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Editorial Sumari

Des de ja fa uns anys, s’ha anat ampliant el repte 
que suposen les noves tecnologies per a la nos-
tra professió. Les noves eines i recursos que ens 
ofereix la tecnologia han provocat nous estímuls i 
inquietuds, però per als professionals de l’arxivís-
tica, la gestió de documents i de la informació ha 
generat també un cert neguit per estar a l’alça-
da de les circumstàncies davant la dimensió del 
canvi de cultura organitzativa que suposa aquest 
tsunami digital que vivim.
Ens preguntem, quines competències pot assu-
mir una màquina i quines nosaltres? Amb quin 
equip de professionals ha de comptar un servei 
d’arxiu? Un arxiver, un informàtic, un enginyer, 

un especialista en màrqueting i comunicació, 
un en processos? Quin és el límit de les nostres 
competències? Hem de cercar complicitats amb 
altres agents implicats en aquest canvi? El que 
s’està fent palès és que els arxivers-gestors de 
documents no ho podem assumir tot, tant per 
la formació que tenim com per la càrrega de tre-
ball que això comporta. Hem de trobar l’equili-
bri entre el que som i el que se’ns demana que 
fem. Com ens readaptem professionalment a 
la societat actual, al món laboral? Què hem de 
canviar o millorar? Identificar les necessitats dels 
nostres usuaris, conèixer, per exemple, perquè 
les xarxes socials ens poden donar suport en els 
centres d’arxiu, tipificar els usuaris i les seves 
necessitats d’informació, el perfil de les cerques 
i saber relacionar la informació, sense oblidar-nos 
dels principis de la ciència arxivística.
Allò evident és que hi ha una gran quantitat d’ei-
nes i llenguatges informàtics que ens ofereixen 
les noves tecnologies de la informació i que les 
hem de conèixer i incorporar a l’arxivística i la 
gestió documental, amb l’objectiu d’afrontar els 
reptes actuals i poder donar resposta als poten-
cials usuaris dels nostres serveis.
En un altre ordre de coses, si tenim en compte 
l’escassa presència del nostre sector professio-

nal en l’empresa privada i la situació de profun-
des restriccions econòmiques a l’Administració 
pública, les perspectives laborals dels arxivers-
gestors de documents s’han de reorientar cap 
a l’empresa privada. En aquest sentit, un camp 
per explorar és el gran nombre d’empreses de 
serveis externs i consultories que treballen per 
al sector públic i privat donant suport a tasques 
de circuits documentals, gestió de documents, 
implantació de processos, etc. Per què no tenen 
cap arxiver a la seva plantilla? Què els podem 
oferir des del nostre sector professional? Si no 
ho hem fet encara, potser hauríem de començar 
a reflexionar sobre aquestes possibles sortides 
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El programa Tecnoesfera de l’emissora Ràdio Barce-
lona va convidar l’AAC a participar en una tertúlia ra-
diofònica el passat 5 de març per parlar d’arxius, do-
cumentació i noves tecnologies. En el debat, amb el 
títol “Arxiu i documentació, tecnologia implicada”, van 
participar Lluís Codina (UPF), Mela Dàvila (MACBA), 
Miquel Termens (UB) i en representació de l’AAC el 
seu president, Joan Antoni Jiménez.
Al llarg del debat es van posar de manifest els reptes 
i desafiaments que plantegen les noves tecnologies 
a la feina duta a terme per arxivers i documentalis-
tes, així com les respostes que s’estan donant des 
dels diferents col·lectius professionals implicats.

Entre les conclusions sobresurt principalment la ne-
cessitat d’adaptar-se a aquest entorn tan canviant de 
les tecnologies, on el que avui dia és novetat quasi 
futurista, demà és antiquat, i des del punt de vista 
professional, la necessitat de fer arribar el missatge 
que els sistemes de gestió de documents aporten 
un valor afegit en termes d’eficiència i qualitat a les 
organitzacions.
Per obtenir més informació, podeu accedir a la pàgi-
na web del programa, des d’on es pot descarregar la 
tertúlia radiofònica:
http://www.inicommedia.com/Tecno-Esfera/
podcast/?p=home
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laborals i d’altres per adaptar-nos a aquest entorn 
de profunda crisi econòmica.
Amb aquest objectiu, hem de ser capaços de 
traslladar el missatge d’eficiència i eficàcia que 
comporta la implantació dels sistemes de gestió 
de documents a l’empresa privada i estar prepa-
rats per assumir el desafiament que suposa ser 
present al sector privat.
En aquesta nova edició, el XIII Congrés d’Arxivísti-
ca de Catalunya, que enguany se celebra a Lloret 

de Mar, ha programat un seguit de presentaci-
ons per poder conèixer, de primera mà i per part 
de diferents experts, quines són aquestes noves 
eines, els nous models, així com els recursos i 
continguts per tirar endavant la nostra professió 
tant en l’àmbit públic com en el món privat.

