació Ciutadana i Coopera-
ció del Govern valencià. 
La participació de la Conselleria de 
Transparència no va ser, però, mera-
ment institucional. La directora general, 
Aitana Mas, exposà a la primera taula la 
necessitat de comptar amb la gestió do-
cumental i els arxius per tirar endavant 
les polítiques de transparència, com a 
garants de l’autenticitat de la informa-
ció pública. De fet, arribà a verbalitzar 
que, en cas de continuar una altra le-
gislatura, estava disposada a vincular 
orgànicament l’estructura arxivística 
de la seva direcció general. De moment, 
però, es mostrà oberta a superar el 
menyspreu dels arxius que fa patent 
la Llei de transparència valenciana (la 
3/2015) amb el desenvolupament del 
seu reglament, el primer que serà apro-
vat a tot l’Estat. La poca adequació (a la 

realitat) del marc normatiu sobre trans-
parència en àmbit espanyol i valencià 
va ser tractada també per la resta de 
participants en aquesta primera taula. 
Així, Alicia Cerdá, arxivera de Monòver, 
feu un repàs general a aquest marc nor-
matiu, i María José Sabater, secretària 
de l’Ajuntament de Novelda, exposà 
clarament les moltes contradiccions 
i limitacions en què es trobava diària-
ment. També molt pertinent fou la refle-
xió de Mario González, director comerci-
al de Digital Value, sobre com s’estava 
implementant una transparència més 
pensada des de la perspectiva de l’Ad-
ministració que no pas de les demandes 
de la ciutadania. 
A la segona taula, s’entrà més en el de-
tall d’experiències concretes d’imple-
mentació de portals de transparència 
on, d’una manera més o menys directa, 
havia participat el Servei d’Arxiu de la 
institució. Mercedes Guijarro, directora 
del Servei de Registre i Arxiu de la Uni-
versitat d’Alacant, exposà com s’inte-
graren des de bon inici en un grup in-
terdisciplinari encarregat de gestionar 
el portal de transparència i la publicitat 
activa. L’arxiu, en concret, rep i gestiona 
les sol·licituds d’accés a la informació a 
través del portal i la directora és mem-
bre de la Comissió Tècnica que asses-
sora la Comissió de Transparència de 
la Universitat. Per la seva banda, María 
José García, tècnica documentalista de 
la Diputació d’Alacant, explicà de mane-

ra extensa i detallada el seu model de 
portal pensat perquè sigui també adop-
tat pels municipis de la seva província. 
Finalment, Luís Fabián Alzamora, tècnic 
de noves tecnologies de Novelda, pre-
sentà el portal municipal. En tots tres 
casos, la tasca constant de reelaboració 
i la desconnexió respecte dels sistemes 
de gestió documental van ser els punts 
febles destacats. 
Per part nostra, vam participar tant a 
la primera com a la segona taula. A la 
primera, exposàrem el rol dels arxius 
en l’accés a la informació, en la lluita 
contra la corrupció i en la seva funció 
social i política. A la segona, vàrem pre-
sentar el Model de Maduresa en Gestió 
Documental per a la Transparència i Pu-
blicitat Activa com a eina pràctica d’ava-
luació i implementació de les polítiques 
de transparència a les organitzacions. 
Finalment, Zulima Pérez, secretària 
general de Transparència, va cloure la 
jornada apel·lant a la participació dels 
arxius i a una transparència creïble en 
el context que només la documentació 
original aporta. 
En resum, tant al País Valencià com a 
Catalunya, sembla que si l’estructura 
arxivística ha de tenir un nou rol cívic i 
social, com a garant dels drets de la ciu-
tadania, complint finalment allò que la 
llei ja li encomana (!), la voluntat políti-
ca necessària no vindrà pas de Cultura, 
sinó d’altres àmbits més dinàmics, es-
tratègics i transversals. 

Participació de l’AAC-GD als V Encontres d’Arxivers 
Valencians

Vicenç Ruiz Gomez
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El passat 9 de juny, l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental, amb motiu de la cele-
bració del Dia Internacional dels Arxius, va 
organitzar una taula rodona amb el títol 
“Arxius, transparència i Societat”, mode-
rada per Teresa Cardellach, arxivera en 
cap de l’Ajuntament de Terrassa, i en què 
participaren Pere Cardús, periodista de 
Vilaweb, i Joan Pérez Ventayol, arxiver del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
La taula rodona va ser un intercanvi de 
punts de vista i idees sobre el tema que 
s’anaven enllaçant amb les opinions dels 
dos professionals. 
En primer lloc, Pere Cardús va assenya-
lar que al nostre país hem hagut de par-
lar aquests últims anys de la corrupció 
i de pràctiques poc transparents i poc 
ètiques molt freqüentment. Així, a ban-
da de parlar-ne, s’ha de pensar quines 
decisions cal prendre per mirar d’era-
dicar-les. Cardús va remarcar que, any 
rere any, Finlàndia, Dinamarca, Suècia i 
Nova Zelanda ocupen les millors posici-
ons en l’Índex de la percepció de la cor-
rupció, que publica l’organització Trans-
parència Internacional. Aquests quatre 
països, doncs, poden ser considerats 

