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Amb la voluntat de donar continuïtat al projecte de publicació, en paper, dels 
articles oferts en digital a La DaDa, que vam iniciar el desembre de 2020, us 
presentem el número 2 de la revista. Aquesta vegada hi trobareu el recull 
d’articles publicats en digital aquest any 2021 (del 13 de gener al 14 de de-
sembre).

Un total de 5 editorials, 26 articles de diverses temàtiques, 20 articles de la 
secció ArxiRuta i 5 entrevistes dins la secció Conversem d’arxius amb....

La DaDa va evolucionant, plantejant-se la creació de noves seccions i noves 
maneres de donar-se a conèixer i fer difusió dels seus continguts. Així, aquest 
any, a més del tuiter @LaDaDa_AAC hem creat un perfil d’Instagram (lada-
da_aac) que ens permet arribar d’una altra manera al públic interessat. 

Pel que fa a la secció Editorials, cal destacar la gran rellevància dels temes que 
s’hi han tractat. Des de les propostes de l’AAC en matèria d’arxius i gestió de 
documents al nou govern sorgit de les eleccions fins a dedicar una editorial a 
un dels principis bàsics del nostre col·lectiu, l’accés a la informació, tot vetllant 
per la transparència i el bon govern. Objecte d’aquesta secció ha estat també 
el text dedicat a la celebració del XVIII Congrés d’Arxivística i gestió de docu-
ments, la celebració del Dia Internacional dels Arxius fent èmfasi en la campa-
nya internacional de l’ICA, empoderant els arxius, o l’editorial en la qual es fa 
reflexió del que va suposar la Llei d’Arxius i la necessitat d’una nova reforma le-
gislativa que ressituï els arxius com a autèntiques estructures d’estat.

Al llarg de l’any s’ha seguit l’actualitat del món arxivístic, exposicions, con-
gressos, jornades, però també ens hem fixat en temes que centren l’atenció 
del nostre col·lectiu, des d’àmbits ben diversos. Des d’articles relacionats amb 
l’administració electrònica a d’altres que fan referència a l’àmbit de la difusió 
i l’acció pedagògica dels arxius o a d’altres que aborden des de la fotografia a 
la diversitat i qüestions de gènere en el món dels arxius. Aportacions des de 
diversos àmbits que enriqueixen el nostre coneixement i que ens fan veure la 
riquesa de la nostra professió.

Una de les seccions més consolidades de la DaDa és l’ArxiRuta, amb ella hem 
viatjat arreu del territori català per donar a conèixer els diferents arxius i les se-
ves realitats. Actualment, ja hem arribat a la xifra de 60 articles des d’inicis de 
la publicació, l’any 2019. Aquest any 2021 s’han visitat un total de 20 arxius. 
En les següents pàgines, podreu trobar un article resum, amb un mapa amb 
la geolocalització de tots ells i un codi Qr a través del qual podreu visualitzar 
els arxius visitats.

Finalment, la secció “Conversem d’Arxius amb...” ens permet conèixer com ens 
veuen i com veuen els arxius professionals d’altres sectors. Sens dubte una 
mirada que ens permet reflexionar a través d’aportacions i punts de vista de 
fora del nostre col·lectiu.

La DaDa ha anat evolucionant al llarg d’aquests tres anys. S’ha anat enriquint, 
sobretot per les aportacions de totes aquelles persones que hi ha col·laborat. 
I és que la DaDa és bàsicament això, enriquiment de coneixement amb la col-
laboració dels professionals de l’àmbit arxivístic, però també d’altres que hi 
estan relacionats i que hi aporten la seva visió i saber.

Aprofitem aquest espai per fer arribar un agraïment als nostres lectors i un 
reconeixement a totes les persones que han col·laborat fent-nos arribar els 
seus articles. Fem també una crida a la participació, ja sigui amb l’aportació 
d’articles que contribueixin a l’enriquiment del coneixement de la nostra pro-
fessió o  amb suggeriments de millora de la publicació en general.

 

La DaDa, la fem entre tots i totes. Gràcies a tothom per fer-la possible.

Bona lectura!

Consell de Redacció de la Dada

Presentació
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Editorial 159 
Ara que (de nou) 
venen eleccions 

No cal dir que vivim uns anys convulsos a nivell social, econòmic i polític. Una prova més d’aquest escenari és la nova 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya. Com cada vegada que es produeix aquesta situació, avaluem des 

de l’AAC els temes que el nou govern haurà de tractar en relació a l’àmbit dels arxius i la gestió de documents. 

No cal dir que vivim uns anys convulsos a ni-
vell social, econòmic i polític. Una prova més 
d’aquest escenari és la nova convocatòria 
d’eleccions al Parlament de Catalunya. Com 
cada vegada que es produeix aquesta situació, 
avaluem des de l’AAC els temes que el nou go-
vern haurà de tractar en relació a l’àmbit dels 
arxius i la gestió de documents. Aquesta és la 
manera de procedir habitual de l’AAC i així ho 
tornem a fer aquesta vegada. Tanmateix, si hi 
ha algun element a considerar en el planteja-
ment de cara a les properes eleccions, és que 
hi ha aspectes que són, malauradament, molt 
semblants als que els darrers governs hauri-
en d’haver considerat. Ens trobem, per tant, 
davant d’una situació que ressona tristament 
i que reprèn temes que, malgrat el pas dels 
anys, dels governs i dels governants respon-
sables de desenvolupar i implantar polítiques 
arxivístiques de país, continuen sense respos-
tes ni solucions definitives. Com hem afirmat 
en altres ocasions, s’ha instal·lat una perma-
nent situació d’estancament. I tal com hem dit 
també altres vegades, una situació d’estanca-
ment segurament volguda i, per tant, molt no-
civa per a les polítiques que caldria impulsar 
per acomboiar el sector dels arxius i la gestió 
de documents cap a espais de reforçament de 
la seva transversalitat a l’interior de les orga-
nitzacions i per provocar més impacte ciutadà. 
Ens entristeix haver d’acceptar una sensació 
de retrocés en molts aspectes, a la vegada que 

es demora la presa de decisions estructurals a 
nivell de país. No per això, però, deixarem de 
reclamar millores, visió estratègica i decisions 
valentes i sense complexos que donin respos-
ta a les demandes de l’AAC com a represen-
tant del col·lectiu professional dels arxius i la 
gestió de documents. Persistir i persistir.

Pla d’Arxius i Gestió Documental 
de Catalunya

Per descomptat, la primera petició serà fina-
litzar el Pla d’Arxius i Gestió Documental de 
Catalunya, iniciat el 2018. Aquesta necessitat 
va ser manifestada a la reunió institucional 
que vam tenir amb la nova consellera de 
Cultura, Honorable Senyora Àngels Ponsa, 
el passat 16 de desembre. De la trobada en 
va sortir el compromís a no fer decaure els 
passos que encara manquen per deliberar 
sobre la proposta final que, segons se’ns va 
comunicar, està a punt de fer-se pública. Un 
cop finalitzats aquests passos, caldrà inici-
ar el camí per a l’aprovació definitiva com a 
acord del nou Govern elegit. No cal dir que 
és fonamental disposar d’un full de ruta pels 
propers anys que ens permeti superar la fase 
d’estancament i de regressió. Un full de ruta 
que ha estat inexistent els darrers anys i per 
això l’AAC l’ha reclamat amb insistència. Pel 
fet que encara no s’hagi publicat la proposta 
definitiva del Pla, encara existeixen algunes 

incògnites importants a verificar: Quin nou 
model de Governança es proposarà pel SAC? 
Quin rang orgànic o quin ens serà la nova 
capçalera del SAC? Quina adscripció orgànica 
tindrà? Quina serà la planificació d’inversions 
i a quines prioritats es destinaran? Quin serà 
el dimensionament de recursos humans per 
a posar en marxa totes les propostes? Quins 
seran els factors d’innovació i de transforma-
ció que guiaran l’arxivística del país? I, sobre 
tot, quina interpretació en farà el govern que 
assumeixi el seu desplegament després del 
procés electoral? Com sigui, l’AAC seguirà 
reivindicant sempre el mateix: promoure la 
participació, demanar l’amplitud de mires i es-
coltar veus diverses, posar el focus a afrontar 
el repte de l’accés permanent a la informació i 
el consens. Si no hi ha consens entre professió 
i Govern, el Pla naixerà coix.

Una nova llei

L’any 2021 commemorarem el 20è aniversa-
ri de l’aprovació de la Llei 10/2001, d’Arxius 
i Gestió de Documents. Hi haurà temps de 
fer-ne balanç, tal com es va fer quan en va fer 
deu o cada vegada que l’hem hagut d’inter-
pel·lar per donar resposta als reptes que ens 
han anat sorgint, com per exemple quan va 
ser parcialment reformada l’any 2015. Però 
ha arribat un moment en què probablement 
ens hem de començar a qüestionar si aquesta 
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llei continua essent prou vàlida per afrontar 
els problemes del present i dels que vindran, 
si ens ajuda a créixer o si ja ha quedat limi-
tada, si realment és una opció encara útil o 
no. Cal demanar al Parlament de Catalunya 
que es creï un grup de treball per a proposar 
una nova llei que, d’entrada, permeti harmo-
nitzar les polítiques d’arxius i de gestió de 
documents, amb la nova legislació que s’ha 
desenvolupat els darrers anys en matèria de 
protecció de dades, reutilització i accés a la 
informació, transparència i bon govern, lluita 
contra la corrupció, memòria democràtica i da-
des obertes, entre d’altres aspectes. Cal que la 
llei dibuixi un escenari de projecció a vint anys 
vista, tal com la del 2001 ha afrontat, per tor-
nar a donar impuls a la imbricació dels arxius 
a la societat catalana i per consolidar el paper 
de la gestió de documents en la transformació 
digital de les administracions públiques cata-
lanes. De ben segur que molts dels temes que 
sorgiran quan s’aprovi el Pla d’Arxius i Gestió 
Documental de Catalunya, necessitaran d’una 
transformació legal del marc legislatiu actual. 
Com ha defensat sempre l’AAC, després de 
l’aprovació del Pla, s’ha d’iniciar un període 
de dos anys més per aprovar una nova llei. Per 
tant, no cal esperar massa que des del Parla-
ment es comenci a donar resposta a aquesta 
necessitat.

La transparència i el Govern Obert

Un dels aspectes que el nou govern haurà 
de resoldre és com els arxius i la gestió de 
documents formen part de l’ecosistema de 
transparència i Govern Obert de Catalunya. 
La realitat és tossuda i demostra que en els 
darrers anys el seu paper ha estat, malaura-
dament, secundari. No hi ha polítiques holís-
tiques en aquesta matèria, no hi ha visió de 
conjunt, ni noció de sistema. Per tant, ja el fet 
que des de certs àmbits es parli d’ecosistema 
ens sembla presumptuós. Les polítiques de 
transparència, a més, es dissenyen i s’impul-
sen des d’àmbits desconnectats de la Cultura, 
que és on, encara, molts arxius continuen an-
corats. Això fa que, per manca de coordinació 

i per ideologia, no podem evitar de dir-ho, el 
paper dels arxius sigui inferior al desitjat. Per 
descomptat cal revertir aquesta situació. Una 
de les primeres coses que caldrà demanar al 
nou Parlament serà resoldre el greuge històric 
que suposa no haver incorporat coneixement 
arxivístic i en matèria de gestió de documents 
a la Comissió de Garanties del Dret d’Accés 
a la Informació Pública. Aquest greuge, pro-
vocat precisament per una decisió més que 
polèmica per part dels parlamentaris que 
van constituir la primera GAIP el 2015, cinc 
anys després encara no s’ha resolt. Cinc anys 
han estat suficients per desvirtuar, en aquest 
aspecte, la llei de transparència catalana. La 
lesió és profunda. Considerem que és una 
obligació legal revertir aquesta situació d’una 
vegada per totes, renovant els membres de la 
GAIP i incorporant-hi experts en arxius i gestió 
de documents. Però també serà important, 
de cara al nou govern, interpretar adequada-
ment el reglament final de la transparència 
que s’acabi aprovant. Aquest reglament ha 
tingut, des del 2015, tres o quatre esborranys 
i encara no s’ha validat. L’AAC hi ha presentat 
esmenes en tots els casos, essent algunes ac-
ceptades però d’altres no. Per descomptat, les 
més substancials han quedat excloses, com 
per exemple, la que reclama que les unitats 
d’informació que s’hauran de crear per a re-
soldre les sol·licituds d’accés a la informació 
pública siguin els arxius de les organitzacions. 
La solució proposada, en la majoria de casos, 
és deixar a la discreció de cada organització 
la tria de l’ens orgànic que haurà d’assu-
mir aquesta responsabilitat, sense tenir en 
compte que en un 70% de les respostes a les 
sol·licituds d’accés a la informació pública, de 
qualsevol administració, hi estan participant 
d’una manera o altra, els arxius. Aquesta rea-
litat s’haurà d’acabar de resoldre amb el nou 
govern i incloure, sense prejudicis excloents i 
amb naturalitat, els arxius en les polítiques de 
transparència, d’accés a la informació pública 
i de bon govern. Incloure’ls és l’única manera 
de poder dir amb veu alta que s’està fent “bon 
govern”. De fet, i per cloure aquest apartat, el 
debat de si una unitat d’informació ha de ser 
un arxiu o no és un fals debat, si el que volem 

és crear serveis d’arxiu i gestió de documents 
a les nostres organitzacions. Un “servei” sem-
pre serà més que una “unitat” i és el pas que 
han de fer aquells arxius que encara no siguin 
servei, per passar de “gestionar” a “governar”.

La transformació digital del patri-
moni documental

Potenciar la digitalització dels nostres arxius, 
per fer front a la necessitat d’accés telemàtic 
que s’ha vist accelerada arran de la pandèmia 
de la COVID-19 que hem viscut el 2020, ha 
de ser un projecte capital. És important, en 
aquest sentit, fer menció a un altre fals debat 
suscitat per culpa de la pandèmia: el del seu 
tancament. Cap arxiu ha tancat el seu accés a 
la informació que gestiona, en tot cas s’ha vist 
reduïda la presencialitat. I no han tancat, no 
pas perquè s’hagi declarat “essencial” l’activi-
tat cultural, tal com s’ha dit, sinó que no han 
tancat perquè són essencials fora de la Cultu-
ra. Per això van tenir continuïtat durant tota la 
pandèmia. Una continuïtat de servei que s’ha 
mirat de garantir de la millor manera i s’ha 
pogut fer gràcies a la digitalització dels fons i 
a la gestió telemàtica de les consultes. Això no 
resol encara, però, la necessària ampliació de 
les polítiques de digitalització dels arxius per 
tal de poder oferir un servei 24/365. Potser 
ens calia una prova d’estrès tan radical com la 
de la pandèmia per oferir un camí clar i diàfan 
que ens permeti transformar els serveis que 
oferim. En tot cas, la presencialitat necessitarà 
una nova reflexió vinculada a les polítiques 
d’impacte ciutadà i a la participació que vul-
guem generar en els propers anys, però el 
moll de l’os de la nostra funció, la de proveir 
informació de qualitat i autèntica, ha de conti-
nuar sense dubtes cap a la seva digitalització. 
Per aquest motiu, al nou govern li haurem de 
demanar polítiques clares, campanyes de di-
gitalització més àmplies i inversió en aquest 
sentit. Una inversió que haurà de ser especi-
alment intensa si hem d’afrontar polítiques de 
preservació digital. És evident que hi ha hagut 
una regressió molt gran en aquest sentit. La 
preservació digital està deixant de ser una 
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funció que compleixi el sector públic i, cada 
vegada més, s’està privatitzant. No cal dir que, 
com més temps tardem en arribar a acords 
entre els sectors públic i privat per garantir la 
preservació a llarg termini dels nostres actius 
digitalitzats, més risc hi haurà de pèrdua de 
qualitat, d’autenticitat i de garantia jurídica 
d’aquests. Cal passar de la teoria a la pràctica, 
per descomptat, però per a fer-ho cal posar 
sobre la taula del nou govern la necessitat ur-
gent d’un Pla Nacional de Preservació Digital, 
tal com, per altra banda, porta sol·licitant l’AAC 
des de fa molt de temps.

Una indústria

I, finalment, per arribar a acords entre els sec-
tors públic i privat en matèria de preservació 
digital, però també en matèria d’administra-
ció digital, de governança de dades, de gestió 
de documents, i de tot allò que necessiten 
les organitzacions per gestionar els seus ac-
tius d’informació, cal la creació de marcs de 
cooperació amb la indústria de la gestió de 
documents i dels arxius. De fet, cal un pas pre-
vi: fer-la visible. Vam aconseguir fer-ho pro-
posant des de l’AAC un debat específic sobre 
aquesta realitat en el marc del Pla d’Arxius i 
Gestió Documental de Catalunya. La partici-
pació, a més, d’empreses i empresaris, va ser 

àmplia, mostrant interès a trobar solucions a 
les necessitats d’uns i d’altres. És indiscutible 
que el sector té una indústria, però la manca 
de múscul econòmic que històricament ha tin-
gut l’àmbit de la Cultura, ha impedit que, per 
exemple, tingués una línia de treball a l’Insti-
tut d’Indústries Culturals. També pot ser que 
les indústries que volem incloure en aquest 
àmbit de treball no se sentin purament i es-
trictament “culturals”. Un element més per fer 
veure que la transversalitat predomina, i que 
la visió cultural és clarament reduccionista en 
el sector dels arxius i la gestió de documents. 
L’AAC va presentar una ponència l’any 2014 
al Congrés Internacional d’Arxius de Girona 
precisament orientada a la necessitat d’oferir 
servei a la indústria 4.0, a la que es dedica a 
promoure sistemes industrials i, fins i tot, a 
l’anomenada indústria de l’experiència. De 
nou apel·lem a la necessitat de transitar de 
la teoria a la pràctica i de crear solucions clus-
teritzades o espais de cooperació estables per-
què els arxius mostrin les seves necessitats i la 
indústria ofereixi les solucions. Aquest espai 
ens ajudarà a compartir un vocabulari comú 
per poder treballar plegats. Per aquest mo-
tiu, caldrà demanar al nou govern la creació 
d’aquests espais, per exemple mitjançant una 
primera taula de treball que dibuixi un possi-
ble clúster industrial per al nostre sector.

El treball

Totes aquests propostes es fan perquè l’AAC les 
considera estratègiques per continuar oferint 
noves oportunitats laborals als professionals 
dels arxius i la gestió de documents. Aquest 
ha estat sempre el gran objectiu de les nostres 
iniciatives. Per a fer-ho, a part de plantejar pro-
postes als governs, hem promogut noves ma-
neres d’entendre el paper dels arxius i de la 
gestió de documents, hem incorporat al debat 
noves idees, hem defensat la professió en tots 
els àmbits, siguin polítics, comunicatius, labo-
rals o socials. I persistir i persistir és el mètode 
de treball de l’AAC. Veurem quin és l’escenari 
que sortirà del proper procés electoral, però ja 
us avancem que tornem a estar preparats per 
continuar promovent l’evolució positiva i la 
millora continuada. L’AAC no es pot permetre 
el luxe de l’estancament, ans al contrari, l’ha 
de combatre, i ho seguirà fent.
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Editorial 160   
El Preu de l’Ambició.  

Arxius, Govern de la Dada  
i Confiança Social

Aquest és el lema triat per al divuitè Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Pot semblar 
una mica xocant, però si fem un repàs a les últimes edicions (“Preservació Digital. Accés permanent”, Lleida, 
2015; “La gestió documental: el futur (és) ara!”, Reus, 2017; “L’arxiu social: de servei a comunitat”, Sant Feliu de 
Guíxols, 2019), tant als enunciats com, sobretot, als continguts, veurem que segueix una mateixa línia de debat 
sobre les potencialitats i l’abast de la nostra disciplina.

Aquest és el lema triat per al divuitè Congrés d’Arxivística i Gestió de 
Documents de Catalunya. Pot semblar una mica xocant, però si fem un 
repàs a les últimes edicions (“Preservació Digital. Accés permanent”, 
Lleida, 2015; “La gestió documental: el futur (és) ara!”, Reus, 2017; 
“L’arxiu social: de servei a comunitat”, Sant Feliu de Guíxols, 2019), 
tant als enunciats com, sobretot, als continguts, veurem que segueix 
una mateixa línia de debat sobre les potencialitats i l’abast de la nos-
tra disciplina. De fet, podríem allargar una mica més els antecedents i 
fixar-nos en el congrés de 2013 “Arxius. Identitat. Estat”, on clarament 
s’abordà la necessitat de repensar el Sistema d’Arxius, o, per tancar el 
cercle, recordar l’ “Arxivers, ens reinventem?” de Lloret de Mar el 2011. 

Aquella pregunta d’ara fa deu anys denotava clarament la inquietud 
professional davant de la digitalització, no només de les administraci-
ons, sinó també de la societat. Encara però enteses com a dos àmbits 
de producció i gestió documental diferenciats, tot i que l’impacte de 
Wikileaks es feia notar al programa i ja anunciava com de reduccionista 
seria tractar de dissociar-los. En bona mesura, doncs, les edicions del 
congrés durant la segona dècada del segle XXI han anat afegint capes 
de contingut i context a la qüestió plantejada a Lloret. Si hi sumem les 
temàtiques tractades a les Jornades d’Estudi i Debat (formació i pro-
jecció; el nou marc de transparència; condicions laborals), no es podrà 
negar que els plantejaments teòrics i metodològics desplegats en les 
principals cites científiques del sector a Catalunya haguessin permès 
ambicionar un rol que, lluny de consolidar-se en paral·lel a l’evolució 
professional, ha anat minoritzant-se de la mà d’una manca de visió po-
lítica, no per manta vegades denunciada menys alarmant, per part del 
Departament que n’ha exercit les competències fins ara. 

No podem arriscar-nos a una nova dècada de demandes en política 
arxivística nacional desateses. I per això hem de pagar ja el preu de 
l’ambició. Per als càrrecs públics, el preu no pot ser altre que assumir la 

necessitat del canvi d’adscripció i del redimensionament orgànic i jeràr-
quic del conjunt del Sistema Arxivístic de Catalunya (tal com el procés 
participatiu al Pla Nacional ha deixat ben clar). Per als professionals, el 
preu no pot ser altre que adequar els nostres perfils i els serveis que 
oferim al marc de governança digital més enllà del mer discurs reivin-
dicatiu. Tal com va succeir amb la gestió documental, el lloc que ocu-
pem en el govern de la dada no vindrà definit a causa d’una nova llei, 
sinó que aquesta recollirà i permetrà consolidar allò que ja haguem 
demostrat amb models reals i a organitzacions concretes. 

Justament, per això, la missió d’aquest congrés és analitzar i debatre 
sobre les funcions essencials de l’arxivística i la gestió documental 
(avaluació, descripció, classificació, preservació, …) en el marc del seu 
procés d’adaptació als entorns d’informació datificats, tant pel que fa a 
la creació i gestió com a la seva explotació (difusió, reutilització, etc.). En 
concret, ens hem plantejat quatre objectius principals: explorar noves 
solucions aplicades a les funcions arxivístiques i reptes actuals de la 
gestió documental; aprofundir en el rol professional en la governança 
de la informació; reflexionar sobre les possibilitats, dilemes i conse-
qüències a llarg termini del treball sobre la dada; i fomentar l’inter-
canvi d’experiències professionals.  Per assolir aquests objectius hem 
estructurat el programa científic en quatre eixos (governança, contextu-
alització, rendició de comptes i reutilització) i dotze temàtiques a partir 
de les quals hem anat configurant les ponències i comunicacions. Així, 
tractarem des de l’auditoria algorítmica a la sostenibilitat ecològica, del 
valor d’evidència a l’arquitectura de sistemes, de les polítiques i models 
del govern de la dada a la recerca digital del patrimoni documental 
datificat. Ja s’han fet públics alguns noms d’entre els i les participants 
com Anthea Selles, secretària general del CIA/ICA, Jamie Shiers, cap de 
preservació de dades al CERN, Laura Millar, arxivera i consultora inde-
pendent, o Tim Sherrat, professor d’humanitats digitals a la Universitat 
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de Canberra. Al llarg dels propers dies anirem anunciant molts més. 

Ara, però, volem aprofitar l’ espai que ens resta, sobretot, per parlar 
del format del congrés. I és que aquest serà un congrés virtual, forçat 
per les restriccions de mobilitat i aforament que tant les autoritats sa-
nitàries com el simple bon sentit comú imposen. Hem hagut, per tant, 
d’adaptar el seu format a aquest nou escenari. 

D’entrada, allargarem un dia, del 10 al 13 de maig, la seva durada. Es-
sencialment per poder esponjar les ponències i evitar, al màxim possi-
ble, la fatiga virtual entre els assistents. Disposarem també de petites 
franges de descans, d’uns deu minuts, i reduirem la durada habitual 
de les sessions. Així, les conferències principals o key notes d’una hora 
passaran a quaranta-cinc minuts, mentre que    les taules rodones no 
depassaran els seixanta i comptarem amb ponències aïllades en ses-
sions de no més de trenta minuts. En totes aquestes franges s’inclou 
també l’espai dedicat al debat. Un espai que, a manca de presencialitat, 
no volem perdre i per això integrarem dins el programa científic unes 
sessions en forma de sala de discussió on, amb el suport d’un coordina-
dor, els assistents podran debatre de manera més informal sobre una 
temàtica relacionada amb el congrés.  

El format virtual, d’altra banda, ens ha permès apostar per una presèn-
cia de ponents internacionals encara més significativa que en ocasions 
anteriors. Així, comptarem amb participants situats en set zones horà-

ries diferents, si bé hem aconseguit que la major part de ponències 
siguin en directe respecte les franges de matí i tarda catalana. Dispo-
sarem de servei de traducció, de l’anglès al català i castellà, i del català 
també al castellà. Com ja es va fer al passat congrés totes les sessions 
es gravaran, però en aquesta ocasió els inscrits podran visionar-les el 
dia següent a la mateixa plataforma. I és que, siguem o no conscients, 
el conjunt d’interaccions entre ponents, assistents i empreses patroci-
nadores fruit de l’activitat del congrés es generaran com a evidències 
documentals dins un entorn plenament digitalitzat. L’eco d’alguns dels 
eixos de fa dos anys ressona encara més avui dia.

Finalment, una darrera novetat que ens fa especialment il·lusió anun-
ciar: en paral·lel a les ponències i comunicacions, es realitzarà un Da-
tathon amb l’objectiu d’aplicar models de tractament arxivístic basats 
en intel·ligència artificial. Volem posar a prova, d’una banda, el grau 
de qualitat de les dades que produïm als arxius i, de l’altra, el grau de 
fiabilitat en l’automatització de determinats processos que els científics 
de dades poden oferir. 

I tot plegat, a un clic de distància i una inscripció de menys de cinquan-
ta euros per a sòcies i socis. Un preu, aquest sí ben baix que, esperem, 
la majoria de vosaltres estarà disposada a pagar.
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Editorial 161  
Un sistema per a la governança

Aquesta setmana se celebra arreu del món el Dia Internacional dels Arxius. No us perdeu la gran varietat de pro-
postes que estan programades. Tot aquest ecosistema és el que es mou aquests dies amb intensitat, i ho fa sota 
la campanya internacional de l’ICA, empoderant els arxius, perquè la importància del coneixement arxivístic no 
rau en la professió, sinó en la seva capacitat d’erigir-se com a sistema de governança social i organitzativa. Estem 
vivint un canvi, un canvi que cal percebre i, sobretot, entendre estratègicament. És hora de reformular conceptes 
i de situar els nodes que connectin les xarxes que completin l’ecosistema. És hora de crear un sistema sòlid de go-
vernança.

La setmana de tots els arxius

Aquesta setmana se celebra arreu del món el 
Dia Internacional dels Arxius. Com cada any, els 
arxius, i darrere d’ells la mà experta i enèrgica 
de les arxiveres i arxivers d’aquest país, estan 
duent a terme múltiples activitats de difusió, 
tant dels seus fons com dels serveis que oferei-
xen. No us perdeu la gran varietat de propostes 
que estan programades, acosteu-vos al vostre 
arxiu més proper o aprofiteu per visitar aquells 
arxius que sempre heu volgut conèixer i mai 
heu trobat el moment. Milers d’activitats us hi 
esperen. Els i les professionals dels arxius, tot 
i l’habitual migrada existència de recursos als 
seus serveis, amb ganes i esforç us ofereixen 
des de tallers, a conferències, visites guia-
des, jocs o exposicions virtuals, que acosten 
la seva feina i el patrimoni documental que 
gestionen a la societat per la qual treballen. 
Moltes d’aquestes activitats estan adherides 
a la campanya #ArxiusxDins impulsada per la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del #Em-
poweringarchives del Consell Internacional 
d’Arxius (CIA/ICA). Just avui surten a la llum els 
vídeos realitzats des de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultu-
ra, amb una intenció clarament didàctica per 
acostar la feina de la nostra professió amb un 
llenguatge proper a la realitat quotidiana de la 
població, demostrant com, fins i tot en el nostre 

dia a dia, podem aplicar polítiques bàsiques de 
gestió de documents. Des d’aquí felicitem els 
ideòlegs de la campanya, la qual l’AAC ha do-
nat suport des de l’inici.

I atureu-vos també, i dediqueu un moment, a 
aquells altres arxius. Ens referim als arxius pri-
vats, sovint oblidats però vitals. Aquells arxius 
d’empresa, en els quals hi ha professionals tre-
ballant-hi, i que tant s’esforcen a mantenir un 
sistema que garanteixi la preservació del llegat 
i la memòria empresarial i, encara amb més 
dedicació, són fonament per a la gestió dels 
actius informatius, tot esdevenint autèntics 
serveis essencials per a l’economia i l’estratègia 
organitzativa. Però també ens referim als arxius 
eclesiàstics, que fa anys que van superant vells 
estigmes i potenciant amb criteri arxivístic els 
fons històrics, cabdals per al coneixement del 
nostre passat. I seguim amb els arxius patrimo-
nials i familiars, conservats en mans privades 
o públiques, però que són testimoni d’una 
visió particular de la història, una visió amb la 
qual, com si fos la reconstrucció d’un trencadís 
d’un vitrall, obtens la visió màgica del context 
global i la bellesa de la complexa realitat del 
coneixement. Finalment, no podem deixar de 
banda altres arxius que conformen la realitat 
social i cultural més local, com els arxius d’as-
sociacions, d’entitats, d’agrupacions, tant del 
món cultural com esportiu (immensament rics, 

com hem pogut veure en la recent Jornada 
d’arxius de l’esport), econòmic, polític, i de tots 
els vessants en les quals l’associacionisme té 
presència. Aquests són arxius rics, una mostra 
viva de la creació social davant d’un context 
històric particular, i que si no s’aconsegueixen 
preservar i gestionar des del seu dia a dia, amb 
el criteri i rigor que mereixen com a inputs so-
cials, perdrem el bocí més genuí de la nostra 
personalitat com a poble. 

Tot aquest ecosistema és el que es mou aquests 
dies amb intensitat, i ho fa sota la campanya 
internacional de l’ICA, empoderant els arxius, 
perquè la importància del coneixement arxivís-
tic no rau en la professió, sinó en la seva capaci-
tat d’erigir-se en sistema de governança social 
i organitzativa. Estem vivint un canvi, un canvi 
que cal percebre i, sobretot, entendre estratè-
gicament. És hora de reformular conceptes i de 
situar els nodes que connectin les xarxes que 
completin l’ecosistema. És hora de crear un sis-
tema sòlid de governança. 

El paradigma de la professió

En aquest moviment fluctuant, l’AAC s’ha vist 
sempre propera a les sensibilitats que s’anaven 
generant, i és per això que, ara ja oficialment, 
hem fet el pas necessari per adaptar el docu-
ment bàsic que defineix la nostra missió i abast 
com a associació, els estatuts de l’AAC, al que 
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creiem és la realitat més ajustada i completa 
de la nostra professió. Oficialment, l’AAC és, 
des d’ara, l’Associació de professionals de 
l’arxivística i la gestió de documents de Ca-
talunya, un nom nou aprovat per assemblea 
després d’un procés participatiu dirigit a tot 
l’univers d’associades. No és sols un canvi de 
nom, és un canvi que homogeneïtza nomen-
clatures professionals que tenen un objectiu 
únic, essent la finalitat principal vetllar pel bon 
exercici professional de l’arxivística, la gestió 
de documents i la governança de la informa-
ció i de les dades. Un canvi també en matèria 
de gènere, de categories d’afiliació i de revisió 
de processos electorals. Us convidem a entrar 
a la nostra pàgina web i llegir-lo atentament. 
En els pròxims dies anirem realitzant els can-
vis pertinents i us n’anirem informant. 

En aquest punt, cal no perdre de vista l’èxit 
del darrer Congrés d’Arxivística i Gestió de 
documents de Catalunya, el 18è congrés. Un 
congrés madur, com no podia ser d’altra ma-
nera. Un congrés que situa l’arxivística en la 
governança de les dades. I la situa amb pros 
i contres, però l’encaixa en el seu trencaclos-
ques multidimensional. Més de 400 persones 
van inscriure’s en, ja podem dir-ho, el congrés 
més internacional que hem realitzat fins ara. I 
no sols pels ponents, cosa que ja és marca de 
l’AAC, sinó per la tipologia de participants. Un 
congrés, a més, que ha captat l’interès no sols 
dels arxivers i arxiveres, sinó d’altres sectors 
com la ciència de dades, els experts en parti-
cipació, el món de la tecnologia i del periodis-
me de dades, sectors vinculats a l’organització, 
la transparència, la qualitat i la gestió pública. 
I és que ens hem situat en un entorn que ens 
posiciona com a generadores de polítiques 
estratègiques de governança. Estem posi-
cionats, però no isolats. En això, també amb 
aquest congrés, hem vist la necessària inter-
relació amb aquests altres sectors, les limita-
cions pròpies i les oportunitats comunes per 
fer front a la societat erigida des del Big Data, 
una societat que lluita contra la infoxicació i 
en la qual la nostra professió hi té molt a dir. 
Creem espais perquè ens escoltin. El Congrés 
va ser, com sempre, un altaveu indispensable 

d’innovació. Ben aviat estaran disponibles els 
vídeos per a totes les persones inscrites. Esti-
gueu atentes, nosaltres seguim amatents, ja 
que la densitat d’aquest congrés mereix una 
reflexió pausada i holística per captar-ne tota 
la importància.

El sistema de governança 

Com hem dit des del principi, el món està 
canviant. I en el nostre país tenim ara un re-
cent nou govern amb una carpeta en matèria 
d’arxius molt densa, amb molts reptes i temes 
per tancar. En l’editorial de gener donàvem ja 
les pistes del que creiem essencial, bàsic, per 
ajustar el que és ja un deute històric i nacio-
nal amb els arxius. I és que l’arxivística és una 
qüestió d’estat. Siguem clars. Els arxius són es-
tructures d’estat, són eines indispensables per 
a la governança i per la memòria. Són garants 
de drets i del patrimoni documental. La salut 
democràtica d’un país molt sovint es pot veure 
reflectida en el tractament que dona als seus 
actius d’informació. De fet, els països capda-
vanters en polítiques de transparència doten 
els seus arxius de la robustesa i la centralitat 
que requereixen. Estem parlant d’exemples 
com Finlàndia, Dinamarca o Nova Zelanda. 
Països que veuen en els arxius el tallafoc es-
sencial contra la corrupció, un dels pilars del 
bon govern. Dotar de centralitat i construir un 
sistema robust que és capaç de garantir la fia-
bilitat, autenticitat, qualitat, integritat i preser-
vació dels actius informatius de tot un país, és 
senyal de maduresa nacional. Maduresa que 
la Llei 19/2014 de transparència, accés a la in-
formació i bon govern catalana (LTC) va saber 
captar, amb l’exigència d’un sistema de gestió 
documental i incorporant aspectes clau en 
aquest sentit en els articles 1.2, 5.2, 5.4, 6.1, 
19.3, 40.3, disposició addicional sisena i dis-
posició final segona. El recent Decret 8/2021, 
sobre la transparència i el dret d’accés a la in-
formació pública, precisa alguns elements de 
la llei i crea la figura de la unitat d’informació 
en l’àmbit català. Unitat d’informació, un nou 
concepte que no concep de nou els arxius 
com a sistemes d’informació i els deixa fora 
de l’estructura o, el que és pitjor, en els llimbs 

d’indefinició i de regulació arbitraria de cada 
administració. En això, recentment hem pro-
posat una solució, davant del mar de dubtes 
que genera. Qüestions, aquestes, que no es 
donarien si l’arxiu es veiés com un autèntic 
sistema d’informació, transversal, organitza-
tiu, estratègic.

