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El passat 24 d’octubre els departaments de Presidència, 
Governació i Empresa i Universitats de la Generalitat de Ca-
talunya, les quatre diputacions catalanes, les dues entitats 
municipalistes i el consorci LOCALRET van subscriure el Pac-
te Nacional per a una Societat Digital. La informació que s’ha 
transmès sobre els punts clau que es pretenen desenvolu-
par afirma, d’entrada, que vivim immersos ja en la Revolució 
Digital en un moment clarament postindustrial. No cal dir 
que iniciar un text d’aquest estil amb una presa de consci-
ència històrica tant, potent no ens hauria de deixar de qual-
sevol manera. El 
pacte neix, per tant, 
amb la vocació his-
tòrica d’afrontar un 
canvi profund que 
ha de passar per la 
“digitalització” de la 
societat. En aquest 
sentit, digitalitzar 
la societat catalana 
no vol dir fer-nos 
una fotocòpia digital per 
interactuar a les xarxes, sinó 
canviar l’actitud de les perso-

nes, de l’Administració i de l’activitat universitària i produc-
tiva. Una nova actitud digital davant el món canviant i líquid 
on vivim, on el ciutadà pugui ser més participatiu i l’Adminis-
tració, més eficient i senzilla, i la indústria de les dades, més 
potent i enriquidora. Un projecte de gran abast que pren for-
ça amb un acte amb moltes entitats estructurals del nostre 
país. Podem discutir si un pacte nacional d’aquestes carac-
terístiques s’ha de signar en paper, tal com s’ha fet, o ja hau-
ria estat una declaració d’intencions fer-ho en digital. Però si 
comencem així la nostra anàlisi aleshores ens diran allò tan 

habitual de “ja són aquí els arxivers i les seves coses”.
El Pacte Nacional té quatre objectius principals. Pri-
mer, crear infraestructures estratègiques per tenir 
una societat més connectada que mai. Segon, dis-
posar d’una Administració de drets i deures oberta i 
innovadora. Tercer, aplicar la seguretat necessària 

per a evitar qualsevol 
agressió i ciberatac 
que posi en risc infra-
estructures i admi-
nistració. I finalment, 
quart, amb tot això 
ben arranjat, l’activi-
tat productiva, conve-
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nientment orientada al coneixement, a la creació i a la gestió 
i explotació de dades, s’obrirà a un mercat global amb forta 
capacitat competitiva. 
El Pacte Nacional defineix sis línies d’actuació per a asso-
lir els quatre objectius. Primera, desplegar l’estratègia de 
territori intel·ligent (SmartCAT) que permeti innovar en els 
serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure 
una societat més intel·ligent, sostenible i integradora. Se-
gona, desplegar i gestionar de manera coordinada infraes-
tructures tecnològiques i de comunicació electròniques que 
assegurin la igualtat d’oportunitats als territoris, ciutats, 
pobles, empreses i ciutadans catalans. Tercera, adoptar 
mesures en matèria d’eines tecnològiques per a enfortir la 
ciberseguretat i la protecció dels drets de persones i empre-
ses. Quarta, desplegar una administració digital més àgil, 
senzilla i orientada a les necessitats vitals dels ciutadans, 
potenciant el paper del Consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya. Cinquena, desenvolupar una indústria 4.0, nous 
perfils professionals que hi donin suport i promoure un canvi 
disruptiu cap a un model més potent i productiu. Una darrera 
línia, la sisena, és probablement la més necessària. Incorpo-
rar en el disseny, construcció i desplegament del Pacte, ciu-
tats i pobles, grups de treball del món públic i la societat civil, 
i representants del món acadèmic i empresarial. D’aquesta 
manera el pacte es desplegarà de manera més homogènia i 
amb un consens més fort.
Davant d’aquest pacte, l’AAC ha decidit manifestar a totes 
les parts inicialment implicades la voluntat de participar-hi 
activament. Ens posem a disposició d’un projecte de país en 
què podem aportar tota la nostra expertesa professional i tot 
el coneixement bastit al voltant de l’accés a la informació, la 
gestió de la documentació digital i la transparència de les 
accions administratives i de govern. Ens posem a disposició 
per participar en els grups de treball que se suscitin, donar 

impuls al projecte explicant a tots els nostres professionals 
els avantatges del pacte, convençuts totalment que som un 
actiu valuosíssim per a entendre transversalment les orga-
nitzacions públiques i privades. Ens posem a disposició d’un 
pacte que necessita anàlisis lògiques dels comportaments 
dels processos, millora substancial en la manera de tre-
ballar de les organitzacions i ordre, mesura i control sobre 
les dades, la informació i la documentació que generen. La 
gestió documental, com a mètode de control sostenible de 
la informació de qualitat. Els arxius, com a pols coordinadors 
de criteri i bona pràctica en el desenvolupament de l’Admi-
nistració digital.
En aquest sentit, instem també el Departament de Cultura 
de la Generalitat a participar activament en aquest pla, a 
posar a disposició el Sistema d’Arxius de Catalunya al servei 
d’aquest exercici disruptiu de revolució social que suposa 
pensar en digital. La digitalització ha de ser entesa com una 
estratègia, un projecte i una actitud. Una estratègia que per-
meti convertir tots els processos de producció documental 
en un flux cent per cent digital, que inclogui els arxius ad-
ministratius i històrics en aquesta gestió però també en la 
preservació digital a llarg termini de la memòria de la nos-
tra societat. Un projecte conjunt en què els arxius participin 
activament a tots nivells, amb les ciutats i pobles, amb les 
empreses i amb els ciutadans, amb accions concretes de di-
fusió de l’ideari contribuint, així, a acompanyar aquest pac-
te. I una actitud, assumible des de la capçalera del SAC però 
sobretot per part de tots els professionals dels arxius i la 
gestió documental, orientada a promoure una constant ac-
tualització de coneixements i que demostri la nostra capaci-
tat d’adaptació a moments crucials com el que estem vivint.

Aprofitem aquest editorial per a desitjar-vos molt bones fes-
tes de Nadal i un pròsper i productiu nou any 2017!

Jornada del 40è Aniversari de la Fundació Roca Galès 

Eugeni Cros

El matí del dia 5 de novembre es van ce-
lebrar dues taules rodones que van ser-
vir com a cloenda del quarantè aniversa-
ri de la Fundació Roca Galès, constituïda 
el 6 de juliol de 1976. Segons els seus 
estatuts, les finalitats que persegueix 
aquesta fundació cultural privada són 
l’estudi i promoció del cooperativisme a 
Catalunya i el coneixement i la defensa 

del patrimoni natural i del benestar soci-
al dins la cultura catalana. 
La primera taula rodona portava per títol 
“Arxiu: història i transformació social” i 
va comptar amb les intervencions, per 
aquest ordre, de Rafael Chaves Ávila, 
Josep Fernàndez Trabal, Jordi Fossas 
Bonjoch, Vicenç Ruiz Gómez i Elisenda 
Dunyó. 

Rafael Chaves, representant del CIDEC 
(Centre d’Informació i Documentació 
Europea d’Economia Pública, Social i Co-
operativa), va començar explicant el nai-
xement d’aquest centre el 1988 i la seva 
adscripció a la Universitat de València i 
a l’associació científica, en el seu àmbit 
espanyol, anomenada CIRIEC (Centre 
Internacional d’Investigació i Informació 