els menys corruptes del món. Entre els 
factors que són constants en els quatre 
països menys corruptes any rere any, un 
és disposar d’un bon sistema de trans-
parència, supervisió i control, en què els 
mitjans de comunicació desenvolupen 
un paper fonamental. 
Seguidament, Joan Pérez Ventayol va 
exposar diversos exemples de filtracions 
massives de documents, entre els quals 
sobresurten Wikileaks o, el més recent, 
dels Papers de Panamà. Es tracta de 
casos de divulgació d’informació sense 
control i de forma fraudulenta i, per tant, 
no es poden considerar actes de transpa-
rència perquè hi manca la participació de 
la ciutadania. 
Posteriorment, Cardús va explicar que 
els països menys corruptes tenen una 
tradició legislativa forta, que es remun-
ta molts decennis enrere. L’estructura 
legislativa té una orientació bàsica, acor-
dada i respectada pels partits parlamen-
taris. Això evita que l’alternança governa-
mental malmeti l’estabilitat de les lleis 
més significatives contra la corrupció. 
Per exemple, la primera llei de llibertat de 
premsa finlandesa és del 1919. I aquest 

és un dels aspectes fonamentals del ri-
gor democràtic: garantir una bona infor-
mació als ciutadans. Un altre exemple 
de la tradició legal d’aquests països és 
el principi d’accés públic als documents 
oficials de Suècia, que data de 1766. Per 
tant, la continuïtat i la tradició legal a fa-
vor de la transparència és un factor fona-
mental en la lluita contra la corrupció.
Tot seguit, la intervenció de Pérez Ven-
tayol es va centrar sobretot a explicar la 
necessitat que les organitzacions, i es-
pecialment l’Administració, s’adaptin per 
afrontar els canvis que planteja l’aplicació 
dels conceptes de govern obert i de trans-
parència. Per tant, ser transparents no 
vol dir només valorar la informació que es 
publica als webs de les administracions, 
sinó que és necessari establir mecanis-
mes per a poder conèixer el com i el per 
què es prenen decisions i es gestionen els 
recursos públics. La transparència efecti-
va no ha d’equivaldre, per tant, a mostrar 
allò que una entitat pública consideri més 
pertinent, sinó que ha de facilitar l’accés 
efectiu i real a aquells elements on resi-
deix aquesta informació pública: els docu-
ments autèntics i fiables. 

Destaquem

Arxius, transparència i societat

Maria Lluïsa Fernàndez Clarés

Autora: Anna Font

http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
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Igualment, Cardús va fer èmfasi en la 
importància d’una correcta gestió i in-
terpretació de les dades per tal de dur a 
terme un periodisme rigorós i de qualitat, 
així com en la importància de crear alian-
ces interdisciplinàries, entre arxivers i 
periodistes, per tal d’avançar en termes 
de transparència. 
En aquest punt, Pérez Ventayol va 
subratllar el paper fonamental dels ar-
xius i dels sistemes de gestió de docu-
ments com a garants de l’accés a la in-
formació i per a la transparència. L’arxiu 
és un element bàsic per a la confiança en 
la gestió pública i un aliat de la ciutada-

nia. Els serveis d’arxiu poden estructurar 
i organitzar els grans volums de docu-
mentació que genera una administració 
i, d’aquesta forma, és molt més senzill 
garantir-ne el dret d’accés. Per tant, cal 
insistir que els arxivers són agents clau 
a l’hora d’establir els mecanismes per a 
la rendició de comptes i la fiscalització de 
les administracions. Participen, al costat 
de juristes, tecnòlegs i informàtics, per 
aconseguir administracions més trans-
parents. Així mateix, la ciutadania ha de 
reclamar i exigir la presència d’arxivers a 
les organitzacions i veure’ls com a aliats 
per a la transparència pública.

Finalment, resulta especialment im-
portant destacar l’intercanvi dinàmic 
d’opinions i inquietuds, el llenguatge 
clar i entenedor així com el bon domini 
del tema dels ponents. En definitiva, cal 
adaptar-se a les necessitats d’una ciuta-
dania que cada cop està més capacitada 
i que és conscient dels seus drets i de 
com exercir-los, i sobretot els arxivers, 
que hem d’establir col·laboracions amb 
altres professionals com els periodistes 
o els juristes, hem de saber servir a la 
ciutadania i donar resposta adequada als 
reptes que tenim al davant.

Crònica del curs “Les lleis 39/2015 i 40/2015 i la gestió 
documental”

Sergi Borrallo Llauradó

El dimecres 15 de juny va tenir lloc a la 
seu de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya l’acció for-
mativa 11/2016, a càrrec de l’advocat i 
fundador d’Astrea, Nacho Alamillo, molt 
conegut en el sector arxivístic per haver 
format part de CATcert i del projecte iAr-
xiu, a més de nombroses participacions 
en congressos, jornades i cursos. Més 
d’una trentena de professionals vam 
assistir-hi i vam poder gaudir de l’anà-
lisi jurídic i pràctic sobre l’aplicació de 
la nova normativa de procediment ad-
ministratiu i del règim jurídic del sector 
públic. Algunes de les principals con-
clusions a les quals vam arribar són les 
següents.
L’objectiu principal de la Llei 39/2015 és 
instaurar el procediment administra-
tiu sense papers, en conseqüència, hi 
haurà menor despesa, major eficàcia i 
eficiència, informació transparent i reu-
tilitzable, i també comportarà la creació 
inexcusable de l’arxiu electrònic.
La data d’entrada en vigor de les lleis 
és el 2 d’octubre de 2016, coincidint 
amb l’aplicació del Reglament europeu 
910/2014 (eIDAS). No obstant això, pel 
que fa a la regulació d’alguns elements 
de la Llei 39/2015, com per exemple, el 
registre d’apoderaments, el registre elec-
trònic, el registre d’empleats habilitats, 
el punt d’accés general electrònic i l’arxiu 
electrònic únic, la data és el 2 d’octubre 
de 2018, coincidint amb l’entrada en vi-