Un sistema és un engranatge estudiat de 
processos, accions i activitats, ideat i establert 
explícitament per al compliment d’una mis-
sió-objectiu. Dotat, per això, amb els recursos 
i la infraestructura necessària. Un sistema té 
com a finalitat satisfer una necessitat inicial, 
i fer-ho de forma coordinada, establint res-
ponsabilitats, terminis, fites i objectius finals. 
Un sistema és mesurable, auditable i, també, 
avaluable. Un sistema requereix una anàlisi 
prèvia robusta, d’una estructura sòlida de 
lideratge i d’un equip clarament dimensio-
nat. El Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), 
en aquest context i malgrat el nom, no és un 
sistema. No ho diem nosaltres, és ja una qües-
tió de govern. I és aquest fet el detonant d’un 
profund debat de la professió que ha culmi-
nat amb la celebració d’un procés participatiu 
amb un èxit de participació rotund, el Pla d’Ar-
xius, en el qual la professió s’ha fet seu l’espai 
de debat. I que hi hagi hagut molta participa-
ció en tots els debats endegats, és senyal que 
els i les professionals de l’arxivística són cons-
cients que cal un canvi, cal un objectiu, cal un 
horitzó que no porti a un perllongament de la 
situació actual. Cal, en definitiva, un sistema.

El govern actual, recentment constituït, té per 
endavant aquest gran repte. I és un repte que 
requereix lideratge. Un lideratge ferm, un li-
deratge dins de la mateixa estructura d’aquell 
departament que tingui les competències 
sobre arxius, que se’l permeti dotar de rang 
i autonomia a qui l’ocupi. És essencial dotar 
els arxius d’una direcció experta, segura, mo-
tivada i valenta. Una direcció que esdevingui 
una referència. Aquest, justament, és un dels 
elements clau que s’han tractat en els debats 
del Pla. Un Pla que no està acabat, ni de bon 
tros. Encara queden taules d’experts i elaborar 
el document final. En ell, hem de veure, justa-
ment, la proposta de nou model de governan-
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ça. Acabar el pla, definir el model, dotar Catalunya d’un sistema robust 
d’arxius i de gestió documental, és una mostra clara de la voluntat de 
situar la governança pública en els llindars d’excel·lència dels països 
més avançats del món, com hem vist. Si es construeix un sistema sòlid 
d’arxius i gestió de documents, aquest pot vehicular-se a partir del de-
partament que en tingui la responsabilitat, però si es dissenya amb una 
visió similar a la que hem estat explicant aquí, segur que esdevindrà 
un autèntic ecosistema de govern, essent alhora decisiu en polítiques 
de transparència i d’administració digital, essencial en preservació de 
la memòria, actiu central en polítiques digitals i element qualitatiu en 
matèria de dades obertes i reutilització de la informació. 

La redefinició del marc jurídic

El Pla d’Arxius és una punta de llança, però es pot quedar sols en una 
declaració d’intencions si no se’l dota de la força jurídica i organitzati-
va i de la credibilitat necessària. No oblidem, però, que aquest univers 
d’informació, no es pot sustentar en un marc jurídic desactualitzat. El 
món líquid en què vivim, fa evident que l’estabilitat normativa no té la 
mateixa vida longeva que al segle passat. Els moviments que s’estan 
creant al voltant del món digitalitzat, de l’era de les dades, impulsen 
canvis substancials que entrellacen directament gestió de documents, 
gestió de la informació i polítiques digitals. El Pla d’Arxius portarà se-
gurament canvis que no es podran assolir sense un replanteig de la Llei 
d’Arxius. Aquest any que en fa 20, com ja dèiem a l’editorial del gener, 
és un bon moment per harmonitzar conceptes com els que hem refe-
renciat. En aquests darrers anys lleis com les de transparència, reutilit-
zació, accessibilitat, protecció de dades i, fins i tot, el futur ja proper de 
normatives com el reglament europeu sobre la governança de dades, 
ens situen en una necessària reformulació jurídica, alineada així mateix 
amb les conclusions dels debats del Pla. És, la llei, un element clau per 
sustentar el que aquest dibuixi. Aquí, la responsabilitat i la visió de fu-
tur, rau en el Parlament. Cal demanar un grup de treball específic, com 
ja hem dit, per tal de proposar una reforma o, directament, una nova 
llei d’arxius. Cal començar a plasmar jurídicament la que ja és voluntat 
de la professió. 

No ens oblidem, tampoc, del greuge de la Comissió de Garanties del 
Dret d’Accés a la Informació Pública. Ho hem dit per activa i per passiva, 
ho hem denunciat públicament i hem demanat que es compleixi la llei 
des del 2015. Ho tornarem a fer ara amb el nou govern. Volem òrgans 
i mecanismes de control en matèria de transparència i bon govern que 
compleixin els mínims exigits per la normativa. I volem que hi hagi 

els membres experts en arxivística i gestió de documents dins del sí 
de la GAIP que l’art. 40.3 determina. No és una formalitat, és una con-
seqüència clara de tot el sentit del redactat de la LTC, que focalitza en 
els sistemes de gestió de documents una part essencial del sistema de 
transparència pública. És evident, per tant, que ara, amb el nou govern 
escollit i amb el necessari nomenament de membres vacants en la ja 
de per si migrada GAIP, és l’hora de reivindicar, novament, el compli-
ment de la llei. 

Finalment, acabem com hem començat. Acabem amb els arxius del 
nostre país. I ho fem de nou animant a tothom a seguir totes les acti-
vitats que han desenvolupat els diferents arxius. Perquè si una cosa és 
clarament funcional en el sistema actual, són els i les professionals que 
hi treballen i la seva vocació i dedicació. Un dels puntals del SAC són, 
justament, les persones que conformen el gruix del seu cos. A totes i 
tots ells, enhorabona per les activitats i la dedicació permanent per a 
la difusió del servei d’arxiu. Un servei social, un servei que reverteix di-
rectament a la societat, i que s’ha de vetllar per aconseguir que aquesta 
se’l senti encara més seu. Fer-ho, fent un pas endavant, amb valentia, 
decisió i amb visió sistèmica, i escoltant la veu del col·lectiu i la seva 
visió i translació social, és essencial per al progrés de la professió i per 
a la compleció del sistema de governança pública de la informació. A 
qui estigui disposat, des de l’AAC, sempre: mà estesa i propostes sota 
el braç. 

Bona #SIA2021!
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Editorial 162 
Ara que tenim 20 anys…  

la Llei d’Arxius i Gestió de 
Documents de Catalunya (LAD )

Vam ser capdavanters el 2001, amb una llei que esdevenia un referent nacional i que, al ser-ho, encara avui s’ha 
mantingut en alguns aspectes inalterable i fiable. Ara, però, ens toca adaptar-la. Els arxius i la gestió documen-
tal requereixen d’un nou sacseig. És el moment, és l’hora de la reforma. És hora de tornar a ser capdavanters 
com a país i apostar per la reforma legislativa que ressituï els arxius com a autèntiques estructures d’estat. 

L’arxiver Lluís-Esteve Casellas concloïa així el 
seu article sobre la revisió de la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents (LAD), 10 
anys després de la seva publicació: “Amb tota 
seguretat, les referències legals publicades els 
darrers anys, especialment en l’àmbit de l’Es-
tat, han deixat força enrere la Llei d’arxius i do-
cuments de Catalunya o, si més no, el desple-
gament que la llei preveia.” (Lligall, 36, p.36) 
Potser és ja prou simptomàtic que aquesta fra-
se sigui igual de vàlida avui, 10 anys més tard. 
I més si tenim en compte que, quatre anys 
més tard de la publicació de l’esmentat article, 
la llei va ser reformada parcialment, amb la 
publicació de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, 
de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d’arxius i documents. En aquesta ocasió, 
no es vol fer una anàlisi exhaustiva de la llei i 
dels seus incompliments, sinó detallar aquells 
articles en els quals segur caldria una adap-
tació a la realitat actual, tant legal com social. 

Una llei innovadora

En primer lloc, però, cal remarcar que la pro-
mulgació de la LAD va significar un canvi 
substancial; va ser el primer cop que es par-
lava de gestió de la informació en tot el país 
i en tot el territori espanyol. La LAD, en el seu 
preàmbul indicava: 

“Els arxius no tan sols són una de les fonts 
primàries i primordials d’informació per a pre-
servar la memòria històrica de Catalunya, sinó 
que també són la base que ha de fer possible 
un sistema de gestió dels documents i de la 
informació de les administracions públiques, 
el qual sistema també ha de servir de model 
per a les institucions i les empreses privades.” 
(LAD, preàmbul)

Avui dia, en plena era de la gestió de la infor-
mació, de la governança de les dades, estem 
situats just en la definició d’aquests conceptes 
i del seu encaix com a realitat organitzacio-
nal i transaccional, tant a les administracions 
públiques com a l’entorn privat. Les dades, i 
tots els valors atributius que se’ls infereixen, 
estan en el punt de mira de la nostra societat, 
tal i com es pot veure amb la recent proposta 
de Reglament europeu de governança de da-
des. La LAD de principi de segle ja esmentava 
com gestionar la documentació, entesa com 
a prova documental d’uns fets que generen 
informació. Esmentava essencialment el siste-
ma de gestió documental com a sistema únic 
de control dels documents en tot el seu cicle 
de vida: “el conjunt d’operacions i de tècni-
ques, integrades en la gestió administrativa 
general, basades en l’anàlisi de la producció, 
la tramitació i els valors dels documents, que 
es destinen a la planificació, el control, l’ús, 

la conservació i l’eliminació o la transferència 
dels documents a un arxiu, amb l’objectiu de 
racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i 
aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible” 
(LAD, 2 e). És, aquest, un dels punts forts de 
la llei però a la llarga ha esdevingut un dels 
problemes principals, ja que s’ha quedat en 
l’àmbit teòric i no s’han sabut desenvolupar 
els instruments, polítiques, instruccions i re-
glaments necessaris per poder-la implantar. 

Un altre dels grans encerts de la llei va ser 
tractar l’accés als documents. Si els entenem 
com a elements d’informació, estem parlant 
de nou de la primera llei que en regula la 
seva sistemàtica, molt abans  -exactament 13 
anys abans- de la primera llei de transparència 
catalana (Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, d’ara endavant LTC). I com 
s’articula aquesta potestat per regular l’accés 
als documents? Exactament, en el preàmbul 
s’indica: “Reconeix que l’accés als documents 
públics és un dret que té tota persona, inde-
pendentment de la nacionalitat, de la con-
dició o de la funció que tingui, dret que tan 
sols es pot denegar en aplicació de les limi-
tacions establertes legalment. Així mateix, la 
Llei considera que per a les administracions 
públiques la gestió correcta dels documents 
és essencial pel que fa a la seguretat jurídica i 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0296
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a l’actuació eficaç i transparent i amb obertura 
a la participació ciutadana” (preàmbul, p.2). 
És de justícia centrar-se en aquesta definició, 
que vincula l’accés a tot document públic, 
independentment del seu cicle vital, i per a 
totes les persones, sigui quina sigui la seva 
intencionalitat o motivació, i per una finalitat 
estretament relacionada: per a la gestió eficaç 
i transparent i participativa de la cosa pública. 
Us sona? Sí, estem parlant de la mateixa mo-
tivació de la LTC: 

“Des d’aquesta perspectiva, adquireixen espe-
cial rellevància principis com són el de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern, com a principis bàsics que permeten 
avaluar la qualitat democràtica del funciona-
ment de les administracions públiques. (…) 
Aquests principis no han estat objecte fins 
ara d’un tractament legal clar i definit que 
comporti llur traducció en drets i obligacions 
jurídiques. Per aquesta raó, era necessari que 
el Parlament assumís aquest repte per tal de 
donar resposta a una demanda social que 
cada cop exigeix una major transparència so-
bre el funcionament de les administracions i 
els processos de presa de decisió, incloent-hi 
el reconeixement d’un dret ampli d’accés a 
la informació pública, així com una major 
participació en la presa de decisions” (LTC, 
preàmbul, p.14)

És evident que, 13 anys més tard de la LAD, 
aquesta nova LTC hi passava d’esquitllada i 
l’obviava com a llei precedent d’accés a la in-
formació, encara que la motivació, com hem 
vist, era en essència la mateixa. La inclusió 
de la gestió documental com element clau, 
però, que des de l’AAC es va promoure i que 
finalment la llei va incorporar, és una petita 
victòria sobre el reconeixement de la LAD 
(art. 1.2, 5.2, 5.4, 6.1, 19.3, 40.3, disposició 
addicional sisena o disposició final segona). 
De fet, la LTC va més enllà i entén el lligam 
entre documents, informació i dades, unint-
les en el mateix concepte de sistema: “han 
d’establir un sistema de gestió de documents, 
informació i dades integrat que permeti la in-
teroperativitat entre les administracions, la lo-
calització de qualsevol document o informació 

i la vinculació automàtica de cada document 
o conjunt de dades al seu règim d’accés i pu-
blicitat.” Aquest articulat esdevindrà molt més 
clar i molt més arxivísticament modern que 
la LAD i, fins i tot, que les modificacions de la 
mateixa dutes a terme al 2015, en les quals 
aquest vincle documents-dades-informació 
no s’hi esmenta, perdent-se en sí mateix una 
oportunitat per consolidar-la (la importància 
de la vinculació entre transparència i arxius, 
es pot veure a l’excel·lent article de Joan So-
ler: “El servei d’arxiu i gestió documental en-
tès com a unitat d’informació directiva”).

Fins aquí hem vist com la realitat de la gestió 
pública, i en especial la concepció de la gover-
nança pública, ha transformat en aquests 20 
anys el panorama de la relació social amb el 
poder. Aquesta transformació, aquest canvi de 
paradigma, ha viscut d’esquenes a la LAD, així 
com la LAD ha viscut d’esquenes al canvi. En 
aquests anys, tota nova iniciativa vinculada a 
establir sistemàtiques d’accés, control, gestió 
i participació de la informació pública, es cre-
ava sense comptar amb la històrica presència 
de la llei d’arxius. I així com la llei, el Sistema 
d’Arxius de Catalunya es veia relegat a un se-
gon pla, els i les professionals dels arxius, han 
lluitat isolats, més per inèrcia i convicció, que 
per suport d’un sistema estable i amb autori-
tat suficient per imposar-se. Aquelles i aquells 
que per múscul corporatiu, per oportunitat 
o per possibilitats, han pogut desenvolupar 
les polítiques que la LAD esmentava, han 
enfortit el seu cercle i han pogut participar en 
polítiques de governança o han pogut aplicar 
projectes de digitalització del patrimoni, però 
sempre sense trobar-se amb la connexió de 
nodes suficient com per sentir-se part d’una 
estructura comuna. I aquesta situació, en part, 
es deu a la immobilitat del SAC, que no és 
res més que una translació de la immobilitat 
de la LAD, lluny del centre de comandament 
de les decisions governamentals i de país 
on es construeix    l’ecosistema de govern de 
les dades. 

Revisió crítica de l’articulat
Arribats a aquest punt, i avui que fa 20 anys 
de la seva publicació, analitzem breument 
aquells articles dels quals caldria una revisió 
profunda. 

En primer lloc i en la situació actual, el propi 
objecte de la llei, que és impulsar la gestió i 
garantir la preservació de la documentació 
de Catalunya, queda curt. Amb la irrupció de 
la gestió de la informació, normatives com 
l’esmentada LTC la superen en escreix i van 
molt més enllà d’aquest marc documental. 
Els documents son evidències documentades 
de la informació generada en els sistemes 
d’informació. Són manifestacions puntuals i 
intencionades amb una finalitat directament 
relacionada amb la seva funció com a prova 
d’un procés, però no en són tots els seus ele-
ments informatius. Els processos engloben 
molts més elements. En això, és especialment 
significatiu el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD 
d’ara endavant), que deixa clar que el centre 
ja no és el document sinó les dades contex-
tualitzades. Les dades són la clau del RGPD, 
però les dades  en sí  no són informació, sinó 
que s’organitzen i gestionen en un context 
organitzatiu i social. El gran canvi amb el 
RGPD és centrar l’atenció no en els fitxers que 
contenen dades, no en els documents com a 
contenidors de dades, sinó en els tractaments 
que es fan amb aquestes dades. La superació 
de l’objecte de la LAD és ja abismal. 

L’article 2 de la LAD també mereix una refor-
ma profunda, ja que molts dels conceptes 
esbossats com la idea de document o fons 
documental, i la ja modificada per la Llei 
20/2015 definició de sistema de gestió docu-
mental, estan ja superats i queden a les por-
tes de l’univers real que haurien d’englobar. 
El nou context tecnològic, des de les Normes 
Tècniques d’Interoperabilitat de l’Esquema 
Nacional d’Interoperabilitat, les Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

https://eapc.blog.gencat.cat/2021/05/04/el-servei-darxiu-i-gestio-documental-entes-com-a-unitat-dinformacio-directiva-joan-soler-jimenez/
https://eapc.blog.gencat.cat/2021/05/04/el-servei-darxiu-i-gestio-documental-entes-com-a-unitat-dinformacio-directiva-joan-soler-jimenez/
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comú de les administracions públiques i Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i les tecnologies emergents com 
Blockchain que canvien la relació ciutadana 
amb la seva sobirania digital, deixen de per 
sí desfasat el concepte de sistema de gestió 
documental esgrimit a la LAD, evocant-lo a 
l’adopció de noves fórmules que garanteixin la 
integritat i fiabilitat informacional i dels propis 
processos relacionats en entorns de gestió des-
centralitzada. 

En tercer lloc, l’article 7, també modificat tí-
midament per la Llei 20/2015, cal dotar-lo 
d’aquells elements que el configurin en una 
autèntica obligació i enfortir la seva relació di-
recta amb les polítiques de protecció de dades 
personals, accés i transparència activa. 

L’articulat del capítol II també cal adaptar-lo a 
una realitat holística del món privat, amb una 
valenta i enfortida política d’assessorament, 
salvaguarda, gestió i participació en aquells 
fons més desemparats de l’actual LAD i dels 
quals en deriva una major necessitat de pre-
servació, tant per la seva vàlua com a elements 
desmarcats del control del poder, de la seva 
mirada particular, sense la qual no es podria 
recompondre la realitat viscuda des de tots els 
angles que conformen el poliedre social. 

El títol III és, potser, dels articulats que més 
profundament caldria revisar, sobretot relaci-
onat amb tot allò que les taules de debat del 
Pla d’Arxius ja han deixat constància que és 
necessari per definir una estructura sòlida de 
governança del Sistema d’Arxius de Catalunya, 
que el lligui  i el situï en el nivell d’estructura 
d’estat que requereix. Estem parlant, sobretot, 
tant de l’article 16, que defineix l’estructura del 
SAC, com les competències del departament 
que hagi de ser responsable de la gestió dels 
arxius. Fonamentalment, en aquest punt cal 
incidir en la capacitat de fer complir amb la 
normativa, la capacitat inspectora, que fins ara 
no s’ha acomplert, per la impossibilitat d’assig-
nar els recursos suficients. No és d’estranyar 
que la norma reguladora per pertànyer al SAC 
tardés 8 anys a fer-se realitat, amb el Decret 
190/2009, de 9 de desembre, dels requisits 
dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, 

del procediment d’integració i del Registre 
d’Arxius de Catalunya. Tampoc ho és que s’hagi 
intentat reformar i encara segueixi vigent. En 
aquest decret, com en tota la LAD, la gestió de 
documents segueix essent testimonial i molt 
més inexistent encara el seu lligam amb les 
polítiques de governança organitzatives. El 
Consell Nacional d’Arxius (i gestió documental, 
afegit el 2015), es configura a l’article 18 com 
a una eina consultiva, però que s’ha vist en els 
darrers anys molt poc operativa al haver estat 
convocat en molt poques ocasions, i que ha 
esdevingut en un element més de guarniment 
que d’efectivitat. Cal una reforma a consciència 
del seu paper. La Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental (CNAATD), per la 
seva banda, inclosa a l’article 19, es convertia 
amb la LAD en un element clau per a l’accés a la 
documentació, però amb la LTC es va haver de 
modificar, ja que la incursió de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públi-
ca (GAIP) entrava en conflicte directe amb les 
competències de la CNAATD. A la reforma del 
2015, el seu paper en matèria d’accés queda 
sempre condicionat a la coordinació i validació 
de la GAIP. Aquest és un element essencial, 
ja que totes les Taules d’Avaluació Documen-
tal anteriors s’han hagut de reconsiderar des 
d’aquest aspecte i la GAIP es reserva tota com-
petència en la determinació particular i cas a 
cas del dret d’accés a la informació. La no inclu-
sió, com sí ho establia la LTC (art.40.3), de cap 
membre professional de l’arxivística dins de la 
GAIP, ha agreujat aquesta situació, havent-se 
de reajustar funcions i definir sistemes de co-
ordinació per tal que el criteri dels professional 
de la gestió documental es pogués tenir en 
consideració. 

Molt important dins del títol III per  la configu-
ració del SAC, és també   el capítol II.   L’article 
20 deixa fora gran part dels municipis de Cata-
lunya en matèria de compliment dels requeri-
ments del SAC, creant un greuge i allunyant 
l’essencialitat del sistema de gestió documen-
tal i de la preservació patrimonial del centre de 
les decisions de tota organització pública de 
menys de 10.000 habitants. Si bé el 2001 es 
podia preveure aquest escenari, en plena era 
de la digitalització, en plena administració di-

gital, aquesta ja no és una opció, ni una realitat 
assumible. Com tampoc ho és que els arxius, 
assumint la gestió documental com a element 
organitzatiu (i no com a sistema d’organització 
documental un cop els documents arribaven a 
la fase inactiva), no es dimensionin en recursos 
i en posicionament orgànic. Per altra banda, 
l’article 22 mereix també una profunda trans-
formació, que ja va patir subtilment amb la 
inclusió de la gestió documental el 2015, però 
que mai ha acabat de regular-se. Recordem 
que un dels punts més controvertits que la LAD 
no resol és les competències i coneixements 
que se li exigeix a un arxiver/a en l’exercici del 
seu càrrec. L’accés a la professió queda definit 
a la LAD com: “s’han de regular per reglament 
les titulacions i la formació que ha de tenir 
el personal tècnic dels arxius i les condicions 
que aquest personal ha de complir. En tot cas, 
la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per 
persones amb titulació universitària superior”. 
Aquesta regulació, el Decret 190/2009 esmen-
tat, recull de nou i amplia a l’article 8.2: “Mit-
jançant una ordre conjunta dels departaments 
competents en matèria de cultura i de funció 
pública, s’han de determinar els ensenyaments 
universitaris que garanteixen les competències 
suficients en arxivística i gestió documental es-
mentades per dur a terme les funcions corres-
ponents, amb l’informe previ del departament 
competent en matèria d’universitats, i d’acord 
amb el que preveu la normativa sobre funció pú-
blica aplicable.” Som al 2021, 20 anys després 
de la llei, i segueix aquesta matèria sense ser 
regulada per cap ordre governamental, sorgint 
a cada accés a la funció pública el mateix dile-
ma, la mateixa situació d’indefinició. De nou, 
una nova reforma s’albira com a indispensable. 
Finalment, altres elements inacabats com el 
Mapa d’arxius de Catalunya, 20 anys després 
de la seva creació, denoten novament, la falta 
de recursos i la necessària revisió d’aquells 
instruments, tant de poder com de mecànica, 
que havien de garantir el funcionament òptim 
del SAC.

L’articulat sobre les funcions dels arxius (arti-
cles 27 a 33), tant dependents de la Generalitat 
com locals, mereix una anàlisi profunda, que 
alhora ha de desprendre’s de tota anàlisi ante-
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rior. Funcions merament finalistes com les que se li atorguen a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya (art. 27), lluny de tot element de governança i 
preservació digital; o la força que se li atorga i mereix la Xarxa d’Arxius 
Comarcals (art. 30) i el seu contrast amb la realitat, tot just acabant ara 
el seu desplegament i sense els recursos necessaris per implantar les 
polítiques derivades de les funcions que s’hi indiquen; i, finalment, els 
articles 32 i 33 on caldria una revisió profunda de les funcions i relaci-
ons entre arxius. Són aquests només alguns dels elements els quals, 20 
anys més tard, donen arguments suficientment sòlids com per pensar 
en una reforma completa de la LAD, una reforma autèntica i real, associ-
ada a un pla d’inversions i a una estratègica de govern.

En darrer terme, i on cal també una reforma a fons, és en el Títol IV, 
centrat en l’accés als documents, i que la reforma de la Llei 20/2015 va 
alinear amb la LTC modificant els articles 34 i 35. Però aquest ajusta-
ment, de nou tímid, no deixava cap referència explícita a la necessitat 
dels instruments de gestió documental per a generar informació des 
del disseny autèntica, fiable, integra i transparent. Els arxius, novament, 
actuaven com a perceptors, no com a dissenyadors de les polítiques de 
transparència. L’accessibilitat, la reutilització, el disseny del llenguatge 
dels sistemes d’informació, la protecció de dades i la seguretat en la 
gestió dels registres, queda al marge de la normativa, tant de la LAD 
com de la LAiGD. 

Una nova oportunitat

Fins aquí el repàs, breu i no exhaustiu, a allò que, ara que fem 20 anys, 
ara que encara som joves, com a normativa arxivística podem millorar. 
Vam ser capdavanters el 2001, amb una llei que esdevenia un referent 
nacional i que, al ser-ho, encara avui s’ha mantingut en alguns aspectes 
inalterable i fiable. En això cal reconèixer el mèrit a aquelles persones 
que la van dissenyar i impulsar. Ara, però, ens toca adaptar-la, doncs 
està ja fora del circuit de les noves normatives com s’ha demostrat. Per 
sobre d’ella han passat conceptual i operativament la LTC, el RGPD, però 
també les NTI, la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015. Així com els recents 
Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’actuació i funcionament de el sector públic per mitjans electrònics, i 
el  Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’ac-
cés a la informació pública (la regulació a nivell català de la LTC) (). A 
punt estan, com hem començat dient, també de passar-nos per sobre 
les futures normatives reguladores de la governança de dades. Els i les 
professionals dels arxius hem demostrat en el procés participatiu del 
Pla d’Arxius, la mancança del sistema, conseqüència d’una mal desple-
gament de la LAD. Un replanteig d’aquest sistema comporta sí o sí un 
replanteig de la normativa que el sustenta. I fer-ho és urgent. No no-
més pel propi sistema, no només pels i les professionals orfes d’aquest; 
sinó per la pròpia necessitat social, ja que sense una legislació sòlida 
i realista i sense uns mecanismes autèntics que en garanteixin el des-
plegament i compliment, sense creure’s i potenciar aquests elements, 
no serà possible dotar d’accés àgil i transparent els actius informatius 
públics i privats. No es poden fer polítiques de bon govern sense un 
disseny de dades de qualitat. No es pot generar coneixement si no es 
coneix l’organització interna i s’estructura de forma sistemàtica. Els ar-
xius i la gestió documental requereixen d’un nou sacseig. No podem 
perdre el temps. És el moment, és l’hora de la reforma. És hora de tor-
nar a ser capdavanters com a país i apostar per la reforma legislativa 
que ressituï els arxius com a autèntiques estructures d’estat. 
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El 13 de febrer és el dia escollit per 
la Unesco per commemorar el Dia 
Mundial de la Ràdio, en reconei-
xement al paper d’aquest mitjà en 
la difusió de la cultura i com a tes-
timoni de la diversitat social dels 
pobles

El 13 de febrer és el dia escollit per la Unesco 
per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, 
en reconeixement al paper d’aquest mitjà en 
la difusió de la cultura i com a testimoni de la 
diversitat social dels pobles. El Centre de Re-
cerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajun-
tament de Girona conserva la documentació 
sonora del fons de Ràdio Girona.

Ràdio Girona va emetre per primera vegada el 
mes de desembre de 1933. Aleshores es deia 
EAJ 38 Ràdio Girona i era una filial de Ràdio 
Associació de Catalunya, que tenia la seva seu 
a Barcelona. La primera veu que s’hi va poder 
escoltar va ser la d’una joveníssima Francina 
Boris (1915-2013) amb una locució que co-
mençava així: “Aquí Ràdio Girona, aquí EAJ 
38 Ràdio Girona”. La mateixa Francina Boris va 
fer una recreació d’aquelles primeres paraules 
per al programa  Ràdio Girona 65 anys,  que 
es va emetre el 1998 amb motiu del seixan-
ta-cinquè aniversari de l’emissora.

D’aquelles primeres emissions dels anys 30 i 
de la dècada posterior no es conserva cap do-
cument sonor. Sí que es poden trobar a l’arxiu 
algunes fotografies, així com documentació 

administrativa, guions, correspondència i do-
cumentació impresa que ens permet fer-nos 
una idea de com era la ràdio en els seus inicis, 
però desconeixem quina era la seva sonoritat, 
com eren les veus i la parla dels primers locu-
tors, el tipus de música que s’hi reproduïa i, 
en definitiva, com era el paisatge sonor de la 
ràdio d’aquella època. De fet, els documents 
sonors més antics del fons daten dels anys 50 
del segle passat però no tenim cap programa 
complet fins als anys 70. Aquest fet respon 
segurament a diverses raons, algunes de les 
quals desconeixem, però sabem que la major 
part d’aquelles emissions no foren gravades, 
no només a Ràdio Girona, sinó a la majoria de 
ràdios, ja que la tecnologia que permetia en-
registrar les emissions en un suport eren cares 
i en molts casos inassequibles. D’altra banda, 
el caràcter immediat de la ràdio feia que, a 
efectes econòmics, no tingués massa sentit 
enregistrar uns programes que difícilment 
tornarien a ser emesos en el futur i no existia 
la conscienciació que tenim actualment en 
considerar aquests documents com una part 
del nostre patrimoni que cal preservar. Aquest 
fet no és exclusiu d’aquest mitjà i cal recordar, 
per exemple, que la gran majoria de les pel-
lícules cinematogràfiques dels primers temps 
es destruïen quan la seva projecció a les sales 
deixava de ser rendible. 

La conscienciació a la qual fem referència és 
relativament recent. Com és sabut, la primera 
declaració d’àmbit mundial en considerar la 
necessitat de protegir el patrimoni audiovisu-

al va ser la Recomanació per a la salvaguarda 
i preservació de les imatges en moviment que 
va fer la UNESCO el 27 d’octubre de 1980[1], 
però en aquest document es parla sobretot 
de la necessitat de preservar les imatges en 
moviment i no hi ha una menció específica a 
la documentació sonora, més enllà d’aquella 
que acompanya les imatges. En canvi, la inclu-
sió de la documentació sonora com a part del 
patrimoni cultural universal queda explícita-
ment recollida en el programa Memory of the 
World de la UNESCO, iniciat el 1992, on s’es-
pecifica la necessària protecció de la tradició 
oral no escrita i altres manifestacions sonores 
de la cultura universal.

Quan l’any 1906 l’inventor canadenc Reginald 
Fessenden va fer la primera radiodifusió d’en-
treteniment per a una audiència general, no 
existia un ampli ventall de dispositius tecno-
lògics capaços d’enregistrar en un suport les 
ones sonores, més aviat al contrari. Els princi-
pals suports eren els cilindres de fonògraf, fa-
bricats en cera i més endavant en cel·luloide. 
El fonògraf havia estat patentat l’any 1878 per 
Thomas Alva Edison i va viure el seu màxim es-
plendor durant les dues primeres dècades del 
s. XX. Les gravacions radiofòniques més anti-
gues que han arribat fins als nostres dies da-
ten de principis dels anys 20, moment en què 
es creen les primeres emissores estables. Per 
citar alguns exemples, podem dir que la BBC 
(British Broadcasting Corporation) es va fundar 
l’any 1922, i que la gravació més antiga d’una 
emissora de ràdio regular que es conserva als 
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El llegat cultural de  
les gravacions radiofòniques.  

El fons de Ràdio Girona
Pau Saavedra,  

tècnic d’arxius audiovisuals del CRDI

https://en.unesco.org/programme/mow
https://en.unesco.org/programme/mow
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National Archives and Record Administration 
dels Estats Units és un cilindre de fonògraf 
realitzat pel tècnic Frank L. Capps el 1923 
amb la veu del president Woodrow Wilson 
en l’Armistice Day[2]. A part del fonògraf, exis-
tien altres dispositius per a l’enregistrament 
sonor, com el gramòfon o el telegràfon, però 
no van tenir massa èxit en la gravació de sons 
en directe. Els discs de gramòfon s’utilitzaven 
principalment per a la gravació de música i la 
seva distribució en múltiples còpies, mentre 
que el telegràfon, inventat pel danès Valde-
mar Poulsen el 1898, no va gaudir de molta 
popularitat. El telegràfon es basava en la gra-
vació d’un senyal electromagnètic en un cable 
d’acer, però caldrà esperar fins a l’aparició de 
la cinta magnetofònica perquè les gravacions 
en suport magnètic es generalitzin. 

L’any 1935 la companyia alemanya BASF va fa-
bricar les primeres cintes magnetofòniques en 
suport plàstic, concretament en acetat de cel·lu-
losa, però no va ser fins després de la 2a Guerra 
Mundial quan les empreses van començar a 
desenvolupar a gran escala aquesta tecnologia, 
i ben bé fins als anys 50 no es va generalitzar el 
seu ús a escala mundial en els estudis de grava-
ció. La cinta magnetofònica va significar un pas 
decisiu en l’enregistrament de les emissions de 
ràdio i serà el suport que s’imposarà en aquest 
àmbit fins a l’aparició de l’àudio digital. 

Malgrat que no es conservi el so de les prime-
res emissions, el valor del fons sonor de Ràdio 
Girona és inqüestionable com a testimoni de 
primer ordre de la situació social i cultural 
que es vivia a Girona en els darrers anys del 
franquisme i durant la transició cap a la demo-
cràcia. En aquest sentit, un element clau de la 
situació social i cultural és l’ús del català, que 
pràcticament no apareix en cap gravació fins a 
finals dels anys 60. El català es va començar a 
introduir tímidament en les emissions a partir 
d’aquesta època, primer en algunes cançons 
populars o poemes religiosos i més enda-
vant en les veus dels actors que recreaven 
personatges de la vida rural o quotidiana. El 
primer programa emès íntegrament en català 
va néixer l’any 1974 i portava per títol Fòrum 
cultural. Es tractava d’una sèrie d’entrevistes 
amb una vocació pedagògica sobre temes 
diversos de l’àmbit cultural, i per ell van pas-
sar bona part dels artistes, músics, escriptors 
i intel·lectuals de la Girona d’aquella època. 
La ràdio començava a vèncer la censura fran-
quista i el català esdevenia la llengua habitual 
a les emissores. Posteriorment, en els primers 
anys de la democràcia, el fenomen de les ano-
menades ràdios lliures i pirates va fer emergir 
una quantitat destacable d’emissores de ràdio 
locals que van fer arribar aquest mitjà a cada 
racó del nostre país.

º Pel que fa al fons de Ràdio Girona, a 
partir dels anys 90 es va generalitzar i sistema-
titzar la gravació dels programes per a la seva 
conservació a l’arxiu. L’any 2005 l’Ajuntament 
de Girona va signar un conveni amb la ràdio 
per la cessió del seu fons documental al Cen-
tre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). 
Des de llavors s’ha dut a terme una important 
tasca de catalogació i digitalització, i els fitxers 
d’àudio són actualment accessibles en format 
digital per a la seva consulta en línia.

El fons és obert i continua creixent amb les 
noves emissions que es realitzen als estudis 
de Ràdio Girona Cadena SER. Les transferèn-
cies es fan periòdicament en format digital 
per via telemàtica. La necessitat de garantir la 
preservació dels documents i l’accés als seus 
continguts implica una important dedicació 
en la descripció de cada programa i en la cre-
ació i gestió de metadades interpretables pels 
sistemes informàtics. Les noves eines d’intel-
ligència artificial ens permetran possiblement 
en el futur automatitzar algunes d’aquestes 
tasques, qui sap si la majoria, tant pel que fa 
a la transcripció del missatge sonor com a la 
classificació i interpretació dels continguts. 