L’AAC a la ràdio
__

Acompanyats per un temps sorprenentment es-
plèndid, la ciutat universitària valona de Lovaina la 
Nova fou la població on durant els dies 24 i 25 de 
març de 2011 es van aplegar un total de 207 profes-
sionals i estudiants internacionals (Bèlgica, França, 
Suïssa, Catalunya, Canadà, Algèria, Etiòpia, Mali, 
Burundi i Senegal) per assistir a les XI Jornades 
d’Arxius, organitzades novament pel Servei d’Arxiu 
de la Universitat Catòlica de Lovaina (UCL) i sota la 
direcció de l’arxiver Paul Servais i el seu equip.
La desmaterialització dels arxius, les seves impli-
cacions pròpiament arxivístiques, l’evolució de les 

competències de la professió i de l’organització de 
l’arxiu són aspectes que van posar sobre la taula els 
tretze conferenciants que participaren en aquesta 
edició, que portava per títol “La dématérialisation 
des archives et métiers de l’archiviste. Les chantiers 
du numérique” i que tingué lloc a la sala principal de 
l’edifici anomenat Les Halles, on s’ubiquen tots els 
serveis centrals de la Universitat. Al llarg d’aquests 
dos dies hi hagué el marc idoni per aprofundir en 
la reflexió, especialment en el marc dels diferents 
projectes de recerca internacionals, i compartir re-
sultats i experiències.
Per destacar alguns ponents, podem citar Luciana 
Duranti, professora a la Universitat de British Co-
lumbia; Françoise Banat-Berger, directora dels Ar-
xius de França; Sabine Mas, professora adjunta a 
l’Escola de Biblioteconomia i Sistemes d’Informa-
ció de la Universitat de Montréal; Olivier Buisson i 
Marie-Luce Viaud, investigadors de l’Institut Nacio-
nal Audiovisual de París, i Bruno Delmas, professor 
a l’Escola Nacional de Chartres de París. 
Les actes de les jornades es publicaran a la col-
lecció “Publicacions de l’Arxiu de la Universitat 
Catòlica de Lovaina” i segons la directora adjunta, 
Françoise Mirguet, sortiran a la llum d’aquí a un any, 
quan s’aproximi la celebració de les XII Jornades 
d’Arxius.
Per obtenir més informació, podeu consultar el web 
http://www.uclouvain.be/archives.html.

Celebrades les XI 
Jornades d’Arxivers
a la Universitat 
Catòlica de Lovaina 
(UCL)
__

Núria Cañellas Terradellas
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El passat 20 de gener de 2011 tingué lloc al Disseny 
Hub Barcelona, una taula rodona amb el títol Memò-
ria Impossible? Arxivar disseny en l’era digital, amb 
motiu de la inauguració del DHUBdoc Centre de do-
cumentació. El DHUB és el paraigües dels fons pa-
trimonials de museus existents –Museu de les Arts 
Decoratives, Museu Tèxtil i d’Indumentària i Gabinet 
de les Arts Gràfiques– i pretén observar el passat i 
el present del món del disseny amb l’objectiu d’es-
timular-ne la recerca i promoure’n l’activitat, tot col-
laborant amb l’entorn empresarial. 
Hi participaren creadors de disseny preocupats per 
la preservació de la seva obra, així com arxivers i 
bibliotecaris, que van centrar el debat en si és pos-
sible arxivar disseny d’una manera efectiva, què cal 
conservar, què passa amb la memòria del procés de 
creació (prototipus, esborranys, etc.) i com es pot 
preservar el patrimoni i gestionar els canvis tecnolò-
gics constants en l’era electrònica de la informació i 
del coneixement.
Van ser presents a la taula rodona Miquel Térmens, 
coordinador del màster de Gestió de Continguts Di-
gitals de la UB-UPF; Abel de Benito, soci fundador 
de 2creativo.net; Albert Sierra i Jordi Serchs, en re-