gor de les directrius europees sobre el 
Mercat Únic Digital.
És destacable el text de la disposició 
addicional 2a. de la Llei 39/2015, que 
estableix la prestació de l’Estat dels ser-
veis de registre d’apoderaments, registre 
electrònic, arxiu electrònic, plataforma 
d’intermediació de dades i punt d’accés 
electrònic. Preveu la possibilitat que les 
administracions locals i autonòmiques 
disposin dels seus propis serveis, sem-
pre que es justifiqui que representa un 
cost menor i que compleixen l’ENI i l’ENS.
El Reglament eIDAS construeix un sis-
tema d’identificacions electròniques 
interoperables a través dels nodes dels 
estats membres, això significa que els 
serveis de l’AOC s’hauran de connectar 
amb el sistema espanyol Cl@ve per a co-
municar-se internacionalment amb els 
països europeus. L’article 11.1 de la Llei 
39/2015 parla d’identitat digital per a re-
alitzar la majoria de tràmits administra-
tius (sense signatura obligatòria), això 
significa que alguns tràmits no genera-
ran documents ni signatures i s’haurà de 
deixar evidències del que s’ha dut a ter-
me mitjançant el registre de logs. 
Per signar documents electrònics es 
pot utilitzar signatura avançada o segell 
d’òrgan. L’ús de signatura electrònica 
necessita applets, en canvi la identitat 
electrònica basada en certificat elec-
trònic no, és el que utilitzen el sistema 
Cl@ve i l’idCAT SMS. A la pràctica, això 

implica deixar proves i evidències sense 
documents originals signats i, per tant, 
s’haurà de garantir la integritat a través 
d’altres sistemes. 
L’article 26.2 de la Llei 39/2015 diu que 
els documents electrònics, per ser và-
lids, han de contenir informació, dispo-
sar de dades d’identificació, referència 
temporal, metadades mínimes exigides 
i signatura electrònica. El Sr. Alamillo re-
comana posar segell de temps a tots els 
documents i ens recorda que el trasllat 
dels documents vàlids no afecta la seva 
validesa. És prescindible la signatura si 
el document no pertany a un expedient 
o és merament informatiu, aquesta vi-
sió separa la documentació informativa 
(portal web) dels tràmits administratius 
(seu electrònica). Contràriament, la Llei 
29/2010 obliga el sector públic cata-
là a publicar tota la informació a la seu 
electrònica. Els articles 17 i 18 de la Llei 
39/2015 reconeixen la possibilitat de 
disposar d’una videoacta que esdevingui 
el document de l’acord, en aquest cas, es 
pot aprovar l’acta en la mateixa sessió o 
en la següent; el secretari de la Corpora-
ció pot emetre un certificat dels acords 
presos que tindrà el mateix valor. També 
es va recordar que els assumptes que 
delega el Ple a la Junta de Govern tenen 
el mateix règim de publicitat i accés que 
si els realitzés el Ple.
L’expedient electrònic està format pels 
documents, proves, dictàmens, infor-
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L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre impulsa la jornada 
“Transparència, accés a la informació pública i bon govern a 
l’Administració local”

Gerard Mercadé Pié

El passat dilluns 6 de juny l’Arxiu Comar-
cal de la Ribera d’Ebre (ACRE) va acollir 
la jornada “Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern a l’Admi-
nistració local”, organitzada pel mateix 

arxiu, i que va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputa-
ció de Tarragona. La trobada, adreçada 
als secretaris de l’Administració local de 

la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, 
va comptar amb trenta inscrits de les 
tres comarques.
La primera de les ponències va anar 
a càrrec de Roger Cots, secretari de 

mes, acords, notificacions, diligències, 
l’índex electrònic dels documents i una 
còpia electrònica certificada de la reso-
lució adoptada (art. 70.2 Llei 39/2015). 
Segons Alamillo, hi hauria de constar 
l’original de la resolució ja que es tracta 
d’una ordenació lògica, no física. 
Els òrgans que poden emetre còpies 
electròniques de documents han d’ésser 
públics. Les còpies de documents privats 
no tenen validesa, en canvi, les que són 
entre administracions sí (vindrien a ser 
les compulses). Perquè siguin vàlides 
han de tenir informada la metadada cò-
pia, fer referència a l’original, complir 
l’ENS, l’ENI, les NTI i disposar de la resta 
de metadades. S’hauran de realitzar des 
de l’Arxiu Electrònic Únic, per tant, l’Arxiu 
tindrà fe pública. No es poden realitzar 
còpies en paper d’originals en paper 
(desapareixen les fotocòpies!), si ens ar-
riba un original en paper s’haurà de digi-
talitzar i imprimir la còpia que es trobarà 
al gestor documental.
Es restringeix el dret d’escollir el canal 
en el registre d’entrada a les persones 