Autor desconegut. Maria LLuïsa Figa, locutora, 1937 Curbet Hereu, Joaquim. Francina Boris entrevista Modest Prats, 1978

https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_forum_cultural_art.php
https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_forum_cultural_art.php
https://www.girona.cat/sgdap/cat/consulta.php
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Avui, Dia Internacional de la Dona, 
ens endinsem en aquest fons i al 
mateix temps reivindiquem la ne-
cessitat de polítiques d’adquisició 
de fons documentals produïts per 
dones que compensin el gran biaix 
de gènere existent encara als ar-
xius catalans

Com cada any, el 8 de març esdevé una jorna-
da de reivindicació i reflexió que posa sobre la 
taula la persistent situació de vulnerabilitat i 
invisibilització de les dones arreu del món i en 
els àmbits més diversos. Els arxius no n’estan 
exempts, i és que, segons les xifres, la presèn-
cia de fons documentals produïts per dones 
als arxius catalans no reflecteix ni de lluny la 
proporció de dones i homes que conformen la 
nostra societat. Estem parlant que el nombre 
de dones supera lleugerament el 50% de la 
població, mentre que als arxius el nombre de 
dones productores de fons documentals està 
per sota del 10% a la majoria d’arxius, i inclús 
és molt inferior en molts d’ells: és una xifra 
realment desproporcionada i que no contribu-
eix a la construcció d’una memòria plural per 
a les generacions futures, com ja ha apuntat 
la Dra. Remei Perpinyà en diverses ocasions.

Aquest greu dèficit no només el podem atri-
buir al menysteniment i invisibilització al 
qual ha estat sotmesa la dona al llarg dels 
segles i que ha fet que amb prou feines ens 
hagin arribat els seus fons documentals, sinó 
que actualment també es deu a les escasses 

mesures des de les institucions arxivístiques 
per revertir-ho. Des del nostre sector hauríem 
de fer autocrítica i assumir, en alguns casos, 
part de la nostra responsabilitat, ja que en els 
darrers anys hem pogut disposar d’un volum 
més considerable de fons de dones, però 
finalment no hi ha hagut la voluntat o cons-
ciència d’ingressar-los. Què ha passat? S’han 
prioritzat fons produïts per homes que han 
reeixit en algun camp concret -sigui polític, 
artístic o científic- i s’han deixat al marge els 
de dones perquè no s’han considerat prou re-
llevants o perquè s’allunyen d’aquests àmbits, 
menyspreant altres esferes molt necessàries 
que podrien contribuir a explicar en un futur 
la societat actual. Sense les dones, el relat serà 
incomplet.

Conscients d’aquest fet, en els darrers anys 
s’han pres algunes mesures des d’alguns ar-
xius -encara insuficients- per revertir el biaix 
de gènere detectat i s’han alçat veus diverses 
que l’han posat de manifest de manera reite-
rada, com és el cas de la ja citada Dra. Remei 
Perpinyà. Paula Gomila, ex-alumna del màster 
en Arxivística i Gestió de Documents de l’ESA-
GED, també ho exposà clarament i amb xifres 
en el seu treball final de màster “Geolocalitza-
ció i dades obertes. Un projecte per a la visibi-
lització de la dona com a productora de fons 
documentals d’arxiu” (2019). 

L’Arxiu Històric de Terrassa – Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental fou pioner a posar fil a l’agulla 
i aquest mes farà dos anys que publicà el “Com-
promís de l’Arxiu amb la Perspectiva de Gènere”, 
un document on detallava els compromisos que 
adquiria l’arxiu en matèria de perspectiva de gè-
nere i respecte a la diferència. Un dels compro-
misos fou: “Integrar la perspectiva de gènere en 
la política d’adquisicions i ingressos de fons i fer 
polítiques proactives de cerca de fons documen-
tals produïts per dones i/o que donin testimoni 
de les activitats de les dones a la nostra societat”. 
Fruit d’aquest compromís fou l’ingrés a l’arxiu del 
fons documental de l’associació feminista de Ter-
rassa “Casal de la Dona” l’abril de 2019. 

El “Casal de la Dona” de Terrassa

El “Casal de la Dona” és una associació femi-
nista egarenca, encara activa, i que aquest any 
compleix el seu 35è aniversari. Va néixer de 
la unió d’esforços d’un grup de dones, mol-
tes de les quals ja havien estat compromeses 
amb els moviments polítics, sindicals o veï-
nals durant el tardofranquisme i la transició. 
Part d’aquestes dones fundadores provenien 
de les vocalies de dones de les associacions 
de veïns dels barris de Ca n’Anglada o de 
Sant Llorenç de Terrassa. Sense pretendre ser 
d’entrada un moviment feminista, les seves 
reivindicacions per aconseguir millores en 
les infraestructures i serveis dels seus barris 
les acabà portant a reivindicacions associades 
amb el moviment feminista.
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El fons documental del  
“Casal de la Dona”:  
revertint el biaix de  

gènere als arxius
Montserrat Pallàs Guasch,
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https://arxivers.com/wp-content/uploads/2020/03/tfm_paulagomila_interactiu.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2020/03/tfm_paulagomila_interactiu.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2020/03/tfm_paulagomila_interactiu.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2020/03/tfm_paulagomila_interactiu.pdf
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El 1976, aquest grup de dones de Terrassa, 
junt amb el grup de Dones de Nacions Uni-
des, ja participaren en les populars Primeres 
Jornades Catalanes de la Dona celebrades a 
la Universitat de Barcelona, i posteriorment 
constituïren la Coordinadora Feminista de Ter-
rassa, vinculada a la Coordinadora Feminista 
de Barcelona. Entre les demandes d’aquells 
temps, destaquen millorar la formació de 
les dones per accedir al mercat laboral -en 
què l’índex d’atur femení era molt elevat- i 
la creació de serveis de ginecologia i centres 
de planificació familiar als centres de salut. La 
despenalització de l’ús d’anticonceptius i de 
l’avortament fou una de les reivindicacions en 
què se centraren més esforços des del col·lec-
tiu feminista de principis dels anys vuitanta 
del s. XX. 

La Coordinadora Feminista de Terrassa sol·li-
cità el 1978 a l’Ajuntament de Terrassa un 
local on poder trobar-se i dur a terme activitats 
diverses. Aquest espai de trobada no es mate-
rialitzà fins anys més tard de la mà del recent 
aparegut Grup de Dones, que redactà el pro-
jecte “Casal de la Dona” en el qual concretà les 
línies estratègiques i motivacions per disposar 

d’aquest espai. Al Grup de Dones li donaren 
suport altres entitats i grups d’ideologies di-
verses però amb un objectiu comú: que les 
dones de Terrassa gaudissin d’un espai de troba-
da i de suport mutu. D’aquesta manera, el març 
de 1986 i coincidint amb els actes de celebració 
del Dia Internacional de la Dona, s’inaugurava el 
local “Casal de la Dona”, que també s’havia cons-
tituït legalment com a associació. 

Al llarg dels anys l’associació s’ha anat adap-
tant a les demandes i necessitats del col·lec-
tiu. Per exemple, en un principi es va fer molt 
necessari oferir un servei d’atenció a la dona 
maltractada en un anys on l’atenció a les co-
missaries de policia no era l’adequada. Aquest 
servei anys després l’assumí el propi Ajunta-
ment de Terrassa i ja no es feu al local. En els 
darrers anys molts esforços s’han encaminat 
a la coeducació i a la formació de docents en 
aquest àmbit com a eina per transformar la so-
cietat des de les etapes inicials de la vida. Des 
de la seva fundació i fins als nostres dies el 
“Casal de la Dona” ha esdevingut tot un refe-
rent a la ciutat de Terrassa, pel seu compromís 
i lluita per l’alliberament de la dona. 

El fons documental  
“Casal de la Dona”

El fons documental “Casal de la Dona” conté 
dos metres i mig lineals de documentació que 
abasta des de 1975 fins als nostres dies. Part 
d’aquest fons provenia del local de l’associa-
ció, però també va ingressar documentació 
que es trobava a les llars de diverses sòcies. 
Aquest fet va suposar un esforç addicional 
d’organització, atès que va ser necessari trobar 
una manera de disposar la documentació que 
en facilités el posterior accés i consulta. Com 
ja s’ha comentat, les dones de l’associació 
procedien d’àmbits molt diversos i aportaren 
documentació que no només feia referència 
al moviment feminista, sinó que també van 
ingressar documentació d’altres moviments 
polítics, sindicals o socials. D’aquesta mane-
ra, es va distribuir aquesta documentació en 
col·leccions diverses i s’hi pot trobar docu-
mentació de partits polítics i sindicats com 
Nacionalistes d’Esquerra, Bandera Roja, Partit 
dels Comunistes de Catalunya o CCOO. També 
hi ha documentació relativa als moviments 
d’objecció de consciència de finals dels anys 
setanta o del Front d’Alliberament Gai de Cata-

Mostra d’alguns dels documents del fons “Casal de la Dona”. Fotografia de Montserrat Pallàs
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lunya. Tot plegat ens ajuda a fer-nos una idea de la sensibilitat i elevat 
compromís social de les dones de l’associació.

Pel que fa a la documentació més estretament vinculada a l’associació, 
hi trobem el seu projecte inicial, estatuts i modificacions, documentació 
de gestió diversa i nombroses actes. Aquestes actes no són només de 
les assemblees de l’associació, sinó que també de les reunions amb 
altres entitats feministes o comissions de l’Ajuntament de Terrassa on 
participen. Si hi ha un fet a destacar és que tot i que algunes actes no 
segueixen els aspectes formals requerits, hi ha sempre una gran volun-
tat de documentar i deixar constància de la seva activitat.

Un altre dels reptes a l’hora d’organitzar aquest fons va ser intentar re-
construir la seva activitat any rere any. Es van elaborar uns expedients 
per anys que recollissin la documentació generada dels diversos actes, 
inclosos els diversos manifests llegits i amb els retalls de premsa rela-
cionats. Tot plegat hauria de servir per fer-nos una idea de   l’evolució 
del tipus d’activitats i reivindicacions del moviment feminista a Terrassa 
durant els darrers 35 anys. 

El fons també conté nombrosa documentació de difusió del moviment 
feminista des d’abans de la creació de l’associació, no només d’àmbit 
local, sinó també de Catalunya i de l’Estat espanyol: fulletons, díptics, 
cartells i nombroses ponències. Recentment ha ingressat nova docu-
mentació que s’està descrivint, de la qual cal destacar la col·lecció foto-
gràfica de l’associació, potent testimoni gràfic dels 35 anys de compro-
mís del “Casal de la Dona”.

La informació i documentació del fons es pot consultar a Arxius en Línia 
fent clic al següent enllaç: Fons “Casal de la Dona”.

Dones i fons documentals: el camí cap a la igualtat 
(també als arxius)
El fons documental “Casal de la Dona” és un exemple de fons documen-
tal produït per dones i a més a més feministes, tan necessari als nostres 
arxius per poder explicar i entendre en un futur la lluita i reivindicació 
del moviment. Però hem de tenir en compte que els fons de les asso-
ciacions feministes, i per extensió també dels moviments LGBTIQ+, no 
són els únics necessaris per revertir el biaix de gènere existent. Avui 
més que mai es fa necessari l’ingrés de fons personals de dones molt 
diverses que expliquin la seva visió del món des d’altres àmbits i donin 
testimoni de les seves experiències. Des dels arxius catalans s’hauria de 
fer un esforç per modificar les polítiques d’adquisició de fons personals 
per anar revertint el dèficit, com també apuntava Perpinyà a l’article “Els 
arxius han de ser feministes” (2019), publicat en aquest mateix mitjà. 

Un dels documents sorgits del procés participatiu del Pla d’Arxius i Ges-
tió Documental de Catalunya és el que fa referència a la perspectiva de 
gènere i minories. En concret diu: “Els arxius catalans fomenten activa-
ment la visualització de les dones en la història i la societat catalanes. 
L’acció dels arxius és inclusiva i promou el reconeixement dels drets de 
les minories socials de tot tipus”. Ara s’haurà de veure com s’articula en 
el redactat final del Pla d’Arxius i si s’obren noves escletxes que perme-
tin un augment dels fons documentals de les dones als arxius catalans.

Logotip actual de l’associació “Casal de la Dona”. Autoria- Casal de la Dona 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/cercaUnitats.do?pos=1&total=3&page=1&cerca=simple&tipusUnitatCerca=&selecimatges=2&contingut=casal%20de%20la%20dona&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=&sign=&desc=&codigrup=ACVOC&arxiuFiltre=&codigrupSelect=ACVOC&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=90&idfons=307&unitatInici=&unitatFi=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
https://arxivers.com/ladada/els-arxius-han-de-ser-feministes/
https://arxivers.com/ladada/els-arxius-han-de-ser-feministes/
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L’arxiu electrònic únic:  
d’una referència minúscula  

a un debat majúscul
 Lluís-Esteve Casellas,  

Cap de secció de Gestió Documental i Arxiu  
i Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Girona 

Amb el desconfinament i l’estiu va 
arribar també una nova pròrroga 
per a l’obligació legal de disposar 
d’arxiu electrònic únic fins al 2 
d’abril de 2021.

Traducció de l’article “El archivo electrónico 
único: de una referencia minúscula a un de-
bate mayúsculo”,  Archivamos. Boletín ACAL, 
núm. 117 (3/2020). Asociación de Archiveros 
de Castilla y León, p. 4-11.

Amb el desconfinament i l’estiu va arribar tam-
bé una nova pròrroga per a l’obligació legal de 
disposar d’arxiu electrònic únic fins al 2 d’abril 
de 2021. Preguntar-se si aquesta afectava a 
totes les AAPP o només a les entitats locals, 
atès l’àmbit d’aplicació del RDL 27/2020, ja no 
té sentit des de la seva derogació: hem tornat 
al 2 d’octubre de 2020. Això podria posar els 
pèls de punta a més d’un responsable, però 
dic podria perquè sens dubte l’arxiu, tampoc 
electrònic ni de bon tros únic, ha estat una 
prioritat pel que fa al desenvolupament de 
la Llei 39/2015. Només cal consultar la infor-
mació disponible sobre Arxiu Electrònic Únic 
(AEU) al Portal d’Administració Electrònica per 
a comprovar-ho.

Sí, hi va haver una certa revolada a les xarxes 
socials i algun que altre esquinçar-se les vesti-
dures a Twitter, però poc més. Encara que per 
a mi el més sorprenent és aquest esquinçar-se 

les vestidures. És clar que el que per uns és 
l’arxiu electrònic únic, en minúscules, per a al-
tres constitueix un acrònim de les sigles d’un 
(ja) concepte arxivístic (!). I d’aquí, articles 
(aquest, un més), jornades i seminaris sobre 
el AEU. Mai un repositori -no dic ja un dipòsit- 
va generar tanta literatura ni debat. Per què, 
parlem dels requisits d’un repositori o de les 
funcions professionals que deriven de la seva 
gestió?

La resposta fàcil és afirmar: ambdues coses, 
però no és tan clar en tots els casos. I és que 
part de la professió va dipositar en l’Arxiu Elec-
trònic Únic (AEU) unes expectatives entorn del 
reconeixement professional, de les funcions 
de l’arxiu i del paper a l’Administració digital 
que, molt probablement, no s’ajustaven a la 
realitat. De l’AEU hem passat a parlar fins i 
tot de documents intel·ligents, del Big Data 
o de l’anonimització de documents, oblidant 
amb això que no hi ha res més reactiu i tra-
dicional que resoldre l’anonimització a poste-
riori, a més de ser poc intel·ligent per part del 
document. Del Big Data millor en parlem un 
altre dia, perquè ni és  data  tot el que llueix, 
ni mai s’esmenta quan big és Big ni quan és 
realment aplicable.

Existeixen, doncs, diversitat de perspecti-
ves i d’expectatives entorn l’arxiu electrònic 
únic. Una mostra d’això és el  document de 
treball  (l’únic en línia, febrer de 2017) del 

subgrup sobre AEU, dependent del Comitè 
Sectorial de Document, Expedient i Arxiu 
Electrònics. Tot i ser un esborrany de treball, 
és d’interès per a constatar enfocaments no 
sempre coincidents. El debat recull des de 
requisits tècnics a baix nivell fins a funcions 
arxivístiques i, de forma solapada, diferents 
plantejament sobre el concepte de l’arxiu 
electrònic únic: component o sistema. Els 
posicionaments permeten intuir el rang de 
la institució de procedència i el nivell de ma-
duresa dels respectius sistemes de gestió de 
documents. En altres paraules:  digues-me 
quin tipus d’arxiu electrònic únic defenses i et 
diré quins problemes pateix el teu sistema de 
gestió de documents.

L’origen del problema rau en la mateixa regu-
lació de l’arxiu electrònic. O millor, en la ge-
nerosa interpretació efectuada per part de la 
professió a partir de referències en únicament 
dos articles de les lleis 39/2015 i 40/2015, un 
article a cada llei (art. 17 i art. 46, respectiva-
ment) i referències sempre en minúscula, de 
les quals només la primera apel·la a la seva 
unicitat. Ambdues s’emparen en els criteris de 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, ENI 
(2010), però, per descomptat, no a cap política 
sobre la gestió de documents electrònics (NTI, 
Resolució 28/06/2012). Entrant més en detall, 
la 40/2015 remet a l’ENI a efectes de criteris 
i recomanacions de seguretat, conservació i 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/559314
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/559314
https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/resources/Comunidades/141/Descargas/Archivo%20Unico%20Electronico.pdf?idElemento=81
https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/resources/Comunidades/141/Descargas/Archivo%20Unico%20Electronico.pdf?idElemento=81
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10048
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normalització de la informació, dels formats 
i de les aplicacions, però mai referits a l’arxiu 
electrònic sinó a les relacions electròniques 
entre administracions. Una cosa semblant 
passa a la 39/2015, que esmenta l’ENI en 
relació amb l’intercanvi de l’expedient elec-
trònic (art. 70) i per justificar l’ús de solucions 
pròpies i no les de  l’Estat (disp. add. 2a) però, 
compte!, referit principalment a registres i 
plataformes.

En aquest punt la pregunta ineludible és 
com s’ha arribat fins aquí a partir de tan poc? 
Perquè l’efecte “bola de neu” és més que evi-
dent. Al meu entendre, el principal motiu és 
el clamorós buit legal sobre l’obligatorietat de 
disposar de sistemes de gestió de documents 
(SGD). Resulta obvi que per al legislador ha es-
tat molt més fàcil estirar la perspectiva clàssica 
de l'”arxiu” com a punt de recepció final dels 
documents. D’aquí la famosa tornada que so-
vint repetim de “els procediments finalitzats” i 
de “el document com a eix central del procedi-
ment”, en lloc de situar la gestió de processos 
i la regulació de la planificació de la producció 
documental al centre del debat. Sens dubte, la 
fam professional per avançar (finalment) tam-
bé va motivar en bona part que comencéssim 
a bordar i bellugar la cua tan aviat com se’ns 
va mostrar un més que desitjable os. Os, sigui 
dit de passada, la digestió del qual està sent 
realment pesada.

Si seguim desembolicant la troca, observem 
que l’ENI és summament clar pel que fa a la 
creació de repositoris electrònics com a com-
plementaris i equivalents a la funció dels ar-
xius convencionals per a cobrir tot el cicle de 

vida dels documents. La custòdia en aquests 
repositoris ha de constituir garantia d’auten-
ticitat i evidència dels documents més enllà 
de les signatures i els certificats digitals. Final-
ment, al glossari de l’annex es defineix repo-
sitori electrònic com arxiu centralitzat, sense 
més, per emmagatzemar i administrar dades 
i documents, amb les seves metadades. És a 
dir, l’ENI mai esmenta a l’arxiu electrònic únic 
ni tampoc explícitament en el sentit que se li 
ha vingut donant.

Per tant, plantejar l’arxiu electrònic únic en 
base al model OAIS pot convertir-se en el típic 
matar mosques a canonades. Primer perquè 
obliga a materialitzar una única proposta a 
partir d’un model que és clarament concep-
tual, però no operativa. En aquest sentit re-
sulta aclaridor l’article de Cruz Mundet i Díez 
Carrera sobre les seves llums i les seves om-
bres. En segon lloc, perquè l’arxiu electrònic 
únic no serà ni pot ser l’únic arxiu digital de 
la institució, com de vegades s’ha apuntat. 
Com exemple, l’Arxiu Municipal de Girona. 
Els 3 TB gestionats en els sistemes operacio-
nals de l’Ajuntament de Girona (100% digital 
des de gener de 2017), contrasten amb els 
més de 130 TB gestionats per l’arxiu i el seu 
increment anual de 10 TB. Val a dir que, tot i 
no ser documents nascuts en digital, la seva 
condició de màster digital requereix els matei-
xos requisits de preservació de la seva auten-
ticitat  (en la línia de Inter PARES, que inclou 
seguretat, integritat i confiança), tant per la 
important inversió de recursos realitzada com 
pel presumible caràcter substitutiu de molts 
suports. Intentar alinear els dos repositoris 

seria més que una temeritat per a la sosteni-
bilitat de la gestió diària.

Es podria seguir el model OAIS tot preveient 
dos o més repositoris en el cicle de vida? Per 
descomptat, però la qüestió és per què la 
seguretat i la integritat dels documents no 
hauria de garantir-se ja en els sistemes ope-
racionals de l’organització. Resulta més que 
evident que l’arxiu electrònic únic, en versió 
AEU, no resoldrà les deficiències dels gestors/
tramitadors documentals que s’utilitzin ni les 
del nostre Sistema de Gestió de Documents. 
Tampoc sembla raonable dissenyar un model 
d’arxiu electrònic basat en OAIS per a tots els 
documents en fase activa quan la majoria 
d’ells seran eliminats a curt o a mitjà termini, 
com a màxim (l’Ajuntament de Girona elimina 
de forma regulada entorn del 70% de la docu-
mentació produïda).

D’altra banda, plantejar el AEU com es ve 
fent en molts fòrums, arxivístics o no, oblida 
que l’autenticitat ha d’estar garantida ja des 
de la creació d’un document i no a partir de 
l’ingrés dels procediments finalitzats a l’AEU. 
En digital, aquesta autenticitat tampoc pot 
limitar-se exclusivament al document ni a la 
signatura digital (ENI ja ho apunta), sinó que, 
a més, ha d’assegurar la correcta traçabilitat 
de les accions al llarg del procés de creació, 
captura, agregació, relació i finalització de la 
seva tramitació. És més, focalitzar la solució en 
l’AEU no només deixa de banda l’enfocament 
a processos, també deixa fora del debat la 
preservació d’autenticitat dels documents en 
format estructurat que resideixen en sistemes 
operacionals, com són per exemple la gestió 

Serveixi com il·lustració aquesta taula sobre la cita explícita dels termes en cada referència legal esmentada:
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comptable, la tributaria, o la del padró municipal d’habitants. És a dir, 
reforça la perspectiva docucèntrica i, més concretament, PDFcèntrica.

Certament, l’enfocament no és menor, sobretot quan el futur professi-
onal en gestió de documents està més vinculat a esdevenir especialis-
tes en gestió de processos de l’organització que no en especialistes en 
documents d’arxiu, perspectiva tradicional implícita en l’AEU. Per tant, 
per què OAIS i no MoReq-2010 al llarg de tot el cicle de vida? Probable-
ment, la resposta resideixi en la renúncia del legislador a normalitzar 
els productes comercials de gestors documentals, però també en les 
deficiències dels nostres sistemes de gestió de documents. Les dues 
coses són indispensables per a una gestió eficient, i l’exemple més evi-
dent és iArxiu, equivalent d’Archive. Operatiu des de més de quinze 
anys, ha estat lamentablement infrautilitzat durant molt de temps a 
causa de la falta de SGD a les AAPP catalanes. Si l’objectiu és proposar 
un model concret d’arxiu electrònic únic es podria repetir l’error.

Al meu parer, el problema és el model de sistema de gestió de docu-
ments, i d’aquí la derivada de l’AEU versus el simple arxiu electrònic 
únic. Si partim de la base que “la seguretat, la integritat i l’autenticitat” 
s’ha de garantir des de la creació dels documents, quina és la princi-
pal funció de l’AEU? Executar accions de conversió o migració ha de 
ser també possible en els sistemes operacionals per a garantir la seva 
sostenibilitat (ENS). També el ressegellat ha de ser possible en proce-
diments “inacabables”, si aquesta és realment l’opció de preservació de 
l’autenticitat. Tampoc seria una funció exclusiva l’aplicació de taules de 
disposició, ja que un SGD ha de poder gestionar les funcions arxivísti-
ques de forma integral al llarg del cicle de vida a partir de l’acoblament 

dels seus components, com seria l’arxiu electrònic únic.

L’arxiu electrònic únic com a repositori centralitzat (ENI) només cobra 
sentit per assegurar l’accés en organitzacions amb múltiples i diversos 
gestors documentals no acoblats a un únic SGD. En organitzacions mit-
janes i petites amb una única eina que ja garanteix la seguretat i la 
integritat dels documents en procediments finalitzats o no, quin sentit 
té canviar l’expedient de “caixa digital”? La responsabilitat professio-
nal? Quan la autenticitat rau en la cadena de custòdia els professionals 
assumim la responsabilitat sobre el sistema, mai sobre documents en 
fase activa. En aquest sentit, l’arxiu electrònic únic no és més que la 
versió digital d’un arxiu central. La seva existència (única o federada, 
que també és informàticament viable) dependrà del model de gestió 
de cada organització i, principalment, de si hi ha o no un SGD integral. 
La imposició d’un únic model seria un error i portaria la nostra rigidesa 
professional a quelcom inaplicable en la majoria de les organitzacions.
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A propòsit de l’edició “X Abrils 
de l’Hospital: Hospitals i Malalts 
en temps d’epidèmies (ca. 1300-
1500)”, l’Arxiu Municipal de Lleida 
presenta una breu comunicació 
sobre l’empremta de les epidèmies 
en la documentació conservada 
en el mateix arxiu i realitza unes 
pinzellades de les possibilitats que 
permet la dita documentació per a 
futures investigacions al voltant de 
la salut pública.
Vull iniciar aquesta comunicació reivindicant 
la importància dels arxius per a la recerca 
històrica. Des de la invenció de l’escriptura, 
els arxius han estat els espais destinats a sal-
vaguardar els documents i aquests han estat 
la base per explicar el nostre passat. Aquesta 
afirmació pot ser molt evident, però és ben 
cert que per realitzar qualsevol investigació 
cal consultar el document original, un s’ha 
d’endinsar en els arxius per conèixer de pri-
mera mà les fonts primàries.

Els documents son testimoni d’un moment 
concret de la nostra història, aquests han estat 
creats amb una intencionalitat concreta, per 
tant pot contenir elements de subjectivitat o 
parcialitat i l’historiador s’ho ha de qüestio-
nar. Aquest ha de contrastar la veracitat de la 
documentació que consulta amb altres fonts 
i alhora contextualitzar-lo amb el moment en 
què es redacta.

El document sempre ha de ser qüestionat 
en relació amb un objectiu de recerca. Un 
document aïllat del conjunt en què ha estat 
produït perd sentit i bona part de la informa-
ció que ens permet comprendre’l, per això 
és important analitzar-lo tenint en compte la 
seva procedència. I tan important és trobar la 
informació com preguntar-nos per l’absència 
d’aquesta, de vegades les fonts indirectes 
supleixen la falta dels documents que s’han 
perdut, d’aquí la importància que l’investiga-
dor sàpiga extreure la informació amb què 
compta i amb la que no.

L’Arxiu Municipal conserva la documentació 
generada per l’Ajuntament de Lleida des de 
l’any 1150. El fet de conservar tants segles 
d’història el fa ric en informació i permet a 
l’historiador investigar qualsevol aspecte de 
la crònica de la nostra ciutat des del segle 
XII, això si, sempre en relació amb la docu-
mentació generada per la mateixa institució. 
Però l’arxiu no sols conserva dit fons sinó que 
també conserva documentació fruit de diver-
ses donacions, dipòsits i altres fons que per 
atzar han fet cap a l’arxiu. Entre ells trobem 
fons religiosos, fílmics, fotogràfics, musicals, 
comercials i personals entre altres.

Aquesta pandèmia, en ple segle XXI, ens ha 
obligat a reflexionar com estem vivim actu-
alment, però també ens ha fet qüestionar, 
almenys als historiadors, com devien viure els 
nostres avantpassats els diferents períodes i 

com van intentar resoldre-les. Tenim la certesa 
que des del segle XIV s’han anat succeint dife-
rents epidèmies que han fet trontollar la soci-
etat de cada època. Gràcies a la documentació 
conservada en els arxius queda l’empremta 
d’aquells moments viscuts i la possibilitat de 
conèixer com es va viure.

És cert que són moltes les investigacions so-
bre salut pública que s’han iniciat a partir de la 
documentació que conserva  l’Arxiu de la Ciu-
tat, però també és cert que en queden moltes 
per al seu estudi. Les possibilitats que dona 
la documentació permetria narrar part d’una 
història desconeguda, encara per explicar. Les 
sèries del fons municipal d’obligada consulta 
per al dit estudi, sobretot entre el segle XIV al 
XVIII serien sens dubte:

Els llibres d’actes del Consell General:  
El primer que conservem data de 1340. 
Aquesta sèrie conté les actes de cada una de 
les sessions del Consell General i els acords 
que es prenien en ella de tots els assump-
tes relacionats amb la ciutat de Lleida. Font 
genuïna de les administracions locals, és sens 
dubte la sèrie més llarga en el temps que con-
servem a l’arxiu i una de les fonts més riques 
en informació. Sèrie que al segle XVIII, donats 
els canvis polítics, canvia de nom i que també 
ho fa al segle XIX per anomenar-se llibre d’ac-
tes del Ple.

29.03.21

L’empremta de les epidèmies 
a la documentació de l’Arxiu 

Municipal de Lleida
Iolanda Enjuanes Alzuria.  

Cap de l’Arxiu Municipal de Lleida
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Els llibres d’actes del Consell Particular: 
Aquest va ser creat amb la finalitat que, en els 
casos d’urgència, no fos necessari convocar 
el Consell General i a manera de comissions 
especials, tenien a càrrec seu l’estudi i reso-
lució de determinats assumptes. Serà a partir 
del segle XVII que apareixeran diferenciades 
dites comissions i que es coneixeran amb el 
nom de  Prohomenies.  Entre elles es crearà 
la Prohomenia de l’Hospital, comissió espe-
cialitzada en els assumptes relacionats amb 
l’Hospital de Santa Maria. L’últim llibre que 
conservem data de 1705.

Els  llibres de Seguretats: Aquesta sèrie 
documental, exclusivament d’època medieval 
i moderna, inclou nomenaments d’oficis, ator-
gaments de llicències, pagaments de deutes, 
arrendaments, homenatges i sagraments en-
tre altres. Es pot definir com un recull d’actes 
que garantien un acord pres entre dues parts. 
Sèrie molt desconeguda dins el fons muni-
cipal de l’Arxiu i que pren rellevància, ja que 
hem trobat acords de nomenaments i contrac-
tacions de personal vinculat a l’hospital, per 
exemple.

Els llibres de Crims: És segurament la sèrie 
més singular que conserva l’arxiu municipal 
de Lleida. Dits còdex contenen les actes, de-
claracions i les vistes criminals que tenien lloc 
davant la cort del veguer i algunes de les sen-
tències que dictava. És segurament la font que 
dona més possibilitats per a l’estudi de la vida 

quotidiana en època medieval i moderna, al-
hora que podríem considerar-la com una de 
les fonts indirectes per l’estudi de la sanitat. 
Font estudiada en diverses disciplines; des de 
la perspectiva jurídica, mèdica, urbanística i 
fins i tot des del punt de vista filològic.

Els  llibres de Correspondència: sèrie in-
teressant per a ser tractat en el seu conjunt, 
tant pel que fa a la correspondència enviada, 
i de la qual guardem els copiadors de les car-
tes trameses, com la correspondència rebuda. 
Més abundant en època moderna i contempo-
rània, però no per això menys interessant la 
d’època medieval.

Una altra documentació d’obligada menció 
per al seu estudi seria:

El llibre anomenat Privilegis, estatuts e ordina-
cions de la ciutat de Lleida, que recull docu-
mentació del segle XIII al XV, conegut també 
com el  llibre verd petit, per les seves tapes 
de color verd i que recull diversos privilegis 
reials, ordinacions de la ciutat, els usatges de 
Barcelona i els costums de Lleida. Les Consu-
etudines Ilerdenses, foren una compilació del 
dret lleidatà encarregada al cònsol i jurista de 
la ciutat, Guillem Botet, el 1228. Fou el primer 
codi de dret local escrit a Catalunya i recopila-
ven no tan sols costums escrits, sinó també la 
normativa atorgada pels reis a la ciutat, esta-
tuts i bans que havien dictat els cònsols lleida-
tans i que també incloïen els usos no escrits. 
Costums que perduraren fins a 1716, un codi 

legislatiu que es mantingué vigent sis-cents 
anys. Aquest dona la possibilitat de veure en 
el seu conjunt tota la normativa primerenca 
de la ciutat de Lleida.

Un altre llibre anomenat llibre verd de la ciutat 
de Lleida o llibre verd gran, recull els privilegis 
atorgats a la ciutat de Lleida des de l’any 1150 
copiats per Josep Casanoves, catedràtic de 
l’Estudi General de Lleida, que se li encarregà 
d’escriure el 1685 i l’acabà al voltant de 1691. 
No sols els va transcriure sinó que els ordenà 
cronològicament i realitza un índex d’aquests.

I per últim no podem obviar el  fons de la Pia 
Almoina, que tot i no formar part del fons muni-
cipal pròpiament dit, resta a l’arxiu des del segle 
XIX. L’Arxiu Municipal de Lleida conserva una part 
del fons documental generat per aquesta institu-
ció benèfica i consta d’uns 450 documents entre 
lligalls, còdexs i pergamins. El període cronolò-
gic abasta del segle XIII fins a mitjans del segle 
XIX. La Pia Almoina, fundada i dotada econòmi-
cament l’any 1168 i administrada pel Capítol de 
la Seu, era una institució destinada a socórrer els 
necessitats i els pelegrins a partir de donacions i 
llegats en forma de censals, diners o aliments. La 
seva tasca principal era l’alimentació de pobres, 
pelegrins i pelegrines, vídues, nens orfes, ma-
lalts i vells. Aquesta documentació devia fer cap 
a l’arxiu en temps de la desamortització el 1841, 
quan “la Junta de Enajenación de los bienes del 
clero” es va fer càrrec dels béns de l’església i 
aquesta després passa a la Junta de Beneficèn-
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cia Municipal i per tant a mans de l’ajuntament, 
d’aquí segurament que la documentació es trobi 
l’arxiu municipal.

A partir del segle XIX les possibilitats que ens 
ofereix la documentació augmenta notable-
ment. L’existència de les diferents sèries su-
mades al gran nombre de documentació que 
custodiem multiplica les opcions. 

Tota aquesta documentació permetria la pos-
sibilitat d’engegar estudis i investigacions al 
voltant de les epidèmies i tot el que hi pot 
estar relacionat. Alguns dels punts proposats 
s’han abordat de forma parcial i altres resten 
a l’espera de ser investigats. Per exemple la 
documentació de l’Arxiu Municipal de Lleida 
permetria l’estudi de:

El cicle de pestes tan medievals com les mo-
dernes; però no sols la incidència de la pesta 
en la societat lleidatana, sinó també les mesu-
res que el mateix Consell General, o més tard 
el Ple, prengueren en relació amb aquesta. Al-
tres epidèmies menys conegudes han estat la 
verola, la febre groga, la tuberculosi,  el còlera 
o la grip espanyola. També altres cicles en re-
lació amb la salut com podrien ser les plagues 

de llagosta, la hidrofòbia o la contaminació de 
l’aigua.

Les  professions  en relació amb la salut pú-
blica; des dels càrrecs municipals com podi-
en ser el mostassaf o el pare d’orfes (aquest 
més lligat a la beneficència), les relacionades 
amb l’Estudi General, sobretot les vinculades 
amb la càtedra de medicina,  i les professions 
relacionades directament amb els malalts i 
malalties; com metges, apotecaris, adroguers 
o llevadores, per exemple. Molt lligat a les 
professions també seria l’estudi de gremis i 
confraries.

Molt interessant també l’estudi de les malalti-
es; quines eren les més comunes, els símpto-
mes, les cures i les medicines emprades. Tam-
bé la relació d’aquestes amb l’alimentació i les 
condicions sanitàries en les quals es vivien.

El món de la mort; també molt interessant en 
cadascuna de les seves èpoques; el cerimoni-
al que s’adoptava segons l’epidèmia i  segons 
la classe social, les pregaries i els ritus. La nor-
mativa que es regia en els cementiris i els cos-
tums emprats en els  enterraments, etc.

L’Estudi dels antics  Hospitals de Santa Maria 

i el del Sant Esperit, sobretot en temps mo-
derns i contemporanis, menys estudiats que 
en època medieval.