presentació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-
cuments de Catalunya. Altres professionals del món 
del disseny i de la gestió documental formaven la fila 
zero, i van participar activament en el debat, que va 
ser moderat per Karma Peiró, periodista digital del 
3cat24, la web de notícies de TV3 i Catalunya Ràdio.
Més enllà del debat en si, la taula rodona va posar 
de manifest l’interès creixent del món dels museus 
per recollir documentació entorn de les seves es-
pecialitats i fins i tot fons documentals procedents 
d’empreses o institucions, fet que planteja el rol que 
l’arxiver hauria de tenir dins les institucions museísti-
ques per poder fer una gestió correcta del patrimoni 
documental.

Memòria impossible? 
Arxivar disseny en 
l’era digital
__

Jordi Serchs Serra

Conservació 
d’enquadernacions
__

Berta Blasi
Diplomada en Conservació i 
Restauració, especialitat de 
Document Gràfic

Pautes de conservació / fongs i lepismes

Des de l’aparició de l’escriptura sobre pedra, papir, 
pergamí i pell, l’home ha intentat conservar deter-
minada informació agrupada en tauletes, rotlles i lli-
bres. El terme llibre engloba una immensa varietat 
de formes i continguts que han anat evolucionant al 
llarg de la història.
Les seves deterioracions sempre van lligades a l’es-
tructura, els materials, la perícia de l’enquadernador 
i la manipulació i el pas del temps. Malauradament, 
com més recents són els llibres pitjor acostumen a 
ser els materials en què es fan i en pitjor estat ens 
arriben.
Podem definir quatre factors de deterioració del pa-
trimoni documental:

1. Els biològics: infringits per microorganismes, 
insectes i animals.
2. Els químics: deguts a la composició intrínse-
ca i també als factors ambientals.
3. Els mecànics: provocats majoritàriament per 
la mala manipulació.
4. Els catastròfics: que engloben els tres as-
pectes anteriors.

Els tres primers factors poden controlar-se duent a 
terme un seguiment periòdic sobre el fons docu-
mental; el quart no pot controlar-se, però se’n pot 
fer un pla de prevenció i emergència.

Conservació preventiva
La conservació preventiva manipula les condicions 
ambientals amb la finalitat d’aconseguir un medi 
on els factors d’alteració estiguin controlats i es 
desacceleri la deterioració. En el cas de les enqua-

dernacions els paràmetres són els típics de tot fons 
documental:

1. Entre 18ºC i 20ºC de temperatura
2. Entre 50% i 60% d’humitat relativa
3. 50 lux o llum puntual en el moment d’accedir 
a la documentació

Netejar en profunditat els dipòsits, afavorir la cir-
culació de l’aire i realitzar-hi controls biològics ens 
permetrà anticipar-nos a les crisis. Si es disposa de 
temps es pot netejar en sec cada volum passant 
una paletina seca pels plans, el llom i els talls del 
llibre i, si escau, pàgina per pàgina. Sempre s’han 
d’utilitzar guants i s’ha de dur a terme amb una cura 
extrema.
Actualment i com a norma general, els llibres s’em-
magatzemen en posició vertical amb el llom a la 
part exterior de la prestatgeria i a partir dels 10 cm 
per sobre del terra. Els llibres no s’han de forçar o 
prémer en un mateix prestatge, però s’ha de procu-
rar omplir la prestatgeria per tal que els llibres no es 
deformin. Podrien ser-ne excepcions aquells llibres 
creats amb celles molt grans que provoquin tensió 
sobre la tripa (els fulls de dintre), els que continguin 
motius decoratius clarament perillosos, els realit-
zats amb materials no habituals, etc. Aquests llibres 
podrien ser susceptibles d’ésser emmagatzemats 
en capses de conservació fetes a mida, tot i que 
no és una opció que s’hagi de prendre de manera 
generalitzada: un element dins una capsa requereix 
més manipulació i en el cas de patir una alteració és 
més difícil de detectar.
Les etiquetes de les signatures són un dels inter-