jurídiques i entitats, però també a les 
persones físiques que, per raó de la seva 
capacitat econòmica, tècnica o pro-
fessional, tinguin acreditat l’accés o la 
disponibilitat dels mitjans electrònics. 
Els ciutadans tenen dret a no presentar 
documents no exigits en poder de les 
administracions públiques o generats 
per aquestes; no obstant això, no és un 
dret il·limitat, ja que es pot demanar 
al ciutadà que presenti els documents 
sempre que es motivi, per exemple, que 
s’ha eliminat aplicant les taules d’avalua-
ció. L’article 53.1 també anuncia el dret a 
no presentar documents originals llevat 
que la normativa aplicable ho exigeixi, 
això significa que a la pràctica el ciutadà 
podrà presentar fotografies amb el mòbil 
dels documents originals, sempre que 
signi electrònicament la sol·licitud. 
Els documents electrònics s’han de con-
servar en aquest suport, per tant, les 
administracions han de disposar d’un 
arxiu electrònic de documents, dins 
el qual es pot diferenciar l’arxiu de tra-
mitació, el de vigència i l’arxiu històric. 

L’arxiu de tramitació implica guardar els 
originals electrònics amb les signatures 
corresponents. L’arxiu de vigència ve 
a ser l’arxiu electrònic únic, el qual ha 
de conservar els expedients finalitzats 
amb un format que en garanteixi l’au-
tenticitat, la integritat i la seva conser-
vació, hi haurà d’haver un òrgan respon-
sable que gestionarà l’accés, la transpa-
rència i la reutilització de la informació; 
a aquests expedients se’ls aplicaran les 
taules d’avaluació per tal d’eliminar els 
expedients que escaigui, la resta seran 
de conservació permanent i passaran 
a l’arxiu històric que, segons la Llei de 
transparència, tenen un règim especial 
d’accés.
En resum, va ser una sessió formativa 
intensa, de cinc hores de durada, en què 
es van exposar els principals aspectes 
relacionats amb la gestió documental de 
les lleis 39 i 40/2015. Els comentaris ju-
rídics van anar acompanyats de la reso-
lució dels dubtes que anaven apareixent 
durant el matí. En definitiva, va ser un 
curs molt profitós i interessant.

Autor: Sergi Borrallo

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ribera_d_ebre/
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ribera_d_ebre/
http://xac.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Jornada-transparencia
http://xac.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Jornada-transparencia
http://xac.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatAgenda/Jornada-transparencia
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l’Ajuntament de Gavà, i representant 
del Col·legi de Secretaris i Interventors 
a la Comissió Nacional d’Accés, Avalua-
ció i Tria (CNAATD), qui va parlar sobre 
els reptes de l’accés a la informació 
pública en el marc de les noves lleis 
de transparència, a més de destacar 
diversos ítems indispensables per a 
avançar en aquest camp. A continua-
ció, va intervenir Lluís Cermeno, coordi-
nador de Sistemes de Gestió Documen-
tal Corporatius de la Generalitat de Ca-
talunya i secretari de la CNAATD, que va 
exposar als participants les funcions 
de la comissió, tant pel que respecta a 
l’avaluació de la documentació pública, 
com pel que fa referència al marc gene-
ral d’accés que brinda als secretaris a 
l’hora de motivar resolucions d’accés, 
gràcies a les indicacions de les Taules 
d’Avaluació Documental (TAD).
Un cop finalitzada la pausa cafè, la jor-
nada va prosseguir amb la intervenció 

de Maria Dolors Roo, tècnica de la Secre-
taria d’Intervenció del Servei d’Assistèn-
cia Municipal (SAM) de la Diputació de 
Tarragona, qui va explicar les línies de 
treball futures de la Diputació en matè-
ria de transparència, així com el suport 
efectiu que estan donant als municipis 
tarragonins per a implantar els portals 
de transparència als ajuntaments de la 
demarcació. Seguidament, va intervenir 
Gerard Mercadé, director de l’ACRE, que 
va exposar la necessitat de construir la 
transparència des de la base, a través de 
la implementació de polítiques de gestió 
documental sòlides a les administraci-
ons, a més de reivindicar l’expertesa dels 
arxivers-gestors de documents a l’hora 
de proveir accés a la documentació pú-
blica. Per concloure les ponències, vam 
comptar amb la intervenció d’Enric Cobo 
i Barri, cap del Servei de Coordinació d’Ar-
xius de la Generalitat de Catalunya, qui 
va explicar als assistents el pla de suport 

del Departament de Cultura en matèria 
d’arxius i gestió documental a les admi-
nistracions, així com les línies de suport 
futures en què s’està treballant des del 
Departament. Un cop concloses les po-
nències de la jornada, els assistents van 
poder expressar les seves inquietuds o 
dubtes als ponents mitjançant un debat 
obert molt enriquidor.
A tall de conclusió, cal fer esment que 
les institucions organitzadores de la jor-
nada en fan una valoració molt positiva i 
s’emplacen –prenent com a seva una de 
les principals demandes dels assistents 
a la jornada– per a treballar de manera 
col·laborativa per tal de millorar el funci-
onament de les nostres respectives ad-
ministracions públiques i potenciar po-
lítiques de transparència transversals i 
robustes, en la base de les quals hi haurà 
d’haver, per força, una gestió documen-
tal consistent.