Destaquem
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sobre l’Economia Pública, Social i Coo-
perativa) des del 1990. Tot seguit, va 
comentar que el CIDEC té una biblioteca 
general i quatre centres de documenta-
ció especialitzats, en què s’assessoren 
investigadors i s’incentiva la formació 
universitària i l’estudi de l’economia so-
cial. Finalment, va dir que la documen-
tació que tenen apareix recollida al seu 
catàleg de recursos documentals i que 
editen la revista Noticias del CIDEC des 
del 1991. 
Josep Fernàndez, cap de l’àrea de fons 
històrics de l’ANC (Arxiu Nacional de Ca-
talunya), va voler reivindicar el paper 
dels arxius en les dinàmiques i els can-
vis històrics i socials. Per a estudiar-los, 
no és suficient només guardar la docu-
mentació que genera l’Administració 
sinó que les cooperatives i altres enti-
tats privades també tenen documents 
interessants que els testimonien. Per 
aquest motiu, l’Arxiu Nacional de Catalu-
nya agrupa ambdós tipus de documen-
tació i, per exemple, la de cooperatives 
com Roca Galès i Flor de Maig està digi-
talitzada i pot ser consultada a la xarxa. 
Per altra banda, Fernàndez també va dir 
que hem superat la visió d’un arxiu com 
un centre institucional que només vetlla 
per la documentació que es relaciona 
amb els drets de l’Administració, ja que, 
des de fa un temps, és percebut com un 
ens defensor dels drets democràtics de 
la ciutadania. Per això últim, els arxius 
també han de documentar certs movi-
ments socials paral·lels, com els femi-
nistes o el 15-M, que ajuden a explicar 
les transformacions socials.
Jordi Fossas, de l’AHPN (Arxiu Històric 
del Poblenou), va explicar com, també fa 
quaranta anys, va néixer el primer arxiu 
d’un barri de Barcelona. L’objectiu dels 
voluntaris que l’han tirat endavant, al 
principi amb uns recursos molt limitats, 
sempre ha estat donar a conèixer el Po-
blenou. Des de 1996, editen la revista 
anual Icària i, actualment, compten amb 
uns tres-cents socis. L’arxiu es troba des 
del 1991 al Centre Cívic Can Felipa, tot i 
que l’objectiu és traslladar-lo propera-
ment a la Torre de les Aigües del Besòs. 
Uns dels seus fons més destacables són 
les quinze mil fotografies que estan dis-
ponibles a la seva web.
Vicenç Ruiz, de l’Associació d’Arxivers 
i Gestors Documentals de Catalunya, 
va defensar el paper i la força de l’arxiu 
a l’hora de determinar els deures i els 

drets de les persones i, per aquesta raó, 
no podem separar el seu vessant insti-
tucional del social. Això comporta que 
l’arxiver tingui una gran responsabilitat, 
ja que no només ha de donar veu als po-
derosos sinó que també ha de tenir cura, 
des del principi (per evitar-ne la pèrdua), 
dels documents que generen els grups i 

moviments subalterns. Només d’aques-
ta manera els arxius podran retre comp-
tes amb la societat, ja que permetran 
que tothom preservi la seva documen-
tació i que tothom hi pugui accedir, amb 
la qual cosa es democratitzaran tant els 
mateixos arxius com la societat. Aquest 
és un dels objectius que es persegueix 
des de l’Associació d’Arxivers, segons 
va dir Ruiz, que va acabar reclamant que 
els arxius es construeixin a partir d’una 
consciència cívica des del principi. 
Elisenda Dunyó, del Centre de Docu-
mentació Cooperativa de la Fundació 
Roca Galès, va explicar els orígens, les 
publicacions i el material de què dispo-
sa aquesta fundació cultural privada. 
Més enllà d’editar diversos llibres, Roca 
Galès publica la revista Cooperació Cata-
lana des del 1980. També disposa d’una 
biblioteca, creada el 1979, amb més de 
sis mil dos-cents registres, els quals no-
més són consultables a la sala i no són 
accessibles al préstec, perquè molts 
d’ells són únics. Finalment, el fons docu-
mental històric de la Fundació destaca, 
sobretot, per les revistes històriques, 
algunes de les quals estan digitalitza-
des, i pels documents històrics de més 
de dues-centes cinquanta cooperatives, 
quasi tots digitalitzats i consultables a 
la xarxa. 
La segona taula rodona, “Arxiu: Coopera-
tivisme, història i futur”, va comptar amb 
les ponències, en aquest ordre, de Pere 
Gabriel i Sirvent, Ignasi Faura i Ventosa, 
Antoni Gavaldà Torrents i Ivan Miró i Ace-
do.
Pere Gabriel, catedràtic d’Història Con-
temporània de la UAB, va remarcar que 

la memòria històrica implica la revisió 
dels esquemes establerts per la histò-
ria política i social per tal d’incloure-hi 
tothom, com per exemple el moviment 
cooperativista. A partir d’aquest apunt, 
va fer una dissecció històrica del coope-
rativisme. Des dels seus inicis revolucio-
naris i anticapitalistes el 1844, passant 

pel moment de màxim esplendor durant 
el període d’entreguerres, el fre que va 
suposar el franquisme i l’actitud distant 
dels sindicats CCOO o UGT al principi de 
la democràcia, fins a acabar en el repunt 
de finals dels anys vuitanta a causa de la 
crisi laboral que va suposar la reconver-
sió industrial. 
Ignasi Faura, president de la cooperativa 
FGC advocats, va aclarir algunes qüesti-
ons, com ara el fet que el cooperativisme 
està viu a Catalunya perquè hi ha cente-
nars de milers de persones que hi estan 
vinculades, que està imbuït per valors 
que tenen profunds fons històrics i que 
té una història i una historiografia molt 
riques. Tot i això, va lamentar la manca 
d’existència d’una visió sobre l’aportació 
del cooperativisme en la transformació 
històrica de la societat catalana, ja que 
les historiografies catalanes generals no 
en parlen. 
Antoni Gavaldà, professor de Didàctica 
de les Ciències Socials a la URV, va recor-
dar que la cooperació és intrínseca a les 
persones des de sempre, ja que sorgeix 
quan hi ha la necessitat d’autoajuda so-
cial. Segons Gavaldà, la base teòrica del 
cooperativisme (treball en equip, parti-
cipació i debat per a arribar al consens) 
s’hauria de transmetre a les persones 
a través de l’educació que s’imparteix a 
l’escola primària. L’objectiu seria que els 
alumnes veiessin que la seva unió fa que 
el treball final doni un resultat millor.
Ivan Miró, sociòleg i cooperativista a La 
Ciutat Invisible, va lloar que el coopera-
tivisme hagi sigut un motor de transfor-
mació social. Miró es va interessar pel 
vell  després de veure la crisi econòmica 
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que havia provocat el capitalisme a par-
tir de l’any 2008. Llavors, el  va créixer 
com a resposta a l’aparició de nous mo-
viments socials i de l’enfortiment d’al-
tres que ja existien. Per superar aques-
ta crisi, Miró va advocar per recuperar 
el cooperativisme com a moviment de 
transformació social per a presentar-lo 

com una alternativa davant l’economia 
capitalista. 
La sessió va acabar amb les breus in-
tervencions de Xavier Palos, president 

de la Fundació Roca Galès, i de Jordi Via, 
comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària de l’Ajuntament de Bar-
celona.

Podeu veure un reportatge fotogràfic de la jornada a l’enllaç 
http://www.rocagales.cat/jornada-cloenda-40-aniversari-moltes-gracies/

Crònica del curs 12/2016: Règim jurídic adaptat a la gestió 
documental i els arxius

Olga Tàpias Sánchez

El passat 3 d’octubre, justament el dia 
després de l’entrada en vigor de la Llei 
39/2015 del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 
es va realitzar el curs “Règim jurídic 
adaptat a la gestió documental i els ar-
xius”, dirigit per Víctor Almonacid, secre-
tari de l’Ajuntament d’Alzira i màster en 
Planificació Estratègica, Innovació i Co-
neixement a l’Administració Pública. El 
dia no podia ser més encertat, ja que va 
permetre al formador iniciar la seva expo-
sició interpel·lant els participants sobre 
si estàvem al cas de la llei que, a partir 
d’aquell mateix dia, ja havíem de tenir 
adaptada en els nostres organismes. I 
més d’un vam bufar!
Un dels temes que s’exposa a la Llei 
39/2015 i que més ens preocupa com 
a arxivers-gestors de documents és im-

plantar l’arxiu electrònic únic. Doncs bé, 
segons la Llei, encara tenim un parell 
d’anys de marge, perquè aquest concep-
te entra en vigor el 2018, de la mateixa 
manera que el registre d’apoderaments, 
el registre electrònic, el registre d’emple-
ats habilitats i el punt d’accés general 
electrònic. Però no podem respirar alleu-
gerits, el Sr. Almonacid ens fa recordar 
que la Llei 11/2007 d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics ja par-
la de l’arxiu electrònic en el “Capítol IV: 
dels documents i els arxius electrònics” 
i, per tant, ja fa molts anys que la gestió 
d’un arxiu electrònic i la seva documenta-
ció està en disposició legislativa. 
Entesos, ja no parlem del futur. Les no-
ves lleis estan en vigor i el present ens 
diu que la seva disposició ha de fer que, 
d’una vegada per totes, engeguem les 

màquines. Després d’aquests minuts 
inicials tots els que estàvem a l’aula vam 
prestar tota l’atenció possible. Ja teníem 
totes les alertes per seguir el que seria el 
programa del curs. 
L’arxiu electrònic és bàsic quan parlem 
de procediment electrònic i de transpa-
rència, i hem d’implantar aquests tres 
conceptes com un procés automàtic o 
semiautomàtic, però per a fer-ho és im-
prescindible tenir un catàleg de procedi-
ments. La Llei 19/2014 de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon 
govern (en vigor des del desembre del 
2015) ha estat una llei clau en totes les 
administracions. En molts casos, els òr-
gans de gestió i organització dels ens se 
l’han pres com una prioritat per a remun-
tar la crisi i una lluita contra la corrupció, 
però aquest vessant és merament anec-

