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LA IMATGE 
DE L’ARXIVER I 
L’ARXIU MUNICIPAL 
EN LA SOCIETAT
3r LABORATORI D’ARXIUS MUNICIPALS

L’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Associació d’Arxivers de Catalunya i l’Oficina de Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona organitzen el 3r Laboratori d’Arxius Municipals. Aquest tercer labo-
ratori vol continuar essent un espai de trobada on l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió
dels arxivers municipals contribueixin a l’avenç de l’acció dels mateixos arxius municipals.

La jornada s’iniciarà amb la presentació dels resultats d’una enquesta sobre La imatge dels arxius municipals
catalans. És evident que en aquests darrers vint anys els arxius municipals, de la mà dels seus professionals, han expe-
rimentat un canvi significatiu. Tanmateix, creiem indispensable copsar quin és el coneixement i la imatge que té la socie-
tat dels arxius municipals en l’actualitat. Només d’aquesta manera serà possible avançar i anar més enllà de la
percepció que tenen els arxivers de si mateixos.

A continuació, es formaran dos tallers en els quals els assistents treballaran en grup simultàniament.

• El primer taller tractarà sobre Les accions de l’arxiver municipal i el reconeixement del seu paper en la
societat. En els darrers anys els arxivers municipals han desenvolupat estratègies i accions encaminades a potenciar els
serveis de l’arxiu municipal amb l’objectiu de ser presents en la societat. Aquestes accions han estat reeixides? S’ha arri-
bat al conjunt de la societat? L’arxiu municipal és un servei "interioritzat" per la societat o encara manca força terreny per
recórrer? Cal potenciar polítiques de màrqueting i publicitat adreçades a la societat? Quins reptes té plantejats l’arxiver
municipal del segle XXI en relació amb la seva imatge externa?

• El segon taller analitzarà Les accions de l’arxiver municipal i el reconeixement del seu paper en el si de
l’administració. De la mateixa manera, els arxivers municipals han definit i han explicat els seus serveis envers l’admi-
nistració municipal. Però en quin punt es troba el reconeixement de l’arxiver i l’arxiu municipal en relació amb l’adminis-
tració que serveix? Cal avançar en l’elaboració de plans de qualitat i cartes de serveis per ser més transparents i propers
a la mateixa administració i a la societat? Som en el moment adequat de plantejar-nos aquestes eines? Quins reptes té
plantejats l’arxiver municipal del segle XXI en relació amb la seva imatge interna?

A la tarda, una taula rodona tractarà sobre Quina imatge té la societat dels arxivers i dels arxius munici-
pals en l’actualitat?. És evident que el col·lectiu d’arxivers té una imatge pròpia de la professió que exerceix. Tanma-
teix, cal conèixer quina imatge dels arxivers i dels arxius municipals té formada la societat. L’anàlisi i el debat per part de
diferents sectors de la societat han de contribuir a definir una imatge que connecti i s’integri en la societat actual.

En acabar la jornada es llegiran les conclusions.

9 h Recollida de la documentació

9.30 h Presentació de la Jornada
a càrrec dels representants de 
l’Ajuntament de Barcelona, Diputació
de Barcelona i l’Associació d’Arxivers
de Catalunya.

10 h Presentació dels resultats de
l’enquesta: La imatge dels arxius
municipals catalans, a càrrec 
d’Artimetria.

11 h Pausa i cafè

11.30 - 13.30 h Tallers
• Les accions de l’arxiver municipal i el

reconeixement del seu paper en la
societat. Portaveu: Antoni Tarrés (Arxiu
Municipal de Barcelona).

• Les accions de l’arxiver municipal i el
reconeixement del seu paper en el si de
l’administració. Portaveu: Manuel Luen-
go (Arxiu Municipal de Viladecans).

16 h Taula rodona
Quina imatge té la societat dels 
arxivers i dels arxius municipals 
en l’actualitat? 
Moderador: Josep Barris 
(Arxiu Municipal de Roses).
Participants: Persones representatives
de diversos sectors de la societat.

18.30 h Conclusions i cloenda
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Organitza:

26 de febrer de 2004
Pati Manning
Montalegre, 7. 08001 Barcelona

Informació i inscripcions: 
Associació d’Arxivers de Catalunya
Rocafort, 242 bis, 3r. 08029 Barcelona
Tel. i Fax: 93 419 89 55
a/e: arxivers@upcnet.es 

La inscripció és gratuïta. 
En el moment de formalitzar la inscripció caldrà triar el taller 
en el qual es vulgui participar. 

Termini d’inscripció: 13 de febrer
Les places són limitades
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