rogants en arxius i biblioteques. Signatures super-
posades, de mides i colors diferents, adherides a 
lloms i plans, enganxades amb celo o d’un aspecte 
groguenc no tenen cap pauta per retirar-les ja que 
es pot fer amb infinitat de dissolvents que poden 
malmetre l’enquadernació. Sí que hi ha recomana-
cions quant a la col·locació de noves signatures: 
paper de cotó 100% lliure d’àcid i amb reserva alca-
lina, resistent al pas del temps, amb un adhesiu no 
termofusible i reversible. Es venen en format d’eti-
queta, però com a alternativa es poden usar tires 
de paper autoadhesiu reversible no termofusible 
de conservació que es venen enrotllades. També 
es pot optar pel sistema menys pràctic d’etiquetes 
penjants lligades amb cordill.

Criteris bàsics de restauració
Generalment es pren la decisió de restaurar quan 
l’estat de la peça és crític i no en garanteix la pre-
servació. Aquesta decisió sovint ve forçada quan 
els factors consulta, manipulació, exposició i digita-
lització n’amenacen l’estat.
Abans de restaurar s’han de formular unes pregun-
tes bàsiques que poden convertir-se en un diàleg 
entre restaurador i arxiver: què es pretén amb la 
intervenció? L’enquadernació té característiques re-
llevants per tenir en compte? S’han de conservar 
els antics codis de classificació, procedència...? Al-
guna de les degradacions corroboren un fet passat i 
per tant cal conservar-les? Quin ús tindrà el llibre un 
cop restaurat? On i com es guardarà?
A l’hora de dur a terme la restauració s’ha de tenir 
en compte el següent:

1. Que el restaurador apliqui un criteri respectu-
ós amb la peça que permeti conservar el màxim 
d’evidències històriques seguint el criteri de 
mínima intervenció sempre que sigui possible. 
Sota cap concepte s’admetran intervencions 
que posin en dubte la integritat i autenticitat de 
les peces.

2. Que durant el procés s’usin sempre materi-
als reversibles i de conservació que assegurin 
la resistència provada al pas del temps.
3. Que es documenti visualment (fotografies, 
vídeos, dibuixos...) i per escrit tota la interven-
ció i que se n’elabori una memòria o informe 
final que s’entregui a l’arxiver.

Sentit comú
Finalment, per tenir un fons en bones condicions, 
només cal afegir les normes bàsiques de consulta 
i manipulació que pauta el Manual de bones pràc-
tiques i principis de manipulació dels documents 
de biblioteques i arxius publicat per la Biblioteca de 
Catalunya i que es pot consultar en accés obert a 
https://botiga.bnc.cat/publicacions/Maqueta%20
final.pdf: no menjar, beure o fumar, no utilitzar ni 
bolígrafs ni tintes prop dels llibres, no escriure so-
bre els llibres, no tocar text ni imatges...
I, sempre, en cas de dubte, consultar un expert.
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Llom esquinçat a causa de la mala manipulació (fotografia 
Berta Blasi), 2010

Exemple d’enquadernació perjudicial per a l’obra 
(fotografia Berta Blasi), 2010.



Mariano Garcia
Ruipérez
Arxiver Municipal
de Toledo
__

Com he esdevingut 
arxiver?

Des de molt petit em vaig sentir atret per la litera-
tura, en particular per les biografies i per la novel·la 
històrica. A casa no hi havia llibres, els meus pares 
no sabien llegir ni escriure, però tenia al meu abast 
la biblioteca particular del nostre veí, el practicant 
del meu poble, plena de llibres juvenils que els seus 
fills, ja grans, no llegien. 
En acabar el batxillerat, vaig tenir clar que volia estu-
diar història. Encara recordo la cara que va posar el 
meu pare, obrer de la construcció que anava i torna-
va tots els dies de Madrid en un autobús amb altres 
treballadors, quan li vaig dir que volia estudiar una 
carrera universitària, la d’Història, amb molt poques 
sortides professionals. Però ell, i la meva mare, 
sempre van donar suport a les meves decisions. 
Vaig estudiar la llicenciatura d’Història, en l’especia-
litat d’Història Moderna, a les tardes, entre els anys 
1977 i 1982, a la Facultat de Geografia i Història de 
la Universitat Complutense de Madrid. Van ser anys 
apassionants en tots els sentits. Sobrevivia econò-
micament gràcies a la feina en una empresa de ne-
teja al matí. Era el noi de l’aspiradora.
Després de llicenciar-me, davant les migrades ex-
pectatives laborals que tenia, vaig decidir fer la me-
mòria de llicenciatura sobre la Real Compañía de 
Comercio y Fábricas de Toledo, una companyia que 
va néixer a Toledo l’any 1748. Va ser llavors, després 
de tornar del servei militar, quan vaig començar a 
investigar en els arxius toledans, especialment al 
Municipal i a l’Arxiu Històric Provincial de Toledo. El 
mes de maig de 1985 vaig defensar la tesina, que 
poc després va publicar la Caixa d’Estalvis de Tole-
do, avui desapareguda.
Les meves investigacions a l’Arxiu Municipal de To-
ledo, entre 1983 i 1984, amb el maneig de docu-
ments originals del segle XVIII, van ser per a mi una 
autèntica revelació. Tenia entre les meves mans 
documents únics que ningú no havia llegit des que 
foren produïts, o això creia jo. Obrir cadascuna de 