Autora: Olga Tàpias
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dòtic, ja que ha estat una necessitat més 
aviat política i tenir aquest discurs en el 
programa electoral sembla que donava 
vots. El que realment té pes per a desen-
volupar la Llei 19/2014 és tota la gestió 
tècnica que hi ha al darrere i que forma 
part del back office. Cal que esmercem 
més energia a tenir totes les eines per 
a controlar i gestionar la informació, que 
ara ja sí, ha de ser 100% electrònica. Te-
nint això en marxa serà molt fàcil saber 
què es presenta en el front office. La 
Llei 39/2015 té molt en compte la Llei 
19/2014, perquè ja no hi ha excusa, tots 
els procediments han de ser electrònics. 
Pel que fa a l’Administració local és im-
portant tenir present els antecedents. 
De fet, des del segle XX que parlem de 
l’Administració electrònica (Reial decret 
llei 14/1999, sobre firma electrònica). A 
partir del 2003 la legislació ja no s’atura 
per tractar aquest tema des de diferents 
vessants: Llei 59/2003 de firma elec-
trònica, Reial decret 4/2010 pel qual es 
regula l’Esquema Nacional d’Interopera-
bilitat, Reial decret 3/2010 pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat 
(ENS) amb una regulació del 8 de gener 
de 2010 amb el Reial decret 3/2010. I se-
guim: Llei 25/2013 d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre compta-

ble de factures en el sector públic, article 
12 de la Llei 11/2007 sobre la publicació 
electrònica del tauler d’anuncis o edic-
tes, Llei 27/2013 de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local. 
Tota aquesta llista fa molt de goig, però 
és real la seva aplicació? Per començar 
cal fer realitat d’una vegada la idea d’Ad-
ministració única i per això cal que la 
interoperabilitat no sigui una ficció. És 
necessari un sistema homologat dels 
sistemes i processos, i la interconnexió 
dels sistemes que parlen un únic llen-
guatge. De la mateixa manera, cal esta-
blir un gestor d’expedients que respecti 
la neutralitat tecnològica, l’ENS i l’ENI i 
que l’empresa que ens vengui el produc-
te estigui adaptada a la llei. 
També s’ha fet força èmfasi a defugir l’ús 
de paper. Un document pot néixer elec-
trònic, però es presenta sovint a l’Admi-
nistració en suport paper; així doncs, cal 
passar aquest document a electrònic i 
donar totes les garanties perquè sigui 
així. Així doncs, cal digitalitzar els docu-
ments per fer-ne còpies autèntiques, 
incorporar metadades i una signatura 
electrònica. Aquest canvi de suport ha de 
garantir l’autenticitat, integritat i conser-
vació, i per això ens cal una tecnologia i 
uns formats que ens ajudin a complir la 

llei, tenir un arxiu electrònic únic real i do-
nar plena garantia als ciutadans. 
Aquest ha estat un curs molt interes-
sant, en què hem repassat les novetats 
legals que afecten els documents i arxius 
electrònics, hem tractat el procediment 
electrònic, hem fet especial referència al 
procediment local i al sistema de gestió 
d’expedients i sistema de gestió d’expe-
dients d’arxiu, hem comentat la publici-
tat activa de documents i quin és el pa-
per dels arxius respecte del procediment 
d’accés a la informació.
Últimament, gairebé totes les jornades, 
xerrades, cursos, etc. que es fan arreu se 
centren en el tema de les noves lleis que 
hem d’adaptar o incorporar en la gestió 
i administració dels nostres ens. Queda 
palès amb el nombre d’assistents que 
hi ha un gran interès per la temàtica del 
curs. Està clar que més d’un en el nostre 
sector estem preocupats per poder apli-
car les lleis actuals a les nostres tasques 
professionals, per això és interessant 
poder fer aquest tipus de formacions, per 
tenir totes les eines a la mà i saber tot el 
que hem de conèixer, i també, per què no 
dir-ho, per compartir a la pausa del cafè 
les nostres inquietuds i preocupacions 
amb els companys amb qui coincidim en 
la jornada.

Curs de geolocalització i descripció arxivística

Erola Simon Lleixà

Endinsar-se en un món de coneixement 
nou és alhora estimulant i complex. Els 
arxivers que durant aquest mes d’octu-
bre ens hem barallat amb la geolocalitza-
ció hem descobert que és una eina amb 
moltes aplicacions potencials en el nos-
tre àmbit professional. 
La geolocalització és, en general, la de-
terminació de la posició geogràfica d’un 
objecte. Aquests objectes poden ser da-
des sorgides dels nostres arxius. El curs 
de geolocalització i descripció arxivística 
pretén aplicar la tècnica de posiciona-
ment sobre un mapa de les dades arxi-
vístiques, de manera que la seva lectura 
geolocalitzada ens aporti nous punts de 
vista o possibilitats interpretatives del 
conjunt d’aquestes dades. 
Els responsables del curs, Rafael Roset 
(Institut Cartogràfic de Catalunya, espe-

cialista en geoaplicacions) i Carla Mein-
hardt (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, responsable del Sistema 
de Gestió de la Qualitat i coordinació de 
projectes), ens han proposat un temari 
pensat per a introduir-nos en la matèria i 
amb l’objectiu d’aconseguir crear senzills 
mapes per a aplicar els coneixements 
adquirits. Els curs ha començat amb la 
presentació dels conceptes bàsics de 
geografia, com la representació de punts 
sobre la Terra, les diferents projeccions 
del mapa terrestre, les coordenades i els 
sistemes de referència (SRS). Tot plegat 
imprescindible per a poder entendre la 
idea del geoetiquetatge amb què treballa 
precisament la geolocalització. A partir 
d’aquí hem analitzat l’aplicació de dades 
georefrenciades en àmbits diferents, però 
ben propers a l’arxivística: hem vist el pro-

jecte de georeferencició de mapes antics 
de la Cartoteca de Institut Cartogràfic de 
Catalunya, la georeferenciació de cata-
logacions bibliogràfiques (GeoCCUC) i la 
Cerca Geogràfica de la Memòria Digital de 
Catalunya, en què es vinculen dades geo-
gràfiques a les col·leccions fotogràfiques, 
de manera que es poden visualitzar sobre 
un mapa. Un cop vist això, hem entrat en 
matèria. El primer pas ha consistit a estu-
diar les diferents fonts de dades en línia, 
és a dir, des d’on i de quina manera podem 
descarregar les dades públiques per tal 
de reutilitzar-les. Paral·lelament hem vist 
també diferents eines en línia que perme-
ten als usuaris construir mapes: Insta-
maps, CartoDB i ikiMap. 
Després, ens hem fixat en el tractament 
de les dades un cop descarregades. 
Aquest procés, que els tècnics anome-
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nen neteja del dataset, és complex i 
delicat, però fonamental per tal que el 
resultat sigui el correcte. Un cop tenim 
les dades endreçades en format taula i 
convenientment identificades amb les 
coordenades ja es poden carregar al 
programa per ser representades sobre 
la cartografia. Finalment hem assajat 
diferents maneres de personalitzar les 
representacions gràfiques de les dades 
sobre els mapes. 
Tots aquests conceptes els hem après 
amb la realització de petits exercicis de 
construcció de mapes a partir de les da-
des obertes que ens ofereixen les admi-
nistracions catalanes: hem fet el mapa 
dels punts wifi de Barcelona, el mapa 
dels arxius de Catalunya, un mapa 3D de 
la població de Catalunya per comarques, 
etc. Tots els exercicis han estat seguits 
de prop pels professors del curs, als 
quals hem pogut recórrer per a solucio-
nar els problemes que anaven sorgint. 
Considero que la fórmula no presencial 
d’aquest curs té més avantatges que 
problemes. Permet agafar-se la feina al 
ritme que cadascú li convingui i l’atenció 
dels professors és encara més persona-
litzada. També ha estat un encert plante-
jar els exercicis com un diàleg obert entre 
els companys, de manera que tots hem 
pogut aprofitar els dubtes i comentaris 
que de cada obstacle anaven fent els 
professors. 
La meva inquietud personal a l’hora 
d’inscriure’m en aquest curs era veure 
quines possibilitats oferia la geolocalit-
zació com a eina per a la difusió dels fons 
fotogràfics i, a partir d’aquí, valorar si la 
complexitat d’utilitzar aquesta tècnica 
era compatible amb els recursos tec-

nològics i humans del nostre petit arxiu 
comarcal. La impressió final és realment 
ambivalent. Per una banda, he quedat 
molt engrescada amb el tema de la ge-
olocalització: les possibilitats que ens 
ofereixen les eines de georeferenciació 
són increïbles i afegiria que força inexplo-
rades en l’àmbit arxivístic. Per altra ban-
da, però, m’he adonat que realitzar un 
projecte d’aquest tipus requeriria encara 
molt d’aprenentatge i, sense cap mena 
de dubte, la guia d’un expert. 
Analitzant altres projectes de geore-
ferenciació he tingut la sensació que 
col·lectius professionals, com les bibli-
oteques, van força per davant en l’explo-
tació d’aquesta tecnologia. Per tant, és 
d’elogiar que l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya hagi tingut la iniciativa d’oferir 
formació en aquest camp. Considero que 