Autor: Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Visita a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Rubén Asensio Rubio

Seguint amb el conjunt de visites guia-
des a centres arxivístics que organitza 
l’AAC-GD, el passat dia 20 de juny va ser 
el torn d’un dels arxius amb més difusió 
dels seus continguts de l’àmbit català i 
especialment del barceloní, l’Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona. L’esdeveniment va 
estar dirigit i conduït pel cap del centre, 
Jordi Serchs, el qual també va ser l’en-

carregat de donar la benvinguda al grup 
de socis de l’AAC-GD que formaven la vi-
sita.
L’Arxiu es troba situat al número 2 de 
la plaça Pons i Clerch, justament a la 
segona planta de l’antic Convent de 
Sant Agustí de Barcelona. Els orígens 
d’aquest centre arxivístic daten de la 
dècada de 1930, quan des de l’Arxiu His-

tòric de Barcelona es decideix crear una 
secció de fotografia dins del mateix ar-
xiu donada la importància que ja comen-
çaven a tenir aleshores els documents 
d’aquest tipus. La Secció de Fotografia 
de l’Arxiu Històric de Barcelona va ro-
mandre a la seva seu de la Casa de l’Ar-
diaca fins que l’any 1993 es va decidir 
traslladar tots els fons fotogràfics dels 

http://arxiufotografic.bcn.cat/
http://arxiufotografic.bcn.cat/
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arxius municipals de Barcelona a l’antic 
Convent de Sant Agustí, també de pro-
pietat municipal, per tal que en el nou 
centre es poguessin instaurar millors 
mesures de conservació, tractament 
i gestió per a fons formats per docu-
ments d’aquestes característiques. 
Els fons custodiats per l’AFB deriven de 
tres grans grups de procedència. El més 
destacat és el fons fotogràfic propi de 
l’Ajuntament de Barcelona, que acapa-
ra un 40% del volum de documents del 
centre. No obstant això, potser els fons 
més rics en qualitat documental i histò-
rica són els dels fotògrafs, molts dels 
quals també van ser fotògrafs munici-
pals o van treballar estretament amb 
l’Ajuntament de Barcelona, i entre els 
quals destaquem alguns de tan impor-
tants com el fons de la nissaga Pérez de 
Rozas, el fons Napoleón o el fons Antoni 
Esplugues, autèntics testimonis gràfics 
de gairebé els darrers dos segles de la 
història de la ciutat. També cal desta-
car una important part de col·leccions 
fotogràfiques i fons provinents de dona-
cions particulars, tant d’àmbit personal 
o familiar com d’empreses o entitats de 
tot tipus. La majoria d’aquests fons han 
arribat per transferència municipal o do-
nacions, encara que també hi ha hagut 
d’altres que s’han obtingut mitjançant 
l’adquisició a través de la compra del 
fons. 
L’edifici, malgrat tenir certes limitaci-
ons arquitectòniques derivades de la 
seva condició de construcció històrica, 
ha anant adaptant-se al llarg dels anys 
per tal de tenir unes condicions òptimes 
per al desenvolupament del treball arxi-
vístic sobre els fons fotogràfics. L’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona compta amb 
una superfície de 1.589 metres qua-

drats, i disposa d’espais i dependències 
condicionats i degudament equipats 
per a realitzar les principals funcions 
d’arxiu, com són el vestíbul, la sala d’ex-
posicions, la sala de consulta, la sala 
de treball de fons fotogràfics, la sala 
de reunions, els despatxos per al per-
sonal, els laboratoris de conservació, 
reproducció i de fotografia analògica, 
el magatzem, la biblioteca auxiliar i set 
dipòsits de conservació adaptats a cada 
tipus específic de fotografies. L’equip de 
treball de l’AFB el formen vuit membres 
repartits entre arxivers, tècnics, fotò-
grafs, restauradors i encarregats de les 
exposicions i de les consultes.
La visita guiada per a socis de l’AAC-GD a 
l’AFB es va dividir en tres blocs. El primer 
va ser la recepció del grup al vestíbul de 
l’Arxiu, on també hi ha la sala d’exposi-
ció, que va ser tractada posteriorment, i 
va tenir el seu primer episodi destacat a 
la sala de consulta del centre. En aquest 
apartat es va fer una molt entretinguda 
i original presentació del centre mitjan-
çant l’exposició d’un “kit” de fotografies 
originals exposades cronològicament 
que ens va permetre veure l’evolució 
tècnica, temàtica i social de la història 
de la fotografia, sempre amb el rerefons 
de la ciutat de Barcelona. Dins d’aquest 
recull de fotografies hi havien exem-
plars tan interessants i diversos com 
daguerreotips, plaques estereoscòpi-
ques, plaques de vidre, cianotips... que 
ens van permetre fer-nos una idea de 
tot el recorregut conceptual i tècnic dels 
fons que formen part de l’AFB. 
Atès que el públic assistent a la visita 
tenia un coneixement bastant ampli 
del món dels fons fotogràfics i de les 
seves especificacions a l’hora del seu 
tractament arxivístic, es va generar un 