I finalment l’estudi de la Pia Almoina, sobretot 
entre els segles XV i XIX, més desconegut en 
relació amb els treballs publicats amb els ini-
cis de la institució benefica.

En definitiva i a manera de conclusió ressaltar 
la feina feta pels diferents investigadors que 
han emprat la documentació municipal de 
l’arxiu per als seus estudis prenent com a base 
la salut pública i encoratjar a la resta d’investi-
gadors a endinsar-se entre els documents que 
conserva l’Arxiu de la Ciutat i que encara estan 
per estudiar.
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El 27 de febrer d’aquest 2021 l’AAC 
va organitzar un seminari sobre la 
vinculació de la protecció de dades 
amb la gestió de documents.
El 27 de febrer d’aquest 2021 l’AAC va organit-
zar un seminari sobre la vinculació de la pro-
tecció de dades amb la gestió de documents. 
Però no des del marc teòric, sinó baixant a la 
realitat a partir de l’experiència concreta als 
ajuntaments de Girona i de Sant Cugat, on la 
figura del delegat de protecció de dades recau 
també en les responsables directes de la ges-
tió de documents de l’organització.

En tots dos casos el rol a l’organització envers 
la protecció de dades no neix amb el RGPD, 
si no que part de les seves responsabilitats ja 
eren assumides anteriorment. Per exemple, 
en el cas de l’Ajuntament de Girona, l’Admi-
nistrador de dades personals existia des de 
2003. Més recent fou l’assumpció d’aquestes res-
ponsabilitats per part de Sant Cugat, però també 
molt anterior al RGPD, essent l’arxiver Responsa-
ble de seguretat de les dades en paper des del 
2010. Era clar, doncs, que per part de qui subscriu 
aquest text la sessió tindria una decidida orienta-
ció pràctica.

Prèviament, les persones interessades havien res-
post de forma voluntària  i -naturalment- anònima, 
algunes qüestions sobre el tema. Aquesta infor-
mació posà de manifest que el doble rol profes-
sional és testimonial i, de fet, també la implicació 
en la protecció de dades de l’organització és molt 
baixa. Per tant, no és d’estranyar que la principal 

preocupació plantejada prèviament posés el focus 
sobre l’equilibri del triangle transparència, protec-
ció de dades i exercici del dret d’accés a la informa-
ció, del qual derivava també la sensació de falta de 
coneixement legal suficient per abordar-lo.

El desenvolupament del seminari va intentar re-
soldre dubtes en relació amb els següents punts:

• Per què vincular la gestió de documents 
amb la protecció de dades.

• El valor afegit que aporta la gestió de do-
cuments.

• Els avantatges que suposa el rol de dele-
gat/da de protecció de dades.

• Els inconvenients que comporta el rol de 
delegat/da de protecció de dades.

En podem llegir l’extracte a continuació, a més 
d’un seguit de consideracions finals d’ordre 
estratègic i pràctic, i un resum de la informació 
aportada per les persones inscrites.

Seminari Arxiver/a i delegat/delegada de pro-
tecció de dades: algunes conclusions

A. PER QUÈ 
vincular la Gestió de Documents 
amb la Protecció de Dades.

La Gestió de Documents implica una funció 
d’intermediació natural en:

• Els arxius tenen experiència i han de ges-
tionar tant sí com no el règim d’accés tant 
sobre la documentació històrica com en la 

documentació administrativa.

• La Gestió de Documents és qui administra 
el règim de conservació de la documentació 
i, per tant, pot establir i justificar els terminis 
de conservació de les dades personals.

Per tant, la intermediació amb el personal, la 
tecnologia i la legislació.

B. VALOR AFEGIT  
que aporta la Gestió de 
Documents:

• Coneixement de la gestió diària des del 
punt de vista administratiu, tecnològic i humà.

• Visió global i transversal per a la diagnosi 
de la realitat, la detecció de problemes i la 
proposta de solucions homogènies i cohe-
rents al llarg de l’organització i del cicle de 
vida de la documentació.

• Metodologia d’anàlisi i instruments que 
donen suport a la protecció de dades per-
sonals (pautes, RAT, etc.), principalment els 
quadres i instruments de classificació, d’ac-
cés i de conservació de la documentació, 
entre altres.

• Possibilitat real de poder intervenir i in-
cidir en el punt de captura de la informació 
mitjançant l’establiment de pautes en la for-
ma d’entrada de les dades, amb l’objectiu de 
garantir la qualitat de les dades i preveure’n la 
possible dissociació automatitzada.

14.04.21 

L’arxiver/a – delegat/delegada  
de protecció de dades

Lluís-Esteve Casellas,  
Ajuntament de Girona i Francesc Giménez,  

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
Arxivers i Delegats de Protecció de Dades
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• Planificació de sistemes de producció do-
cumental de qualitat que incloguin requi-
sits de protecció de dades per disseny i per 
defecte d’acord amb la sistematització de la 
informació i l’establiment dels seus règims 
d’accés i de conservació.

• Reforç a l’equilibri entre transparència, 
dret d’accés i protecció de dades a partir de 
la ponderació que permet el règim d’accés 
de la documentació.

C. AVANTATGES  
que suposa el rol de Delegat/da  
de Protecció de Dades: 

• Major visibilitat en l’organització per ser 
un rol clarament recolzat per la legislació.

• L’oportunitat de detectar o interceptar 
iniciatives que requereixen intervencions 
en gestió de documents. Per exemple, mit-
jançant la valoració prèvia de contractes de 
serveis que requereixen informe o assesso-
rament en matèria de protecció de dades.

• Possibilitat de participar en organismes 
d’alt nivell de decisió, com la Comissió de 
Seguretat Corporativa de la Informació o 
equivalent, o de retre comptes directament 
als responsables polítics o d’alta direcció de 
l’organització.

D. INCONVENIENTS  
que suposa el rol de Delegat/da  
de Protecció de Dades:

• Un increment notable de feina per les 
obligacions en matèria de protecció de 
dades. A més, sovint afecta simultàniament 
tant gestió de documents com protecció de 
dades arran d’haver d’intervenir en un àm-
bit o l’altre.

• La falta de recursos humans o pressupos-
taris per a poder fer correctament la feina. 
Disposar de DPD no resol el compliment en 
matèria de protecció de dades. Això reitera la 
sensació d’haver de perseguir l’obtenció de 
mitjans, el suport o la col·laboració per a resol-
dre els problemes.

• Les possibles pressions per confondre la 
dependència orgànica com arxiver/a amb 
la dependència funcional del delegat/da de 
protecció de dades, que sempre és al més 
alt nivell, o bé per desconeixement de la 
seva independència operativa, reconeguda 
legalment.

E. CONSIDERACIONS 
a tenir en compte:

• La participació en determinats òrgans, 
com la Comissió de Seguretat Corporativa 
de la Informació o equivalent, com a dele-
gat/da de protecció de dades mai hauria 
d’anar en detriment de la participació, alho-
ra, com a arxiver/a i expert/a en gestió de 
documents.

• La regulació d’òrgans transversals com 
la Comissió de Seguretat Corporativa de 
la Informació o equivalent ha de recollir la 
participació d’ambdós rols, atès que el de 
delegat/da de protecció de dades és, nor-
malment, per designació i, per tant, subjec-
te a revocació.

• L’assumpció puntual o no del rol de dele-
gat/da de protecció de dades s’ha de reflec-
tir també en la Relació de Llocs de Treball de 
l’organització, de manera clarament separa-
da encara que sigui de manera temporal.

En municipis amb policia local, el delegat/
da de protecció de dades, haurà de col·la-
borar-hi en matèria de videovigilància, per 
les responsabilitats que la llei els confereix.

• En organitzacions en què el rol de dele-
gat/da de protecció de dades recaigui en un 
perfil jurídic o en un d’informàtic, la pers-
pectiva organitzativa que podem aportar és 
important. En aquest sentit, es pot crear una 
figura de suport com la de l’Administrador/a 
de Dades Personals, vinculada funcionalment 
al delegat/da de protecció de dades, que de 
ben segur serà molt benvinguda. Per exem-
ple, l’Ajuntament de Girona va crear aquesta 
figura com a suport i possible substitució del 
delegat en la seva absència davant d’una vio-
lació de seguretat.
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• Ara per ara, el rol de delegat/da de pro-
tecció de dades no, és incompatible amb el 
d’arxiver/a, sempre que ambdues funcions 
no interfereixin. En canvi, sí que és incompa-
tible amb el de Secretaria o amb determinats 
càrrecs dels departaments d’informàtica, per 
les responsabilitats específiques derivades 
de l’Esquema Nacional de Seguretat que han 
d’assumir (responsable del sistema d’infor-
mació, de seguretat, etc.).

• Una incompatibilitat similar es podria do-
nar amb el rol de direcció de dades (Chief 
Data Officer), responsable de les “Oficines 
de Gestió de Dades” o, fins i tot, de Smart 
Cities, atès que el seu objectiu és la màxima 
explotació de dades de l’organització.

• Les funcions de delegat/da de protecció 
de dades, requereixen recursos per a poder 
exercir-les de forma completa i correcta. Si 
aquest rol és assumit per part d’arxiver/a, cal 
tenir-ho ben present i que en la designació 
hi hagi també el compromís institucional de 
dotar-la de manera convenient. Això és impor-
tant fins i tot en el cas d’assumir un rol com-
plementari com podria ser el d’administració 
de dades personals.

Dades aportades per les persones 
inscrites: algunes reflexions

El rol de delegat/da  
de protecció de dades

• El doble rol d’arxiver/a i delegat/da de pro-
tecció de dades és, ara per ara, testimonial.

• La implicació en l’adequació de l’organit-
zació al RGPD és molt baixa.

• Els professionals coneixen les funcions 
del rol de DPD, però no en profunditat.

Principals preocupacions  
i dubtes plantejats

• L’equilibri entre la transparència i la pro-
tecció de dades, també en el sector privat.

• La protecció de dades com a possible 
bloqueig a l’exercici del dret d’accés a la 
informació.

• La protecció de dades en fons privats ingres-
sats als arxius, especialment els personals.

• Els beneficis de vincular gestió de docu-
ments i protecció de dades per a l’organit-
zació pública o privada.

• La falta de coneixement legal suficient.

• La gestió del dret d’accés: la limitació de 
la consulta de dades, l’anonimització, etc.

• El volum de feina que implica la normalit-
zació de la gestió de dades.

• La incidència del delegat/da de protecció 
de dades en l’eliminació de documents.

• Qui determina el règim d’accés en una 
organització.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_data_officer
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_data_officer
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A dos dies de l’entrada en vigor 
de la totalitat de la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’u d’octubre, de 
procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques 
(en endavant, LPAC), el Govern 
espanyol va tenir a bé aprovar el 
Reial decret 203/2021, de 30 de 
març, d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans 
electrònic (en endavant, RAFM), 
que ha entrat en vigor… dos dies 
després de la seva publicació al 
BOE. 

1. Introducció

Si gairebé han calgut cinc anys i mig perquè la 
LPAC entrés plenament en vigor, sembla que 
només dos dies, entre els quals Dijous Sant, 
han estat suficients perquè totes les Adminis-
tracions espanyoles es poguessin adequar al 
mateix, en atenció al seu caràcter bàsic. 

Cal, ara, recordar que una de les institucions 
que restaven a l’espera d’entrar en vigor era el 
registre electrònic d’entrada, qüestió que pre-
senta un indubtable impacte a la pràctica de 
gestió de documents i expedients. 

Analitzem dos aspectes especialment sensi-
bles en aquest àmbit, com són la imposició 
de formats documentals amb relació als docu-
ments presentats al registre electrònic d’entra-
da i el tractament de les còpies electròniques 
de documents lliurats en suport paper a les 
oficines d’assistència en matèria de registres.

2. La imposició de formats docu-
mentals amb relació als documents 
presentats al registre electrònic 
d’entrada 

L’entrada en vigència de la LPAC suposa l’apli-
cació, per fi, de l’article 16 de la llei, i dels con-
cordants, que d’acord amb la lectura d’algunes 
sentències, es podien considerar – en contra 
del criteri de la doctrina – també en  vacatio 
legis. Sigui com sigui, ara les administracions 
públiques han de tenir un registre general 
electrònic, el que ha motivat la transforma-
ció de les tradicionals oficines de registre en 
oficines d’assistència en matèria de registre, 
quelcom més que un simple canvi de deno-
minació.

En aquest sentit, la primera novetat la trobem 
quan l’article 39.1 del RFAM autoritza a les 
administracions públiques a establir els for-
mats i estàndards aplicables als documents 

20.04.21  

El Reglament d’actuació  
i funcionament del sector públic 

per mitjans electrònics: 
una valoració crítica des de  

la perspectiva de l’aportació  
de documents als  

registres administratius
Nacho Alamillo, 

Doctor en Dret, Advocat, CISA, CISM, CDOSE, COBIT5-f, ITIL v3-f
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a presentar en el registre. Tot i que els ma-
teixos hauran de complir el que determina 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, es 
tracta d’una mesura que pot generar proble-
mes als interessats que aporten documents 
generats per tercers. Imaginem, per exemple, 
que hom ha d’aportar una sèrie de justificants 
de formació als efectes d’un procediment de 
selecció de personal (que no es puguin deixar 
d’aportar en els termes de l’article 28 de la 
LPAC, per tractar-se els seus emissors d’enti-
tats privades), que han estat emesos emprant 
el format ODF i fins i tot incorporen la signa-
tura electrònica del seu emissor. Doncs bé, 
aquests documents podran ser rebutjats pel 
simple motiu que l’Administració hagi tingut 
a bé exigir la documentació en format PDF.

Així es desprèn de l’article 14.2 del RFAM, 
conforme al qual l’interessat haurà d’esmenar 
la “incorrecta” aportació documental en el 
termini establert a l’efecte, sota amenaça de 
tenir-lo per desistit o ser declarat “decaigut” 
en el tràmit. El que, cal imaginar, suposarà 
que el pobre interessat haurà de córrer a obte-
nir noves versions dels mateixos documents, 
generant despesa i pèrdua de temps addici-
onal o, pitjor, la injustícia d’haver de patir les 
conseqüències negatives corresponents, si 
per exemple l’emissor del document es nega 
a tornar-lo a emetre en el format pretès per 
l’Administració.

Poca justificació es pot trobar per aquesta nor-
ma, quan precisament l’existència d’un catàleg 
comú de formats documentals a l’ENI almenys 
generava la seguretat jurídica que qualsevol 
document en aquests formats seria admès. Una 
interpretació  favor civitatis  ens hauria de dur a 
acceptar tots els formats orientats a una mateixa 
funcionalitat: per exemple, tots els formats ofi-
màtics, o tots els formats de representació de plà-
nols, amb l’objectiu d’evitar discriminacions.

Òbviament, el pobre interessat que es trobi en 
aquesta lamentable situació podrà fer ús de la 
picaresca per tractar de protegir la seva ja feble 
situació enfront l’Administració. En l’exemple de 
l’ODF, sempre podrà imprimir el document a PDF 
i presentar-lo sota la seva responsabilitat, com a 

document no original en els termes de l’article 
28.3 de la LPAC. L’Administració, en aquest cas, 
no hauria de demanar l’original llevat d’excepció, 
així que irònicament ens trobarem amb menys 
originals en els expedients. Un despropòsit im-
portant, a parer meu.

3. El tractament de les copies elec-
tròniques de documents lliurats en 
suport paper a les oficines d’assis-
tència en matèria de registres

Com ja hem avançat, una de les modificaci-
ons importants del model és l’aparició del 
registre electrònic general, al qual es lliuren 
tots els documents, fins i tot aquells que cal 
aportar en suport paper. A aquest efecte, les 
antigues oficines de registre es transformen 
en oficines d’assistència als interessats que 
aporten aquests documents en suport paper 
(article 12.2 de la LPAC).

A aquest efecte, l’article 27.1 de la LPAC pre-
veu la producció de còpies autèntiques de 
documents privats, que només tenen efecte 
administratiu i validesa, enfront totes les ad-
ministracions públiques (no, per tant, enfront 
tercers), i poden ser produïdes per funcionaris 
públics habilitats a l’efecte o mitjançant actua-
ció administrativa automatitzada. 

Aquestes còpies electròniques autèntiques 
són diferents de les còpies autèntiques (elec-
tròniques o en paper) regulades a l’epígraf 
2 del mateix article 27, ja que les mateixes 
tenen la mateixa validesa i eficàcia que els 
documents originals; és a dir, efecte univer-
sal i plenament substitutiu. Per aquest mo-
tiu, aquestes còpies autèntiques han de ser 
produïda pels òrgans competents, garantir 
la identitat de l’òrgan que produeix la còpia i 
garantir l’autenticitat del contingut.

A parer meu, resulta criticable fer servir el ma-
teix terme (“còpia electrònica autèntica”) per 
dues institucions jurídiques diverses, per la 
confusió que genera, però les dues instituci-
ons són necessàries i fàcilment diferenciables. 
En efecte, en un escenari d’expedient admi-
nistratiu íntegrament electrònic, no sembla 
bona idea incorporar còpies electròniques 

que no ofereixin garanties d’autenticitat res-
pecte al document copiat, ja que en cas de 
conflicte judicial, correspon a l’administració 
pública la càrrega de la prova d’allò que apor-
ta l’interessat.

Incorporar còpies electròniques de documents 
aportats en suport paper pels interessats que 
no siguin autèntiques implica que ens trobem 
enfront de còpies reprogràfiques, per la qual 
cosa, en aplicació de l’article 334 de la LEC, en 
cas de conflicte judicial caldrà procedir a l’aca-
rament de la còpia amb l’original. Si aquest 
no es troba disponible, perquè l’administració 
l’ha tornat a l’interessat, aquest acarament 
no es podrà realitzar i la prova s’haurà de va-
lorar conforme a la sana crítica, en lloc de fer 
prova plena.

Aquest problema és el que precisament resol 
l’article 27.1 de la LPAC autoritzant la produc-
ció d’un tipus particular de còpia electrònica 
autèntica per part d’empleats públics (que no 
tenen la condició d’òrgan, a resguard del cas 
especial dels Secretaris de les corporacions 
locals, conforme a la disposició addicional 8ª 
del RD 128/2018, estrictament als efectes de 
l’exercici electrònic de les seves funcions). 

Aquesta còpia electrònica és autèntica en el 
sentit que reprodueix amb garanties el do-
cument que ha aportat l’interessat. No pot 
garantir-se, en aquest cas, que el document 
en paper a partir del qual s’ha generat la còpia 
autèntica sigui original, o que sigui una còpia 
autèntica, ni de fet cap altra propietat. 

És evident que l’interessat pot presentar do-
cuments falsificats que no seran detectats (en 
especial, quan es faci la còpia electrònica au-
tèntica en forma automatitzada, però també 
degut a la dificultat que el personal de l’ofici-
na d’assistència pugui esdevenir expert en do-
cumentoscòpia, que prou feina té per assolir 
el simple objectiu d’atendre adequadament a 
la ciutadania), però precisament aquesta és la 
utilitat de l’article 27.1 de la LPAC enfront de 
l’article 27.2 de la mateixa llei: el que ens in-
teressa és garantir l’autenticitat del pas d’allò 
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que estava en paper a un suport electrònic, 
amb independència que allò que estava en 
paper fos autèntic o no; i ens interessa per po-
der atribuir aquest document, especialment si 
és fals, a qui l’ha aportat.

Doncs bé, l’article 47 del RFAM, que regula els 
requisits de validesa i eficàcia de les còpies 
autèntiques de documents “oblida” l’existèn-
cia de l’article 27.1 de la LPAC, apuntant en 
el sentit de la no consideració de les còpies 
d’aquest epígraf com autèntiques, el que es 
referma amb l’article 49 del RFAM, que regula 
l’emissió de còpies de documents aportats en 
suport paper per l’interessat, ignorant tota re-
ferència a la seva autenticitat, tot i que es man-
té que aquesta còpia electrònica (simple?) 
tindrà el mateix valor que la còpia presentada 
en paper. 

En definitiva, la regulació continguda al RFAM 
només considera com a còpies electròniques 
autèntiques aquelles que permetin garantir 
que el document copiat és un original o una 
còpia electrònica autèntica d’un document 
públic administratiu, en una mena d’unifica-
ció dels epígrafs 1 i 2 de l’article 27 de la LPAC, 
confonent l’autenticitat de la còpia electrònica 
amb l’autenticitat d’allò copiat. 

En aquest sentit, l’article 48 del RFAM, aplica-
ble només a l’àmbit estatal, identifica com a 
òrgan competent per a la producció de còpies 
autèntiques a l’oficina d’assistència en matè-

ria de registres, en relació amb els documents 
originals o les còpies electròniques autènti-
ques presentades pels interessats; autoritzant 
la producció d’aquestes còpies autèntiques 
mitjançant actuació administrativa automatit-
zada o personal funcionari habilitat.

Aquesta aproximació resulta problemàtica. 
Com ja he avançat, resulta difícil assegurar 
que el personal funcionari estigui en disposi-
ció d’identificar que un document és realment 
un original, atesa la pràctica de falsificació de 
documents que existeix en alguns sectors. 

Més fàcil resulta el tractament d’una còpia 
autèntica de document públic administratiu, 
ja que la persona funcionària pot verificar-lo 
manualment, però és clar, per quin motiu és 
necessari aleshores produir una nova còpia 
electrònica autèntica, quan és més fàcil i se-
gur simplement descarregar la còpia electrò-
nica autèntica de l’arxiu de l’òrgan productor, 
conforme a l’article 27.3.c) de la LPAC?

Però encara més: és tècnicament possible im-
plementar una actuació administració auto-
matitzada que sigui capaç d’identificar que un 
document aportat en paper per un interessat 
és un original? Quins són els criteris de decisió 
que permeten a una estació de digitalització 
determinar aquesta condició d’originalitat?

Què passarà en cas que la persona funcionària 
habilitada o el sistema d’actuació administra-
tiva automatitzada consideri que el document 

no és original o còpia autèntica de document 
públic administratiu? Cal imaginar que el trac-
tarà com a còpia de document, en els termes 
de l’article 49 del RFAM, per la qual cosa l’ad-
metria sota la responsabilitat de l’interessat 
en els termes de l’article 28.7 de la LPAC.

El problema és que, com he avançat, aquesta 
previsió no afecta el règim de prova judicial de 
la Llei d’enjudiciament civil, per la qual cosa, 
en cas de conflicte, aquestes còpies electròni-
ques no autèntiques s’hauran de sotmetre a 
acarament amb el document origen (sigui o 
no original o còpia autèntica) o ser valorades a 
la sana crítica. I la conseqüència és la necessi-
tat de conservar el document origen o assumir 
una certa pèrdua d’eficàcia probatòria.

A parer meu, la solució correcta hauria estat, 
al contrari, aplicar el que la LPAC disposa 
amb claredat (en lloc de fer servir un regla-
ment contra legem per canviar les regles del 
joc) tipificar correctament les dues tipologies 
de còpies electròniques autèntiques, mitjan-
çant la metadada corresponent, a l’efecte que 
es pogués valorar correctament el document.

En conclusió, el règim d’aportació de docu-
ments al registre electrònic que es conté al 
RFAM resulta clarament regressiu i limitador 
de drets dels interessats, per la qual cosa ha 
de rebre una valoració clarament negativa.
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Sento comunicar-vos que acabeu 
de caure en un maquiavèl·lic 
parany. Vaja, pensareu...
Doncs sí, perdoneu, però es tracta d’una ma-
niobra d’estratègia que té per objectiu fer que 
llegiu aquest article. Enteneu-me, ha estat del 
tot necessària, davant l’evidència de què si des 
del títol us hagués dit que tracta el contingut 
del present escrit, no hauríeu passat de la lec-
tura en diagonal del dit títol.

Moltes han estat les trobades amb companys 
de professió que han acabat sent una teràpia 
en grup, on posem de manifest totes les ca-
rències de la professió, entre d’altres la no do-
tació de recursos, la falta de mitjans, la soledat 
institucional i la manca de reconeixement del 
servei que donem per part de la ciutadania.

Però, suposo que el que a tots ens colpeix 
més, és veure com passen els anys, i tot i l’es-
forç permanent que fem i els canvis que s’han 
produït en la professió: tot el tema de gestió 
de documentació electrònica, portals de trans-
parència, accés a la informació i un llarg etcè-
tera, la nostra realitat diària i la percepció ge-
neral cap als arxius continua sent exactament 
la mateixa. 

Us convido a buscar aquesta imatge en el vos-
tre subconscient, ja que estic totalment segu-
ra de cada un de vosaltres la té, em refereixo 
a aquella escena, amb cert aire cinematogrà-
fic, on durant una conversa, a vegades amb 
coneguts i amics, d’altres amb gent casual i 
desconeguda, surt a relluir a què us dediqueu 
i plens de joia dieu: treballo a un arxiu, i tot 
seguit se succeeix un llarg i incòmode silenci. 
Alguns valents i agosarats s’atreveixen a pre-
guntar-te què és això i que fas, però la majoria 
assenteixen i  canvien de tema.

1 Escoda Murria, Coia. Els arxius i la difusió en el segle XXI. https://arxivers.com/ladada/els-arxius-i-la-difusio-en-el-segle-xxi/

Tenim el poder de la invisibilitat, i no només 
vers l’exterior, malauradament, aquesta tam-
bé ens afecta dins del mateix col·lectiu. Tots 
tenim punts forts, som realment bons fent tas-
ques concretes de les nostres feines i moltes 
vegades realitzem cursos, articles, conferènci-
es,… en un intent de poder aportar la nostra 
experiència, o bon fer, als altres. 

No sóc ingènua, la resta de tasques que potser 
no ens van tan bé, també s’han de fer i el dia 
a dia se’ns menja i es fa gairebé impossible 
saber que estan fent els companys en els seus 
respectius arxius.

Sincerem-nos, quants teniu una imatge clara 
de les habilitats que tenen la resta i us hi heu 
adreçat per demanar ajuda abans d’iniciar un 
projecte.    O pensem a la inversa, quants te-
niu una habilitat i us heu ofert a un company 
quan heu estat sabedors que aquest estaven 
iniciant un projecte i els podíeu orientar.

I ara és quan descobrireu finalment de què va 
aquest article, de la meva habilitat i del meu 
oferiment.

Ja fa anys que defenso la importància de 
donar a conèixer els arxius a la ciutadania i 
més concretament a les escoles i instituts. Si 
d’adults sabem que és un museu i una bibli-
oteca és perquè de petits, o no tan petits, ens 
ho van ensenyar i hi vam anar, així de simple.

I igualment simple és el vincle que creàrem 
amb aquest record, si va ser una experiència 
agradable i de descobriment, la recordarem 
positivament, però si va ser avorrida i basada 
en el discurs inacabable d’un adult, la recorda-
rem negativament. 

Doncs sí, us vull parlar de didàctica als arxius, 
i ja sé que no és dels temes predilectes dins 

del col·lectiu, ni un dels nostres serveis des-
tacats. Justament, per aquest fet vull tornar 
a encoratjar-vos a trencar aquesta dinàmica, 
sent plenament conscient que molts esteu 
fent una feina fantàstica en aquest tema, però 
malauradament continueu sent una minoria.

He pogut comprovar, com no sóc l’única del 
col·lectiu que ha incorporat la necessitat d’in-
sistir en aquest viratge cap a unes propostes 
didàctiques de qualitat, sé d’alguns companys 
i companyes que ja estan fent coses realment 
interessants en aquest aspecte i ja estan re-
collint els fruits de la feina ben feta. Com a 
exemple, amb gran alegria vaig llegir com 
la Coia Escoda Murria de l’Arxiu del Port de 
Tarragona el 2019, a la mateixa DaDa, també 
reivindicava el paper tan important que té la 
divulgació en l’àmbit de les escoles “Potser 
aquest ha estat l’error dels arxivers i les arxive-
res: viure d’esquena a gran part de la societat 
i treballar només per un sector intel·lectual i 
professional elaborant productes de difusió 
adaptats només a les seves necessitats; obli-
dar-nos de les bases, de les escoles i els ins-
tituts on sens dubte hi ha la matèria primera 
que un dia pot esdevenir el gruix dels nostres 
usuaris i usuàries.”1

El 2010 vaig tenir el privilegi de poder crear 
un taller didàctic per l’Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre, en aquell moment va ser un projecte 
pioner, ja que no existien tallers d’aquesta 
mena a cap altre arxiu i l’èxit va ser rotund. Les 
diferents escoles i instituts de la comarca van 
apostar per incloure aquesta activitat dins les 
seves programacions i durant anys va suposar 
l’increment exponencial de visites d’escolars 
i de nous usuaris, vinculats als treballs de re-
cerca dels alumnes i posteriorment alumnes 
universitaris.

21 .04. 21

No ens coneixem,  
ni ens coneixen

Laura Tienda Martínez,  
Arxivera a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.

https://arxivers.com/ladada/els-arxius-i-la-difusio-en-el-segle-xxi/
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Ja el 2017 em va donar per analitzar, dins del 
context del meu treball de final de màster a 
l’ESAGED2, què estàvem oferint els arxius en 
l’àmbit didàctic, i sento dir que el panorama 
no va ser gaire encoratjador. Tot i que l’incre-
ment d’activitats d’aquesta mena que s’estan 
oferint als arxius ha anat en augment, vaig po-
der comprovar que la manera en què s’estan 
oferint a les escoles i instituts, així com la for-
ma en què es realitzen, han quedat obsoletes.

M’explico, ja des de finals del segle XVIII en 
l’àmbit pedagògic es van introduir canvis 
substancials en els mètodes educatius, ana-
litzant i estudiant quina era la manera més 
efectiva de crear nou coneixement en els 
infants, em refereixo a grans pedagogs com 
Jean-Jaques Rosseau3  (Escola Nova); Pesta-
lozzi (Mètode intuïtiu) o Friederich Froebel4 
(l’infant com a centre del seu aprenentatge). 
Teories que van ser implementades i amplia-
des al segle XIX per pedagogs tan reconeguts 
com la mateixa Maria Montessori5  (Mètode 
Montesssori d’aprenentatge) o a casa nostre 
Francesc Ferrer i Guàrdia6 (Escola Moderna). 
Teories i praxi que van posar la base a la peda-
gogia actual, i que feien una aposta decidida 
per trencar a les aules amb mètodes alliçona-
dors i coercitius.

Inclús a    les lleis d’educació i decrets d’orde-
nació dels ensenyaments, ens parlen de què 
ensenyar ja no ha de ser fer aprendre uns te-
maris o lliçons, si no que hem d’ensenyar” a 
saber fer i incentivar als alumnes a aprendre 
per si mateixos. 

M’agrada utilitzar aquesta cita per explicar 
quin paper hauríem de jugar els arxius en 
l’àmbit didàctic, és d’Andreas Schleicher, físic 
i investigador alemany en l’àrea d’educació, 
responsable de PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment):“L’educació 
avui va molt més sobre maneres de pensar 
que impliquen aproximacions creatives i críti-

2 Tienda Martínez, Laura; Mauri Martí, Alfred (dir.) Escola Lliure i Arxiu: un debat pendent. https://www.recercat.cat/handle/2072/335953
3 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emili o de l’Educació. Barcelona: Eume. 1990.
4 FROEBEL, Friederich. L’educació de l’home i el jardí d’infants. Barcelona: Eumo, 1989.
5 MONTESSORI, María. La Mente Absorbente. Madrid: Editorial Diana, 1998.
6 ESTERUELAS, Albert. Cent anys de pedagogia llibertària: el deixant de Francesc Ferrer i Guàrdia. Barcelona: Temps d’Educació, 2009, núm. 37.
7 http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm

ques a la solució de problemes i a la presa de 
decisions. També va de maneres de treballar 
que inclouen la comunicació i la col·laboració, 
així com els instruments que es requereixen, 
tals com la capacitat de reconèixer i aprofitar 
el potencial de les noves tecnologies o, per 
descomptat, d’evitar els seus riscs. I igual-
ment, l’educació va de la capacitat de viure en 
un món multifacètic com a ciutadans actius i 
compromesos. Aquests ciutadans contribuei-
xen a determinar què volem aprendre i com 
volen aprendre-ho, i és això el que dona forma 
al paper dels educadors”.7

Actualment a la majoria d’arxius es continua 
apostant per fer sessions merament transmis-
sores, on el grup d’alumnes escolta passiva-
ment com l’arxiver, o la persona encarregada 
de fer l’activitat, realitza una dissertació sobre 
els serveis que ofereix l’arxiu, les tasques que 
realitzen els arxivers, la documentació que hi 
ha a l’arxiu o les diferents sales que conformen 
la institució. Davant d’aquest transmissor uns 
alumnes endormiscats que fan veure que pre-
nen apunts o que van omplint un quadernet 
amb preguntes, i que rarament són interpel·lats. 

Tampoc s’acostuma a demanar suport a altres 
ens, com els Centres de Recursos Pedagògics, 
que fa anys que donen suport a les escoles i 
instituts amb tot el que són materials i activi-
tats fora dels centres educatius.

No anem bé, i no es tracta de donar a fer les 
activitats didàctiques a “professionals” d’ense-
nyament, o tenir materials didàctics més ben 
elaborats, va més enllà, es tracta de saber com 
hem de dur a terme les activitats, com ens 
hem d’adreçar als alumnes, com fer que parti-
cipin de forma activa durant la sessió.

He tingut la sort de poder compartir vàri-
es converses sobre aquest tema amb la Pilar 
Reverté, a qui considero pionera i referent en 
matèria de didàctica i arxius. Fruit d’aquestes, hi 

ha una reflexió que va marcar-me especialment, 
la Pilar defensava que fins i tot la típica visita a 
les instal·lacions de l’arxiu pot ser una experi-
ència en la qual els alumnes siguin subjectes 
actius de l’aprenentatge, l’important és que ells 
siguin els protagonistes, els descobridors, i la 
nostra funció ha de ser la de l’acompanyament, 
guiant i convidant a la reflexió. Tot i que conti-
nuo defensant que l’estimulació a través dels 
sentits, l’experimentació, fomenta la llibertat 
personal, també reconec que no es tracta exclu-
sivament de què l’activitat compti amb materials 
de qualitat  que  puguin permetre als alumnes 
manipular i tots sols extreure les seves pròpies 
conclusions, sinó que aquest aprenentatge actiu 
és la descoberta i això ho podem aconseguir 
també a través d’una visita o un PowerPoint.

I ara vindria la pregunta clau, i això com es fa?

Doncs això es fa aprenent, formant-se, com 
fem per saber com funciona una aplicació, 
com digitalitzar la documentació, com crear 
un sistema de gestió, com descriure la docu-
mentació, i tantes i tantes coses que necessi-
tem aprendre a la nostra professió.

I si no podem arribar a tot, preguntant, asses-
sorant-nos i sabent que hi ha gent al nostre 
col·lectiu que ens pot donar un cop de mà so-
bre aquest tema. Però tenint consciència que 
no és un tema menor, ni un servei addicional 
de segona, és la manera de què ens coneguin 
i per la meva part de conèixer-vos.

https://www.recercat.cat/handle/2072/335953
http://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm
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El KBr Barcelona Photo Center 
(Fundació Mapfre) acull fins al 
dia 23 de maig l’exposició «La 
mirada captiva. La col·lecció 
de daguerreotips del Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge 
de l’Ajuntament de Girona», 
comissariada per Joan Boadas i 
David Iglésias

El Centre de Recerca i Difusió  
de la Imatge (CRDI)

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI) va ser creat el 1997 amb la missió de 
conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar 
a la ciutadania el patrimoni documental en 
imatge de la ciutat de Girona. Entre els seus 
objectius específics cal destacar la voluntat 
de donar a conèixer íntegrament el contingut 
de la documentació en imatge existent en 
els fons públics i privats, el d’oferir formació 
adequada a diferents nivells i necessitats, el 
d’aplicar noves tecnologies en el tractament 
de les imatges i el d’oferir fórmules que per-
metin un accés regulat homogeni a aquest 
tipus de documentació. 

El recorregut de més de dues dècades permet 
fer-ne diferents balanços, centrats principal-
ment en l’activitat documental, la conservació 
i la difusió. Cal destacar, però la internaciona-

lització del centre, sobretot a través de l’or-
ganització de les Jornades Imatge i Recerca 
(1990-2020), de la implicació i del lideratge 
en el Grup d’Experts de Fotografia i Audiovi-
suals del Consell Internacional d’Arxius (Pho-
tographic and Audiovisual Archives Group, 
PAAG / ICA), de la participació en els projectes 
europeus EuropeanaPhotography, European 
Kaleidoscope, Europeana Sports, Weave) i de 
la implicació amb l’associació internacional 
Photoconsortium com a membres fundadors. 
Les dades, sempre objectives, són testimonis 
d’un treball planificat, que persegueix els 
objectius fundacionals i que es caracteritza 
per la continuïtat dels projectes. Tota aquesta 
activitat gira entorn del patrimoni fotogràfic 
(i també audiovisual) generat per la mateixa 
institució, l’Ajuntament de Girona, però prin-
cipalment a partir de les donacions de parti-
culars, d’associacions i d’empreses, un total de 
68 conjunts que sumen al voltant tres milions 
de fotografies. Aquesta és la base real per a la 
configuració de relats entorn de la fotografia 
que permeten, almenys parcialment, un dis-
curs panoràmic sobre la història de la fotogra-
fia al nostre país.