és un terreny per a explorar al qual els ar-
xivers podem aportar molt per diferents 
motius. D’entrada, perquè els arxivers 
som els gestors i responsables d’una 
gran quantitat d’informació potencial-
ment georeferenciable. Nosaltres, que 
sempre estem preocupats per la difusió 
dels fons, aquí tenim una eina amb mol-
tes possibilitats i que s’adapta perfecta-
ment als entorns virtuals moderns. Tam-
bé ens hi hauríem de tirar de cap perquè 
la legislació ens empeny cada cop més 
a obrir i permetre la reutilització de les 
dades que custodiem els arxius i, final-
ment, perquè la georeferenciació obliga 
a desvincular la informació del document 
i a tractar-la com a conjunt de dades, que 
ens porta a superar la concepció clàssica 
que el document és el centre de la nostra 
feina. 

Visita guiada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi

Ricard Ruiz Font

El passat 19 d’octubre de 2016, en el 
marc de les visites guiades que s’organit-
zen des de l’Associació, ens vam trobar 
a la seu de l’Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi. Tot i ser una visi-
ta oberta a tothom i en principi amable i 
entenedora per als no-entesos, ens vam 
trobar un reduït grup de persones en la 

seu d’aquest arxiu, essencialment érem 
un grup d’entesos en la matèria i un veí del 
barri interessat a poder veure què hi havia 
a l’Arxiu. Fou una visita de quasi dues ho-
res, principalment a la sala de consulta, en 
què es va parlar dels diferents aspectes 
de la tasca desenvolupada a l’Arxiu, i les 
carències i els problemes principals que 

tenen en aquest centre. En acabar la visi-
ta ens van ensenyar les peites instal·laci-
ons de l’Arxiu, tot i que no vam poder veure 
cap mena de documentació, fotografia o 
fons significatiu de l’Arxiu. 
L’edifici que alberga les instal·lacions 
de l’Arxiu Municipal del Districte de Sar-
rià-Sant Gervasi és una magnífica torre 
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de Sarrià construïda a inicis del segle 
XX, com a residència del senyor Eduardo 
Conde, propietari dels famosos “Grandes 
Almacenes el Siglo”. Aquesta torre forma-
va part de la propietat familiar fins que 
el 1984 passà a mans de l’Ajuntament 
de Barcelona per un canvi de llicències. 
El 1984 es va inaugurar com a Casal de 
Sarrià i des de l’any 1992 alberga part de 
la història del barri de Sarrià-Sant Gerva-
si. Es tracta d’un arxiu amb diferents nu-
clis poblacionals que es van annexionar 
a la ciutat de Barcelona a finals del segle 
XIX. Així doncs, trobem el fons de la ciu-
tat de Vallvidrera de 1714 fins a la seva 
annexió a Barcelona el 1890, el de Sant 
Gervasi de 1727 a 1890, el de Santa Creu 
d’Olorda de 1766 a 1916 i per últim el de 
Sarrià, l’últim dels pobles annexionats a 
la capital catalana amb documentació 
des de 1747 fins a 1921. Tots aquests 
municipis, creats al segle XVIII, eren la 
perifèria de la Barcelona del segle XIX, 
allunyats del centre i separats per poc 
més que camps; la seva història reposa 
ara en aquest edifici.
La seu de l’Arxiu descansa en aquest 
edifici de forma provisional des de l’any 
1992, una temporalitat que sembla que 
estigui a punt d’acabar, a l’espera del 
traslladat a una nova ubicació. Aquesta 
situació de temporalitat –que sembla 
que ja dura massa– fa conviure l’Arxiu 
amb el Centre Cívic del Barri, amb tots 
els maldecaps que comporta el fet de 
compartir les instal·lacions. A més, l’es-
pai està lluny de ser el més òptim per a 
la seva funció, conserva l’esplendor i 
majestuositat d’una torre amb un gran 

jardí, però té les mancances del segle 
passat, els espais són petits, no estan 
dissenyats per a tal funció, manca espai 
d’emmagatzematge i, el que és més ha-
bitual avui dia, falten recursos materials 
i, sobretot, personals, tot plegat fa que 
un arxiu d’un barri d’unes 45.000 perso-
nes estigui permanentment en una situ-
ació de “temporalitat”.
L’Arxiu compta de manera permanent  
amb Anna Pérez, que en gestiona el dia a 
dia, i amb la direcció atenta d’Antoni Tar-
rés, que ens van rebre a la sala de consul-
ta de l’Arxiu. A més, quan el pressupost 
ho permet, compten amb la contractació 
de personal extern a l’Arxiu que els ajuda 
en determinats aspectes de la tasca ar-
xivística. 
Les tasques principals de l’Arxiu són so-
bretot les consultes dels serveis tècnics 
del districte, sobretot pel que fa a arxius 
d’obres i llicències, principalment de con-
sum intern, tot i que també atenen les 
consultes externes. Sembla que els fons 
històrics són més aviat poc consultats, i 
tenen a veure sobretot amb la tasca dels 
ajuntaments annexionats, principalment 
les actes dels plens, documentació urba-
nística, de població i, en especial els fulls 
de cens.
En tractar-se d’un arxiu lluny dels ser-
veis centrals, les consultes són poc fre-
qüents, cosa que fa que els tècnics s’ho 
pensin més a l’hora de consultar, però al 
mateix temps això fa que sigui més fàcil 
perdre el rastre dels expedients. Tot i així 
sembla que amb la direcció d’Antoni Tar-
rés s’està revertint aquesta tendència 
i millorant la quota de retorn dels expe-

dients. Tampoc hi ajudava la situació de 
la documentació, ja que es trobava mal 
organitzada, els diferents dipòsits tenien 
grans espais buits a l’espera de futures 
transferències i la gran part de la docu-
mentació no estava catalogada i, encara 
menys, inventaria. Amb l’entrada de l’An-
na i l’Antoni a l’Arxiu es va iniciar un pro-
cés que ha portat, si més no de moment, 
a inventariar tot el que conté l’Arxiu, una 
tasca ingent que en un futur no gaire llu-
nyà portarà, a més, a poder tenir descrit 
gran part del fons, tot i les mancances 
del sistema, que com recordava l’Antoni 
“ens van vendre un Ferrari, però funciona 
com un 600”, en relació amb tot el que el 
sistema semblava que podia fer, en con-
tra del que realment fa. 
Malgrat tot, conserven la documentació 
ben seriada i amb molt pocs forats per  a 
omplir, en total conserven unes deu mil 
unitats d’instal·lació, dues mil unitats 
de les quals, les menys consultades, es 
conserven fora de les instal·lacions, en 
un dipòsit extern. En total estem parlant 
d’una gestió de més de dos-cents mil 
documents i disset mil fotografies, unes 
deu mil de les quals provenen del Parc 
del Tibidabo, la majoria relacionades amb 
finalitats propagandístiques.
La seva projecció al barri és més aviat 
selecta, i tot i que les seves portes sem-
pre resten obertes a tothom (amb cita 
prèvia, si pot ser) no és un dels centres 
més oberts, sobretot per a la comunitat 
educativa. Tal com va indicar-nos el di-
rector, l’accés a l’Arxiu ha de ser a partir 
de certa edat, de manera que en puguin 
obtenir un benefici i els pugui ser útil, 
tot i que mai no han tancat les portes a 
ningú. Sobretot centren la seva difusió, 
preferentment, a l’etapa de tercer i quart 
d’ESO, i col·laboren amb els centres edu-
catius i els seus mestres en la realització 
de treballs pautats i pactats prèviament 
entre el centre i l’Arxiu. 
Potser hagués estat interessant, so-
bretot per als veïns no entesos que van 
participar en la vista, poder acompanyar 
o concloure la xerrada de l’Arxiu amb al-
guna projecció o fins i tot la possibilitat 
de consultar algun document significatiu 
o fons destacat conservat en aquest ar-
xiu, més que posar el punt d’atenció en 
els problemes tècnics que podem trobar 
com a arxivers, cosa, per desgràcia, més 
comuna del que ens pensem.