col·loqui professional molt interessant 
i enriquidor entre el responsable de l’ar-
xiu i els socis de l’AAC-GD. Els principals 
temes tractats durant aquest intercan-
vi d’opinions van ser aspectes crucials 
dels documents fotogràfics, com la via-
bilitat d’ingrés de certs tipus de fons, la 
sostenibilitat del tractament arxivístic 
dels fons fotogràfics, els models de des-
cripció, la difusió d’aquest tipus de do-
cuments actualment, els drets d’autor i 
d’explotació de les fotografies, etc.
Un cop acabada aquesta primera fase 
de la visita va ser el torn per al recorre-
gut guiat per les instal·lacions de l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona. Els espais 
que més atenció van rebre per part dels 
visitants van ser els laboratoris i els 
dipòsits de l’arxiu. Dels laboratoris van 
causar gran sensació els escàners i les 
càmeres utilitzades per a les reproduc-
cions del laboratori de reproducció i tot 
el conjunt d’instruments i l’espai condi-
cionat com a taller dels laboratoris de 
conservació i fotografia analògica. 
Una altra de les parts més destacades 
de la visita va ser poder contemplar els 
diferents dipòsits de què disposa el cen-
tre. Per qüestions de precaució es va fer 
una visita selectiva a tres dipòsits per 
poder contemplar la realitat d’aquests 
espais. Un d’aquests dipòsits va ser el 
de pre-arxiu, on vam poder observar les 
condicions prèvies que s’apliquen a les 
fotografies abans del seu ingrés al cen-
tre, i els altres dos van ser dipòsits defi-
nitius, on es van explicar les condicions 
de temperatura i humitat per a cada ti-
pus de suport fotogràfic i també les con-
dicions d’emmagatzematge, segons el 
format de la fotografia. Com a fet remar-
cable, cal assenyalar que cada dipòsit 
està batejat amb el nom d’un fotògraf o 

Laboratori de conservació
Autor: David García Salazar

Laboratori de reproducció
Autor: David García Salazar
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estudi fotogràfic rellevant de Barcelona 
dels fons que custodia l’Arxiu.
Com a part final de l’activitat es va pro-
cedir a visitar la sala d’exposicions del 
centre, on es va poder fer una ullada 
a la recentment estrenada exposició 
“De mur a mur” organitzada per l’AFB. 
Aquesta exhibició està formada per 
una selecció de les imatges del llibre 
Pintades. Barcelona: de Puig Antich al 
Referèndum, editat per l’editorial bar-
celonina La Gaya Ciencia (1977), amb 

textos de Jaume Rodri i fotografies de 
diversos autors. Gràcies a uns plafons 
electrònics, els visitants poden interac-
tuar per veure les diferents fotografies 
i, a la vegada, accedir de manera virtual 
a informació, extreta del llibre original, 
que facilita la comprensió del context 
de cada obra. Es tracta, doncs, d’un ti-
pus d’exposició bastant innovadora i 
interessant. Molt recomanable.
En aquest instant es va donar per aca-
bada formalment la visita i el grup de 

socis de l’ACC-GD ens vam acomiadar de 
Jordi Serchs tot agraint-li la dedicació i 
les ganes d’interactuar i debatre amb 
què va correspondre als assistents a 
aquest esdeveniment. Des d’aquestes 
línies, volem recomanar a tots els com-
panys i companyes de l’Associació la vi-
sita a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, un 
centre actiu, innovador, dinàmic i obert, 
amb un patrimoni documental extraor-
dinari, accessible tant físicament com 
virtualment. 

La proposta

Abans de poder reivindicar-nos en murs digitals connectats 
en xarxa via internet, bones eren les parets 
“De mur a mur” la nova exposició de l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona

Adrián Cruz Espinosa 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta 
l’exposició “De mur a mur” dintre del marc 
del Festival de Fotografia Documental de 
Barcelona DOCfield>16. Una participació 
que, segons Jordi Serchs, director de 
l’AFB, “dóna una visibilitat afegida a l’Ar-
xiu en l’àmbit de la fotografia a la ciutat, 
i deixa palesa l’activitat dels arxius en 
l’àmbit del patrimoni fotogràfic”. L’expo-
sició, formada per una selecció de 125 
fotografies originals i 470 fotografies 
que es presenten en dos quioscos digi-
tals d’un total de 1.620 imatges realit-
zades als anys setanta per membres del 
grup de fotoperiodistes Foto FAD, mostra 
els anhels polítics i la repressió d’una 
societat, la del final del franquisme, a 
través de l’art de carrer majoritàriament 
barceloní, però també d’alguns municipis 
del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. 
Concretament, es tracta d’una selecció 
de les imatges que es van incloure al lli-
bre Pintades. Barcelona: De Puig Antich 
al Referèndum, editat per l’editorial bar-
celonina La Gaya Ciencia l’any 1977. La 
publicació va comptar amb textos de Jau-
me Rodri i fotografies de Felix Camprubí, 