La col·lecció de daguerreotips

L’adquisició de daguerreotips per part del 
CRDI respon a la missió fundacional abans 
esmentada i, sobretot, respon a l’objectiu es-
pecífic de representar materialment l’evolució 
tecnològica de l’objecte fotogràfic, la qual cosa 
implica un coneixement dels principals proce-
diments fotogràfics de la història.

Podem afirmar que en el recorregut fet des de 
1997 i fins a l’actualitat s’ha aconseguit com-
plir amb aquest objectiu i que la representació 
dels positius directes de càmera (daguerreo-
tips, ambrotips i ferrotips) de la col·lecció és 
especialment significativa.  La col·lecció està 
formada per daguerreotips que formen part 
de dos grans conjunts: la col·lecció Ángel 
Fuentes i la col·lecció Joan Basseda. Són imat-
ges úniques, excepcionals, testimonis d’una 
època que va marcar el devenir de la nostra 
cultura. La col·lecció Ángel Fuentes de Cía, 
un conservador de fotografia navarrès, està 
formada per 131 imatges:  73 daguerreotips, 
tres estoigs amb dues imatges daguerreotípi-
ques, 8 ambrotips, 1 estoig amb 3 ambrotips 
i 1 daguerreotip, 1 ambrotip estereoscòpic, 
1 autocrom i 1 visor, 16 ferrotips    i    1 marc 
amb 4 daguerreotips i 8 ambrotips, i 10 joies 
contenidores de daguerreotip. La col·lecció 
Joan Basseda Casas, un joier i col·leccionista 
de Vallvidrera, està formada per 87 imat-
ges:    24 daguerreotips, 11 ambrotips i 52 
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La mirada captiva:  
la col·lecció de daguerreotips  

del CRDI-Girona
 Joan Boadas i Raset.  

Arxiver Municipal de Girona. Cap del SGDAP de l’Ajuntament de Girona. David Iglésias i Franch. 
Cap de Secció de documentació Fotogràfica i Audiovisual de l’Arxiu Municipal de Girona
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ferrotips, alguns dels quals formen part d’un 
àlbum de gemmes. 

Centrant-nos en el contingut de les imatges, 
es tracta principalment de retrats d’estudi, si-
guin individuals, de parelles o de grup, i dos 
retrats postmortem. Trobem també dues imat-
ges que reprodueixen escultures, en format 
estereoscòpic. Es poden identificar algunes 
autories quan apareix la inscripció com ara 
els noms dels nord-americans: Robert A. Car-
den (Carden & Co),    Charles C. Harrison, H.T. 
Sherrill, J.W. Thompson i Silas A. Holmes; dels 
anglesos: Henry Negretti i Joseph Zambra; i 
dels fotògrafs instal·lats a Barcelona: Franck 
(François-Alexandre-Louis-Marie de Gobinet 
Villecholles) i Antonio Fernández i Anaïs Tiffon 
(Napoleon). El nom dels retratats no està ge-
neralment identificat, excepte quan les imat-
ges porten alguna anotació adjunta. 

Quant a la datació, tots ells corresponen a 
les dècades de 1840 i 1850, encara que en 
algunes ocasions podem informar de la data 
amb precisió.    Els formats majoritaris són el 
quart de placa (83×108 mm) i el sisè de placa 
(70×83 mm), encara que també trobem al-
gun novè de placa (51×64 mm), algun setzè 
de placa (34×41 mm)  i fins i tot alguna mitja 
placa (114×140 mm) i dues plaques estereos-
còpiques (80×170 mm). És important dedicar 
també certa atenció als encapsulaments, que 
per si sols han sigut objecte d’interès.  La tipo-
logia de capses daguerrianes és diversa. Tro-
bem capses de fusta i altres termoplàstiques, 
les Union Case, fetes als EUA a partir de 1851. 
Les cobertes són de pell. Els coixinets interns, 
que tenen la funció d’expulsar l’aire quan es 
tanca la capsa, són de seda (els més antics) o 
de vellut. A part de la capsa, que és l’encap-
sulament més característic, trobem també el 
sistema europeu o francès que consisteix en 
un marc obert, a l’estil del marc d’una pintu-
ra. En definitiva, podem parlar d’un munt de 
detalls que han propiciat la fascinació dels 
col·leccionistes per a aquests objectes, al mar-
ge o en paral·lel a l’interès que desperten les 
mateixes fotografies. 

 

Per contextualitzar el valor de la col·lecció és 
important observar les dades sobre daguer-
reotípia que es coneixen, principalment les 
publicades en el marc del projecte europeu 
Daguerreobase (2013-2015) centrat preci-
sament en aquest procediment fotogràfic. 
En aquest projecte es van poder identificar 
1.200 daguerreotips arreu de l’Estat Espanyol, 
comptant col·leccions públiques i privades. 
Segons les dades recollides per la Universi-
tat Politècnica de València, socis del projecte, 
les col·leccions més importants de Catalunya 
serien la del Museu Marés, amb 90 objectes 
(inclou daguerreotips, però també ambrotips 
i ferrotips), l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb 39 daguerreotips i el mN-
ACTEC amb 34 daguerreotips (publicats al 
portal de Fotografia de Catalunya). Així doncs, 
tenint en compte aquestes xifres, podem afir-
mar que la col·lecció de daguerreotips del 
CRDI, formada per un total de 118 peces, es 
converteix en una de les més importants.

En aquesta exposició, es mostra una selecció 
d’aquest conjunt i també s’inclouen altres da-
guerreotips que no formen part de les dues 

col·leccions esmentades i alguns que prove-
nen de la col·lecció del Museu del Cinema. 
L’aportació del Museu, no es limita únicament 
als daguerreotips, sinó que ha cedit alguns 
objectes que permeten explicar el context 
històric i la cultura de la imatge de l’època. 
En qualsevol cas, l’exposició del global de da-
guerreotips i de la selecció de l’utillatge vin-
culat a aquesta tècnica fotogràfica, ens brinda 
una ocasió per a acostar-nos al coneixement 
d’aquesta tècnica fotogràfica i també per do-
nar a conèixer una de les col·leccions més des-
tacades del nostre país.

L’exposició

Posar en captivitat el que la mirada no pot 
retenir. Atrapar l’instant i fixar allò que per la 
seva naturalesa és fugisser. Aturar el temps 
per recordar, des del futur, com havien estat 
les persones i les coses. Com ens podem ima-
ginar la transcendència que va suposar l’apa-
rició de la fotografia des del nostre present 
híper saturat d’imatges?
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Tot era nou davant d’aquell fenomen que 
Louis Jacques Mandé Daguerre, després de 
sumar les seves a innovacions anteriors i de 
manera molt assenyalada als treballs de Ni-
cephore Niepce, va presentar el 1839 a l’Aca-
dèmia de Ciències de París. Tan nou que va 
caldre crear un vocabulari que expliqués una 
innovació sense precedents gràcies a la qual 
els objectes  es podien pintar ells mateixos 
amb una fidelitat inimitable. Les imatges de la 
càmera obscura deixaven de ser efímeres i es 
podien transportar al metall:  una vegada in-
troduït a l’aparell hi apareixia un dibuix exacte 
del punt al qual es dirigia la càmera. Després 
d’una breu operació de rentat, el dibuix era 
indestructible.

No hi ha dubte que el daguerreotip assenyala 
el naixement oficial de l   a fotografia, tot i que 
encara ens trobem davant d’una imatge única, 
sobre una placa de coure coberta d’una làmi-
na polida de plata, de reflexos canviants que 
a vegades es transforma en un mirall. Des del 
primer moment, però, els seus impulsors (i el 
rossellonès François Aragó en seria el més no-
table) varen entendre que aquella innovació 
arribava per modificar la mirada del món i les 
seves representacions, tant científiques com 
artístiques. En l’àmbit popular, la descoberta 
va tenir un impacte universal que va impulsar 
la seva explotació comercial, va comportar 
millores en el procés i l’aparició de la primera 
indústria real basada en aquesta tecnologia: 
els estudis de retrats fotogràfics.

La col·lecció de 104 daguerreotips del Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) que es 
presenten en aquesta mostra al KBr Barcelona 
Photo Center, de la Fundació MAPFRE, és fruit 
d’aquest moment d’optimisme tecnològic (en 
menys de trenta anys aparegueren el vapor 
per terra i mar, el gas, la telegrafia, la galvano-
plàstia, l’obertura del canal de Suez…) i res-
pon al desig d’unes persones que expressaren 
la seva voluntat de permanència posant-se al 
davant de la càmera fotogràfica. De manera in-
voluntària, sens dubte, però amb aquell gest 
obrien la porta a un món que mai no ens ha 
deixat de captivar.

Gestió i Difusió

Des dels seus orígens, tant el CRDI com l’Ar-
xiu Municipal de Girona (AMGi), enquadrats 
ambdós en el Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament 
de Girona, han participat del doble vessant 
que, a parer nostre, cal projectar en l’exercici 
de la nostra professió: gestionar i difondre. No 
es tracta, com alguna vegada s’ha presentat, 
d’establir una disjuntiva entre aquestes dues 
funcions, perquè segurament allò que s’acon-
segueix és mutilar la nostra actuació.

És imperatiu, sens dubte, consolidar encara més 
i desplegar al màxim possible el nostre compro-
mís amb la gestió de la contemporaneïtat, siguin 
les accions que donen servei a l’administració, 
i n’accentuen l’eficàcia i l’eficiència,  siguin les 

destinades a la ciutadania a partir d’una major 
i millor gestió de les dades i un augment de la 
transparència i la facilitat d’accés a la informació.

A aquest imperatiu, però, no se li hauria de se-
grestar una clara vocació amb relació al nostre 
patrimoni documental. Segur que va més en-
llà de vocació i caldria parlar d’obligació: una 
component, també fonamental en la nostra 
professió, ha d’incorporar el compromís de fer 
arribar a la ciutadania la documentació que 
custodia als seus prestatges amb una clara 
voluntat d’explicar la raó de ser d’aquesta pre-
servació secular, que no té cap vinculació amb 
l’observació estètica i contemplativa del nos-
tre passat, sinó amb la voluntat de traslladar al 
present allò que en el passat ens va configurar 
com a societat. 

I el realment fascinant, és que la nostra actua-
ció d’avui, amb la documentació que generem 
com a col·lectivitat, ha de garantir que puguin 
fer el mateix des de l’avenir.

Exposició (imatge cedida) Exposició (imatge cedida)
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Les archives des musées français 
révèlent le rôle important joué par 
des femmes dans le domaine de la 
conservation du patrimoine et de 
la restauration des oeuvres d’art. 
De plus les femmes archivistes 
sont nombreuses dans les services 
d’archives des musées français

Le métier d’archiviste dans les mu-
sées français

Tout d’abord, nous allons présenter le métier 
d’archiviste dans les musées français. Chaque 
grand musée français a son service d’archives. 
C’est par exemple le cas du musée du Louvre, 
du musée d’Orsay, du musée du quai Branly, 
du musée d’archéologie nationale, du musée 
Gustave Moreau, du musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, du musée 
des arts décoratifs, du musée de Malmaison, 
du musée Picasso, du musée national du châ-
teau de Fontainebleau. Le service d’archives 
est souvent associé au service de documen-
tation et à la bibliothèque et il peut arriver 
qu’une seule personne soit chargée à la fois 
des archives, de la documentation et de la 
bibliothèque dans les musées les plus petits.

Dans les années 2020, en France, le métier 
d’archiviste est une profession à forte repré-
sentation féminine. Les femmes archivistes 
sont également nombreuses dans les mu-

sées.    A titre d’exemple, le réseau “Archives 
en musées” animé par le ministère de la 
Culture compte 138 membres, dont 121 sont 
des femmes.

Cependant, il existe aujourd’hui peu d’études 
en France sur la situation et le travail des fem-
mes archivistes. Il faut souligner l’existence de 
l’étude de Lili Willefert qui a rédigé un master 
en 2013 intitulé La féminisation des professi-
ons de la documentation et du patrimoine : les 
femmes archivistes (1906-1990). Son travail 
est consultable en ligne.

Elle met en évidence la forte représentation 
des femmes dans les services d’archives tout 
au long du XXe siècle, grâce à l’étude des 
dossiers des étudiants de l’École des Chartes. 
L’École des Chartes a été fondée en 1821. 
C’est l’école de formation des archivistes en 
France la plus ancienne. Elle forme notam-
ment les conservateurs du patrimoine char-
gés des archives. La première élève femme 
rentre à l’École des Chartes en 1906. Au fil 
des années, au XXe siècle, les élèves femmes 
sont devenues de plus en plus nombreuses à 
l’École des Chartes. Elles sont majoritaires au-
jourd’hui, ce qui explique la forte représenta-
tion féminine dans le corps des conservateurs 
du patrimoine chargés des archives, même si, 
bien sûr, il existe d’autres formations aux mé-
tiers des archives.

Les archives des musées français

Les musées français conservent leurs archi-
ves courantes et intermédiaires. La plupart 
des archives historiques sont conservées aux 
Archives nationales. Vous pouvez connaître 
l’activité de plusieurs services d’archives de 
musées français grâce aux statistiques des 
organismes publics publiées sur le site de 
France Archives depuis 2010.

Les archives des musées nationaux, à partir de 
1792, peuvent être consultées aux Archives 
nationales. Il s’agit d’inventaires des collecti-
ons, de dossiers du personnel, de registres sur 
le travail des artistes et des copistes, de docu-
ments sur les commandes et acquisitions, 
propositions d’acquisitions non acceptées 
ou sans suite, dons et legs acceptés ou non 
acceptés, prêts aux expositions, aliénations, 
vols,    pertes ou de restitutions, restaurations 
et  réparations, de dossiers d’artistes.

Les archives des musées nationaux ont rejoint 
les Archives nationales, sur le site de Pierrefi-
tte-sur-Seine, en 2015 : soit 1,5 km linéaires. 
Cette fiche d’aide à la recherche conçue par 
les Archives nationales permet d’identifier les 
différents fonds d’archives concernant les mu-
sées nationaux.

Ce second guide répertorie les sources relati-
ves aux musées et aux expositions conservées 
aux Archives nationales, à partir de 1628 et 
jusqu’en 2015.

18.05.21 

La femme visible:  
le rôle des femmes dans les 

archives des musées français
Véronique Reuter chargée d’études documentaires,  

Centre de recherche et de restauration des musées de France, Paris

https://dune.univ-angers.fr/fichiers/20125371/20132MHD2107/fichier/2107F.pdf
https://francearchives.fr
https://francearchives.fr
https://cutt.ly/xbSTMvx
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_057991
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Les archives des musées nationaux permet-
tent de documenter diverses facettes de la 
gestion et de l’histoire des musées nationaux, 
concernant l’administration centrale (instan-
ces collégiales, inventaires de collections, per-
sonnel, comptabilité, laboratoires de recherc-
he et de restauration) et la vie des musées. On 
y trouve également les archives historiques 
d’institutions majeures liées aux musées, te-
lles que la Réunion des musées nationaux ou 
l’École du Louvre, école de formation des futurs 
professionnels de musées (conservateurs, régis-
seurs d’œuvre, documentalistes). Ces très riches 
fonds des archives des musées nationaux com-
plètent les fonds déjà versé.

Ces très riches fonds des archives des musées 
nationaux complètent les fonds déjà versés 
aux Archives nationales, tels que les archives 
de la division des Beaux-arts et du ministè-
re de l’Instruction publique, les archives du 
Mobilier national, des écoles d’art et d’archi-
tecture ou des agences d’architecture, et les 
versements de la Direction des musées de 
France, de la Direction du patrimoine, de la 
Délégation aux arts plastiques, de la Direction 
de l’architecture, de la Réunion des musées 
nationaux. Les Archives nationales conservent 
également de nombreux très divers, prove-
nant d’artistes, d’érudits, de collectionneurs 
ou de personnalités politiques, déposés au 
département des archives privées.  

Les femmes dans les archives des 
musées français: quelques figures 
emblématiques

Nous allons prendre quelques exemples illus-
trant la place des femmes dans les archives de 
musées français.

Les archives de Christiane Desroches-No-
blécourt Christiane Desroches-Noblécourt 
(1913-2011), conservatrice et directrice du 
département des antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre a donné ses archives aux 
Archives nationales françaises en 2015. Elles 
concernent la gestion du département des 
Antiquités égyptiennes du musée du Louvre 
sous la direction de Christiane Desroches-No-
blecourt et sont conservées sous les cotes 
20150308/1-20150308/667.

Dans ce fonds, on trouve des archives traitant 
des fouilles en Egypte, de la protection des si-
tes nubiens, de la préparation de l’exposition 
“Toutankhâmon et son temps” en 1967 ou de 
son activité de professeur à l’Ecole du Louvre. 

Les archives de Rose Valland

Rose Antonia Maria Valland (1898-1980) était 
historienne de l’art, membre de la Résistance 
française et capitaine dans l’armée française. 
Elle a collaboré avec Jacques Jaujard, direc-
teur du musée du Louvre en 1939. Celui-ci 
avait veillé à l’évacuation des œuvres du 
musée du Prado pendant la guerre civile es-
pagnole et il organisa l’évacuation des œuvres 
du musée du Louvre à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Pendant et après la Secon-
de Guerre mondiale, Rose Valland a participé 
à la récupération de près de 45 000 œuvres 
d’art volées par les nazis. Rose Valland tenait 
secrètement un inventaire précis des œuvres 
qui passaient par le musée du Jeu de Paume 
où elle travaillait et où elle tentait de décou-
vrir leurs destinations. Après la guerre, elle 
s’est employée à organiser la récupération et 
la restitution des œuvres d’art volées. Ses arc-
hives sont conservées aux Archives nationales 
et au centre d’archives diplomatiques de La 
Courneuve du ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères. Les Archives nationales con-
servent le recueil reconstitué des notes écrites 
par Rose Valland, attachée au Jeu de Paume à 
Jacques Jaujard, directeur des Musées natio-
naux entre le 14 mars 1941 et le 5 août 1944 
(172 folio).

FRAN_0315_0032 Recueil (reconstitué) des notes de Rose Valland à Jacques 
Jaujard, janvier 1942, Archives nationales, cote 20144792 276

FRAN_0238_0420 Clichés divers, archives des musées nationaux, Archives nationales, cote 20144792 251
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Le rôle fondamental des femmes 
dans les archives du Centre de 
recherche et de restauration des 
musées français 

Le Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF, “Centre de recherc-
he et de restauration des musées de France”) 
conserve les archives du laboratoire créé au 
Musée du Louvre dans les années 1930 et des 
services de restauration des œuvres à partir 
de 1935. En outre, la base de données EROS 
donne accès à près de 20 000 rapports pour 
chaque œuvre étudiée ou restaurée et à 300 
000 images. Les rapports scientifiques et les 
images produits par de nombreuses femmes 
ingénieurs, conservatrices, photographes 
et restauratrices peuvent être consultés au 
C2RMF. Le C2RMF conserve également les 
dossiers du personnel, dont de nombreux 
dossiers de femmes.

Les archives de Madeleine Hours

Madeleine Hours (1913-2005) fut conser-
vatrice et directrice du laboratoire des Mu-
sées de France à partir de 1949. Elle est la 
figure tutélaire de ce laboratoire, devenu en 
1999, Centre de recherche et de restauration 
des musées de France. Le C2RMF conserve 
ses archives. Madeleine Hours a rédigé de 
nombreux rapports de laboratoire basés sur 
l’analyse d’images scientifiques produites 
en laboratoire.    Ils peuvent être consultés 
au C2RMF. Toutes ses archives montrent son 
intense activité de recherche et de transmis-
sion ainsi que l’activité du laboratoire, son 
fonctionnement et l’évolution du matériel sci-
entifique. Le C2RMF conserve également les 
archives de Madeleine Hours relatives à son 
activité au sein de l’ICOM. On peut souligner 
le grand engagement de Madeleine Hours 
dans la vulgarisation de la recherche scienti-
fique. Ses archives témoignent de la concep-
tion de programmes de télévision à partir de 
1959. Ils traitent des techniques d’exploration 
scientifique des œuvres d’art et de la restau-
ration des tableaux notamment dans la série 
“Les secrets des chefs-d’œuvre”.

Les archives de Jacqueline Marette 

Le C2RMF conserve également les archives de 
Jacqueline Marette. Elle a travaillé entre 1956 
à 1968 dans l’atelier de restauration de ta-
bleaux du Louvre. Elle était experte en matière 
de supports et de cadres en bois et en toile. Le 
fonds d’archives se compose de rapports sur 
les supports en toile et en bois, de correspon-
dance et d’échantillons de bois ou de toile.

Les archives de  
Gilberte Emile-Mâle

L’Institut national du Patrimoine (INP), l’insti-
tut français de formation des restaurateurs et 
conservateurs, conserve les archives de Gilber-
te Emile-Mâle (1912-2008).

Elle est une figure importante de l’histoire de 
la restauration du patrimoine en France. Elle 
était responsable de l’atelier de restauration 
des tableaux du musée du Louvre. Le fonds 
d’archives est constitué de correspondance, 
de textes de cours, de textes et de notes pour 
son projet sur l’histoire de la restauration des 
tableaux en France. Il est à noter que Gilber-
te Emile-Mâle avait un grand intérêt pour les 
archives. Dans ses propres archives, on peut 
trouver des notes sur les archives historiques. 
Elle s’est appuyée sur leur étude pour écrire 
son histoire de la restauration. 

Les dossiers du personnel 
du musée

Enfin, les dossiers du personnel des musées 
français nous permettent de connaître la si-
tuation des femmes dans les musées. Ces 
dossiers sont conservés dans les archives 
des musées ou aux Archives nationales. Ils 
montrent l’importance du rôle des femmes 
dans les musées. Elles sont gardiennes, con-
servatrices, secrétaires, guides, restauratrices, 
documentalistes, archivistes… La sociologue 
Odile Join-Lambert a étudié les dossiers du 
personnel des archives des musées nationaux 
des Archives nationales afin d’écrire son livre 
publié en 2020 Travailler au musée : Publics, 
gardiens et conservateurs du Louvre et du Bri-
tish Museum : regards croisés (1946-1981).

Pour conclure, les archives des musées fran-
çais mettent en évidence l’action fondamenta-
le des femmes dans le domaine de l’étude, de 
la conservation et de la restauration du patri-
moine. Il est à noter que le C2RMF a le projet 
de promouvoir un projet de création d’archi-
ves orales et d’archives orales de femmes.

Selon moi, être une femme archiviste me permet 
d’approfondir mon intérêt très fort pour la trans-
mission.  Peut-être pouvons-nous parler d’un “ma-
trimoine” aussi bien que d’un “patrimoine”.

https://c2rmf.fr/documenter/archivage
https://c2rmf.fr/documenter/archivage
https://www.ina.fr/video/I17129922/la-restauration-des-tableaux-video.html
https://www.ina.fr/video/I00006341/portrait-de-zola-par-manet-video.html
http://www.inp.fr/Media/Files/Ressources-documentaires/Repertoire-numerique-du-Fonds-Gilberte-Emile-Male
http://www.inp.fr/Media/Files/Ressources-documentaires/Repertoire-numerique-du-Fonds-Gilberte-Emile-Male
http://www.septentrion.com/en/livre/?GCOI=27574100605720
http://www.septentrion.com/en/livre/?GCOI=27574100605720
http://www.septentrion.com/en/livre/?GCOI=27574100605720
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El projecte esCOVID-19data va fer 
la seva presentació al 18è Congrés 

d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments de Catalunya tot mostrant 
les vicissituds i reptes de la reco-
pilació i difusió de dades sobre la 

pandèmia de Covid-19
Seria un 13 de març de 2020 que finalment 
vam rebre l’avís definitiu que feia dies que te-
míem i era que ens enviaven cap a casa a com-
plir amb un confinament total. La pandèmia 
s’havia estès per tot el país i ja no eren només 
uns casos puntuals de gent que havia estat de 
viatge a zones amb focus actius de Covid-19.

Hi ha qui s’ho va agafar com uns dies de frus-
tració paranoide, d’altres van provar sort a veu-
re si podien escapar-se del confinament anant 
a comprar o passejant el gos. Però també hi 
havia gent que buscava saber què estava pas-
sant, i especialment en el cas dels tècnics amb 
tractament i visualització de dades van ser uns 
dies de grans sorpreses i experimentació per-
què de cop rebien el focus mediàtic més gran 
que havien vist fins llavors, i tot d’iniciatives 
de divulgació d’informació sobre la pandèmia 
anaven sorgint arreu.

D’entre les iniciatives n’hi va haver una en 
concret que no només divulgava gràfics i in-
fografies, sinó que es va proposar oferir un 
lloc on oferir les dades el més accessible i 
útils possibles. No recordo el dia exacte que 
vaig entrar a formar-ne part, però la publicació 

a Twitter de Javier Cantón indicaria que seria 
cap al 19 de març de 2021 que ens assaben-
taríem de forma oberta de l’existència del que 
s’anomenaria esCOVID-19data.

En aquells dies el grup esCOVID-19data s’es-
tava plantejant un model d’amadrinament de 
comunitats autònomes per tal de distribuir la 
tasca de recopilació i normalització de les da-
des sobre la pandèmia. Fins aquell moment, 
aquesta recollida era extraient dades dels 
mitjans de comunicació i fonts molt heterogè-
nies, però al cap de pocs dies s’aniria formant 
aquest entramat de voluntaris que procurari-
en també fer peticions i recerca de fonts més 
automàtiques i oficials, en el millor dels casos 
aconseguint que s’accelerés la publicació de 
datasets en portals de transparència i dades 
obertes institucionals. No va ser possible en 
totes les comunitats autònomes i províncies, 
però es va procurar sistematitzar gran part de 
les que sí que complien els mínims requeri-
ments i estàndards.

No només era l’obtenció de datasets, sinó que 
també es va anar establint una estructura or-
ganitzativa que aniria optimitzant els scripts 
i rutines que recopilaven i normalitzaven tot 
aquest gran volum de dades. Es formaria així 
diversos nivells o càrregues de treball, uns 
voluntaris dedicats a amadrinar l’obtenció de 
dades de comunitats autònomes, uns altres 
que es dedicarien a la tasca de manteniment 
de codis d’actualització automàtica, i també 

en podríem anomenar uns altres de suport 
puntual en temes concrets siguin de difusió 
o de captació de nous suports per tasques 
concretes.

Hem de parlar concretament de les dades. 
Ja que el projecte s’ha trobat amb diverses 
problemàtiques i vicissituds al llarg de l’any 
i poc d’existència. Primerament parlar de les 
confusions i a vegades poca claredat en els 
camps en els datasets. Han sigut diverses les 
ocasions en què s’ha hagut de fer una reflexió 
sobre les dades d’ingressos en UCI o defunci-
ons que apareixien publicades amb diversos 
criteris i formats variats segons la comunitat 
autònoma. Però aquesta incertesa s’ha anat 
multiplicant a mesura que apareixien noves 
variables: nombre de contagis, hospitalitza-
cions, recuperacions, defuncions, i un llarg 
etcètera. Que ha arribat fins i tot a la disparitat 
de què algunes comunitats autònomes no 
només publicarien per províncies sinó també 
per àrees sanitàries que no coincidien neces-
sàriament del tot amb una mateixa província, 
i que oferien també una nova varietat d’infor-
mació que podia ser interessant.

A més de la varietat de dades, també la varie-
tat de criteris en la freqüència d’actualització, 
la diversitat de formats,… Perquè tot i que 
hem tingut casos exemplars on es publicaven 
les dades en formats reutilitzables i accessi-
bles per API, per altra banda també ens hem 
trobat amb casos molt dramàtics en què les 

19 .05.21 

esCOVID-19data,  
compromís amb les dades  

de la pandèmia
Mariluz Congosto,  

professora Honorífica del Departament d’Enginyeria Telemàtica la UC3M  
i professora en l’O-Tad i  

Aniol Maria Vallès,  
tècnic d’arxiu a l’Arxiu Municipal de Reus
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dades apareixien en format d’imatge JPG o 
en PDF que ha obligat a fer ús d’eines i tèc-
niques com scrapping i rastreig de les dades 
per incorporar-les a la base de dades d’esCO-
VID-19data.

Bàsicament, el grup s’ha organitzat per un 
canal de Telegram molt actiu on es debaten 
diàriament, temes i s’organitzen les publicaci-
ons de noves dades i infografies amb la direc-
ció en un primer moment de Pablo Rey i que 
després agafaria el relleu David Rodriguez. I 
uns repositoris Git que dirigeix l’organitza-
ció Montera34, on s’han anat apuntant i acu-
mulant les dades recollides dia a dia. Cal dir 
que l’accés al grup és obert i segueix reclutant 
voluntaris que puguin ajudar amb qualsevol 
tasca, no només en la part més tècnica de 
recollida i treball amb les dades sinó també 
en difusió d’aquestes i organitzatives com el 
contacte amb diversos col·lectius també re-
lacionats amb dades sobre la pandèmia de 
Covid-19.

De feina tot i l’automatització encara n’hi ha 
molta per fer, ja que el manteniment només 
dels scripts ja s’enduen diverses hores al dia 
el seu funcionament (es tenen comptabilit-
zats uns 720 gràfics actualitzats diàriament), 
i a vegades sorgeixen problemàtiques quan 
les fonts de dades varien sigui per l’adreça 
URL o pels camps publicats. És per això que el 
grup va començar a participar en podcasts i a 
intervenir en actes i congressos per explicar-se 

i animar a nous membres perquè s’hi unissin, 
ja que es necessiten molts perfils diversos, tal 
com mostra que actualment a esCOVID-19da-
ta s’hi pugui trobar sociòlegs, periodistes, en-
ginyers, arxivers, informàtics, entre d’altres. I 
la ponència de Mariluz Congosto i Aniol Maria 
al 18è Congrés d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments de Catalunya, va ser una mostra més 
d’aquesta entrega a explicar-nos i motivar a la 
incorporació d’encara més voluntariat.

En la ponència, vam poder fer un repàs de 
tota la història del grup i de les problemàti-
ques que s’havien anat topant. Però també 
dels encerts, i oferint aquesta base de dades 
immensa d’esCOVID-19data que permet con-
sultar quins han sigut els canvis de cada dia i 
els estats anteriors sobre diverses dades de la 
pandèmia. Un projecte de documentació del 
procés i esdeveniment històric que ara es pot 
oferir a tota persona interessada, amb la seva 
traçabilitat, verificabilitat, control de versions, 
transparència i usabilitat assegurades.

També explicant que s’havia arribat fins i tot 
a fer públic un “Manifiesto por unos datos 
públicos accesibles para la construcción de 
un conocimiento compartido en tiempos de 
pandemia global“, en el qual es resumiren 
per punts les reclamacions que seria necessari 
resoldre i errors que seria ideal que no es tor-
nessin a repetir. Entre aquestes i ja conegudes 
pel món de les dades, es comentava que les 
administracions públiques oferissin les dades 

de forma estructurada, oberta, clarament vin-
culada i contextualitzada amb les agències i 
entitats governamentals encarregades de la 
seva integració, garantir la deguda anonimit-
zació i protecció de dades, l’establiment de 
criteris que definissin si es publica a escala 
provincial o per àrea sanitària, que es fes ús de 
repositoris oberts que poguessin ser corregits, 
registrats i traçar-ne els canvis realitzats. Que 
l’accés fos lliure i fàcil de compartir, l’actualit-
zació constant i recent en la mesura del possi-
ble, i sobretot la transparència en la presa de 
decisions que afectin la publicació de les da-
des per tal de ser els més honestos possibles 
i evitar les suspicàcies que tant de mal han fet 
en l’opinió pública sobre la pandèmia.

Finalment vam animar a qualsevol persona 
que en volgués formar part de forma volun-
tària al grup que consultés el nostre perfil a 
Twitter @esCOVID-19data, i a participar del 
canal de Telegram on es continua treballant 
constantment en la recopilació i disposició de 
dades sobre la pandèmia de Covid-19. Perquè 
d’aquí poc vindrà la fase de preservació de to-
tes aquestes dades, i el perfil arxivístic ja està 
sent cridat i consultat dins del grup perquè 
aporti els seus coneixements i experiència per 
tal que no es perdi tota la feina feta.

Formats de fonts des d’on recopila les dades esCOVID-19data- https- public.flourish.studio visualisation 3865222Pàgina web d’EsCOVID-19data- https- code.montera34.com numeroteca COVID-19 

https://github.com/montera34/escovid19data
https://datoscovid19esposible.github.io
https://datoscovid19esposible.github.io
https://datoscovid19esposible.github.io
https://datoscovid19esposible.github.io
https://twitter.com/escovid19data
https://twitter.com/escovid19data
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La percepció pública de l’arxivís-
tica, els arxius i els seus professi-
onals oscil·la entre l’estereotip i la 
invisibilitat. Som d’una manera i 
ens veuen en la majoria de casos 
d’una altra notòriament diferent.

Com hem assenyalat en altres ocasions, la per-
cepció pública de l’arxivística, els arxius i els 
seus professionals oscil·la entre l’estereotip i 
la invisibilitat. Som d’una manera i ens veuen 
en la majoria de casos d’una altra notòriament 
diferent. Si bé és cert que moltes professions 
tenen dificultats per fixar una imatge i una 
identitat clara i precisa, és evident que en el 
nostre cas les distorsions i les simplificacions 
de les nostres funcions són a l’ordre del dia. 
Conscients d’aquesta situació, són molts els 
companys que han reflexionat sobre el tema 
i han intentat cercar les claus d’aquest desen-
contre. Per només esmentar els casos més 
vistents, Vicenta Cortés, Carmen Cayetano, 
Eugeni Perea, Gerard Vilanova, Esther Cruces 
o els col·legues de la revista Archivamos han 
deixat per escrit la seva percepció de com som 
i com ens veuen. 

Després de molts anys de compilar referèn-
cies sobre l’arxivística, els arxivers i els arxius 
a la literatura i el cinema i en veure que el 
volum de notícies i informacions aplegades 

tenia ja una certa entitat, vàrem pensar que 
podia ser interessant integrar-les en un llibre. 
D’aquí neix aquest treball intitulat “Archivos y 
archiveros en la literatura y el cine”. Així, ben 
aviat vàrem constatar que davant l’allau de 
notícies aplegades, ens calia ser selectius més 
que no pas exhaustius i intentar treballar amb 
les obres que tinguessin uns continguts clars 
i específics més que no pas perseguir el som-
ni d’aplegar qualsevol al·lusió que s’hagi fet, 
impresa o filmada, al món dels arxius. Hi ha, 
doncs, una clara intencionalitat de destriar el 
gra de la palla i, sobretot, reflexionar i inter-
pretar, és a dir, posar en diàleg a escriptors i 
cineastes i descobrir-nos en la seva mirada, en 
com ens veuen. 

En paral·lel, i com a contraposició intencio-
nada, hem entrevistat a nou col·legues de 
prestigi i amplia trajectòria internacional per 
copsar també com ens veiem des de la pròpia 
professió. Veus tan autoritzades com les de 
Antonia Herrera, José Ramón Cruz Mundet, 
Luciana Duranti, Trudy H. Peterson, Ana M. 
Almeida Camargo, Ramón Aguilera, César Gu-
tiérrez Muñoz, David Fricker o Vicenta Cortés 
(epr) emfasitzen les fortaleses de la professió 
i coincideixen en albirar un gran futur per al 
sector arxivístic. 

Amb una certa voluntat compiladora, el llibre 

presenta una bibliografia i recursos electrò-
nics, així com una relació selectiva de pel·lícu-
les on el món dels arxius hi és ben present. Pel 
que fa a l’aspecte literari, sorprèn la quantitat 
i qualitat dels llibres on els arxius en són els 
protagonistes. Al costat de les obres ja “clàssi-
ques” de George Orwell, José Saramago, Dan 
Brown, Carlos Fuentes, Maria Dueñas, Emili 
Teixidor o Matilde Asensi, hi ha autèntiques 
troballes d’autors com L. Krasznahorkai, L. Ma-
teo Díez o Rosa Montero on els arxius són el 
pretext per a elaborar reflexions d’alta volada 
poètica o bé són els epicentres de societats del 
futur. 