Autor: Ricard Ruiz Font
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Presentació del Model de maduresa en gestió documental 
per a la transparència i la publicitat activa de l’AAC-GD
a la Jornada “Gestió documental i bon govern” de l’Agència 
de Transparència de l’AMB

Carla Meinhardt

El passat mes de setembre va tenir 
lloc la tercera jornada del Programa 
Aula de Transparència de l’Agència de 
Transparència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). Aquest programa 
es configura com un espai formatiu en 
matèria de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern, elaborat 
amb la col·laboració del món universi-
tari i altres experts i institucions, i està 
dirigit tant als referents de transparèn-
cia de l’AMB com als directius i personal 
tècnic de les seves entitats vinculades, 
empreses prestadores de serveis i mu-
nicipis metropolitans.
Amb el títol “Gestió documental i bon go-
vern”, i amb la participació i expertesa 
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-
cuments de Catalunya i l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, aquesta tercera sessió 
va abordar el paper cabdal de la gestió 
documental com a eina indissociable de 
la transparència, tant pel que fa a l’efec-
tivitat de l’exercici del dret d’accés com 
a la publicitat activa, dos aspectes que 
es veuen enfortits amb la producció i 
explotació documental de qualitat com 
a suport d’una informació veraç.
Després de la presentació institucional 

a càrrec de Gemma Calvet, directora de 
l’Agència de Transparència de l’AMB, que 
apuntà cap a la col·laboració, la suma 
d’esforços i la coordinació de ritmes, 
capacitats i recursos dels diferents 
àmbits implicats en la transparència, 
tingué lloc la conferència inaugural de 
Miguel Ángel Gimeno, el nou director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. A partir 
dels tres eixos estratègics de l’Oficina 
–cultura ètica organitzativa, professio-
nalitat en la gestió i identificació i ges-
tió dels riscos de la corrupció–, Gimeno 
parlà de l’enfortiment de l’ètica pública 
i dels valors de l’eficiència, la integritat 
institucional, la imparcialitat, la trans-
parència i el retiment de comptes.
La taula rodona sobre “Transparència 
i gestió documental”, que comptà amb 
la contribució de Joan Soler, president 
de l’AAC-GD; Àngels Bernal, cap de l’Àrea 
de Fons de l’Administració de l’Arxiu Na-
cional de Catalunya, i Glòria Vendrell, 
cap de servei de Secretaria de l’AMB, fou 
moderada per Sebastià Grau, secretari 
general de l’AMB. Grau encetà la taula 
citant l’article 5 de la Llei de transparèn-
cia i remarcant la necessitat d’un sis-
tema de gestió documental com a eina 

transversal i integrada en el conjunt de 
l’organització per a assolir la transpa-
rència i la producció d’una documenta-
ció autèntica, segura i fàcilment tracta-
ble. Alhora, també abordà la importància 
de les diverses perspectives involucra-
des: arxivística, tecnològica, jurídica i 
ciutadana.
En aquest context, Joan Soler va pre-
sentar el Model de maduresa en gestió 
documental per a la transparència i la 
publicitat activa. 
Tot i que la normativa d’accés a la infor-
mació no és un tema nou en l’àmbit de la 
gestió documental, davant la necessitat 
operativa i legal que ha activat la Llei de 
transparència, i en un escenari actual 
on només el 20% de la informació públi-
ca és consultable als portals de trans-
parència, l’AAC-GD ha creat el Model de 
maduresa en gestió documental per a la 
transparència i la publicitat activa. Un 
model que va més enllà de l’exigència 
legal en matèria de transparència i pu-
blicitat activa i que integra l’accés a la 
informació i la necessitat d’un sistema 
de gestió documental per a assolir la 
transparència real i proactiva. 
Es fonamenta en cinc pilars transver-

Taula rodona sobre transparència i gestió 
documental. Autora: Carla Meinhardt.
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sals i multidisciplinaris que inclouen les 
perspectives ja apuntades pel mode-
rador de la taula i que trenquen amb el 
tòpic que la gestió documental només 
és cosa dels arxius, deu principis que 
formen l’empara teòrica del model i la 
filosofia del projecte, tres línies d’actu-
ació que agrupen els indicadors en es-
tratègics, operatius i de suport, i quatre 
nivells o estadis de maduresa progres-
sius, el model s’estructura en trenta-sis 
indicadors finals amb la seva fitxa des-
criptiva detallada, que inclou exemples 
i recomanacions d’aplicació. 
Es tracta d’una eina d’autoavaluació 
i bones pràctiques que incorpora la 
necessitat incipient de la gestió docu-
mental dins la presa de decisions de les 
organitzacions. Aquest model espera 
consolidar-se com a eina d’avaluació ex-
terna independent –progressiva i trans-
versal– basada en la importància de la 
traçabilitat, la qual permet demostrar 
que la informació publicada al portal és 
autèntica i de qualitat, gràcies a la in-
tegració del sistema de gestió de docu-
ments al portal de transparència.
Seguint en la mateixa línia, la ponència 
d’Àngels Bernal posà de manifest que la 
professió arxivística ja fa anys que parla 
dels valors de la gestió documental en 
relació amb l’eficàcia, l’eficiència i l’ac-
cés a la informació, i com el context de 
transparència actual suposa una gran 
oportunitat per a contribuir en la política 
de bon govern.

Després de definir breument què és un 
sistema de gestió de documents i de 
repassar-ne els instruments bàsics, 
Bernal es va centrar en l’aplicació pràc-
tica de la gestió documental i en els 
evidents beneficis de la seva implanta-
ció. A mode de conclusió, també aplicà 
l’avaluació del primer nivell del Model de 
maduresa de l’AAC a tres institucions ca-
talanes, amb resultats sorprenents que 
apuntaven a la necessitat de millorar en 
la gestió documental per tal d’aconse-
guir que la transparència i el bon govern 
esdevinguin reals.
Finalment, Glòria Vendrell tancà la taula 
presentant la política de gestió docu-
mental de l’AMB, aprovada recentment 
pel Consell Metropolità, i abordant els 
reptes de la gestió electrònica a la seva 
institució.
Després d’una pausa-cafè, en què els 
directius dels diferents àmbits van po-
der intercanviar impressions sobre la 
importància de la gestió documental, 
l’Aula de transparència continuà amb 
una taula rodona sobre els codis ètics 

de conducta i la regulació dels grups 
d’interès, en la qual Gemma Calvet pre-
sentà el procés d’elaboració del codi 
ètic de conducta dels alts càrrecs de 
l’AMB. També hi intervingué Juli Ponce, 
professor titular de Dret Administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb una 
ponència sobre el control dels lobbies, 
és a dir, els grups d’interès suscepti-
bles d’influir en la presa de decisions i 
en l’elaboració de les polítiques públi-
ques. I Francesc Torralba, catedràtic de 
Filosofia de la Universitat Ramon Llull, 
presentà una interessant dissertació 
sobre el lideratge ètic com a instrument 
de bon govern.
Com resulta evident, la presència i par-
ticipació cada vegada més activa i crei-
xent d’institucions i professionals de 
l’àmbit arxivístic en actes com aquest, 
organitzats per altres col·lectius, posa 
de manifest la importància de la pro-
fessió i de la gestió documental com a 
actors principals en l’abordament de la 
transparència i l’accés a la informació 
pública.

