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L’Ajuntament de Granollers, l’any 1992, a través de l’Arxiu - Hemeroteca Josep Móra, 
va començar la microfilmació del fons de premsa; més endavant es va digitalitzar tota 
la premsa d’abans de la Guerra Civil per tal de garantir la conservació dels originals. 
Actualment hi ha més de 89 capçaleres de premsa des de 1882 fins el 1990. 
 
Més endavant, l’any 2.000, s’inicia la digitalització del fons fotogràfic de l’arxiu 
d’imatges, estretament vinculada a la gestió integral dels diferents fons i col·leccions. 
Hi ha més de 30.000 imatges digitalitzades. 
 
L’any 2005, es planteja per primera vegada la digitalització de documents d’arxiu amb 
una doble finalitat : la preservació de l’original +  l’accessibilitat a través d’internet per 
fomentar i facilitar l’accés a documents d’arxiu. 
Es trien els llibres d’actes del Ple Municipal del període 1842-1995, 85 llibres, 20.750 
pàgines escrites,  ja que són un dels tipus de documents més consultats a l’Arxiu 
Municipal per tota mena d’usuaris, ja siguin investigadors, estudiants, públic en 
general, i també  personal dels diferents serveis municipals. Les consultes dels llibres 
d’actes, acostuma a ser lenta i de vegades ferragosa especialment per l’estat de 
conservació de les tintes i del paper, aquest estat, tampoc fa recomanable la 
reproducció mitjançant fotocòpies ja que la llum de les màquines degrada els originals. 
El producte resultant són fitxers PDF en 1 DVD consultable per data de les sessions, i 
per la part mecanografiada, també,  mitjançant un cercador tipus OCR.  
La digitalització va costar diners, 10.635,62 € carregats a una partida d’inversions, i 
també feina, ja que es van haver de datar totes les sessions per tal que aquest fos el 
criteri per fer la recerca posterior en els documents manuscrits. 
 
L’accessibilitat a través d’internet ens la vam plantejar com el pas natural de la 
digitalització cap a l’accés als documents d’arxiu per part d’un ampli conjunt de la 
ciutadania, des de qualsevol ordinador del món, facilitant-ne la lectura i la reproducció. 
 
L’any 2006, s’adjudica la compra d’un software que ha de permetre la consulta dels 
documents digitalitzats a través de la pàgina web municipal www.granollers.cat. 
Aquesta segona fase s’impulsa amb la col·laboració del Servei de Sistemes 
d’Informació i el Gabinet de Premsa, que és qui gestiona el web municipal. Sense ells 
no hauria estat possible. El cost va ser de 4.630,80 € carregats a una partida 
d’inversions.  
El cercador adaptat, el PANDORA, permet la indexació d’arxius digitals, tant en format 
PDF, com en format Text + imatge, i és accessible des de qualsevol navegador HTLM 
estàndar. Aquest, és el que utilitza l’AMGi per donar accés a la premsa digitalitzada. 
 
El 20 de febrer de 2007, l’Alcalde va presentar als mitjans de comunicació aquest 
projecte. 
A data d’avui es poden consultar  a través d’internet el contingut de 54 llibres, actes 
que van des del 1842  fins el 1958 totes elles manuscrites, més de 19.000 pàgines. 
L’accés és lliure, es demana als usuaris que “acceptin” de manera expressa les 
condicions d’ús d’aquesta documentació”.  
A partir d’aquí, l’usuari pot triar el tipus de documents als que vol accedir, a tots o a 
una selecció, que es determina data, podent triar un o varis anys, mesos o dies, o 
diverses combinacions.  
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La visualització dels documents objectes de la cerca és molt ràpida, i a partir d’aquí es 
pot obrir, descarregar el PDF, descarregar el text, o veure el detall. 
L’opció obrir permet veure en pantalla el document: llegir, anar d’una pàgina a l’altra, 
fer més grossa la lletra, … i demanar la impressió.  
L’opció descarregar PDF permet descarregar el fitxer en format PDF a l’ordinador de 
l’usuari, qui la podrà guardar, obrir, imprimir… excepte copiar, retallar o modificar-ne el 
contingut. 
L’opció descarregar text permet descarregar el fitxer en format text, perdent el format 
original; aquest text es pot guardar, llegir, imprimir copiar, retallar… 
L’opció detall, encara no ha estat desenvolupada, és un camp on l’arxiver pot 
transcriure o documentar o utilitzar com es vulgui. 
 
En tots els casos apareix un peu de pàgina amb el nom de l’Arxiu, el nom del 
document i la data de la sessió. 
 
A través de la Intranet es poden consultar la totalitat dels llibres, fins a la darrera acta 
aprovada, més de 36.000 pàgines, i que a partir de 1981 es pot utilitzar la recerca per 
paraula. El cercador ha estat configurat d’una manera molt semblant al Google, per tal 
de fer-ho fàcil. 
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