Davant aquest devessall de notícies, hem 
estructurat el llibre en dos capítols: un pri-
mer dedicat a analitzar com ens veuen i que 
presenta una revisió de la mirada literària tot 
analitzant  els referents indiscutibles i també 
la mirada cinematogràfica on s’ha optat per 
fer una tria de vint pel·lícules on la presència 
dels arxius fos reiterada o bé aquells casos en 
que, malgrat aparèixer de manera episòdica, 
quan ho fan, tenen un pes i una importància 
innegable. Atesa la intensitat de les referèn-
cies en la literatura, s’ha procedit a fer una 
anàlisi gairebé temàtica, de manera que po-
dem identificar com es veuen els arxius i els 
arxivers, l’escàs interès per allò relacionat amb 
el tractament documental, la passió per les 
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Ramon Alberch Fugueras i Rocío P. Ponce Almeida,  
arxivers
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escenes de destrucció –sovint crema- dels  do-
cuments, així com una visió curiosa de l’accés 
que és gairebé sempre intuïtiu i enmig d’edi-
ficis laberíntics i carregats de misteris. Final-
ment, mitjançant diverses històries es palesa 
el fet que per més que la ficció s’entossudeixi 
a crear situacions que poden semblar absolu-
tament irreals, la realitat supera amb escreix 
els guions més fantasiosos. 

La segona part del llibre pretén analitzar com 
ens veiem des del mateix col·lectiu professi-
onal, de manera que es fa un breu repàs a la 
imatge dels arxius, els nous usos dels concep-
tes arxiu i arxiver i es presenten les opinions 
de reconeguts professionals del sector. Mol-
tes són les lectures i les interpretacions que 
es deriven de les informacions aplegades en 
aquest treball. Però potser la més adequada 
sigui la constatació que ens veuen com àn-
gels o dimonis, segons el cas. Així quan es 
troba el document trascendental o s’ajuda a 
resoldre una intriga complexa, se’ns presen-
ta com uns àngels salvadors. Contràriament, 
quan impedim l’accés o ens obstinem a no 
cedir a pressions i interessos espuris, som uns 
dimonis. És indubtable que la literatura i el 
cinema reflecteixen –augmentant-les de ma-
nera notòria i amb distorsions derivades de 
les necessitats del guió- algunes percepcions i 
estereotips interioritzats pels ciutadans. 

En tot cas, més enllà de constatar la pervi-
vència de visions poc amables de la realitat 
professional, cal també realitzar una certa au-
tocrítica i reflexionar sobre el tipus d’imatge 
que projectem. Pensem que per a una millora 
justa i necessària cal una acció concertada en 
l’àmbit de la comunicació -especialment les 
xarxes socials- el màrqueting, la difusió i l’es-
tímul a les polítiques de qualitat. Algunes de 
les lliçons derivades d’aquesta mirada literària 
i cinematogràfica ens han de permetre identi-
ficar les nostres febleses i, per tant, empren-
dre accions per a millorar-les.

En tot cas, i més enllà de l’existència de llums 
i ombres, pensem que la informació aplegada 
permet de valorar també la màgia d’algunes 
narracions literàries o l’impacte de determina-
des escenes en el cinema. I constatar que molts 
dels relats ens conviden a somniar, sovint a 
somriure i ens emplacen a recordar, una vega-
da més, que no deixen de ser relats de ficció.   
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Crònica i conclusions no oficials 
del VIII Congreso de Archivos de 

Castilla y León
Pilar Campos,

Arxivera de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona  
i vocal de comunicacions de l’AAC-GD

El lema “documents d’arxiu a la 
era de les dades” i la temàtica 
similar al congrés d’Arxivística i 
Gestió de Documents de Catalunya 
farà d’aquesta primavera la 
d’aprofundir en la governança 
d’informació
El VIII Congreso de Archivos de Castilla y León 
es va celebrar del 14 al 16 de maig i com tots 
els esdeveniments professionals va ser en 
línia. Aquesta situació va fer perdre un dels 
grans actius que té aquella associació d’ar-
xivers, la trobada amb els professionals i el 
vessant social. Per altra banda va permetre 
l’assistència de ponents i participants que d’al-
tra manera no hagués sigut possible, arribant 
a aplegar uns 200 professionals relacionats 
amb la gestió documental i l’arxivística, que 
van poder escoltar les ponències que es van 
repartir el matí i tarda dels tres dies.

El rol dels professionals de l’arxivística i gestió 
documental s’ha d’adaptar i es pot adaptar als 
nous entorns. Un exemple va ser la ponència 
de Jordi Serra on va exposar l’estratègia del 
canvi de model on es passa d’un no-sistema, 
a un sistema datacèntric, la visió per procedi-
ment, la necessària comprensió de l’organit-
zació i l’arquitectura de sistemes. Es parla de 
l’accés als objectes d’informació, siguin o no 
documents estructurats.

La necessitat de considerar les particularitats 
de nous formats documentals, especialment 
orientats en explotació de dades com és el llen-
guatge BIM i les seves representacions. I com 
això obliga a replantejar-se els catàlegs d’estàn-
dards de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. 
Lligat amb aquest punt va ser molt interessant 
la ponència del Doctor Ignacio Alamillo que va 
acostar la tecnologia Blockchain a la gestió docu-
mental, sobretot en el vessant de les dades com 
evidència jurídica, mostrant les oportunitats i els 
reptes. La reflexió sobre que la cadena de blocs 
és un sistema de documents i, per tant, incideix 
directament en la professió l’estudi de com pre-
servar aquests objectes digitals.

La rellevància de les dades obertes, agafant 
com a mostra els entorns científics, els àmbits 
de transparència i rendició de comptes. I com 
aquests entorns demostren que cal vincular 
els portals amb la producció de les dades i 
implicar als arxivers per determinar polítiques 
de conservació que en molts casos, com és 
l’entorn FAIR, no s’ha contemplat. Pel que fa 
al desenvolupament de vocabularis de me-
tadades i llenguatges d’intercanvi, Laia Bota 
va presentar el projecte que s’està fent a la 
Comissió Europea sobre la interoperabilitat 
d’evidències electròniques i va generar el de-
bat sobre com caldrà adaptar els vocabularis 
propis com l’ENI una vegada s’aprovin.

L’arxiu social va tenir també una comunica-
ció, una experiència de “la Digitalizadora de 
la memoria colectiva”, un projecte on s’han 
implicat arxivers, professionals dels formats 
audiovisuals i comunitats per tal d’evitar la 
pèrdua de documents en cintes de vídeo. Van 
mostrar la recuperació d’unes cintes en format 
súper-8 d’uns campaments dels 70, una feina 
d’arxiu que va anar més enllà de la preservació 
i canvi de suport si no que va implicar als pro-
tagonistes d’aquelles cintes.

Fou realment interessant la ponència de Javi-
er Requejo i Ana López on van exposar el mo-
del NEDA, passant d’un model de descripció 
arxivístic molt jeràrquic (ISAD-G) a un model 
entitat- relació – atribut, per tant, es dona als 
objectes descrits moltes més dimensions: ja 
no és el document i el seu context, sinó que el 
context passa a ser igual d’important, ja que 
és qui marca les relacions… i una reflexió per 
als arxius “no estamos tan mal, pero hay mar-
gen de mejora”.

També es va parlar de les oportunitats que 
ofereixen les lleis de transparència, en el cas 
de Castilla y León acabada d’aprovar, on el rol 
dels arxivers és cabdal, ja sigui com Delegats 
de Protecció de Dades o dins el procediment 
donant accés de forma activa.
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Les entitats locals van tenir espai de debat, 
evidenciant que el repte de donar informació 
de qualitat a tots els ciutadans i adaptat a ca-
dascuna de les realitats. Igualment, per poder 
donar resposta als reptes de la preservació i la 
transformació digital és important incorporar 
nous perfils professionals als arxius.

La ponència final per Adrian Cunningham va 
ser un recorregut dels fracassos i èxits que 
han viscut a Austràlia referents a la gestió 
documental, i després de llistar els reptes als 
quals els professionals s’han d’enfrontar en 
els pròxims anys va animar a seguir treballant 
“els èxits mereixen l’esforç, perquè la lluita és 
de vital importància”. Al cap i a la fi, el que està 
en joc és la nostra informació.

Finalment felicitar a l’ACAL pel congrés, la 
bona organització de les sessions en línia i 
l’encert en la creació dels espais “after” on fora 
les formalitats d’un congrés i obert a tothom 
ens vam poder trobar i debatre sobre els te-
mes que havien anat sortint durant el dia i 
d’altres que no havien pogut sortir.

Finalitzat el congrés es van treure moltes reflexions, i aquí en faig esment d’algunes de les conclusions-

Imatge promocionals del Congrés 
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Ja és aquí el Lligall 44
Gerard Mercadé Pié, 

director de Lligall 
Elisenda Cristià i Balsells,  

vocal de publicacions i d’acció pedagògica de l’AAC
coordinadora de Lligall

 

Socis i sòcies de l’AAC, us saludem de nou 
amb motiu de la publicació d’un nou Lligall, 
en aquesta ocasió el número 44. Tal com ens 
va passar amb l’anterior exemplar, aquest 
número no us l’hem pogut entregar, tal i com 
hauríem desitjat, en el marc del Congrés d’Ar-
xivística de Catalunya, però no cal insistir més 
en totes les trobades i esdeveniments (profes-
sionals i referents a molts altres àmbits) que 
ens hem perdut els darrers dos anys pel maleït 
COVID-19. 

El Lligall 44 està format per 10 articles (un 
d’ells l’entrevista), a més de les corresponents 
presentacions i les normes de publicació. Els 4 
articles inicials donen forma al dossier central, 
titulat «Els arxius dels presidents, una qüestió 
de transparència i retiment de comptes», una 
temàtica d’actualitat notòria, sobre la qual lle-
gint el número trobareu molts exemples amb 
ombres importants i, fins i tot, casos paradig-
màtics de males praxis pel que fa a la gestió 
dels fons presidencials. El número es comple-
menta amb 6 interessants contribucions més, 
vinculades a les seccions habituals de «l’Entre-
vista», «Experiències» i «Treballs de màster».

Un cop introduïda la temàtica general del 
dossier del Lligall 44, passem a enumerar, i 
a explicar breument, el contingut dels 10 ar-
ticles que en formen part. Després de la pre-
sentació inicial   —i de les sempre interessants 
reflexions de Joan Soler Jiménez— hi trobareu 
el dossier central. L’encapçala l’article de Josep 
Matas i Balaguer, en el qual, des d’una pers-
pectiva jurídica, s’aborda el moll de l’os de la 
qüestió dels fons presidencials, tot remarcant 
que els documents resultants de l’actuació 
dels polítics —però també dels càrrecs electes i 
assessors— sempre formen part de la institució 

a la qual presten servei i, per tant, hi ha de ro-
mandre quan acabin els seus mandats.

L’article següent del dossier és a càrrec d’Ana-
hí Casadesús de Mingo, Joan Pérez Ventayol 
i Remei Perpinyà Morera, de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents de Cata-
lunya (ESAGED). Es tracta d’un article en el 
qual, a partir de l’anàlisi de la gestió dels fons 
presidencials a escala internacional (tant de 
presidents de govern com de caps d’estat) i de 
la legislació sobre aquesta qüestió aplicable 
a altres països, s’analitza el cas espanyol, que 
s’estudia tant pel que fa a l’àmbit estatal com 
a l’autonòmic.

A continuació, podeu llegir a Sergio Gálvez 
Biesca, cap de secció del Archivo Central del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, que 
els darrers anys ha aportat molta llum sobre la 
mala praxi en la gestió dels fons presidencials 
i, especialment, sobre la privatització encober-
ta del fons documental generat per l’expresi-
dent del govern Felipe González a través de la 
creació de l’Archivo Felipe González, vinculat a 
la seva pròpia fundació.

Com a tancament del dossier temàtic, desta-
quem la contribució d’Ariadna Selva, tècnica 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), amb 
l’article titulat «Els fons dels presidents ingres-
sats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. De la Ge-
neralitat restablerta fins a l’actualitat», en què 
s’explica la tasca de recuperació de l’ANC de 
la documentació dels presidents i de les ins-
titucions de govern republicanes, però que so-
bretot posa l’accent en els procediments i els 
acords que han possibilitat l’ingrés dels fons 
dels presidents de la Generalitat de Catalunya 
restablerta a l’ANC.

Tot seguit, trobareu una entrevista a Céline 
Guyon, presidenta de l’Associació d’Arxivers 
de França, realitzada per Xus Llavero i els dos 
signants d’aquesta presentació, a través de la 
qual podeu aprofundir en diversos aspectes 
relacionats amb l’Associació d’Arxivers del país 
veí, però sobretot en la polèmica derivada de 
l’aplicació de l’article 63 de la Instrucció gene-
ral interministerial núm. 1300 (IGI 1300), que 
estableix un procediment de desclassificació 
individual d’expedients del període 1940-
1970 amb el segell «Secret».

A continuació, hi ha la secció «Experiències», 
que en el número 44 de Lligall ens presenta 
tres articles molt interessants. El primer és a 
càrrec de Sílvia Dahl, Laia Foix, Mayte Lingg, 
Pep Parer i M. Mercè Riera, integrants del Grup 
de Treball de Fotografia a Museus i Arxius, que 
presenten una contribució titulada «La foto-
grafia en paraules: versió en català de l’AAT 
Getty elaborada pel Grup de Treball de Foto-
grafia a Museus i Arxius».

Seguidament, trobareu una contribució d’En-
ric Cobo, David González, Pau Saavedra i Enric 
Zapatero, que porta per títol «Els arxius de les 
televisions locals: anàlisi de les dades i plans 
d’acció», un text en què s’explica la iniciativa 
que ha permès obtenir informació sobre el 
volum, el contingut i l’estat d’aquests arxius, 
amb l’objectiu de guiar les futures polítiques 
públiques orientades a protegir i preservar 
aquest patrimoni a llarg termini.

Per concloure la secció d’«Experiències», po-
dreu llegir un treball de Laura Corrales titulat 
«Les estampes i els gravats als arxius. Notes 
per a la seva conservació, classificació i des-
cripció», mitjançant el qual l’autora mostra la 
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mancança de treballs en la ciència arxivística que s’ocupin del tracta-
ment de les estampes i els gravats, documents que no han rebut un 
tractament prioritari en els arxius, o que no l’han rebut al mateix nivell 
que altres tipologies documentals, com ara els documents textuals, els 
fotogràfics o els audiovisuals.

Com a finalització del Lligall 44, podeu llegir la secció «Treballs de màs-
ter», en què us presentem dos articles d’exalumnes de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya (ESAGED). El primer, 
que és a càrrec d’una de les signants d’aquesta presentació, Elisenda 
Cristià, es titula «Els documents vitals (essencials): una aproximació al 
concepte», un treball centrat en l’estudi de l’origen del concepte, el seu 
significat, la seva vinculació amb la continuïtat de l’activitat gestió de 
riscos i els de plans d’emergència d’una organització, així com la seva 
implicació i assumpció en les diferents realitats arxivístiques.

El darrer article de la secció, i del número, es titula «Classificació i geo-
localització de cinc sèries documentals de fons parroquials del bisbat 
de Terrassa» i és a càrrec d’Ainoa Zuazo. És un treball que demostra el 
potencial dels arxius històrics quan incorporen les noves tecnologies i 
que ha consistit en la recerca de la documentació parroquial dels arxius 
eclesiàstics del bisbat de Terrassa, essencials per a l’estudi genealògic, i 
en la geolocalització d’aquesta documentació.

Aquest és el contingut que trobareu al Lligall 44. Esperem que el tro-
beu interessant, que us aporti eines o, almenys, que hagi contribuït a 
generar debat entorn d’alguna de les temàtiques de les quals tracta.

Bona i enriquidora lectura!
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Jornada d’arxius de l’esport a 
Lleida, Pirineus, Aran i Andorra: 

els arxius de l’esport  
són arxius socials

Erola Simon Lleixà,  
directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya

El passat 3 de juny a la tarda va tenir lloc la Jornada 
d’Arxius de l’Esport a Lleida, Pirineus, Aran i Andorra 
en format virtual. L’objectiu d’aquesta activitat era 
sobretot sensibilitzar a associacions, clubs, entitats 
esportives i gent del món de l’esport, de la importància 
de tenir cura dels documents que generen amb la seva 
activitat.
El passat 3 de juny a la tarda va tenir lloc la Jornada d’Arxius de l’Esport 
a Lleida, Pirineus, Aran i Andorra en format virtual. L’objectiu d’aquesta 
activitat era sobretot sensibilitzar a associacions, clubs, entitats espor-
tives i gent del món de l’esport, de la importància de tenir cura dels 
documents que generen amb la seva activitat, tant per la correcta ges-
tió de l’entitat i l’atenció als esportistes, com per preservar la memòria 
de l’activitat esportiva, de gran impacte en la societat. La intenció de 
reduir la Jornada a l’àmbit de la demarcació de Lleida, el Pirineu, l’Aran 
i Andorra, respon a la idea de posar en contacte els arxivers i les entitats 
esportives d’aquests territoris. Així es va fer l’any 2015 amb una prime-
ra tornada sobre arxius de l’esport a Barcelona, i en el mateix sentit es 
preveu organitzar una altra jornada a les comarques tarragonines l’any 
2022. 

Va obrir la  Jornada d’Arxius de l’Esport a Lleida, Pirineus, Aran i An-
dorra  l’historiador Francesc Roma amb una ponència titulada “Arxius 
i esports: més enllà del salt de tanques” amb la qual va compartir la 
seva experiència com a investigador en temes d’història de l’excursi-
onisme i va posar sobre la taula la importància de la preservació dels 
arxius de l’esport, destacant el dret de la ciutadania a accedir a la infor-
mació produïda col·lectivament. Tot seguit es va presentar el Projecte 

“Fem esport, fem arxiu” que té per finalitat oferir un suport als arxius 
dels clubs i federacions esportives de Catalunya per tal que gestionin 
correctament i conservin els seus arxius. El projecte està impulsat pel 
Departament de Cultura i el Departament de Presidència a través de la 
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, i està estructurat en 
diferents línies d’actuació com la de sensibilització de les entitats espor-
tives, la identificació de fons documentals de l’esport, el suport al trac-
tament de la documentació esportiva i l’impuls per la difusió pública. 

La part central de la Jornada va estar protagonitzada per les experièn-
cies en la recuperació de la història d’alguns esports com el ciclisme al 
Pallars, l’esquí a la Vall d’Aran o el bàsquet targarí. Anant més enllà, des 
del Segrià ens proposaven veure la pràctica de l’esport com un àmbit 
indiscutible de socialització i de potencial control social. En tots els ca-
sos exposats la font d’informació principal havia estat la documentació 
d’entitats esportives, i la difusió de la recerca feta havia tingut un im-
pacte important en la comunitat.    

La Jornada es va cloure amb una taula rodona que es va fer de forma 
presencial a l’Arxiu Històric de Lleida, i es va retransmetre en streaming 
pels assistents a la Jornada. Posteriorment  va ser emesa per Lleida Te-
levisió. S’hi van convidar 5 persones de perfils professionals diversos 
per tal d’abordar el tema dels arxius de l’esport des de diferents angles. 
Els participants a la taula van ser Marc Pinsach, esportista de muntanya 
professional, Lídia Arbués, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents 
del Govern d’Andorra, Artur Peguera, periodista esportiu de TV3, José 
Manuel Cousillas, membre del Club Cadí Canöe Kayak i Oriol Jové, 
periodista i investigador esportiu. Tots ells van fer aportacions molt in-
teressants i ens van ajudar a treure les conclusions finals de la Jornada. 

https://xac.gencat.cat/ca/07_Que_es_XAC/projectes/fem-esport-fem-arxiu/
https://xac.gencat.cat/ca/07_Que_es_XAC/projectes/fem-esport-fem-arxiu/
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D’entrada tothom va coincidir en la importància dels arxius de les 
entitats esportives, sobretot quan se n’ha de fer ús, ja sigui per a 
l’elaboració d’informacions periodístiques com per a la recerca de 
caràcter més històric. Tanmateix, també es va constatar que les en-
titats esportives tenen estructures administratives molt febles, habi-
tualment formades per gent voluntària, que no té temps per dedicar 
a la cura dels documents que generen. Els esportistes professionals 
estan concentrats en la seva feina i tampoc tenen temps ni recursos 
per dedicar a la gestió dels documents textuals i gràfics que produ-
eixen. Clubs i esportistes són conscients que la seva informació té 
un valor administratiu immediat de cara a la justificació de beques o 
sol·licitar  suport econòmic dels patrocinadors.

Durant la taula rodona va aflorar també el tema de la importància 
social de l’esport. Les entitats esportives tenen un gran impacte en 
les comunitats on estan inserides, són àmbits de socialització i de 
formació en valors. Els documents que l’esport genera són també el 
testimoni d’aquesta importància social i comunitària. La seva reutilit-
zació en activitats de difusió com exposicions, publicacions, pel·lícu-
les, té un important valor social i ajuda a crear identitats.  

Podeu recuperar els vídeos de la Jornada a:  
https://femesportfemarxiu.cat

Foto- Julio Quílez. Taula rodona

Díptic informatiu de la Jornada

https://femesportfemarxiu.cat/
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Haciendo visible lo esencial: 
Crónica de las XXI Jornadas de 

Archivos Municipales  
de Madrid 

José Zumel Álvarez,  
responsable del Servicio de Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) 

y secretario del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. 

Este año 2021 el Grupo de Archi-
veros de Madrid cumple cuarenta 
años de su creación; a lo largo de 
estos años, tradicionalmente las 
jornadas han sido el momento para 
compartir el trabajo periódico 
desarrollado por el Grupo entre la 
celebración de cada jornada.

Las XXI Jornadas de Archivos Municipales de 
Madrid han tenido lugar entre los días 26 y 
28 de mayo de 2021. Y por muchos motivos 
han supuesto un reto. Es la primera vez que 
se organizan de forma virtual, con lo que ello 
conlleva de novedad para la planificación 
de un evento en que se cuenta con muchos 
ponentes, y se convoca a un gran número de 
asistentes. Por otro lado, la organización ha 
corrido a cargo del municipio más pequeño 
de los que conforman el Grupo de Archiveros 
Municipales de Madrid, Chinchón, con una 
población actual de 5.500 habitantes, lo cual 
implica un esfuerzo considerable para sus li-
mitados recursos. 

Este año 2021 el Grupo de Archiveros de Ma-
drid cumple cuarenta años de su creación; a 
lo largo de estos años, tradicionalmente las 
jornadas han sido el momento para compartir 
el trabajo periódico desarrollado por el Gru-

po entre la celebración de cada jornada. Las 
reuniones mensuales permiten avanzar ana-
lizando propuestas y compartiendo experien-
cias; y cuando llega el momento en que se ha 
madurado el tema de estudio, se plantea la 
celebración de las nuevas jornadas. Todos los 
miembros del Grupo colaboran en la planifi-
cación del evento, aportando ideas, contactos, 
estudiando diferentes posibilidades de enfo-
car el tema o los temas tratados en las reuni-
ones, y comienza a acelerarse el proceso de 
planificación. En esta ocasión la pandemia y 
el confinamiento nos pilló por sorpresa como 
a todos, y tras tres meses en que se suspen-
dieron las reuniones, arrancamos de nuevo 
con una reunión virtual a finales del mes de 
junio de 2020. La primera reunión virtual 
del Grupo nos sirvió para tomar conciencia 
de que, si queríamos seguir adelante con la 
planificación de las Jornadas, que allá por fe-
brero de 2020 nos habíamos prometido como 
un magnífico encuentro en el histórico teatro 
municipal “Lope de Vega” de Chinchón, había 
que cambiar de perspectiva. Todo era bastan-
te impreciso, ¿cambiarían las circunstancias?, 
¿era preferible esperar?, ¿seguir adelante y 
planificar con diferentes opciones?, ¿pensar 
en unas jornadas híbridas: asistentes virtuales 
y presenciales al mismo tiempo? Se nos pre-

sentaba un reto por delante: terreno desco-
nocido, pero también nos dábamos cuenta de 
que teníamos la posibilidad de llegar a mucha 
más gente; podía ser impersonal, pero tam-
bién podíamos ser accesibles a muchos archi-
veros, profesionales o estudiantes que nunca 
habrían pensado en desplazarse a Chinchón. 
Decidimos seguir adelante, explorando el 
medio virtual de comunicación que hasta 
ahora veíamos como algo ajeno a nuestras 
circunstancias, pero que finalmente nos per-
mitiría mantener el ritmo, consolidando nues-
tro trabajo como algo imparable y necesario 
también en los tiempos de pandemia. En este 
sentido la experiencia nos ha fortalecido y en-
riquecido; y ahora tenemos más recursos que 
habrá que seguir explotando.

A lo largo de los últimos años habíamos tra-
bajado la valoración de las series documenta-
les y los procedimientos en que estas podían 
desglosarse. El análisis de las series según el 
Esquema de Metadatos del Documento Elec-
trónico nos llevó a tomar conciencia del me-
tadato “documento esencial” (eEMGDE13.4). 
Sabíamos de diferentes iniciativas para el es-
tudio de los documentos esenciales, pero éra-
mos conscientes de que, en líneas generales, 
era un tema poco tratado hasta el momento. 
En las reuniones mensuales nos costaba en-
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contrar un criterio claro que nos permitiera 
ponernos de acuerdo, en algunos casos, sobre 
cuáles eran las series o documentos que po-
dían considerarse “esenciales”. Por ello decidi-
mos avanzar profundizando en los criterios de 
identificación y análisis de estos documentos 
y finalmente se tomó como tema base para las 
nuevas Jornadas de Archivos. 

A partir de septiembre de 2020 el Grupo de 
Archiveros reanudó, tras el verano, las reuni-
ones virtuales, ya enfocadas directamente en 
la planificación de las Jornadas. Al tema de los 
documentos esenciales se le añadió también, 
como subtema, la pandemia y cómo había 
repercutido en el funcionamiento de nuestros 
archivos, añadiendo otro significado al con-
cepto de “esencial” tan usado en los meses 
de confinamiento para aquellos servicios que 
habían sido fundamentales para el funciona-
miento básico del estado y las instituciones. 
A medio camino entre ambos conceptos: do-
cumentos esenciales y servicios esenciales, se 
nos cruzó la importancia de la digitalización 
y la preservación. La adecuada digitalización 
había permitido que muchos archivos pu-
dieran dar servicio durante los tiempos de 
confinamiento y pandemia. Por otro lado, los 
documentos esenciales en formato papel de-
bían someterse a un proceso de digitalización, 

o, mejor dicho, transformación digital, al ob-
jeto de permitir una adecuada preservación. 
Documentos esenciales, archivo como servicio 
esencial, digitalización y preservación se nos 
presentaron como los temas en los que debí-
amos encajar la estructura de las XXI Jornadas 
de Archivos Municipales de Madrid. 

A partir de octubre de 2020 las reuniones del 
Grupo de Archiveros de Madrid se volvieron 
más frecuentes; según el modelo adoptado 
de ficha de análisis, se estudiaron y consensu-
aron 24 series documentales que debían res-
ponder a la categoría de “esenciales”. Por otro 
lado, se contactó con aquellos profesionales y 
organizaciones que habían trabajado el tema, 
y finalmente se elaboró un programa que res-
pondía bien a las expectativas que teníamos, y 
que considerábamos, podía esclarecer y apor-
tar nuevas perspectivas sobre los documentos 
esenciales. 

Aunque no sabíamos cómo evolucionaría 
la pandemia, se apostó finalmente por un 
formato plenamente virtual, con ponencias 
cortas y dinámicas que permitieran mante-
ner la atención y no alargaran demasiado las 
sesiones. Se mantuvo el esquema de los tra-
dicionales tres días, con jornadas partidas de 
mañana y tarde los dos primeros, y una sesión 

de mañana el último día, coincidiendo con el 
viernes. Las dos horas y media de duración de 
cada sesión de mañana o tarde, con un des-
canso a la mitad, permitirían una exposición 
no excesiva a la pantalla. Se corría el riesgo de 
que la brevedad de las ponencias no permiti-
era profundizar adecuadamente en los temas. 
Finalmente, creemos que el resultado ha sido 
positivo, a pesar de que haya sido difícil inte-
ractuar con los asistentes por el escaso tiempo 
reservado para preguntas y respuestas. 

A partir de enero de 2021 se lanzó el progra-
ma provisional a través de Internet con las fec-
has definitivas y se difundió mediante las re-
des sociales. Se debatió en el seno del Grupo 
si debía optarse por una inscripción gratuita 
o no; finalmente se optó por la gratuidad es-
perando con ello facilitar la asistencia de todo 
tipo de público. 

El primer día de las Jornadas, el miércoles 
26 de mayo, se destinó a reflexionar sobre el 
concepto y las series municipales que podrí-
an conformar el catálogo municipal de docu-
mentos esenciales. La inauguración, con las 
interesantes intervenciones del subdirector 
de Archivos Estatales, Severiano Hernández, 
de la directora general de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid, Elena Hernando, del 

Imatge de les XXI Jornadas de Archivos
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presidente de ANABAD, José María Nogales 
y del alcalde de Chinchón, Javier Martínez 
Mayor supuso un magnífico comienzo para el 
encuentro. 

Las ponencias de Elisenda Cristià y Didier 
Grange acotaron perfectamente la definición 
y la evolución del concepto de documentos 
esenciales, según las diferentes tradiciones 
archivísticas y cómo su significado ha ido 
cobrando importancia en función las circuns-
tancias históricas y las necesidades actuales. 
Concepción Mendo Carmona introdujo acer-
tadamente la reflexión sobre las funciones 
municipales exclusivas o compartidas de la 
administración municipal como criterio para 
valorar los documentos esenciales. La maña-
na finalizó con una exposición de los avances 
del trabajo del grupo “Mapa conceptual” de la 
mesa de trabajo de Valoración de Documen-
tos Electrónicos del Consejo de Archivos de la 
Comunidad de Madrid. 

Durante la sesión de tarde del miércoles, las 
primeras ponencias expusieron el trabajo rea-
lizado por el Grupo de Archiveros Municipales 
de Madrid, con Isabel Seco, y por la Mesa de 
Archivos de la Administración Local, con Ana 
Herrero, para determinar los criterios para 
la valoración de documentos esenciales y 
qué series conforman el catálogo desde una 
perspectiva funcional. En ambas ponencias se 
fijaron conceptos y se aportaron bases impor-
tantes para facilitar el trabajo de los archivos 
municipales. En este sentido resultó muy in-
teresante la mesa redonda con que finalizó 
la tarde con las intervenciones de diferentes 
técnicos o expertos de la Administración, que 
analizaron las diferentes áreas de la organi-
zación municipal valorando los documentos 
esenciales desde una perspectiva totalmente 
práctica. Eulalio Ávila, secretario de ayuntami-
ento, analizó aquellas series fundamentales 
que debían considerarse básicas para garan-
tizar el funcionamiento y la continuidad de un 
ayuntamiento en el área de la secretaria; Rosa 
López introdujo la reflexión sobre la importan-
cia de la vigencia y de los plazos para la con-
sideración de esenciales de algunas series del 
área de gobierno como las actas. Por otro lado, 

Isabel Apellániz, interventora, puso sobre la 
mesa la cuestión de si debían considerarse 
como esenciales, según las definiciones, los 
sistemas de contabilidad o los datos deriva-
dos de la interconexión de documentos, como 
información básica para la continuidad de la 
organización; tema ya apuntado por Elisenda 
sobre la visión australiana de los documentos 
esenciales. El arquitecto municipal de Chinc-
hón, José Luis Pecker, apuntó algunas consi-
deraciones sobre la importancia de aquellos 
documentos de carácter figurativo para la pro-
tección de patrimonio histórico, introduciendo 
una nueva perspectiva sobre el alcance de lo 
“esencial”. Merece la pena destacar también, 
en la tarde del miércoles, las ponencias de las 
dos consultoras de las empresas Normadat 
y T-Systems, Beatriz Cazorla y Silvia García, 
respectivamente, que aportaron interesantes 
consideraciones sobre la seguridad y la soste-
nibilidad como aspectos fundamentales en la 
administración electrónica y en el tratamiento 
de los documentos esenciales. 

El jueves 27 de mayo, segundo día de las 
Jornadas, se había destinado a la reflexión de 
sobre la gestión de los documentos esencia-
les. Una vez analizado el concepto y las series 
documentales que debían considerarse como 
tales, queríamos avanzar en la forma de pro-
ceder para su protección, o plantear si la infor-
mación contenida en esos documentos podría 
ser objeto de un análisis posterior. La po-
nencia de Christine Martínez, desde Francia, 
dejó clara la necesidad de incluir el catálogo 
de documentos esenciales como parte de un 
programa de seguridad global y gestión de ri-
esgos de la organización, resultado del trabajo 
de un equipo interdisciplinar, que se deberá 
revisar periódicamente. Según Christine, la 
información y los metadatos deberán estar in-
cluidos en el Sistema de Gestión Documental, 
así como el programa de protección ante los 
riesgos, para que el tratamiento de los docu-
mentos y series esenciales se active desde su 
génesis y en el momento preciso. En la misma 
línea se manifestó por la tarde Mariela Álvarez 
desde Colombia, incidiendo en la importancia 
de la caracterización y monitorización de los 

riesgos y en la necesidad de formación de los 
miembros de las organizaciones.

Lluis-Esteve Casellas volvió a sacar el tema de 
la importancia de los datos por encima de los 
documentos para una adecuada continuidad 
de las instituciones, destacando el valor de la 
protección de los sistemas; en su ponencia 
“revitalizando documentos esenciales” puso 
como ejemplo el trabajo desarrollado en el 
Ayuntamiento de Girona en cuanto al análisis 
y extracción de datos de los padrones muni-
cipales, poniendo de manifiesto la necesidad 
de poder disponer de la información de forma 
estructurada y extraíble. Lluis-Esteve también 
apuntó la posibilidad de considerar esenci-
ales aquellos documentos de carácter patri-
monial que podrían aportar información para 
identificar a una organización. A continuación, 
José Luis Verdú López, desde su experiencia 
en la Diputación de Alicante, como responsa-
ble de Área de Innovación, hizo un análisis de 
los protocolos de aplicación del Esquema Na-
cional de Seguridad y destacó la importancia 
de la protección, no solo de los sistemas, sino 
también de la propia información. 

También durante la mañana del jueves, fue 
muy interesante la ponencia sobre la ex-
periencia de recopilación, análisis y difusión 
de actas y resoluciones llevada a cabo por la 
Diputación de Girona para la conservación y 
puesta a disposición a través de Internet de 
estos documentos esenciales; Ma. Assumció 
Colomer explicó detalladamente el proceso 
de trabajo y los beneficios que ha supuesto 
para las organizaciones implicadas. 

La mañana finalizó con las ponencias de dos 
empresas pioneras en el trabajo con docu-
mentos esenciales; José Manuel Hinojosa, 
gerente de Ambiser expuso el desarrollo de 
su producto VideoActasTM  para garantizar la 
adecuada preservación de este documento 
esencial en un nuevo formato. Y Ferrán Díaz, 
director de Consiliaria explicó algunos casos 
de difusión de documentos esenciales muni-
cipales. 

Durante la tarde del jueves, además de Ma-
riela Álvarez, que analizó el programa de ca-
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racterización de riesgos, como queda dicho, Sonia Crespo Nogales, del 
Grupo de Archiveros de Madrid, expuso el proyecto del Ayuntamiento 
de las Rozas para la planificación de los procesos de organización en el 
caso de los proyectos de edificios públicos como serie esencial, y desta-
có como nexo de unión entre los diferentes formatos y ubicaciones de 
los documentos la adecuada metadatación; documentos digitalizados 
o nacidos electrónicos independientemente de su ubicación respon-
den, en su planteamiento, a un concepto de sistema “hiper-convergen-
te” que permite controlar diferentes espacios desde un mando central 
ante un riesgo determinado. A continuación tuvo lugar la intervención 
de Fran Dodero, responsable de informática documental de Baratz, que 
explicó algunos casos de difusión de archivos municipales mediante 
las aplicaciones desarrolladas por su empresa. 