les capses per a mi era un descobriment continu 
de gran emoció. Això m’agradava, em divertia i, a 
més a més, n’aprenia. L’ambient d’aquest arxiu era 
bo i més encara el de l’Arxiu Històric Provincial, diri-
git llavors per Rosario García Asser. Mentre mirava 
gruixuts volums de protocols notarials buscant do-
cuments sobre aquesta Real Compañía, sentia riu-
re la directora. Era un riure molt característic. Vaig 
percebre que el treball d’arxiver no devia ser dolent 
perquè contínuament aprenies i descobries coses, i 
a més la gent era feliç, o això em semblava. 
Però jo no tenia feina. Vivia a Madrid, al meu vell pis 
d’estudiant situat en una corrala del popular barri de 
Lavapiés. Llavors, i per tal d’avançar en les meves 
investigacions sobre la Compañía, vaig començar a 
visitar l’Arxiu Històric Nacional (AHN), i sense que 
ningú no m’orientés vaig començar a fer un buidat-
ge dels llibres de matrícula de la Sala de Gobierno 
del Consejo de Castilla per buscar-hi expedients 
relacionats amb la província de Toledo. Vaig tenir 
molta sort. Al capdavant de la Sección de Consejo 
hi havia la doctora Vicenta Cortés Alonso. Pujava so-
vint al seu despatx per fer-li preguntes i sempre em 
va atendre amb cortesia.
Per un atzar afortunat, vaig ser contractat per l’ajun-
tament del meu poble, Noblejas, a la província de 
Toledo, per organitzar l’arxiu municipal. Llavors era 
l’únic llicenciat en Història del municipi. I en això 
es van basar per seleccionar-me. Entre setembre 
de 1986 i abril de 1987 vaig organitzar, amb l’ajut 
d’un altre noblejano, aquest arxiu municipal. I hi 
vaig aprendre molt. Els quadres de classificació del 
Grup de Madrid em van ser de gran utilitat. 
Un dia, en acabar el contracte, i de tornada de 
Madrid, li vaig comentar a Vicenta Cortés, al seu 
despatx de l’AHN, el que havia fet a l’arxiu del meu 
poble. Ella em va convidar a escriure un text breu 
sobre la meva experiència que es va publicar al Bo-
letín de ANABAD. També Vicenta em va aconseguir 

Els arxivers fora de Catalunya



Cap a finals dels anys noranta, l’Institut dels Ger-
mans Maristes de Catalunya iniciava el projecte 
d’implementació d’un sistema de gestió de docu-
ments, mitjançant el qual pretenia estructurar els 
arxius i biblioteques de Maristes a escala de Cata-
lunya. Arran d’aquest projecte ens vam conèixer la 
Montse, el Robert i el Josep. A continuació us fem 
cinc cèntims de la nostra experiència vinculada a 
aquest projecte. 
El projecte de disseny i implementació d’un siste-
ma de gestió de documents per a Maristes Cata-
lunya va ser encarregat a la consultoria Soluziona. 
Al Departament de Gestió Documental d’aquesta 
empresa hi treballava la Montse Sánchez, a qui és 
designà com a cap del projecte per a Maristes Ca-
talunya, després d’haver treballat en projectes de 
gestió documental com el de l’Autoritat Portuària 
de Barcelona, la Vanguardia i el Mundo Deportivo, 
entre altres. 
La Montse i el seu equip van afrontar el repte de 
crear des de zero un sistema de gestió documen-
tal per organitzar el gran volum de documentació 
d’arxiu i diversos fons bibliogràfics dels Germans 
Maristes de Catalunya. 
Per dur-lo a terme es va fer una auditoria documen-
tal, es van establir els diferents nivells d’arxiu: ofi-
cina, central (Barcelona) i històric (Monestir de les 
Avellanes), es va definir el quadre de classificació, 
es va escollir un programa informàtic de gestió d’ar-