Lluís Crusellas, Joan Fontcuberta, Eusebi 
González, Siso Mitjanas, Miquel Moix, 
Josep Moliner, Lluís Muñoz, Salvador 
Obiols, Ramon Pi, Enric de Santos, Manel 
Úbeda, Raul Vendrell i Cristina Zelich, tots 
ells fotògrafs integrants de l’associació 
Foment de les Arts i del Disseny (FAD).  
Aquest recull de fotografies constitueix 
un veritable registre documental de les 
reivindicacions polítiques i socials d’una 
societat que als anys setanta, en concret 
entre els anys 1974 i 1976, es va apode-
rar de l’espai públic per a plasmar els seu 
anhel i desencant. Les fotografies expo-
sades, com explica Jordi Serchs, “formen 
part d’un fons que ha estat dipositat a 
l’arxiu en forma de comodat per part del 
col·lectiu de fotògrafs del Foto FAD”.
Uns anhels i un desencant que les pinta-
des antifranquistes mostraven en murs, 
bancs o cabines telefòniques. L’elenc de 
fotògrafs, joves i amb ganes de plasmar 
la realitat d’aquest moment, es desper-
taven de matinada per a immortalitzar 

aquest “art de carrer” abans no fos esbor-
rat o la brigada de policia els enxampés 
fotografiant aquests vestigis que mos-
traven que una nova etapa s’apropava. 
Eren joves, però conscients que tot i que 
el franquisme estava ferit de mort, en-
cara no hi havia llibertats i, per tant, de 
ser enxampats, els haguessin pres els 
rodets i s’haurien passat moltes hores a 
comissaria. 
Les fotografies escollides es presenten 
per temàtiques, de manera que podem 
observar des de grafits relacionats amb 
les reivindicacions de vaga dels sindi-
cats i treballadors fins a peticions d’am-
nistia o de llibertat per al poble sahrauí. 
Aquests missatges, tot i ser de fa més de 
quaranta anys, evoquen un esperit com-
batent i reivindicatiu que segueix molt 
latent avui dia, encara que ja no ho fa en 
murs físics, sinó que ho fa en murs digi-
tals a les xarxes socials. Un exemple en 
seria Twitter, on els missatges de milers 
i milers d’usuaris, dia rere dia, recorden 

http://arxiufotografic.bcn.cat/demuramur/

http://arxiufotografic.bcn.cat/ca/exposicio/de-mur-mur
http://www.bcn.cat/arxiu/virtuals/visita2/demo.html
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aquestes pintades. Gairebé m’atreveixo 
a dir que aquestes pintades eren pre-
cursores de la nostra realitat actual. Una 
realitat on trobem tuits que critiquen la 
monarquia, que demanen que s’acabi 
amb el terrorisme o que critiquen la clas-
se política corrupta amb què ens ha tocat 
cohabitar. 
L’exposició és present també per mitjà 
d’una pàgina web molt interactiva on po-
deu trobar el recull de pintades seleccio-
nat en dos apartats, pintades 1 i pinta-
des 2. A més, cada fotografia té un espai, 
anomenat “Fem memòria”, en què els 

visitants de la pàgina poden emplenar 
un petit formulari destinat a ajudar a des-
criure la fotografia mateixa. Amb aquest 
formulari els usuaris poden aportar infor-
mació del lloc on es trobava la pintada, 
identificar persones que puguin aparèi-
xer en les fotografies, proposar etiquetes 
o paraules clau i, fins i tot, aportar qual-
sevol informació complementària que hi 
pugui estar relacionada d’una manera o 
altra. Es tracta, doncs, d’una iniciativa 
molt bona, a parer meu, que intenta bus-
car la implicació del ciutadà a través de 
les seves aportacions. Aquest tipus d’ini-

ciatives, que cada cop són més usuals, 
fan que les exposicions no només siguin 
contemplatives, sinó que arribin a una di-
mensió més col·laborativa i d’implicació. 
Com apunta Jordi Serchs “és una iniciati-
va que creiem que cal potenciar a través 
de xarxes socials com Facebook”.

L’exposició, d’accés lliure i gratuït a tots 
els públics des de la seva inauguració el 
16 de juny, estarà oberta fins al 25 de 
setembre vinent en horari de dilluns a 
dissabte de 10 a 19 hores.   
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De l’arxiu a l’arxiver

Anahí Casadesús

Jo no volia dedicar-me a l’arxivística. Mai 
no m’ho havia plantejat, però la vida et 
porta i et recol·loca sense que te n’ado-
nis i, uns anys més tard del meu “renec” 
vers els arxius, aquí estic, precisament 
treballant a l’Escola d’Arxivística, un 
dels epicentres del sector. Analitzant-ho 
amb la perspectiva del temps, crec que 
aquesta primera “negació” va ser, a 
més de per desconeixement, per una 
feina que vaig aconseguir en una multi-
nacional de gestió (si li voleu dir així) i 
emmagatzematge d’històries clíniques 
que donava servei als hospitals de la 
Península. Aquella experiència no va ser 
especialment motivadora i en aquells 
anys jo només tenia ganes de viatjar, així 
que vaig decidir obviar l’existència del 
màster de l’ESAGED, vaig fer la motxilla i 
vaig marxar. Després d’uns anys voltant, 
unes pràctiques d’uns altres estudis que 
estava finalitzant em van portar a l’Ins-
tituto del Patrimonio Cultural de España 
a Madrid on, malgrat haver anat per uns 
altres motius, em van assignar tasques 
de gestió documental. Sincerament, allò 
em va frustrar molt i vaig demanar-los 
un canvi de departament (segona “ne-