El resto de la tarde del jueves 27 se dedicó al tema del archivo como 
servicio esencial durante la pandemia. La comunicación de Carla Eiriz, 
archivera del municipio portugués de Vila Real, se centró en la digi-
talización como base fundamental para un adecuado funcionamiento 
del teletrabajo en su ayuntamiento durante la crisis del Covid. Por otro 
lado, Isabel Campaniço, archivera del Beja, también en Portugal, ex-
puso el trabajo realizado en los meses de pandemia por el Grupo de 
Archiveros Municipales de la Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, 
Archiveros y Profesionales de la Información y la Documentación para 
continuar con las actividades de formación y el desarrollo de las tareas 
del Grupo.    Finalizó la Jornada, primero con la ponencia de Maribel 
Vila, exponiendo los proyectos llevados a cabo en el Archivo Municipal 
de Málaga durante el confinamiento, a lo que siguió la mesa redonda 
sobre el archivo como servicio “esencial” con las intervenciones de Yo-
landa Rodríguez, del Archivo Municipal de Burgos, de Eugenio Villarre-
al, de Leganés, y de María Jesús López Portero de Valdemoro, además 
de Maribel Vila. Mesa redonda en que se expusieron proyectos y se 
compartieron interesantes reflexiones sobre el presente y el futuro de 
los archivos ante la experiencia de lo vivido en el último año. 

El último día de las Jornadas se dedicó a dar a conocer algunos proyec-
tos de digitalización y preservación de documentos esenciales como 
el expuesto por Julio Cerdá para la digitalización de las resoluciones 
del Ayuntamiento de Arganda; o el proyecto de preservación de actas 
del Ayuntamiento de Arroyomolinos, que su archivera Francisca Martín 
Mateos explicó junto con Roberto González, responsable de la empresa 
Piql Iberia. Otras dos empresas destacadas del sector, Odilo y Libnova 
intervinieron explicando sus líneas de trabajo para la preservación de 
documentos y objetos digitales. F. J. Valetín Ruiz, responsable del área 

de archivos de Odilo, incidió de nuevo en la importancia de la metada-
tación y en la necesidad de integrar el Sistema de Gestión Documental 
y los procesos de preservación. Francisco Javier Cano, experto en pre-
servación de Libnova, hizo un interesante repaso de las últimas tecno-
logías de digitalización y explicó detalladamente el sistema “Libsafe” 
de Libnova. Javier García Aráez, responsable de archivo de la empresa 
esPublico, analizó la aplicación GestionaTMcomo SGD integrado ajusta-
do plenamente a la normativa; explicó además la posibilidad de incluir 
procesos de datificación en la aplicación, enlazando así su ponencia 
con el binomio documentos esenciales y datos, tema que desde el ini-
cio de las Jornadas ha ido asomándose en las ponencias como origen, 
causa o justificación de los propios documentos esenciales y de la con-
tinuidad de las organizaciones. 

Como colofón a las Jornadas, Julia María Rodríguez Barredo hizo un 
rápido repaso de la historia del Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid desde sus inicios a la actualidad. Y como es tradicional en las 
Jornadas, se entregaron las placas a los nuevos jubilados del Grupo.  

El acto de clausura estuvo a cargo del alcalde de Chinchón, del subdi-
rector de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid, 
Javier Díez Llamazares, y del presidente de ANABAD. 

Creemos que el balance de las Jornadas ha sido positivo; a pesar de 
que, tras la inscripción de seiscientas cincuenta personas, asistieron 
finalmente cuatrocientas, con picos de conexiones simultáneas de casi 
trescientas personas. 

Queremos agradecer su esfuerzo y apoyo a todos los ponentes y patro-
cinadores que han hecho posible este encuentro. También a todos los 
asistentes sin los que no tendría sentido la celebración de las Jornadas. 
Agradecemos también a ANABAD su apoyo en la organización, y a la 
empresa Vidimus, de Barcelona, el respaldo técnico para el desarrollo 
de todo el evento.

Chinchón, 11 de junio de 2021. 
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Fons LGTBIQ,  
outsiders dels arxius públics

Remei Perpinyà Morera 
 Dra. en Història. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.  

Universitat Autònoma de Barcelona

Quan parlem d’arxius LGTBIQ 
ens referim al conjunt de 
documents generats i rebuts per 
les associacions de lluita i defensa 
del col·lectiu, així com pels fons 
personals de les activistes
Fins al novembre de 2021 es pot visitar una 
exposició al Museu Marítim de Barcelona ti-
tulada  El desig és tan fluid com la mar: una 
mirada LGTBIQ al patrimoni marítim,    en la 
que, entre altres casos, es donen a conèixer 
detalls d’experiències homoeròtiques a alta 
mar a partir de les actes judicials de les con-
demnes per haver comès “aquest pecat”, con-
servades gairebé íntegrament a l’Arxiu Gene-
ral d’Índies. 

La mostra ens recorda que la documentació 
penal conservada és una font essencial per a 
estudiar l’existència de pràctiques homoeròti-
ques d’una banda, i de la repressió i càstig que 
van patir, d’una altra. El més similar i més pro-
per en el temps que tenim són els expedients 
judicials de persecució de l’homosexualitat 
en aplicació de l’anomenada Llei de  Vagos 
y Maleantes  (convertida el 1970 en la  Llei 
de perillositat i rehabilitació social). Aquesta 
documentació abasta el període 1945-1985 
i ens permet documentar la brutal repressió 
que van patir gais, lesbianes i persones trans 
durant la dictadura franquista. Des del punt 
de vista de la justícia reparadora, aquesta és 
una font imprescindible per exercir el dret a 
conèixer què va passar, que les víctimes pu-

guin exigir reparacions i evitar la repetició de 
pràctiques repressores. 

Tanmateix, des del punt de vista de la 
memòria col·lectiva hi ha moltes altres fonts 
que permeten documentar les accions, les 
vivències, els pensaments i les emocions del 
col·lectiu, i que ho fan des de la seva mateixa 
sensibilitat i no des de l’òptica del repressor. 
Per això, quan parlem d’arxius LGTBIQ ens 
referim al conjunt de documents generats i 
rebuts per les associacions de lluita i defensa 
del col·lectiu, així com pels fons personals de 
les activistes. 

Actualment a Catalunya hi ha registrades  46 
associacions  vinculades a l’àmbit LGTBIQ, 
algunes d’elles hereves de les entitats 
pioneres als anys 70, nascudes al voltant de la 
lluita contra la llei de perillositat social i en pro 
de l’alliberament sexual. Una petita part de la 
documentació que han generat es conserva 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que hostatja 
el fons personal d’Armand de Fluvià i també el 
fons titulat Moviment Gai Armand de Fluvià i Es-
corsa, que conté la documentació de les entitats 
en les quals participà De Fluvià, així com la que 
va aplegar amb motiu de la seva recerca sobre 
l’homosexualitat. Els materials d’ambdós fons 
foren donats a l’ANC per ell mateix.

Pel que fa a Barcelona és rellevant la tasca que 
ha fet el Centre LGTBI de Barcelona, inaugu-
rat el gener de 2019, i que acull el Centre de 
Documentació Armand de Fluvià, cedit en co-

modat per part del Casal Lambda. El fons del 
centre està format per documentació del Casal 
Lambda del Front d’Alliberament Gai de Cata-
lunya (FAGC), de la Coordinadora Gai i Lesbia-
na i de Gais Cristians així com per una àmplia 
col·lecció documental (biblioteca, hemeroteca 
i videoteca) de temàtica homosexual. 

Un altre dels centres destacables és Ca la Dona, 
inaugurat el 1988, és un punt de referència 
pel moviment feminista de Barcelona i en el 
seu centre de documentació i arxiu, el més 
important a Catalunya sobre el moviment fe-
minista, també recull fons de lesbianes femi-
nistes i documentació diversa sobre aquesta 
temàtica. Malgrat que la seva magnitud està 
portat majoritàriament per voluntaris, igual 
que la Fondona, entitat vinculada a la Biblio-
teca Popular Josep Pons, creada el 2011, que 
té la voluntat d’aplegar un fons de referència 
en l’àmbit de la ciutat de Barcelona pel que fa 
a continguts relacionats amb els feminismes, 
les sexualitats i els moviments LGTBIQ. Hi ha 
d’altres iniciatives significatives, com la de Fils 
Feministes, que ha creat Arxiva FF. És un pro-
jecte que a partir de la investigació històrica 
recull les veus dels moviments feministes, 
queer i trans des de les lluites de la dècada de 
1970 fins a l’actualitat.

Aquest recorregut que hem fet aquí sobre els 
fons LGTBIQ no és exhaustiu (ni ho pretén ser), 
però si que pot ser un reflex del tractament 
que ha rebut la memòria LGTBIQ per part dels 
arxius públics d’aquest país. És significatiu al 

https://www.mmb.cat/exposicions/el-desig-es-tan-fluid-com-la-mar/
https://www.mmb.cat/exposicions/el-desig-es-tan-fluid-com-la-mar/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/directori_entitats/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/directori_entitats/
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaFons.do?pos=0&total=8&page=1&cerca=fons&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=1&selecimatges=&contingut=armand%20de%20fluvi%E0&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=&sign=&desc=&codigrup=&arxiuFiltre=&codigrupSelect=&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=1&idfons=59&unitatInici=&unitatFi=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaFons.do?pos=6&total=8&page=1&cerca=fons&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=1&selecimatges=&contingut=armand%20de%20fluvi%E0&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=&sign=&desc=&codigrup=&arxiuFiltre=&codigrupSelect=&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=1&idfons=415&unitatInici=&unitatFi=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaFons.do?pos=6&total=8&page=1&cerca=fons&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=1&selecimatges=&contingut=armand%20de%20fluvi%E0&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=&sign=&desc=&codigrup=&arxiuFiltre=&codigrupSelect=&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=1&idfons=415&unitatInici=&unitatFi=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&codiSerieCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona/centre-de-documentacio-armand-de-fluvia
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona/centre-de-documentacio-armand-de-fluvia
https://caladona.org/
https://lafondona.wordpress.com/
http://filsfem.net/
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respecte que Arxius en línia només tingui 4 fons relacionats amb aquesta temà-
tica, malgrat que –com hem apuntat- hi ha 46 associacions registrades en el re-
gistre d’entitats. Per tal de revertir aquesta situació caldria que els arxius públics 
endeguin polítiques concretes de captació d’aquests fons. Per exemple, es podia 
haver aprofitat el dia internacional de l’orgull, 28 de juny, per a fer campanyes de 
col·lecta. O seguir l’exemple del Museu Marítim que en l’exposició esmentada fa 
una crida als professionals de la mar adscrits a identitats o a experiències LGBTIQ 
perquè el Museu es transformi en un arxiu que reculli i abraci les seves vivències.

Com demostren les experiències d’arxiu esmentades, les associacions de l’uni-
vers LGTBIQ són conscients de la importància que tenen els arxius per a construir 
memòria i reivindicar el seu paper en la lluita antifranquista. És per això que els 
arxius públics tenen dos reptes. Un és el de reflexionar sobre com es poden apli-
car metodologies feministes i queer des d’una perspectiva interseccional. Hi ha 
exemples internacionals que poden servir de referència que trobareu en l’article 
de Jordi Padilla, Interseccionalitat i arxius, publicat en aquesta mateixa revista el 
desembre de 2020. L’altre és treballar per a convertir-se en receptors de confiança 
d’aquesta documentació, el que requereix una intervenció de certa urgència per 
evitar la seva dispersió. Hem de tenir clar que adoptar una perspectiva de gènere 
als arxius passa per reflectir-la en els seus fons i aquesta és una mancança relle-
vant que ara ens recorda l’exposició del Museu Marítim.

Arxiu LGTBI

https://arxivers.com/ladada/interseccionalitat-i-arxius/
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Que la força ens acompanyi
 Jordi Padilla Delgado.  

Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM)

Tastets del Congrés de la SAA: de-
pressió pandèmica, mercantilitza-
ció del trauma, descripció arxivísti-
ca reparativa i arxius intergalàctics

El 85è congrés anual de la Societat Americana 
d’Arxivística (SAA) no s’ha pogut celebrar final-
ment de manera presencial a Anaheim (àrea 
metropolitana de Los Àngeles, Califòrnia) 
com estava previst. Per segon any consecutiu 
l’esdeveniment ha hagut de fer-se de manera 
completament virtual durant la primera set-
mana d’agost, la qual cosa ha propiciat que hi 
poguessin participar novament un bon nom-
bre d’assistents de fora dels Estats Units. El 
lema triat per a l’edició d’enguany ha estat To-
gether / Apart, expressant d’aquesta manera 
l’ambivalència de l’actual connectivitat en el si 
de la comunitat arxivística, facilitada pels mit-
jans telemàtics, però des de la privacitat de la 
llar o el lloc de feina de cada persona.

Els dos eixos principals sobre els quals ha 
girat la trobada han vingut imposats per l’ac-
tualitat més pregona. D’una banda, la Societat 
ha fet balanç d’un any de funcionament dels 
arxius als Estats Units de manera telemàtica i 
sota la pressió de la pandèmia. La majoria de 
centres encara no han recuperat un funciona-
ment presencial més o menys normalitzat, i 
no està previst que comencin a fer-ho fins al 
setembre. En els parlaments de la presidenta 
sortint, Rachel Vagts, s’ha posat de manifest la 
situació difícil que viuen moltes institucions, 
fins i tot els poderosos i habitualment ben 
finançats arxius acadèmics i universitaris (VA-
GTS, 2021). Aquest fet s’ha comprovat igual-
ment a les reunions anuals que han organitzat 
els disset comitès, cinc grups de treball i les 
prop de cinquanta seccions temàtiques, totes 

accessibles de manera oberta i independent 
a la celebració del congrés durant el mes de 
juliol. La secció d’Arxius Municipals, sense 
anar més lluny, va reportar casos extrems de 
retallades i tancaments a causa de la manca 
de recursos econòmics.

D’altra banda, la cita també ha analitzat les 
repercussions organitzatives i en la pràctica 
arxivística diària del treball telemàtic, tant en 
la feina desenvolupada com en la salut i el be-
nestar dels i les professionals. Una de les deu 
ponències principals va estar íntegrament de-
dicada a donar un cop d’ull al funcionament 
de diversos projectes de documentació de la 
pandèmia. La ponència, però, no oferia casos 
que es poguessin considerar de manera con-
vencional com “d’èxit”, sinó que analitzava set 
projectes iniciats per a la recol·lecció de docu-
mentació sobre la pandèmia que es van atu-
rar i, en alguns casos, abandonar després de 
realitzar-hi una anàlisi crítica des d’una pers-
pectiva de l’ètica arxivística que ha portat als 
i les professionals a reconsiderar la pulsió do-
cumental inherent a la disciplina. Algunes de 
les qüestions que han provocat sorgeixen de 
conceptes com privacitat, impacte emocional i 
trauma (BARCELONA & al, 2021). La pulsió de 
documentar i recollir documents per sobre de 
qualsevol altra consideració pot portar als ar-
xius al que Eira Tansey descriu com a una nova 
forma de mercantilització arxivística (TANSEY, 
2020, citat per Rebecca Pattillo a BARCELONA 
& al, 2021).

L’altre àmbit especialment visitat per la troba-
da es resumeix en les sigles DEIA (Diversitat, 
Equitat, Inclusió, Accessibilitat). La preocu-
pació de la SAA per lluitar contra els biaixos 
racistes, capacitistes, classistes, sexistes o de 

gènere, entre d’altres, al món dels arxius està 
focalitzant de manera transversal el treball en 
les seccions i comitès de l’associació des de fa 
anys, a més de comptar amb un comitè dedicat 
específicament al tema. De les deu ponències 
principals o education sessions vuit hi estaven 
dedicades o relacionades d’una manera o una 
altra. Una de les estratègies més comentades 
ha estat la descripció arxivística reparativa (Re-
parative Archival Description  o RAD). Molts 
arxius estan presentant projectes per revisar 
les directrius i els instruments de descripció 
existents per descobrir-hi i corregir aquests 
biaixos, tant en el plantejament general com, 
especialment, en la utilització del llenguatge 
i l’elaboració de metadades. Hom proposa, 
d’aquesta manera, una via, important, però 
no l’única, per reparar el dany infligit des d’un 
punt de vista arxivístic a les comunitats que 
pateixen marginació i opressió.

La sessió 1B, per exemple, mostrava com han 
afrontat aquest repte els arxius nacionals del 
Canadà (BAC/LAC) i els Estats Units (NARA). 
Aquesta darrera institució ha presentat recent-
ment l’informe-marc per treballar el tema del 
racisme (NARA, 2021b). Les propostes aporta-
des per portar a terme aquest tipus d’iniciati-
va són diverses: corregir títols i descriptors, o 
evitar la sobredescripció (overdescription), 
sovint heretada de pràctiques arxivístiques 
obsoletes. Un dels assistents, però, advertia 
de la fina separació entre correcció reparativa 
i alteració de la realitat històrica, en parlar del 
cas del fons documental d’una institució que 
oferia serveis per a persones amb diversitat 
funcional i cognitiva com el Crippled Chldren’s 
Camp  (Campament per a Infants Esguerrats). 
Una expressió com aquesta pot arribar a ser 
ofensiva llegida actualment en un inventari 
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o catàleg. La solució proposada era mantenir 
l’expressió amb un avís explicant-ne el 
context i el perquè. En tot cas, la recomanació 
és documentar sempre i deixar constància 
dels canvis i els motius. També hom hi va 
difondre diversos recursos per poder elaborar 
programes de RAD: ACNUDH, 2021; YALE, 
2021; NARA, 2021a. Bri Watson (BRILMYER & 
al, 2021) es preguntava al panell 3B quines 
històries estem explicant i de qui, quan fem 
descripció, una feina que, segons Luciana 
Duranti, no ha estat mai pròpia i intrínseca a 
la ciència arxivística (DURANTI, 1992).  El Re-
search Forum de la SAA, esdeveniment obert 
a les iniciatives i estudis sobre investigació 
celebrat uns dies abans del congrés, va ser 
escenari de diverses presentacions sobre el 
mateix àmbit, entre elles una petita aportació 
catalana (PADILLA, 2021) desenvolupada a 
partir del curs Arxius, Drets Humans i Perspec-
tiva de Gènere de l’ESAGED i emmarcada en 
el programa  Interseccionalitat i Arxius  dirigit 
per Joaquim Daban i Massana des del Servei 
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM).

Altres ponències han insistit també sobre el 
tema enfocant-lo des de diferents perspec-
tives. Així, CASSIDY & al, 2021 parlava de  re-
parative work (treball reparatiu) impulsat des 
dels arxius per millorar la representació de la 
diversitat social i humana tant en la recollida 
de fons com en el processat i difusió, per 
exemple posant en evidència les absències de 
determinades veus i col·lectius als arxius. NEAL 
& DRMACICH, 2021 fa especial incidència en 
la gestió dels documents essencials o vitals 
(sobre el concepte de documents essencials 
vegeu CRISTIÀ, 2021 a LLIGALL 44), establint 
que  és imperatiu expandir les narratives 
institucionals tot examinant la definició 
de documents vitals i com les polítiques 
documentals reflecteixen el poder sistèmic i 
defineixen què és important per a la institució. 
Tota una declaració d’intencions.

Per finalitzar el congrés es van celebrar qua-
tre ponències simultànies de cloenda. A una 
d’elles hi era una cara coneguda per la llarga 
trajectòria professional i per haver estat tam-
bé conferenciant al 18è Congrés d’Arxivística 

celebrat virtualment el passat mes de maig 
des de l’Arxiu Nacional a Sant Cugat: Laura 
Millar. En un to força diferent del que va mos-
trar llavors (menys emotiu, més tècnic), Millar 
va desenvolupar els quatre eixos fonamentals 
del llibre  A Matter of Facts  (modernització 
legislativa; ètica arxivística en l’ús de les noves 
tecnologies; establiment d’aliances amb 
altres disciplines; educació i difusió) centrant-
se especialment en la capacitat de l’arxivística 
per elaborar i inspirar metodologia clau en 
la determinació i preservació del caràcter 
evidencial dels documents, independentment 
de la materialitat. En un to distès, la ponència, 
compartida per Millar amb Chris Burns i Bryan 
Whitledge (BURNS & al., 2021), va adquirir 
un caire de conversa informal on no va faltar 
l’humor derivat de la tradicional pugna entre 
els aficionats a les dues nissagues siderals 
audiovisuals més conegudes (Star Trek  i  Star 
Wars) sobre la imatge dels arxius que reflec-
teixen cadascuna d’elles, tot comparant el 
funcionament eficient de les bases de dades 
de l’Enterprise  amb la manca d’expertesa 
dels personatges de  Star Wars  en la gestió 
de documents quan han de robar plànols 
d’armes de destrucció massiva intergalàctica.
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Michel Duchein,  
un llegat que perdurarà

Lluís Cermeno Martorell, Cap del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya

El passat 5 d’agost de 2021 tras-
passava Michel Duchein a l’edat 
de 95 anys. La notícia sorprenia 
en ple període de vacances i és per 
això que probablement no ha estat 
fins a final de mes d’agost que ha 
anat prenent major dimensió. 

Duchein ha estat una de les figures més 
influents de l’arxivística internacional de la 
segona meitat del segle XX. Tant a la nota 
necrològica que ha fet l’École Nationale 
des Chartes1  com a la Viquipèdia2  trobareu 
referències a la seva obra escrita que abasta 
articles tècnics, recerca històrica, novel·la 
policíaca, articles a la revista Arcadie o com a 
director de la revista Archivum.

En aquesta breu ressenya volem destacar la 
seva influència sobre l’arxivística catalana, 
una influència que potser no ha estat major 
que la que ha tingut sobre altres sistemes ar-
xivístics, però que aquí té algunes particula-
ritats. Cal posar-nos en situació a primer dels 
anys vuitanta del segle passat quan l’arxivís-
tica catalana començava a articular-se a redós 
de la recuperació de la institució de la Ge-
neralitat de Catalunya i la consolidació dels 
governs municipals en un context de con-
solidació del sistema democràtic a l’Estat. És 
un moment on s’iniciava la creació dels prin-
cipals centres i estructures que componen 

1 Décès de Michel Duchein (prom. 1949)  http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/deces-michel-duchein-prom-1949

2 Col·laboradors de la Viquipèdia. Michel Duchein [en línia]. Viquipèdia, l’Enciclopèdia Lliure, 2021 [data de consulta: 3 de setembre del 2021]. Disponible en http://
ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Duchein&oldid=28181322 i “Michel Duchein.” Wikipédia, l’encyclopédie libre. 15 sept. 2021, 08:01 UTC. 15 sept. 2021, 
08:01 http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Duchein&oldid=186346263

3 Podeu accedir als estudis RAMP (Records and Archives Management Program) des de la biblioteca digital de la UNESCO: https://unesdoc.unesco.org/search/
e470f768-9eb9-4ce4-91a6-78a99bf80d75

4 Duchein, Michel. «La communication des documents administratifs en France». Lligall, [en línia], 1991, Núm. 3, p. 63-93, https://raco.cat/index.php/lligall/article/
view/339302 [Consulta: 5-09-2021]. 

5 Entretien avec Michel Duchein par Angelica Marques (École nationale des chartes, le 17 juin 2015) http://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/atoms/files/entretien_
michel_duchein_version_finale.pdf

el sistema d’arxius de Catalunya i en aquell 
context resultava clau l’aportació teòrica de 
l’arxivística francesa especialment el Manuel 
d’Archivistique  publicat l’any 1970 per la 
Direcció dels Arxius de França i a iniciativa de 
l’Associació d’Arxivers Francesos. En aquesta 
obra Duchein és autor o coautor de diversos 
apartats (edificis d’arxiu, còpies, microfilm) 
i és un dels membres, amb Marot i Bautier, 
de la comissió que coordina els continguts 
del Manual. Així mateix, va ser autor de 
l’estudi  RAMP3 Los obstáculos que se oponent 
al acceso, a la utilización y a la transferencia 
de la información conservada en los archivos: 
Un estudio del RAMP.  UNESCO. París 1983. 
Cal tenir present que en aquell moment una 
de les fonts principals d’informació científica 
de la comunitat arxivística eren aquests estu-
dis. O el seu llibre  Les bâtiments d’archives: 
construction et équipements  de l’any 1985, 
un llibre que arriba just en un moment en 
el qual moltes administracions comencen 
a invertir en obres per a nous equipaments 
i espais pels arxius i que esdevé un referent 
tècnic de primer ordre. 

Conjuntament amb aquestes obres generals 
val a dir que Duchein va participar directa-
ment amb iniciatives catalanes. És rellevant 
i continuada en el temps la seva implicació 
amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya tant 

en activitats formatives, especialment amb 
la seva participació com a professor en edi-
cions del màster d’arxivística de Catalunya  i 
també en activitats científiques com són els 
seus articles publicats a la revista Lligall4 que 
per si mateixos venen a ser un compendi 
dels principals aspectes tècnics que tractà 
en la seva carrera (accés als arxius, avaluació, 
principi de provinença, etc.) uns articles 
que el van apropar i influir en el col·lectiu 
professional català. 

Pel que fa a la Generalitat, Michel Duchein 
va ser un dels experts internacionals que va 
aconsellar al Departament de Cultura des del 
primer moment en el projecte de construcció 
de la nova seu de l’Arxiu Nacional de Catalun-
ya i en la seva organització. 

Finalment, us voldria recomanar la lectura 
d’una entrevista, o potser millor la podem 
qualificar de conversa, que va tenir    l’any 
2015 amb l’arxivera brasilera Angelica Mar-
ques titulada Entretien avec Michel Duchein 
par Angelica Marques,5 on trobareu un diàleg 
que va més enllà del repàs a la seva trajectòria 
professional i és ple de coneixement de 
l’arxivística internacional del segle passat; 
d’experiència i saviesa. 

L’archivistique est devenue une relation con-
tractuelle entre les archivistes et les produc-
teurs d’archives.

http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/deces-michel-duchein-prom-1949
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Duchein&oldid=28181322
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Duchein&oldid=28181322
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Duchein&oldid=186346263
https://unesdoc.unesco.org/search/e470f768-9eb9-4ce4-91a6-78a99bf80d75
https://unesdoc.unesco.org/search/e470f768-9eb9-4ce4-91a6-78a99bf80d75
https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339302
https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/339302
http://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/atoms/files/entretien_michel_duchein_version_finale.pdf
http://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/atoms/files/entretien_michel_duchein_version_finale.pdf
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Com fer el pla estratègic  
d’un servei d’arxiu i gestió 

documental i no caure  
en postulats teòrics

Joaquim Borràs Gómez.  
Arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona.

La planificació estratègica ha 
esdevingut un talismà per a molts 
serveis públics o empresarials que 
desitgen augmentar l’efectivitat 
en la programació de les seves 
activitats o millorar la prestació de 
serveis. 
La planificació estratègica ha esdevingut un 
talismà per a molts serveis públics o empre-
sarials que desitgen augmentar l’efectivitat en 
la programació de les seves activitats o millo-
rar la prestació de serveis. Però què volem dir 
quan parlem de planificació estratègica d’un 
servei d’arxiu i gestió documental?

La publicació  “La planificación estratégica 
del servicio de archivo y gestión documental. 
Qué es y cómo se implementa” pretén donar 
resposta a aquesta pregunta. Així, exposa els 
principals conceptes i desenvolupa una meto-
dologia per a l’elaboració i implementació del 
pla estratègic d’un servei d’arxiu amb efectivi-
tat. El context sempre parteix de les diferents 
realitats, des d’un departament d’arxiu de 
dimensions reduïdes, que ha de planificar els 
seus objectius anuals, fins a un servei d’arxiu 
amb programes complexos que abracen tot el 
cicle documental, o un sistema arxivístic més 
estructurat d’abast local o nacional.  

A banda d’una recerca professional sobre la 
planificació estratègica en l’àmbit de les or-
ganitzacions i dels serveis públics, aquesta 
obra reflecteix també els anys d’experiència al 
davant de l’Arxiu Municipal de Barcelona en 
el disseny i la implementació dels diferents 
plans estratègics, el full de ruta que ha guiat 
les actuacions de tot el Sistema Municipal 
d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona. 

La planificació a un servei d’arxiu ha esdevin-
gut una eina imprescindible per programar 
els objectius a curt, mitjà i llarg termini, i 
afegeix un valor a les activitats productives. 
Sovint els professionals dels arxius hem pla-
nificat més amb la intuïció i la voluntat que 
no pas amb una metodologia de treball. Cer-
tament, el dia a dia ens ha superat i no hem 
sabut veure l’oportunitat de parar i pensar què 
és el que volem aconseguir en un futur imme-
diat i desitjat. En aquest sentit, el llibre pretén 
ajudar els professionals a desgranar els dife-
rents elements, la metodologia i les fases per 
elaborar i implementar un pla estratègic amb 
una mirada ambiciosa, però tocant sempre de 
peus a terra. 

S’ha dit, i és ben cert, que la planificació és 
la base de la presa de decisions de les orga-
nitzacions de manera anticipada. Una base 

reflexiva i conscient de quina és la missió de 
la nostra organització i quina és la meta del 
que es vol aconseguir. Avui és inqüestionable 
que aquest context ens permet ser més res-
ponsables i eficients en la gestió dels recursos 
públics o privats. A més, avaluar regularment els 
objectius és també un acte de transparència de 
la gestió, que mostra la capacitat dels gestors en 
la planificació i avaluació dels resultats. 

Cada vegada més, s’imposa que els serveis 
d’arxiu i gestió documental utilitzin aquesta 
metodologia com a full de ruta per fixar els 
objectius i avaluar les seves actuacions en el 
cicle de la millora contínua.  

La planificació parteix sempre de l’anàlisi ri-
gorosa dels recursos disponibles per a cada 
projecte o actuació. Tanmateix, saber planifi-
car els objectius i els projectes amb un abast 
i un pressupost realista facilita aconseguir 
l’acceptació de les nostres demandes. Això 
hauria d’assegurar el finançament adient del 
servei d’arxiu i de les seves activitats, tradicio-
nalment infravalorat.

En aquest punt, estem convençuts que els ser-
veis d’arxiu i gestió documental han de pensar 
estratègicament i planificar el seu futur per 
ser competitius i útils a la societat, en profun-
da transformació i amb canvis constants. 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/sites/default/files/pla_estrategic_amb_2020-2023_v2_07102020.pdf
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La redacció del pla estratègic d’un servei d’arxiu 
ha d’estar inspirat per unes línies d’actuació:
Pensar estratègicament: vol dir 
reflexionar i preveure (planificar) com volem 
que sigui el futur d’aquest servei. Insistim, no 
actuar per inèrcia o rutinàriament per complir 
les nostres obligacions, sinó afegir un valor 
per assumir nous reptes o superar dificultats 
(actuals o previstes) en diferents escenaris 
futurs amb un full de ruta.

Tenir visió del servei: en un sentit 
ampli significa obrir les nostres ments a nous 
serveis, equips, mercats…, tot imaginant-
nos on volem o ambicionem arribar en el 
futur per superar el present amb les seves 
dificultats o limitacions. Es podria gairebé 
resumir en la frase pensar en gran, tocant 
de peus a terra, sense perdre mai l’horitzó 
d’allò que és possible i no quedar-nos en 
l’autolimitació o la complaença. Cal cercar 
sempre respostes i experimentar solucions.

Redefinir el servei: cal estar disposats 
a canviar d’enfocament o de model de servei 
per assumir nous reptes estratègics, fins 
i tot innovant en el model de negoci. Per 
exemple, assumir sense reserves la gestió 
documental i l’administració de les dades 
com a substancial del nou servei. Aquest 
enfocament pot i ha d’afavorir el fet de 
redimensionar també els efectius i recursos 
per donar resposta a allò que les nostres 
institucions, empreses, o la societat en 
general, espera de nosaltres.

 

Potenciar l’equip: l’esperit de grup és 
sens dubte la clau de l’èxit de la majoria 
de les organitzacions, ja que les fa més 
fortes i competitives. En serveis d’arxius 
on els equips solen ser més aviat escassos, 
aquesta premissa és essencial per unir els 
professionals al voltant del lideratge clar i 
transformador de la persona responsable. 
Aquest líder és qui ha de treballar més les 
eines de la motivació, per portar tot l’equip a 
la nova cultura de la planificació estratègica 
en els pròxims anys i tenir una visió que 
il·lusioni els membres de l’equip. S’haurà 
de cercar el talent de tothom, desenvolupar 
les capacitats dels professionals i afavorir el 
coneixement compartit. 

Apostar per la innovació i les 
TIC: a qualsevol escenari d’una nova 
cultura organitzativa i de desenvolupament 
estratègic, cal incorporar sempre com a 
elements neuràlgics del servei d’arxiu 
la innovació i la tecnologia digital sense 
cap reserva. Malgrat tot, no s’hauria de 
confondre la innovació amb la tecnologia, 
encara que poden ser complementàries, ja 
que essencialment els arxius han d’innovar 
com un procés més ampli que afegeixi valor 
a la cadena de totes les seves activitats. La 
innovació és substancial avui a qualsevol 
millora contínua de serveis i productes 
d’una organització, sobretot amb orientació 
als resultats efectius i als nostres usuaris o 
clients, com a destinataris primers. 

Buscar suports externs: l’aposta 
per traçar un pla estratègic del servei 
d’arxiu ha de comptar sempre amb els 
suports externs necessaris que donin 
credibilitat, reconeixement i recursos per 
implementar-los efectivament. El primer 
suport que cal aconseguir és, naturalment, 
el de l’alta direcció de la institució a què 
es pertany (pública o privada), en nom del 
reconeixement polític i l’autoritat efectiva per 
impulsar-lo. Entre aquests suports externs 
s’imposa una anàlisi prèvia de tots els agents 
que hem d’implicar des del principi i teixir 
aliances operatives (usuaris, departaments de 
TIC, agents socials i culturals…).
En general, la planificació estratègica es con-
cep com aquell procés mitjançant el qual una 
organització estableix la missió, la visió, els 
valors, els objectius i les estratègies, sobre 
la base de l’anàlisi de l’entorn, amb la parti-
cipació dels professionals de l’organització, a 
més d’incorporar els interessos dels stakehol-
ders (part interessada). Les estratègies estaran 
basades en l’aprofitament dels recursos i les 
capacitats de l’organització d’acord amb les 
fortaleses, les debilitats, les oportunitats i les 
amenaces detectades.

La planificació estratègica sempre genera 
beneficis per a un servei d’arxiu i gestió docu-
mental, i és sens dubte la clau de l’èxit de les 
actuacions i la millor manera de no deixar res 
per a la improvisació, ja que fins i tot la millor 
improvisació és la que s’ha planificat. 
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Taller Metabingo:  
Jugant amb models 

de metadades
Pilar Campos Martínez,

Vocal de Comunicació de l’AAC

Al Congrés de Govern Digital 2021 
l’Associació de Professionals de 
l’Arxivística i la Gestió de Docu-
ments de Catalunya ha organitzat 
un taller que ja s’havia estrenat en 
el CNADE de 2020.

Comencem pel principi: els conceptes. Fem-
ho prenent una cervesa: els grans de civada, 
blat o el llúpol serien les dades, elements que 
en brut tenen un valor, però només quan es 
tracten i relacionen amb un context esdeve-
nen document (cervesa) amb un significat 
superior. El continent on es troba, sigui copa, 
ampolla o llauna és el format, aquest és mi-
grable segons l’ús i accés, si bé cal tenir en 
compte que en les transformacions és possi-
ble que hi hagi pèrdues. Finalment, l’etiqueta 
que trobem a l’ampolla serien les metadades, 
ja que ens descriu les propietats de l’objecte. 

L’esquema de metadades en aquesta metàfo-
ra és el llistat de característiques que tots els 
objectes han de poder informar, amb unes 
pautes concretes que permeten la compren-
sió i la comparació, com la plantilla de totes 
les etiquetes de la marca o una fitxa en un tast 
de begudes definint prèviament com classifi-
car el gust, el color o l’origen. Si cada cervesa 
es descriu de forma diferent, per accedir a to-
tes les que són d’un tipus caldria fer cerques 
per cada descripció i dificultant la comparació. 

Com tota metàfora, és imperfecta però, ens 
ajuda a entendre la problemàtica d’ús d’es-
quemes diferents entre si: alguns casos es 
deixa d’informar característiques rellevants 
o en d’altres al ser tan extensos són difícils 
d’implementar. 

El metabingo que vam presentar tant al Con-
greso Nacional de Archivo y Documento Elec-
trónico (CNADE) amb la Marta Munuera com 
al Congrés de Govern Digital amb en Sergi 
Borrallo, partia d’aquesta primera reflexió. 
Presenta la situació actual de múltiples esque-
mes de metadades que descriuen documents 

que, a més, hauran de ser interoperables. 
Com a exemple trobem els esquemes EMG-
DE, SIGEDA, ISAD(G), NEDA, PREMIS, la NTI, 
l’esquema de la XAM, de la CAU, aquells que 
utilitzen alguns ajuntaments, el del CTEAJE… 
amb el temps aquests se n’han anat mapejant 
entre ells i adaptant-se, però realment s’ajusten?