xius, Documentum, i es va adaptar a les necessitats 
del projecte amb el nom Archivum, es van definir 
els diferents procediments d’implementació, etc.
En el procés d’implementació del projecte, la Mont-
se va acceptar la proposta de responsabilitzar-se de 
la gestió del nou sistema de gestió documental. A 
més, l’èxit inicial del projecte d’arxiu per a la provín-
cia marista de Catalunya va fer que ben aviat s’ex-
portés a l’Arxiu General Marista a Roma i a altres 
arxius provincials. 
A partir d’aquí la Montse s’ha ocupat de coordinar el 
servei i de gestionar l’Arxiu Central, situat a Barce-
lona, així com de continuar desenvolupant els diver-
sos arxius d’oficina. L’estiu del 2006 el Robert Porta 
va entrar a formar part de l’equip com a responsa-
ble de l’Arxiu Històric Marista, situat al Monestir de 
les Avellanes (Noguera). Prèviament havia treballat 
com a becari al Servei de Documentació i Arxiu de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
L’Arxiu Històric de Maristes es troba dintre de l’Arxiu 
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, el motiu 
és que aquest arxiu ja contenia documentació his-
tòrica marista, juntament amb una part del fons de 
l’antic arxiu dels canonges premonstratesos de Be-
llpuig. A més, els arxius i biblioteques del Mones-
tir de les Avellanes són el centre dinamitzador de 
l’activitat cultural desenvolupada des del Monestir. 
Les principals tasques encomanades al Robert eren 
la gestió de les transferències des de l’arxiu cen-

una beca del Centre d’Informació Documental d’Ar-
xius (CIDA) per treballar, entre abril i setembre de 
1987, a la seva secció de l’AHN. Crec que vaig ser 
el seu últim becari, perquè poc temps després es 
va jubilar. Amb Vicenta Cortés vaig aprendre molt 
sobre com fer les coses. Llavors era presidenta 
d’ANABAD, i m’informava sobre la correspondència 
i els esdeveniments que considerava que em podi-
en ser d’utilitat. 
Després d’aconseguir una beca d’ANABAD, també 
gràcies a la seva mediació, per descriure documents 
relacionats amb el País Basc, finançada per IRARGI, 
vaig fer la primera oposició per a una plaça a l’Arxiu 
Municipal de Talavera de la Reina, l’altra gran ciutat 
de la província de Toledo. En el tribunal hi havia l’ar-
xivera que sempre reia.
El 2 de maig de 1988 vaig prendre possessió com 
a administratiu-arxiver de l’Ajuntament de Talavera. 
És a dir, treballava com a arxiver i cobrava com a 
administratiu. Tres anys més tard, el 16 de desem-
bre de 1991, em van nomenar arxiver municipal de 
Toledo després de superar un nou procés selectiu. 
Tornava com a arxiver al centre on va començar tot. 
I era feliç. I ho continuo sent, tot i que hagin passat 
gairebé vint anys. Han canviat moltes coses des de 
llavors. L’arxiu que vaig rebre té molt poc a veure 
amb l’actual, tant pel que fa al volum (el nombre 

d’arxivadors conservats s’ha multiplicat per tres 
durant aquest temps), com a les instal·lacions, els 
pressupostos i el reconeixement dins l’organitza-
ció municipal. Tot i així, tenim la mateixa plantilla, 
quatre persones (arxiver, ajudant d’arxiu, subaltern i 
ordenança). I sí, resta moltíssim per fer, i no només 
pel que ens ve a sobre, sinó també per tot el que 
hem rebut. Toledo, com moltes altres poblacions 
espanyoles, té un patrimoni documental excepci-
onal, especialment produït durant l’edat mitjana i 
l’edat moderna. Però els fronts que tenim oberts 
no es limiten a l’organització i descripció d’aquests 
documents. El més important és aconseguir una 
presència més gran dins de l’àmbit cultural de la 
ciutat, gràcies a les publicacions, a la revista Archi-
vo Secreto o al mateix web, i aconseguir un millor 
servei. 
Sí, sóc arxiver, per la conjunció de diversos motius: 
les meves lectures juvenils, els consells d’una dona 
que fou presidenta d’ANABAD, la manera d’enten-
dre la vida d’una arxivera que sempre reia, i continua 
rient; el meu desig d’aprendre, de voler viatjar en el 
temps i en l’espai sense moure’m, de la sort...