Programa Aula de Transparència. Agència de Transparència de l’AMB: 
http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/aula-de-transpa-
rencia
Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat 
activa (AAC-GD, 2016):
http://www.arxivers.com/index.php/recerca/maduresa-en-la-gestio-documen-
tal-per-la-transparencia

Estructura del Model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa. 
Font: AAC-GD.

http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/aula-de-transparencia
http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/aula-de-transparencia
http://www.arxivers.com/index.php/recerca/maduresa-en-la-gestio-documental-per-la-transparencia
http://www.arxivers.com/index.php/recerca/maduresa-en-la-gestio-documental-per-la-transparencia
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La proposta

Exposició “Gelatina dura. Històries escamotejades dels 80”
Fins al 19 de març de 2017 al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

David Garcia Salazar

En aquesta ocasió, des de l’AAC-GD (As-
sociació Arxivers Gestors de Documents 
de Catalunya) us recomanem l’exposi-
ció “Gelatina Dura. Històries escamote-
jades dels 80”, una representació con-
tracultural dels anys vuitanta del segle 
XX, que podeu visitar al Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona (MACBA). 
De manera molt genèrica, i a mode de 
sinopsi, l’objectiu principal d’aquesta 
exposició se centra a captar l’atenció 
del visitant amb una sèrie de films, 
documentals, programes de televisió, 
revistes d’opinió, còmics i expressions 
gràfiques artístiques, entre altres, que 
plantegen una visió de contracultura de 
l’imaginari de l’historicisme oficial sobre 
el primer període democràtic del post-
franquisme. Aquesta exposició vol do-
nar un gir a la mitificació de la transició i 

dels anys vuitanta del segle XX, és a dir, 
pretén anar més enllà de la imatge i del 
discurs de festivitat, brillantor i eclosió 
positiva que ens ha arribat en l’actua-
litat sobre la cultura d’aquest període 
històric. 
L’exposició es mostra des del passat 
4 de novembre de 2016 al MACBA, i ro-
mandrà oberta al Museu fins al 19 de 
març de 2017. El MACBA està situat a 
la plaça dels Àngels, número 1 de Bar-
celona (08001). L’horari d’obertura del 
Museu és d’11 a 19.30 hores els dilluns, 
dimecres, dijous i divendres, de 10 a 21 
hores els dissabtes i de 10 a 15 hores 
els diumenges i festius. Per a obtenir 
més informació sobre l’exposició podeu 
consultar la pàgina web següent: http://
www.macba.cat/ca/expo-els-vuitanta 
En un altre ordre de coses, i per situar 

el context històric, podem englobar el 
període de l’exposició des de la fi de la 
dictadura franquista fins als principis 
de la dècada dels anys noranta, concre-
tament de 1977 a 1992. Un període de 
profunds canvis polítics, socials i eco-
nòmics que van desenvolupar els dife-
rents estaments, entre els quals hi ha 
també una gran part de la ciutadania, la 
qual, durant el tardo-franquisme, ja feia 
un cert temps que lluitava per aconse-
guir definitivament alguns canvis i an-
hels reivindicatius. 
L’arribada de la democràcia va haver 
de ser pactada políticament en un joc 
d’equilibris entre les diferents posici-
ons, ateses les necessitats primordials 
del moment, però es van obviar aspec-
tes tan transcendents com, per exem-
ple, la restitució de la memòria històrica 

Imatgescedides pel MACBA

http://www.macba.cat/ca/expo-els-vuitanta
http://www.macba.cat/ca/expo-els-vuitanta
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dels vençuts durant la guerra civil espa-
nyola i el franquisme. 
Quant a l’economia, cal esmentar la de-
bilitat del moment, amb les conseqüèn-
cies de la crisi del petroli i l’augment de 
l’atur provocat pel procés de desindus-
trialització. Socialment, aquests aspec-
tes van provocar un desencís ciutadà, 
acompanyat d’una crispació ja latent 
amb anterioritat i, així, en resposta a la 
manca d’instruments i a les desigual-
tats de classe creixents, gran part d’una 
generació de joves es van veure abo-
cats a la drogoaddicció, entre molts al-
tres problemes obviats per la mitificació 
actual d’aquell període. 
Pel que fa específicament a la cultura, 
es va produir una gran eclosió artísti-
ca, de forma interessada per part dels 
poders polítics i econòmics, per tal de 
mirar de solucionar massa ràpidament 
les carències de la dictadura. És ales-
hores quan es comença a construir ini-
cialment la capitalització de la cultura 
popular a l’Estat espanyol, aspecte que 
encara cueja avui dia. Amb tot, no to-
tes les formes culturals es van deixar 
captar per aquest maquillatge cultural 
instrumentalitzat, i “si als anys setanta 
l’underground s’havia mogut en els mar-
ges de la clandestinitat i la censura, als 
vuitanta l’escena underground es mou 
en la reformulació crítica de les pròpies 
pràctiques culturals. Publicacions, re-
vistes, còmics, exercicis antiartístics, 
etc. posen un accent àcid a la imatge de 

regeneració democràtica del país, qües-
tionen la voluntat dels partits polítics de 
«passar pàgina» i oblidar el període an-
terior a la dictadura, sense el necessari 
procés d’anàlisi de les responsabilitats 
polítiques i les conseqüències socials”. 
Volem parlar també de l’estructura i els 
aspectes organitzatius de l’exposició, 
però, abans i com a parèntesi, cal reite-
rar i incidir en el fet que, tal com es pre-
senta, la mateixa exposició qüestiona 
aquest contemporani període històric 
des d’una perspectiva actual (repe-
tim actual) i, per tant, hem de tenir en 
compte que cal centrar la mirada de 
l’exposició des d’aquest punt de vista, 
i no des de l’enfocament d’un període 
històric passat anomenat “la transició 
espanyola”.
En aquest sentit, aquesta exposició 
s’estructura des de representacions 
culturals que van concretament de l’any 
1977 a l’any 1992, i recull més de du-
es-centes obres (gairebé la meitat pro-
vinents del MACBA), de cinquanta-nou 
artistes. Talment, la selecció d’aquest 
material s’ha obtingut principalment 
del fons de l’arxiu i de la biblioteca del 
Centre d’Estudis i Documentació del 
MACBA. Entre els materials presents en 
l’exposició destaquem: “No haber olvi-
dado nada/La transición”, “Lunes negro. 
Atocha 55”, “Cas Scala”, “Video-nou”, 
“Preiswert”, “Numax presenta...”, “Pac-
tes de la Moncloa”, “Arquitecturas pre-
maturas”, “Sin ir más lejos”, “La Copel”, 

“Morir de día”, “Rosa de sanatorio”, 
“ARCO 82”, “Llei de perillositat social”, 
“Taller Llunàtic”, “Zush”, “Habitación Eu-
ropa”, “La Clave”, “Rocío”, “Por la gracia 
de Dios”, “El Camp de la Bota”, “Soy gita-
no” o “Beaux Arts”. Les obres s’articulen 
en un recorregut al voltant de set possi-
bles relats:
La memòria oblidada, sobre l’antihistò-
ria, la contrainformació i l’oblit del pas-
sat recent.
Els angles cecs, dels grups autònoms a 
la institucionalització democràtica.
De la granota blava al coll blanc, de la 
desarticulació dels moviments obrers a 
la reconversió industrial. 
Al barri dels meus somnis, des de l’ur-
banisme ferotge fins a la ciutat espec-
tacle.
Els bells vençuts, sobre drogues i pre-
sons.
Les lletres arrabassades, la contracul-
tura versus la institució art.
L’estat gasós, sobre l’alteritat i l’esca-
pisme com a arma, el món imaginat. 
A més, aquesta exposició es comple-
menta amb la realització d’activitats re-
lacionades, com són per exemple:
- Seminari internacional: dimecres 14 
de desembre de 2016, d’11 a 20.30 
hores. Els vuitanta a contrapèl. En les 
tesis anomenades “Sobre el concepte 
d’història”, Walter Benjamin proposa 
“raspallar la història a contrapèl” per 
tal de qüestionar els relats compactes, 
sense fissures, que mostren un passat 
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victoriós. El programa es pot consultar a 
www.macba.cat.
- MACBA en família: dies 23, 28, 29 i 30 
de desembre de 2016 i 2, 4 i 5 de gener 
de 2017, a les 12 hores. “Sacsejats pels 
80!” Aquest taller ens submergirà de ple 
en obres de la dècada dels vuitanta que 
ens permetran descobrir els diferents 
relats i manifestacions artístiques 
d’aquella època. 
- Cicle de cinema: Filmoteca de Catalu-
nya, gener-febrer de 2017. Els vuitanta, 
ficcions escamotejades. El programa es 
podrà consultar properament a www.
macba.cat.
En aquest punt, cal especificar que 
aquesta exposició està organitzada i 
produïda pel MACBA en el marc de L’In-
ternationale, una xarxa de museus cons-
tituïda per sis destacats museus euro-
peus: la Moderna Galerija (MG, Ljubljana, 
Eslovènia), el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid), el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na (MACBA, Barcelona), el Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MHKA, 
Anvers, Bèlgica), el SALT (Istanbul i Anka-
ra, Turquia) i el Van Abbemuseum (VAM, 
Eindhoven, Països Baixos), que han im-
pulsat una revisió dels anys vuitanta 
en els contextos respectius dels països 