gació”), però ningú no em va fer cas i a 
l’arxiu em vaig quedar durant uns mesos. 
Allò va fer que pogués conèixer el funcio-
nament d’un arxiu i les tasques que s’hi 
duen a terme des d’una perspectiva molt 
diferent a la que havia viscut en aquella 
multinacional. També van ajudar molt a 
canviar la meva visió del sector els com-
panys que vaig tenir, que em van ense-
nyar moltíssim i van aconseguir canviar 
aquella frustració per motivació i ganes 
d’aprendre. A partir d’aquella experiència 
vaig veure que havia d’invertir en la meva 
formació com a arxivera i vaig contactar 
amb l’ESAGED per, ara sí, tramitar la ma-
trícula i tornar al poble d’on ja feia uns 
anys havia marxat (en aquest moment 
va donar-se una tercera “negació”...). 
Vaig tenir la “sort” de poder compaginar 
els estudis amb una feina en un arxiu 
(com a autònoma i poques hores), amb 
la feina que em permetia pagar-me la 
vida (també com a autònoma i que poc 
tenia a veure amb els arxius) i amb unes 
pràctiques a Terrassa uns mesos a l’estiu 
(tant a l’administratiu com al comarcal). 
Va ser una època dura, de dormir molt poc 
i treballar massa, però vaig aconseguir 

acabar el màster amb una oferta de fei-
na per quedar-me a l’ESAGED relacionada 
amb el projecte de fi de màster que ha-
via desenvolupat. D’això fa quatre anys, i 
durant aquest temps he vist passar mol-
ta gent per l’escola, tant alumnes com 
professors i col·laboradors, en els quals 
veig cada dia il·lusió, ganes d’aprendre, 
treballar i fer créixer la professió.
A l’ESAGED, a part de formació, també es 
duen a terme projectes de consultoria 
sobre aspectes diversos i necessitats 
que ens plantegen empreses i adminis-
tracions públiques. Durant els últims 
anys hem treballat amb l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona, l’Agència de Residus 
de Catalunya, la Universitat de Lleida, 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobre-
gat, el Govern d’Andorra, la Universidad 
de los Andes a Bogotà (Colòmbia), entre 
d’altres. Aquests projectes impliquen 
comprendre en detall el funcionament 
d’aquestes organitzacions per tal de 
proposar solucions reals i factibles que 
ajudin els clients en el seu desenvolupa-
ment i millora. Una de les coses que més 
m’agrada d’aquesta part de la meva feina 
és poder arribar a entendre com funciona 
tot en organitzacions molt diverses i, el 
més interessant, és poder fer-ho des del 
coneixement dels documents que creen 
i gestionen. Pel que he pogut compro-
var, la gent amb qui he pogut col·labo-
rar en aquestes organitzacions és força 
“ignorant” en aquest aspecte i no són 
conscients del pes que tenen dins l’en-
granatge del qual formen part. No sé si 
això és culpa dels arxivers, de la societat 
o d’en “Pere de la Cullera,” ni m’importa. 
El que em sembla és que ja n’hi ha prou 
de victimisme. Si ens volem fer valer el 
que hem de fer és continuar treballant, 
ser capaços d’explicar què fem i per què 
importa, fer pedagogia i predicar, si cal, 
demostrar amb fets que la gestió de 
documents és un aspecte clau en qual-
sevol organització, es dediqui al que es 
dediqui. Fa unes setmanes una de les no-
ies amb qui estem col·laborant en una 

Autor: Numarta Designs
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SESSIÓ 5/2016

• Explicació de l’estat en què es troba la 
tresoreria en data de juny de 2016
• Exposició de l’evolució i seguiment dels 
socis empresarials
• Explicació de l’estat en què es troba l’Es-
tudi del Mercat Laboral i l’Observatori 
• Planificació del Congrés d’Arxivística de 
Catalunya 2017
• Presentació del resultats de la Campa-
nya ‘Arxius per a Tothom’

• Exposició dels projectes de les vocalies 
de Difusió i Comunicació
• Explicació de les darreres reunions insti-
tucionals dutes a terme

SESSIÓ 6/2016

• Presentació de l’estat de comptes en 
data de juliol de 2016
• Explicació de l’estat en què es troba l’Es-
tudi del Mercat Laboral i l’Observatori 
• Planificació del Congrés d’Arxivística de 

Catalunya 2017
• Exposició dels projectes de les vocalies 
de Difusió i Comunicació
• Projectes en curs de les vocalies de Tre-
ball, Publicacions, Serveis i Formació 
• Explicació de les darreres reunions insti-
tucionals dutes a terme

Moviments de socis
Altes: 5
Baixes: 0
Canvis de condició: 0

La junta informa

empresa em va dir entre contenta i sor-
presa: “vosaltres heu sigut un abans i un 
després en aquesta oficina”, en relació 
amb els canvis organitzatius i l’evolució 
en la gestió interna que estaven duent 

a terme. D’això és del que tracta moltes 
vegades la nostra feina, d’aconseguir ser 
l’home clau que permet desbloquejar una 
situació de desordre, descontrol i desco-
neixement.

En fi, després de les meves tres “negaci-
ons” he de dir que he recuperat la “fe” en 
l’arxivística i he descobert una professió 
que m’apassiona i que em permet gaudir, 
i de la qual espero, sobretot, nous reptes.

mailto:publicacions@arxivers.com


http://www.nubilum.es/#inici-2
http://www.magmacultura.es/
http://www.audifilm.com/
http://document.cat/es-es/artyplandocument.htm
http://www.eypar.com/
www.aradoc.es
http://www.logisdoc.cat/
http://www.piql.com/es/
http://www.consiliaria.es/que-es-consiliaria/
http://www.deslibloc.com/
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