Montserrat Sánchez 
Sánchez
Robert Porta Roigé
Josep Sansalvador 
Castellet
__

Responsables del 
Servei d’Arxiu 
i Biblioteca de 
Maristes Catalunya

De l’arxiu a l’arxiver 
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tral, el tractament documental de la documentació 
històrica, la gestió de les consultes, la gestió de la 
biblioteca, la coordinació de projectes d’arxiu amb 
la Montse, etc. Progressivament també ha anat col-
laborant en l’organització d’activitats culturals i en el 
disseny i la gestió del Portal Web del Monestir, que 
inclou el web de l’Arxiu del Monestir i de l’Arxiu Ga-
vín. Un dels reptes inicials amb què es va trobar va 
ser el d’organitzar el fons de la Vicepostuladora Ma-
rista, procedent de l’Arxiu General de Roma i que 
ara forma part de l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de 
les Avellanes.
A totes aquestes tasques cal sumar-hi l’arribada de 
l’Arxiu Gavín al Monestir de les Avellanes. Aquest ar-
xiu es troba situat des del 2008 en l’edifici de l’antiga 
fusteria del Monestir, que es va rehabilitar. L’arxiu 
passaria a formar part del Servei d’Arxiu i Biblioteca 
de Maristes Catalunya. Per gestionar la nova seu de 
l’Arxiu Gavín es va afegir a l’equip en Josep Sansalva-
dor, que professionalment procedia de l’àmbit de les 
arts gràfiques, per bé que feia més de vint-i-cinc anys 
que col·laborava amb l’Arxiu Gavín com a responsa-
ble de l’organització dels fons fotogràfics. 

Aquest equip de persones som avui en dia els res-
ponsables del Servei d’Arxiu i Biblioteca de Maris-
tes Catalunya. Treballem, però, en espais i en punts 
del territori diferents, ja que les activitats desen-
volupades per Maristes es distribueixen arreu del 
territori català. És per això que sovint ens hem de 
traslladar, per exemple en el cas de la Montse als 
arxius d’oficina. A tot això hi hem de sumar algunes 
sortides a arxius maristes de fora de Catalunya. Un 
dels elements importants per coordinar el servei ha 
estat l’aprofitament de les noves tecnologies de la 
informació, ja que ens permeten estar en contacte 
constant, tant per dissenyar i coordinar projectes 
concrets, com per fer la nostra feina diària. 
Finalment, volem dir que considerem que la creació 
d’un Servei de Gestió Documental dintre de l’Insti-
tut dels Germans Maristes de Catalunya ha signifi-
cat una millora en la gestió de la documentació ad-
ministrativa que generen les obres maristes i també 
en la preservació i difusió de la documentació amb 
valor patrimonial, generada al llarg dels més de cent 
anys d’existència dels Maristes a Catalunya. 

Tarifes professionals 2011
Transcripcions paleogràfiques (pàgines de 30 línies i 70 espais) 39 ! 
Traduccions del llatí (pàgines de 30 línies i 70 espais) 39 !
Conferències, cursos, seminaris i congressos
Ponències amb text 480 !
Conferències 265 !
Participacions en taules rodones 170 !
Sessions de formació general 98 !
Sessió de formació especialitzada (fins a 30 h) 145 !
Coordinació de curs especialitzat (fins a 30 h) 545 !
Assessorament i informes
Assessorament 39 !/h
Informe tècnic 39 !/h
Exposicions
Per textos d’exposicions (pàgines mecanografiades a dos espais per a plafons o catàlegs) 39 !/pàgina 
Selecció de peces o documentació gràfica 31 !/pàgina
Exercici lliure de la professió
Sou mínim, sense aplicar les retencions 2.725 ! 
Treballs esporàdics 32 !/h