integrants d’aquesta xarxa. Cal dir, però, 
que també hi col·laboren diverses insti-
tucions del món acadèmic i artístic asso-
ciades al projecte. 
Pel que fa a la recerca i la investiga-
ció documental, per poder dur a terme 
aquest projecte cultural, el conjunt dels 
fons documentals dels arxius i de les 
biblioteques dels museus de L’Interna-
tionale han fet possible aquesta recopi-
lació d’informació. Respecte al material 
de l’exposició, des de l’AAC-GD ens fem 
ressò de l’aportació documental dels 
diversos fons i col·leccions de l’arxiu i 
la biblioteca del Centre d’Estudis i Do-
cumentació del MACBA, així com de la 
importància de la conservació dels su-
ports documentals tan diversos que es 
mostren en aquest viatge artístic i his-
tòric, com són els documents en suport 
audiovisual o els documents en suport 
iconogràfic, entre altres. Tanmateix, 

hem de destacar que el MACBA aporta 
arxius de persones i entitats, publicaci-
ons d’artistes, cartells, fotografies, etc. 
a més de bibliografia de referència i de 
dues col·leccions documentals especi-
alitzades en art contemporani.
D’altra banda, cal esmentar com a trans-
cendent el punt de partida d’aquesta 
exposició, ja que el passat dijous 3 de 
novembre es va fer la inauguració pú-
blica als mitjans de comunicació, amb 
la presència de Ferran Barenblit, direc-
tor del MACBA; Pere Portabella, cineasta 
que participa en l’exposició amb dues 
pel·lícules (Informe general I i Informe 
general II), i Teresa Grandas, comissà-
ria de l’exposició, que pertany a l’àrea 
curatorial del Museu i és conservadora 
d’exposicions del MACBA. Precisament 
són molts els mitjans de comunicació 
que fins al moment s’han fet ressò de 
l’exposició, destaquen, per exemple:
- Revista Digital de Cultura Núvol: “10 
coses que aprendràs del passat recent 
a Gelatina, de Clàudia Rius.
- Eldiario.es: MACBA muestra en “Gelati-
na dura” las “historias escamoteadas” 
de los ochenta, de l’Agència EFE.
- MASDEARTE.COM: Gelatina dura y oc-
hentera. El MACBA revisa, desde nuevas 
perspectivas, el arte español de los oc-
henta.
- El Confidencial: GELATINA DURA. El re-
verso tenebroso de los ochenta.
Malgrat el breu temps de vida d’aques-
ta exposició, també s’ha publicat do-
cumentació de referència, com ara 
un fragment de Teresa Grandas sobre 
l’obra “Gelatina dura. Historias escamo-
teadas de los 80 en el Estado español”, 
un full de mà amb els set relats anterior-
ment esmentats, un catàleg amb la fit-
xa tècnica d’algunes obres destacades 
i un amigable dossier de premsa, entre 
altres. 
Per acabar, volem agrair especialment 
la col·laboració de Mireia Collado, res-
ponsable de premsa del MACBA, per la 
seva atenció i bon tracte. D’altra banda, 
amb la publicació d’aquesta proposta 
volem reptar l’usuari a indagar altres 
punts de vista no oficials i oficiosos. 
Creiem que de tant en tant hem de sac-
sejar tòpics, tal com proposa aquesta 
interessant exposició. D’altra banda, 
tot i que hem trobat que cada obra té 
el seu plafó explicatiu i documentació 
relacionada, des de l’AAC-GD reiterem 
la importància que tenen els suports 

http://www.macba.cat
http://www.macba.cat
http://www.macba.cat
http://www.nuvol.com/noticies/10-coses-que-aprendras-del-passat-recent-a-gelatina-dura/
http://www.nuvol.com/noticies/10-coses-que-aprendras-del-passat-recent-a-gelatina-dura/
http://www.nuvol.com/noticies/10-coses-que-aprendras-del-passat-recent-a-gelatina-dura/
http://www.eldiario.es/cultura/MACBA-muestra-Gelatina-historias-escamoteadas_0_576042986.html
http://www.eldiario.es/cultura/MACBA-muestra-Gelatina-historias-escamoteadas_0_576042986.html
http://www.eldiario.es/cultura/MACBA-muestra-Gelatina-historias-escamoteadas_0_576042986.html
http://masdearte.com/gelatina-dura-y-ochentera/
http://masdearte.com/gelatina-dura-y-ochentera/
http://masdearte.com/gelatina-dura-y-ochentera/
http://masdearte.com/gelatina-dura-y-ochentera/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-04/gelatina-dura-transicion-anos-ochenta_1284384/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-11-04/gelatina-dura-transicion-anos-ochenta_1284384/
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De l’arxiu a l’arxiver

Joaquim Carreras Barnés
Arxiu Comarcal de la Selva

Fa unes setmanes, en la darrera de les 
reunions periòdiques de coordinació que 
fem a la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC), 
vam acomiadar-nos professionalment 
de Joan Farré, fins fa uns mesos director 
de l’Arxiu Històric de Lleida, uns dels pri-
mers arxivers en nòmina de la Xarxa si no 
el primer. Enmig del trauma familiar que 
dissortadament li toca viure, les paraules 
que ens va adreçar, ja de jubilat, van ser 
doblement emotives. “Sigueu reivindica-
tius”, ens va dir amb la contundència i 
autoritat que dóna l’experiència. Es podia 
dir més fort, però no més clar, la nostra 
és una professió que ha de conviure ne-
cessàriament en la reivindicació. Som 
massa invisibles en la societat i en els 
engranatges administratius per a perme-
tre’ns caure en la confortabilitat i l’aco-
modament. 
De fet, passió per la feina i un cert grau 
d’optimisme (allò de “com van les coses? 
Arxi-bé...”) són els principals ingredients 
per tal de sobreviure en una activitat que, 
com sabem, no és precisament conegu-
da, ni reconeguda. No fa gaire vaig passar 
per la prou repetida experiència d’haver 
d’explicar amb pèls i senyals al meu fill a 
què em dedicava, perquè a l’escola no ho 
acabaven d’entendre. No hi fa res, ell ho 
va explicar com bonament va saber, però 
el que realment no entenien és com em 
podia agradar això... d’endreçar i facilitar 
l’accés als documents. Només em salva-
va que ara la tecnologia digital forma part 

consubstancial de la nostra feina i això 
comença a situar-nos en una altra pers-
pectiva.
Tot va començar ja fa molts anys, des-
prés de decidir estudiar història, estudis 
que vaig començar tard i sempre compa-
ginats amb activitats laborals paral·le-
les. Mai no vaig veure clar endinsar-se 
en el món de l’ensenyament i ja abans 
d’acabar la llicenciatura tenia prou clar 
que volia fer el pas cap a l’arxivística com 
a opció més clara, tot intentant seguir les 
maneres d’arxivers que a les comarques 
de Girona des de mitjans anys vuitanta 
anaven ocupant les poques ofertes que 
s’anaven creant. Els passos previs foren 
diversos i, entre altres, un va consistir a 
comptar soldats morts en la Guerra Civil 
per encàrrec del Centre d’Història Con-
temporània, tasca que va comportar visi-
tar diverses poblacions gironines i parlar 
amb molta gent que ja no hi són. Ens ho 
passàvem bé, rescatàvem el passat i, 
malgrat cobrar misèria i companyia, tot 
plegat compensava. 
La primera feina estrictament arxivísti-
ca fou la realització d’inventaris de fons 
municipals, en el marc del procés de des-
cripció de documentació d’ajuntaments 
petits que a principis dels anys noranta 
va promoure el Departament de Cultura. 
El tast fou definitiu, per a bé i per a mal. 
No cal entrar en el lamentable estat en 
què sovint es trobava la documentació, 
però ens constava que en aquesta pro-

fessió, en un moment encara molt ana-
lògic, hi havia camí per a recórrer. Possi-
blement actualment ens trobem en una 
situació similar, tot i que ara immersos 
en el món digital. 
De fet, al cap de poc vaig ser contractat 
en un pla d’ocupació per a organitzar l’ar-
xiu de Cassà de la Selva. Els primers quin-
ze dies van consistir a posar una mica 
d’ordre a l’arxiu administratiu i això els 
va semblar un avenç espectacular, ja que 
els expedients d’obres per fi es trobaven. 
Em vaig guanyar al cap d’un mesos un 
contracte laboral una mica més seriós. 
La perspectiva era implantar un registre 
d’expedients a l’estil de l’època, però en-
cara no feia un any que hi treballava que 
vaig ser escollit per a un interinatge a la 
Delegació Territorial del Govern a Girona. 
Es tractava de dotar de personal l’Arxiu 
Central Administratiu que, a imatge dels 
arxius departamentals de la Generalitat, 
s’organitzava en un sentit territorial. La 
iniciativa de Miquel Buxeda, secretari 
de la Delegació, i de Pep Matas va ser 
determinant en aquesta aposta descen-
tralitzadora en la qual vaig estar implicat 
des del primer moment. En aquest punt 
vaig cursar el segon Màster d’Arxivística, 
moment clau per a adquirir nous conei-
xements i actualitzar-ne d’altres, bastir 
complicitats i guanyar en obertura de mi-
res, tots trets bàsics per a l’esdevenidor 
professional. 
Els primers mesos feia més d’aparellador 

documentals no merament textuals o 
fotogràfics. En molts arxius i centres de 
documentació podem trobar un ampli 
ventall de documents iconogràfics, car-
tells i documentació audiovisual, entre 
altres. En aquest sentit, el Centre d’Es-
tudis i Documentació del MACBA aporta 
el seu granet de sorra a aquesta rica 
diversitat de suports documentals. Si 

a aquest aspecte, hi afegim la riquesa 
d’una visió més calidoscòpica d’aquest 
tan important període històric i, tanma-
teix, hi sumem un projecte cultural de 
gran cooperació i col·laboració entre 
diferents museus europeus, obtenim 
una molt més que completa exposició, 
que inclou aspectes culturals i artístics, 
històrics, socials i documentals. 

En definitiva, fins al 19 de març de 2017 
podeu visitar la nostra proposta i incen-
tivar el retorn nostàlgic d’una part con-
creta de la memòria històrica de l’últim 
terç del segle XX. És aconsellable expo-
sar diferents punts de vista i no oblidar 
ni distorsionar el passat, tampoc el més 
recent!  
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que d’arxiver, però, un cop posada en fun-
cionament la cosa, ja va agafar velocitat 
de creuer. El cavall de batalla sempre va 
ser ingressar documentació, de tots els 
serveis territorials i amb el corresponent 
full de transferència. La codificació o 
l’amplitud del grau de descripció era una 
altra guerra, però aquesta guerra estava 
delimitada també per les idiosincràsies 
de cada departament. 
En el tombant de segle, un concurs de 
trasllat em va deixar momentàniament 
sense feina, però això en realitat es va 
convertir en una nova oportunitat. Lluís 
Cermeno em va acollir en el seu equip 
de la Secció d’Inspecció Tècnica i Plani-
ficació al Servei d’Arxius, rellevant Anna 
Lorente. Les paraules coordinació, arxius 
centrals, quadre de classificació dels do-
cuments de gestió i explotació, sigeda, 
intranet, convenis... es van convertir en 
el vocabulari de cada dia. L’experiència 
de treballar a la capital, no cal dir-ho, va 
ser el més valuós de tot, cinc anys de 
gran enriquiment professional i personal.
Havia estat en un arxiu administratiu, 
després als serveis centrals del “siste-
ma”, ja només em quedava la Xarxa, de-
sig mai no dissimulat i que veuria la llum 
a partir del 2005 a l’Arxiu Comarcal de la 
Selva, a Santa Coloma de Farners, a vint 
minuts de casa. Aterrar a la Xarxa va venir 
acompanyat de la superació del procés 

d’oposició al cos d’arxivers de la Generali-
tat i, posteriorment, la consolidació de la 
plaça a l’Arxiu Comarcal. S’ha de dir que 
allà vaig trobar feina molt ben feta, però 
també molt camí per a recórrer. 
Treballant ben de prop amb Quim Puig-
demont, en aquests deu anys i escaig, 
els eixos d’actuació han estat diversos 
i el balanç de resultats, sempre millora-
ble. D’entrada, la construcció d’un edifi-
ci nou ha suposat una atenció especial 
(fer d’aparellador no fa per a mi), s’ha 
duplicat l’ingrés de documentació que 
correspon ser dipositada, s’ha procurat 
utilitzar massivament les eines infor-
màtiques corporatives per a descriure i 
difondre documents, s’han digitalitzat 
milers de fotografies i documents, molts 
dels quals s’ofereixen en línia, s’han rea-
litzat múltiples activitats de difusió, mol-
tes d’elles conjuntament amb el Centre 
d’Estudis Selvatans, en un partenariat 
del tot profitós, però sobretot s’ha posat 
accent en l’impuls per a dotar el Consell 
Comarcal i els ajuntaments receptius de 
sistemes que millorin la gestió documen-
tal. Tot plegat, sens dubte, molt similar 
als fronts d’actuació de la resta d’arxius 
de la XAC. 
I en aquest punt crec que cal tornar al 
principi i ser reivindicatius. Amb tots 
els seus defectes, crec que la Xarxa és 
un model d’èxit. Una bona pensada dels 

seus impulsors, que, avançant-se a un 
model territorial encara per a fer, van 
dotar la comarca d’un servei essencial 
per a les administracions i també per a 
la ciutadania. La titularitat de la Genera-
litat dota d’una ascendència que facilita 
les accions que s’emprenen, incorpora 
recursos tècnics compartits i facilita la 
difusió conjunta dels materials arxivís-
tics. Hem vist sovint la temptació de des-
muntar-la. Res més lluny del que creiem 
necessari. Som, en definitiva, una estruc-
tura d’estat (en llenguatge actual) indis-
cutible i consolidada. 
També sóc del parer que les accions dels 
arxius comarcals en els propers temps 
s’han de concentrar a donar suport i as-
sessorament al món local, més enllà de 
dipositar-hi els seus documents analò-
gics, és a dir, oferir cobertura en la gestió 
electrònica dels seus documents, en el 
compliment de la normativa de transpa-
rència i accés i en la preservació digital. 
Es detecta el perill d’una fractura digi-
tal en ajuntaments mitjans i petits (de 
menys de deu mil habitants, per enten-
dre’ns) i ens hi hem d’implicar. Crec, però, 
que només amb un lligam més estret amb 
la Generalitat això serà factible, incorpo-
rant a la XAC un peu que vagi més enllà 
del Departament de Cultura i ens situï en 
una desitjada transversalitat funcional i, 
per tant, també sota l’acció del departa-
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ment que dóna cobertura en els termes 
citats a l’Administració local. L’energia i la 
inquietud ja les posarem  nosaltres, i els 
recursos, que per força han de ser com-
partits amb altres administracions (amb 
bona voluntat i objectius comuns), han 
d’arribar pel seu propi pes. 
Salut!

Ordre del dia SESSIÓ 9/2016

• Presentació de l’evolució dels comptes 
en data de novembre de 2016
• Exposició de l’estat en què es troba l’Es-
tudi del mercat laboral i l’Observatori i es-
tabliment d’estratègies per a reorientar-lo
• Explicació de les accions dutes a terme 
en relació amb el Congrés d’Arxivística de 

Catalunya 2017, de Reus
• Projectes en curs de les vocalies de Tre-
ball, Publicacions, Serveis, Activitats, Rela-
cions Institucionals, Comunicació i Difusió 
• Explicació de les darreres reunions insti-
tucionals dutes a terme
• Acord per a l’adhesió al projecte Guerra 
Civil Open Data
• Acord per a demanar pressupost per a 

desenvolupar una auditoria interna, per 
tal d’explorar un pla d’expansió de l’AAC-GD

Moviments de socis

Altes: 4
Baixes: 8
Canvis de condició: 2

La junta informa

Fe d’errades a l’article de l’arxiu a l’arxiver del número 140
On deia:
“L’any 2001, mort aquest darrer, els historiadors mossèn Tomàs Vergés i la historiadora Núria 
Téllez, amb un equip de dos companys més, es van fer càrrec de l’arxiu, i en part continuaren la feina 
anterior, però introduint ja alguns criteris d’arxivística actuals”
Hauria de dir:
“L’any 1992, mort aquest darrer, els historiadors mossèn Tomàs Vergés primer i posteriorment, a partir 
de 1994, l’arxivera i historiadora Núria Téllez, amb un equip de dos companys més, es van fer càrrec de 
l’arxiu, i en part continuaren la feina anterior, però introduint ja alguns criteris d’arxivística actuals”

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.deslibloc.com/
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