Sala Treball i consulta de l’Arxiu del Monestir de Bellpuig 
de les Avellanes

Montse, Robert i Josep. Servei d’Arxius i Biblioteca 
Maristes Catalunya



HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Maria FUNÉS 
Dilluns i dijous: de 15 a 19 h 
Dimarts, dimecres i divendres: 
de 9 a 15 h

President:
Joan Antoni JIMÉNEZ,
jjimenez@catsalut.cat 
Vicepresidenta:
Patrícia LLOVERAS,
patricia.lloveras@gencat.cat
Vocal de Secretaria:
Albert VILLARÓ,
albert.villaro@mac.com
Vocal de Tresoreria:
Ana PAZOS,
pazosfernandez@hotmail.com
Vocal de Relacions Internacionals: 
Joan BOADAS,
jboadas@ajgirona.cat
Vocal de Recerca i Noves Tecnologies: 
Miquel SERRA,
miquel.serra@udg.edu 
Vocal de Treball i Estatus
Professional:
Josep CONEJO,
jcmuntada@gmail.com
Vocal de Formació i Activitats:
Carme GARCÍA,
carmegarciaf@gmail.com
Vocal de Relacions Institucionals:
Marc TAXONERA,
biblioteca@bibliotecademontserrat.net
Vocal de Projecció Professional i 
Difusió: 
Coia ESCODA,
coia.escoda@porttarragona.cat
Vocal de Publicacions: 
M. Luz RETUERTA,
luz.retuerta@gmail.com

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

La Junta informa

Acords de Junta

Sessió 1/2011, de gener
Es van aprovar els acords següents:

per tal de poder revisar la convocatòria de la plaça 
d’arxiver municipal.

-
pament de la nostra professió.

Sessió  2/2011, de 18 de febrer
Es van aprovar els acords següents:

expressant la nostra disconformitat amb la valoració 
dels mèrits de formació dels últims concursos de 
provisió de places del Departament de Cultura.

Sessió 3/2011, 21 de març
Es van aprovar els acords següents:

Sindicals que es farà a finals del mes de novembre 
vinent.

per al XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya.

Moviments de socis
Altes
Socis numeraris: Crisant TENGO VALDEORIOLA. 

Socis estudiants: Eduard BRUNET VICENTE, Anna FER-
NÁNDEZ GÓMEZ, Marta FONTANET AMBRÓS, David HERAS 
SÁEZ, Sulvia OUGO TORREA, Anna PASCUAL BOSSER, Héc-
tor SÁNCHEZ GARCÍA, Carolina SERRA DE LA MORA i José 
Maria VALERA PIBERNAT. 
Socis adherits: Lorena ÁLVAREZ GRIÑÓ, Marc CAS-
TRO SÁNCHEZ, Carles DOMÉNECH FELIU i Núria MATUTE 
JUÁREZ.
Socis institucionals: Biblioteca de la Filmoteca de 
Catalunya. Institut Català de les Indústries Culturals 
i Club Natació Sabadell. 

Baixes
Socis numeraris: Montserrat COMAS GÜELL, Olga DU-
QUE BAENA,Teresa IBARS, CAQUI ILLERA, M. Rosa LLO-
VERAS MORENO, Trini PRUNERA PARDELL, Isidro PRADES, 
Montse SALAZAR ESPOT, Manel SALICRÚ I Lluis ÚBEDA 
QUERAT.
Socis adherits: Ramon FONT PRAT i Sívia PADRÓS COSTA. 
Socis institucionals: Archivo Regional de la Comuni-
dad de Madrid i Ever Team Spain. 

Canvi de condició
D’estudiants a numeraris: Scherezade BERMEJO BARBA.
D’adherits a estudiants: Natàlia FERNÁNDEZ GARCIA.
De numeraris a adherits: Dolors NIETO SABATER. 
D’adherits a numeraris: Carmen Clara MUNTÉ VAN 
ENKHUIZEN.

Estadístiques del web de l’AAC

Esmena d’errades: Robert Porta 
i Roigé no va causar baixa a l’As-
sociació, tal com es recull al But-
lletí número 98 per una confusió 
produïda pel fet que aquest soci 
va gestionar l’alta i baixa d’altres 
associats. Demanem disculpes 
per aquesta errada.