L’objectiu del taller era reflexionar sobre 
aquestes relacions i sobre com es defineixen 
les metadades, un joc amb esquemes en 
blanc on només s’informa el nom de la meta-
dada. Els organitzadors dictaven una definició 
i els participants havien de buscar en el seu 
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esquema (amb la forma de cartons de bingo) si tenien algun 
nom de metadada que es podia assignar a aquesta definició. 
En alguns casos es tenia, d’altres es tenien diverses metadades 
que eren assimilables i d’altres mancava. 

D’aquesta manera al llarg del taller els participants poden anar 
trobant les fortaleses i mancances dels seus esquemes i compa-
rar amb altres participants. Un sistema fàcil i àgil d’arribar a una 
primera conclusió: encara queda molt per fer, les definicions 
i noms de camp no són tan intuïtives a primera vista i hi ha 
diferències notables en alguns camps.

Molts dels esquemes ja tenen publicada la relació amb l’EMG-
DE, és un pas important, però no és garantia del bon funcio-
nament: les metadades no sempre tenen una correspondència 
directa, d’altres funcionen amb llistes controlades que poden 
no tenir la mateixa definició (pensem, per exemple, la metada-
da de tipologia o estat del document) i que obliga relaxar les 
normes de funcionament.

Finalment, una reflexió després de veure com pot arribar a ser 
complicada la interoperabilitat externa, igual o més problemà-
tica és la pròpia operativa interna! Cada aplicació pot estar in-
formant en base de dades d’una forma diferent, unir aquests 
camps de forma coherent en els esquemes de metadades al 
gestor documental és un repte que es pot afrontar no només 
estant a l’inici quan es defineix la creació dels documents sinó 
també indicant de quins camps de base de dades volem que 
s’agafin les metadades automàtiques.

Els esquemes estandarditzats de metadades van arribar quan 
moltes organitzacions ja estaven treballant amb sistemes pro-
pis i obligar al canvi d’aquests gestors documentals és poc rea-
lista. Però sí intentar treballar en aquestes relacions, optar per 
acostaments als estàndards ara que hem vist quin és el seu ús 
real que se’n fan.

Finalment, agrair a l’organització acceptar el nostre taller i 
donar-nos un espai per a la reflexió d’un tema cabdal i sovint 
oblidat per no ser el que apareix als mitjans o als portals del 
ciutadà (però que permet tot allò que tant agrada de la inte-
l·ligència artificial, els serveis automàtics o la interoperabilitat). 
Agrair sobretot als participants que van assistir i aportar amb el 
joc les conclusions.

Pilar Campos i Sergi Borrallo presentant el Metabingo al Congrés de Govern Digital 2021
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Investigació i Arxius
Jep Martí, 

investigador en història de la fotografia i arxiver jubilat.

S’ha celebrat a Saragossa la  
quarta edició de les Jornadas 
sobre Investigación en Historia  
de la Fotografía. 1839 – 1939:  
Un siglo de fotografía.

Des de 2015, els investigadors en història de 
la fotografia han començat a agafar l’hàbit, i el 
gust, de marcar-se a l’agenda una cita biennal 
gairebé obligada per als darrers dies del mes 
d’octubre. Cada dos anys se celebra a Saragos-
sa un encontre internacional, de tres dies de 
durada, que amb només quatre edicions s’ha 
convertit en la trobada més important de totes 
les convocatòries que es fan a l’Estat espanyol 
dedicades a la investigació en història de la 
fotografia: investigadors, col·leccionistes, con-
servadors, acadèmics, arxivers, fotògrafs, etc. 
El resultat tangible de cadascun d’aquests en-
contres ha estat un volum d’unes cinc-centes 
pàgines dedicat a la investigació de la història 
de la fotografia entre el 1839 i el 1939, d’un 
nivell més que envejable, i en alguns casos 
extraordinari. Volums que, a més de poder-se 
adquirir físicament, poden ser consultats en 
línia a la web de la institució organitzadora, la 
Institución Fernando el Católico, de la Diputa-
ció de Saragossa, en aquestes adreces: les pri-
meres i les segones, on us podreu descarregar 
individualment cadascuna de les ponències i 
de les comunicacions presentades. Em sembla 
de justícia deixar constància que el director de 
les jornades i editor de les actes, és el doctor 
José Antonio Hernández Latas, investigador 
de ARAID de la Universitat de Saragossa, i 
principal impulsor d’aquest congrés.

Cal dir, a més, que les jornades de Saragossa 
han tingut, des de la primera edició, i tenen 
encara, un resultat intangible que considero 
tant o més important que les actes impreses: 
l’intercanvi de coneixements entre una bona 
part dels assistents al marge de les sessions 
acadèmiques i del programa establert per 

l’organització, i la creació de lligams d’amistat 
entre els participants, la qual cosa ens permet 
continuar els contactes ininterrompudament 
en el temps al llarg del període intercongre-
sual. Entenc que molts estareu pensant que 
aquest és un fet que es dóna en molts con-
gressos, en moltes convocatòries periòdiques 
d’aquesta mena, perquè és un dels objectius 
que es persegueix habitualment, i segura-
ment teniu part de raó. En el cas d’aquestes 
Jornades de Saragossa, es dóna el cas que 
un percentatge molt alt dels assistents rein-
cideixen presencialment convocatòria rere 
convocatòria, i no només en l’assistència, sinó 
també en la presentació de comunicacions, i 
en l’exposició de les ponències. De memòria 
us puc dir que, en el que afecta la península 
Ibèrica, els assistents representen a totes i ca-
dascuna de les zones geogràfiques, de nord a 
sud i d’est a oest. 

Pel que fa a Catalunya, la representació ha es-
tat molt nodrida en totes les edicions, i si hi 
repassem la procedència hi trobem investiga-
dors que s’identifiquen amb institucions molt 
diverses, com la Universitat Pompeu Fabra, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Escola 
Massana, la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universitat de Barcelona, l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, l’associació Fotoconnexió, la Facto-
ria Heliogràfica, l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya, l’Arxiu Municipal de Valls, la ma-
joria de socis de Fotoconnexió i altres investi-
gadors que hi assisteixen sense vincular-se a 
cap institució.

Les Jornades de Saragossa són un magnífic 
termòmetre per copsar l’estat en què es troba la 
investigació en història de la fotografia en cadas-
cun dels territoris que configuren l’Estat espan-
yol, i és una clara evidència de què la història de 
la fotografia d’aquest país està encara lluny de ser 
culminada en totes les seves vessants.

Dit tot això, un arxiver es pot preguntar, com 
afecta tota aquesta recerca en el tractament 
del dia a dia dels fons fotogràfics que es pre-
serven als arxius catalans? És cert que molt 
sovint els investigadors centrem les nostres 
recerques en els grans noms de la història de 
la fotografia, i que en la majoria dels nostres 
arxius, en particular els locals i els comarcals, 
les fotografies produïdes pels que la història 
ha considerat els grans fotògrafs no hi abun-
den, i un es pot arribar a plantejar que el que 
es debat en aquests fòrums no us afecta ni 
poc, ni gaire. Si només tenim en compte els 
noms dels fotògrafs que surten citats en els 
títols de les ponències i de les comunicacions 
(Clifford, Infante Sebastián Gabriel de Borbón, 
Carlos Relvas, Gustave le Gray, Jean Laurent, 
Antoni Esplugas, Franck de Villechole, Josep 
Massana, Kâulak, Debás, Louis Masson, Paul 
Marès, Martínez Sánchez, Augusto de Belve-
dere, etc.) potser us podria donar part de raó.
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https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3629
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3629
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3713


64 65

El diari digital de l’Associació de  
Professionals de l’Arxivística  
i la Gestió de Documents de Catalunya

Ara bé, i si tenim en compte alguns anunciats 
més genèrics? Per exemple: «Angelitos al cie-
lo. Muerte, ritual funerario y fotografía en la 
Mancha (1870-1931)». Quants de vosaltres 
teniu als arxius retrats de persones difun-
tes?, els anomenats “post-mortem”. No us ha 
d’interessar una pràctica que va ser habitual 
des dels inicis de la fotografia i, en alguns in-
drets, fins ben avançat el segle XX? Un altre 
exemple: les moltes comunicacions que s’han 
presentat al llarg d’aquestes edicions sobre 
fotografia i arquitectura, a vegades com a sim-
ple inventari del qual s’ha fet en un determi-
nat territori, altres com a exemple testimonial 
per a identificar el patrimoni arquitectònic 
desaparegut en altres zones, altres revisant 
els continguts de revistes il·lustrades que ens 
permeten identificar arquitectura i conèixer 
una gran quantitat d’imatges fotogràfiques de 
les quals es desconeix l’existència d’originals.

Qui no té en el seu arxiu fotografies produïdes 
pels anomenats fotògrafs “minuters”? No us 
interessa conèixer l’origen d’aquesta pràctica 
i de les càmeres que utilitzaven?: «El fracaso 
de  The Automatic Photograph Company, ori-
gen de la cámara minutera». Quantes vegades 
no us trobeu amb retrats de fotògrafs prou co-
neguts, però que l’anonimat del personatge 
retratat us dificulta enormement la datació 

de la peça? Una ponència ens pot ser extraor-
dinàriament útil en aquest cas: «La puerta 
de atrás. Metodología para el estudio de los 
positivos fotográficos del siglo XIX a partir de 
sus reversos». Molts ja ho hem practicat, i us 
puc assegurar que és un mètode gairebé in-
falible per deixar de fer aquelles datacions tan 
genèriques “finals del segle XIX”, “entre 1900 
i 1920”, “1860-1870”, etc. 

Què en feu de les caixes originals dels nega-
tius de vidre?, o de les càpsules dels carrets de 
negatius de plàstic de pas universal?, o dels 
marcs deteriorats de les imatges fotogràfiques 
que s’utilitzaven per projectar als cinemes?, o 
dels sobres i embolcalls variats que només 
servien per portar fotografies de la botiga a 
casa? Us heu parat a pensar que pot ser ma-
terial imprescindible per a l’estudi de l’evo-
lució de la indústria fotogràfica? Enguany hi 
ha hagut una comunicació titulada «La indus-
trias fotográficas en España: Pablo Broquier y 
Gautier (1859-1931)». No tinc cap dubte que 
la seva lectura quan es publiqui, farà veure 
aquests objectes “inútils” d’una altra manera.

Evidentment, no tinc tot l’espai del món, i no 
puc fer un repàs exhaustiu als punts d’interès 
de totes i cadascuna de les comunicacions i 
ponències presentades al llarg d’aquestes edi-
cions a Saragossa, però no vull acabar sense 

fer-me ressò d’una comunicació presentada 
enguany pels col·leccionistes i fotohistoria-
dors Juan Antonio Fernández Rivero i Mª 
Teresa García Ballesteros, amb un títol tan 
innocent com «Alfonso Roswag y el álbum de 
Navidad», en substitució de la qual s’anuncia-
va al programa oficial sobre els àlbums foto-
gràfics de viatges del segle XIX. Darrere el nou 
títol se’ns va presentar un àlbum preparat per 
Alfonso Roswag i Catalina Dosch per regalar a 
un germà del primer, que conté majoritària-
ment retrats de personatges fets per la casa 
Laurent de Madrid. Cal tenir present que Al-
fonso Roswag era el gendre de Jean Laurent. 
El cas és que una de les solapes d’aquest 
àlbum amagava una autèntica bomba docu-
mental per a la història de la fotografia: els 
retrats d’Alfonso Roswag i Catalina Dosch, 
clarament identificats amb una inscripció ma-
nuscrita al revers, essent el primer el que fins 
ara havia estat considerat l’únic retrat d’estudi 
conegut del fotògraf Jean Laurent. Resulta, 
doncs, que la fesomia que fins ara s’identifi-
cava amb Jean Laurent, és la del seu gendre 
Alfonso Roswag. Una dada que, a més, ens 
certifica la importància del paper d’Alfonso 
Roswag dins de l’empresa de J. Laurent.

Les  IV Jornadas sobre Investigación en Histo-
ria de la Fotografía. 1839 – 1939: Un siglo de 
fotografía, ja són història. Esperem que en les 
setmanes vinents vegin la llum les actes de 
l’edició anterior, entretingudes per problemes 
derivats de l’anormal situació viscuda des del 
mes de març del 2020, i que ens puguem re-
trobar en la cinquena edició del 2023.
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El patrimoni audiovisual i sonor 
a través d’una nova proposta 

formativa: el Postgrau en Gestió 
i Preservació de Documents 

Audiovisuals i Sonors
 Ariadna Morente Pagès,  

coordinadora de formació contínua de l’ESAGED

El Postgrau en Gestió i Preservació 
de Documents Audiovisuals i 
Sonors, un postgrau online per 
a professionals de l’arxivística 
i de la gestió documental, 
per documentalistes o per 
professionals que treballin 
en filmoteques, productores 
audiovisuals, mediateques, 
fonoteques o centres anàlegs…
impartit pels millors professionals 
en cada matèria.
El 2005, la UNESCO va proclamar el dia 27 
d’octubre com al Dia Mundial del Patrimoni 
Audiovisual. Aquesta data, que commemo-
rava l’aprovació de la Recomanació sobre la 
Salvaguarda i la Conservació de les Imatges 
en Moviment aprovada el 1980, tenia per 
objectiu principal conscienciar de la neces-
sitat de prendre mesures urgents per tal de 
preservar aquesta tipologia de documentació 
i reconèixer, alhora, la seva gran importància 
per a conèixer i analitzar els elements socio-
culturals així com a gran impulsora dels seus 
propis canvis intrínsecs.

El 12 de desembre de 2017, es publicava l’in-
forme del Grup de Treball d’Avaluació de Do-
cumentació Audiovisual per a les Televisions 
Locals de la CNAATD, vinculat a la Direcció Ge-

neral de Patrimoni Cultural del Departament 
de Cultura i que constatava, en relació amb 
la producció audiovisual de les televisions 
locals, que existeix un volum molt important 
de material audiovisual sense tractament. 
Situació que es produïa com remarcava el 
mateix informe, pel fet que molts arxius de 
televisions locals no comptaven amb l’estruc-
tura física i tècnica que permetien la gestió 
d’aquest material i, tampoc, amb personal ex-

pert i especialitzat en el tractament i la gestió 
d’aquesta tipologia de documents.

Les primeres Jornades de Patrimoni Audiovi-
sual i Sonor, celebrades el 25 i 26 d’octubre de 
2018 pròximes al Dia Mundial del Patrimoni 
Audiovisual i en el marc de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural i organitzades per l’Arxiu 
Nacional de Catalunya (ANC) i la Biblioteca de 
Catalunya (BC) constataven, en les seves con-
clusions, l’existència d’una indefinició legisla-

Imatge oficial del díptic del Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i sonors.
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tiva relativa al patrimoni audiovisual i sonor i 
la necessitat d’establir unes pautes de gestió 
i tractament arxivístic per a aquesta tipologia 
documental. Així mateix, també es posava de 
manifest el gran volum de documentació au-
diovisual i sonora amb degradació física evi-
dent dels suports custodiada en arxius, cen-
tres de documentació i entitats privades, així 
com, l’obsolescència tecnològica dels aparells 
reproductors, els problemes de visualització o 
d’accés a la informació i el repte d’afrontar pro-
cessos de digitalització de formats analògics. 

En aquest context, les conclusions eren clares. 
Calia reflexionar i actuar, sobre el patrimoni 
audiovisual i sonor i el seu risc evident a desa-
parèixer, d’una banda, per la manca de recur-
sos estructurals dels centres d’arxiu o centres 
custodis per afrontar-ne el tractament i, d’altra 
banda, per la falta de directrius per a la seva 
conservació, digitalització.

El gran volum, a més, de documents audiovi-
suals i sonors vinculats a les noves formes de 
producció i gestió d’aquests continguts, por-
ten a la necessitat  d’un nou perfil professional 
vinculat a l’arxivística i a la gestió documental 
així com a formes innovadores de negoci en 
l’explotació dels fons i les col·leccions d’aques-
ta tipologia documental.

Era imprescindible, doncs, realitzar una for-
mació específica que dotés als professionals  
de les habilitats i dels coneixements necessa-
ris per poder afrontar el repte de la complexa 
gestió dels documents audiovisuals i sonors 
existents, i que, a més a més, doni resposta a 
les carències que, en aquest sentit, es detec-
ten en el sector.

La conclusió evident, crear un  
programa formatiu especialitzat 
en documents audiovisuals i sonors

Aquest és, precisament, l’objectiu fonamental 
del Postgrau en Gestió i Preservació de Docu-
ments Audiovisuals i Sonors que s’emmarca 
dins el programa de formació contínua de 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Do-
cuments (ESAGED) de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB).

Amb una visió global i una perspectiva orien-
tada a les bones pràctiques de referència 
internacionals, la finalitat del programa és 
oferir una formació universitària en la qual 
es plantegi l’adquisició de coneixements per 
a un tractament integral de tots els processos 
arxivístics tècnics, i no tècnics, que implica 
la documentació vinculada a l’àmbit audio-
visual, des del vídeo, al document sonor i el 
document fílmic, amb un accent especial en el 
vídeo i l’àudio digital. 

Aquest postgrau, de modalitat en línia i de 
30 crèdits en un sol any acadèmic, combina 
docència síncrona, amb els materials docents 
i les gravacions de les sessions disponibles a 
la plataforma virtual. 

El programa, es divideix en 6 mòduls de 5 crè-
dits, l’últim del qual, correspon al Treball final 
de Postgrau on caldrà demostrar l’assoliment 
dels continguts formatius al llarg del curs. La 
resta de mòduls corresponen a: el patrimoni  
documental  audiovisual i sonor, els proces-
sos tècnics de la documentació  audiovisual 
i sonora, polítiques i eines de preservació 
digital, tractament  arxivístic dels documents 
audiovisuals i explotació comercial dels arxius 
audiovisuals. 

A tot aquest programa, cal comptar-hi un 
professorat amb currículums tan destacats i 
importants al sector, com és el cas de: Daniel 
Teruggi,  Mariona Bruzzo, Fernando Osorio, 
Hugo Rodríguez, Laura Anton, Carles Morales, 
Judith Argila, Albert Farran, Oriol Sant, Alexan-
dra Luciano, Pau Saavedra, Antonio León, 
Ariadna Matas, Felipe Schuster, Marta López i 
Montse Bailac. 

Una especialització  
amb molt de futur

La professió arxivística s’adapta als nous rep-
tes i a les necessitats de nous perfils profes-
sionals, per això, des de l’Escola d’Arxivística i 
Gestió de Documents de la Universitat de Bar-
celona (ESAGED-UAB) s’ha dissenyat aquesta 
proposta de diploma de Postgrau amb un 
programa docent rigorós i especialitzat de la 
mà de docents amb una llarga trajectòria en 
el sector per tal de formar als professionals 
que han de dur a terme la tasca de gestionar i 
preservar els documents audiovisuals, alhora, 
que pretén donar resposta a una demanda 
en una formació especialitzada procedent 
de diferents sectors professionals vinculats a 
aquestes tipologies documentals i que estan 
esdevenint, cada cop més importants i nom-
brosos.

¿Per què fer aquest Postgrau? En paraules del 
mateix Pau Saavedra: 

“[…] perquè ja m’hagués agradat a mi tenir 
aquesta formació tan completa quan co-
mençava […]”.

Im
atg

e o
fic

ial
 de

l d
ípt

ic 
de

l P
os

tg
rau

 en
 G

es
tió

 i P
res

erv
ac

ió 
de

 D
oc

um
en

ts 
Au

dio
vis

ua
ls 

i s
on

or
s.

Vista de l’Edifici Blanc, on s’ubica l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED). Font- Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
(ESAGED-UAB)
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Del SAF a l’ACUB  
Àmbit Cultural de Benedictines

 Irene Brugués Massot. 
Directora tècnica i arxivera ACUB Àmbit Cultural de Benedictines

El passat 11 de novembre, les 
benedictines dels monestirs 
de Sant Pere de les Puel·les i 
Sant Benet de Montserrat van 
presentar el projecte ACUB Àmbit 
Cultural de Benedictines, l’entitat 
successora del ja desaparegut SAF. 
Servei d’Arxius de la Federació 
Catalana de Monges Benedictines.
Després de gairebé un any de funcionament, 
però sense haver pogut fer la presentació ofi-
cial a causa de la pandèmia de la covid-19, el 
passat dijous 11 de novembre de 2021 els 
monestirs de monges benedictines de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona i Sant Benet 
de Montserrat van presentar el projecte de 
l’ACUB Àmbit Cultural de Benedictines. Una 
nova entitat creada per conservar, gestionar 
i difondre el patrimoni documental, històric 
i cultural d’aquestes dues comunitats en suc-
cessió del desaparegut SAF Servei d’Arxius de 
la Federació Catalana de Monges Benedicti-
nes (2012-2020).

I és que l’ACUB neix d’un trencament involun-
tari. El 18 de maig de 2018, es va publicar la 
instrucció Cor Orans del papa Francesc que 
demanava als monestirs femenins que crees-
sin estructures de comunió més jurídiques. 
Com que la Federació Catalana de Monges 
Benedictines era una entitat fraternal, sense 
aquest caràcter jurídic que el papa demanava, 
els monestirs integrants van haver de crear 
noves entitats. Amb la desaparició de la Fede-
ració també desapareixia el paraigua jurídic 
del SAF i, per tant, calia decidir si es volia con-
tinuar el projecte i en cas afirmatiu, com. Per 
això, el juliol de 2020, abans de l’extinció del 
SAF, els monestirs de Sant Pere de les Puel·les 

i Sant Benet de Montserrat van endegar el 
projecte de l’ACUB, com a hereu i successor 
del SAF, però amb una necessària renovació i 
actualització que respongués a la nova realitat 
de l’entitat.

Aquest nou projecte és el que es va presentar 
al monestir barceloní el passat novembre da-
vant un auditori ple d’amics i amigues, usuaris 
dels arxius, col·laboradors i col·laboradores i 
monges de les dues comunitats. En l’acte, la 
mare Maria del Mar Albajar Viñas, presidenta 
de l’ACUB i abadessa del monestir de Sant 
Benet de Montserrat, i la senyora Yvonne Gri-
ley, directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya, van remarcar i rei-
vindicar el fet monàstic femení com a motor 
de creació cultural i espiritual. Sumant-se així 
a les múltiples veus que reclamen una major 
valoració i visualització de l’espai espiritual fe-
mení català i les seves múltiples experiències i 
activitats, com ara el mateix projecte arxivístic 
de l’ACUB i el seu antecessor, casos únics dins 
el món dels arxius femenins d’Església. 

L’ACUB neix amb la missió de gestionar, con-
servar i difondre el patrimoni documental, 
cultural i històric —passat, present i futur— de 
les benedictines; potenciar i fomentar el co-
neixement de la vida monàstica benedictina, 
especialment femenina, i crear, promoure i 
transmetre cultura. Per això, des de l’ACUB:

• Gestionem els arxius i fons documentals 
monàstics de les comunitats integrantsA-
tenem, orientem i assessorem els nostres 
usuaris en els seus múltiples perfils
• Vetllem per la conservació i restauració del 
patrimoni del monacat benedictí femení
• Programem i acollim accions culturals i 

activitats formatives vinculades a la cultu-
ra monàstica benedictina i femenina
• Creem i incentivem l’edició i difusió de 
recerques i estudis monàstics, femenins i 
benedictins
• Prestem serveis d’assessorament en el 
camp i les matèries que ens són pròpies
• Col·laborem amb entitats afins per dur 
a terme les finalitats que ens són pròpies  

I ho fem amb la voluntat i visió d’esdevenir un 
centre cultural i patrimonial de referència del 
monacat benedictí femení; una porta oberta 
al patrimoni documental i històric de les be-
nedictines; un espai per crear i compartir co-
neixement entorn la vida i cultura benedictina 
femenina. 

Per això el projecte se sustenta en els valors 
d’obertura, acollida, preservació, qualitat, em-
poderament i col·laboració. Valors que s’han 
volgut fer presents en el nom i el logo de l’en-
titat. Així, el nom recull aquesta idea de cercar 
i crear un espai, un àmbit, entorn de la cultura 
de les benedictines; cultura entesa en sentit 
ampli: patrimoni, història, coneixement, però 
també una forma de vida, de testimoni de fe, 
de relació amb el món. A més, el nom de l’en-
titat, Acub, fa referència a un dels porters del 
temple que apareix en diverses ocasions a la 
Bíblia i que es va escollir amb la idea de refer-
mar la voluntat de l’entitat d’esdevenir porta, 
frontissa entre dues realitats: el món intern de 
les comunitats monàstiques i el món extern 
de la societat que les envolta. Dos mons que 
sovint es presenten com a estancs i aïllats, 
però que participen d’una mateixa realitat i 
que les comunitats Sant Pere de les Puel·les 
i de Sant Benet de Montserrat volen potenciar 
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a través de canals de comunicació recíproca 
com el mateix projecte de l’ACUB.

Són tres els pilars o àmbits en els quals es fo-
namenta l’actuació de l’ACUB: arxiu, cultura i 
coneixement. 

El primer, l’arxiu, és el nostre origen i la font 
de tota la nostra activitat: gestionem, con-
servem i difonem el patrimoni documental 
passat, present i futur de les benedictines a 
través dels dos grans arxius monàstics feme-
nins que coordinem, l’Arxiu del Monestir de 
Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) i l’Arxiu 
del Monestir de Sant Benet de Montserrat 
(AMSBM). Entre els múltiples serveis d’arxiu 
que oferim, l’ACUB ha apostat per incrementar 
la difusió dels seus instruments de descripció 
a través de la mateixa web. Malgrat que hem 
començat de forma molt testimonial, esperem 
que aquesta important línia de treball per no-
saltres pugui donar bons fruits ben aviat.

El segon àmbit d’actuació, la cultura, també 
forma part de nosaltres des de bon inici. Quan 
vam començar amb el SAF, ho vam fer pensant 
només en l’arxiu, però de seguida ens vam veure 
imbuïdes per les possibilitats d’explotació i difu-
sió que aquest oferia en l’àmbit de la cultura. Per 
això l’ACUB recull tot el bagatge d’acció cultural 
que el SAF va adquirir durant els seus nou anys 
de funcionament i el posa al centre de la seva 
actuació, juntament amb la gestió i conservació 
del patrimoni moble històric que ens ha arribat 
fins avui d’aquests dos monestirs i els seus an-
tecessors. Podeu veure una bona mostra dels 
productes culturals digitals que hem creat en 
aquests anys al nostre web.

El tercer i darrer àmbit d’actuació de l’ACUB l’iden-
tifiquem amb el terme coneixement. Forma part 

dels nostres objectius com entitat potenciar i 
fomentar el coneixement de la vida monàstica 
benedictina, especialment femenina. Per això 
volem fer de l’ACUB un pol de coneixement des 
d’on acollir, promoure, crear, canalitzar i difondre 
els estudis i les recerques en aquest àmbit. Estem 
plenament convençudes que el coneixement 
avança quan es comparteix i des de l’ACUB po-
sem a disposició dels creadors, dels investiga-
dors, dels gestors patrimonials, dels estudiants, 
doctorands,… tota la nostra experiència, coneixe-
ment i patrimoni gestionat per fer-lo créixer entre 
tots. Ja sigui a través de formació especialitzada, 
d’organització de jornades, congressos, cursos i si-
milars, acollint estudiant en pràctiques als nostres 
centres, participant activament en la recerca cien-
tífica en l’àmbit acadèmic o editant i promovent 
estudis i publicacions relacionades.

En aquest sentit, durant l’acte de presentació, 
la doctora Núria Jornet-Benito, directora del 
Departament de Biblioteconomia i Documen-
tació de la Facultat d’Informació i Mitjans Au-
diovisuals de la Universitat de Barcelona, posà 
de relleu la implicació de l’ACUB —i anterior-
ment del SAF— en la recerca científica, partici-
pant de forma activa en projectes de recerca 
I+D de la Universitat de Barcelona en matèria 
d’espiritualitat femenina i paisatges monàs-
tics, i en tot tipus de congressos, jornades i pu-
blicacions derivades. Resultats que també són 
accessibles i consultables des del nostre web.

Aprofitem aquestes ratlles per agrair la parti-
cipació en la presentació dels dos principals 

representants del sector professional arxivístic 
català, laic i religiós: Almudena Gutiérrez, vi-
cepresidenta de l’Associació de Professionals 
de l’Arxivística i la Gestió de Documents de 
Catalunya, i mossèn Robert Baró, secretari del 
Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya 
(SAEC). Volem destacar especialment les pa-
raules de la nostra vicepresidenta qui va re-
marcar la necessitat que des de l’Administra-
ció es faci costat a projectes com el de l’ACUB, 
fomentant-los i auxiliant-los amb una línia 
de subvencions adequada a les necessitats i 
realitats tan concretes d’aquest tipus d’arxius 
privats. I també les del nostre representant en 
el SAEC, qui va destacar la “raresa” que supo-
sa l’ACUB en l’àmbit dels arxius d’Església, on 
el panorama és molt jeràrquic i masculí. Per 
això va recordar el paper que aquesta entitat 
pot exercir en obrir camí i assessorar a la resta 
d’arxius femenins d’Església, ajudant a la seva 
visualització i a la presa de consciència social de 
la importància dels seus fons documentals i a la 
necessitat de la seva preservació a llarg termini. 

D’ençà que vam iniciar aquest camí el 2012 
amb el SAF s’ha avançat notablement en el 
tractament d’aquests fons i en el reconeixe-
ment del patrimoni documental, històric i 
cultural de les benedictines de Catalunya. 
L’ACUB vol treballar en la mateixa direcció, 
formant part del món de l’arxivística catalana 
des d’una entitat privada, d’església i femeni-
na. Perquè el nostre món professional és tan 
divers com ho són els centres als quals servim.
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Congrés Internacional d’Arxius 
2025 a Barcelona

Joaquim Borràs,  
Arxiver en Cap de l’Ajuntament de Barcelona i 

Enric Cobo Barri,  
Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura

El Consell Internacional d’Arxius, 
la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació de Professionals de 
l’Arxivística i Gestió de Documents 
de Catalunya organitzaran el 
Congres Internacional d’Arxius a 
Barcelona el 2025.
El Congrés Internacional d’Arxius és una de les 
fites organitzatives més importants per a un 
país, en matèria d’arxius i gestió documental, 
i, també, una oportunitat per promoure la pro-
jecció de l’arxivística i els seus professionals.

El passat 18 de juny el Consell Internacional 
d’Arxius (CIA / ICA) va anunciar l’elecció de 
Barcelona com a seu del Congrés Internacio-
nal d’Arxius de l’any 2025. Una decisió presa 
uns mesos abans pel Comitè Executiu de l’ICA 
en la qual es va valorar la candidatura de Bar-
celona com la més idònia per organitzar el 
Congrés Internacional d’Arxius previst, inicial-
ment, per al 2024, però que per motius de la 
pandèmia, s’ha posposat un any. Un congrés 
que vol projectar Barcelona i Catalunya vers 
un espai de trobada pels professionals de 
l’arxivística i gestió documental de tot el món. 
Però també vol transcendir a altres professio-
nals que en l’evolució de l’arxivística s’estan 
incorporant en el dia a dia d’arxius, admi-
nistracions, institucions i societat. En aquest 
sentit, la candidatura proposa un congrés in-
clusiu per a tots els professionals dels arxius 
i, també, d’altres disciplines que cada vegada 
més es relacionen amb la nostra professió. La 

visió de l’arxivística del futur, present ja en al-
guns casos, no pot obviar la necessitat de fixar 
línies de treball en xarxa amb professions vin-
culades a la tecnologia, al big data, al medi 
ambient, a la gestió de processos, etc.

Tres idees han acompanyat l’ideari de la can-
didatura. En primer lloc, es proposa un con-
grés trencador quant a continguts i formats. 
Els continguts que es proposen incorporen 
temàtiques poc tractades en els darrers con-
gressos, però que són, i en molts casos segui-
ran sent, de màxima actualitat i rellevància. 
De moment, només s’han apuntat els dife-
rents àmbits que el comitè científic haurà de 
desenvolupar. Altrament, el format híbrid del 
congrés ofereix als assistents la possibilitat de 
conèixer Barcelona i Catalunya a l’hora que 
poden gaudir dels avantatges de seguir-lo in 
situ i la possibilitat, cada vegada més habitual, 
d’assistir per canals digitals. Així, el congrés 
comptarà amb dos vessants de participació 
per part dels assistents, per a una banda els 
assistents que assisteixin físicament a Barce-
lona i, per a altra, els que participin mitjançant 
la plataforma streaming del congrés. 

En segon lloc, la candidatura busca un bene-
fici col·lateral pels professionals del nostre 
país. Aquest Congrés és una oportunitat, com 
en el seu dia ho van ser els Jocs Olímpics de 
Barcelona 92, per transformar i evolucionar 
la professió, donar-li un impuls important i 
optimitzar la visió de les administracions i les 
institucions respecte al paper determinant 
dels arxius, tant en la preservació i difusió 

de la històrica com la gestió dels arxius del 
present i del futur. El Congrés ha de ser una 
oportunitat de projecció i transformació de 
l’arxivística catalana.

Finalment, en tercer lloc, serà un congrés que 
presenti al món Barcelona i Catalunya dels 
arxius, la gestió documental, l’administració 
electrònica i la societat digital. La diversitat 
dels arxius catalans és un valor inherent a 
la nostra nació i, per tant, un element relle-
vant que ens identifica i ens singularitza en 
un món global. El Congrés ha de permetre, 
també, aquesta visió global per impulsar 
l’arxivística catalana, tant a nivell intern, com 
internacional.

Neix una idea:  
la candidatura per organitzar el 
Congrés Internacional d’Arxius

A la tardor del 2019 apareix la idea engres-
cadora d’organitzar el Congrés Internacional 
d’Arxius. En un primer moment la possibilitat 
va sorprendre, però passat el primer impacte, 
es va valorar com una gran oportunitat, tant 
per projectar l’arxivística catalana en l’organit-
zació d’un congrés mundial com per aprofitar 
l’esdeveniment per impulsar la professió i 
els arxius catalans. Amb l’objectiu de prepa-
rar la candidatura, es va crear un equip de 
candidatura conformat per representants de 
la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de Girona i Associació 
de Professionals de l’Arxivística i la Gestió Do-
cumental. L’equip estigué compost per Elsa 
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Ibar (Directora General del Patrimoni Cultural), 
Àngels Bernal (Cap del Servei de Coordinació de 
l’Arxiu Nacional),  Enric Cobo (Cap del Servei de 
Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals i vo-
cal Secció Arxius de l’Esport del Consell Interna-
cional d’Arxius), Isabel Campos (responsable de 
Coordinació de gestió i despatx del del president 
de la Generalitat de Catalunya), Joaquim Borràs 
(Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona), 
Joan Boadas (Cap Servei de Gestió Documental 
i Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona 
i membre del PCOM (Programme Commission 
ICA) i Joan Soler / Francesc Giménez (presidència 
Associació de Professionals de l’Arxivística i Ges-
tió Documental).

L’equip de candidatura va treballar en els àm-
bits temàtics del Congrés i, no gens menys 
important, en la documentació que s’havia 
de presentar al Consell Internacional d’Arxius 
amb relació a la candidatura. La proposta arti-
culava un discurs que s’iniciava amb la ben-
vinguda a Barcelona com a ciutat candidata de 
l’ICA Barcelona Congress 2025. La benvingu-
da de l’alcaldessa de la Ciutat de Barcelona i 
la Consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya posava l’accent en Barcelona com la 
capital del mediterrani i pol del coneixement 
del sud d’Europa. Una ciutat referent en l’or-
ganització de congressos internacionals amb 
gran afluència i un país amb una forta tradició 
arxivística amb un Sistema d’Arxius consolidat 
i representatiu de la diversitat d’àmbits de l’ar-
xivística. Catalunya és una societat amb forta 
tradició i vocació per la preservació del patri-
moni i l’impuls de la gestió documental i, en 
conseqüència, un valor en la presentació de la 
candidatura.

Alguns dels punts forts que es van argumen-
tar per formalitzar la candidatura van ser els 
següents:

• Catalunya disposa d’un teixit arxivístic i 
de gestió documental molt destacat, pro-
fessionals qualificats amb alt nivell d’im-
plicació, compta amb el reconeixement in-
ternacional i disposa de professionals amb 
presència a les institucions internacionals. 

• Tècnicament, es proposa d’un congrés 
atractiu, sostenible i de qualitat. A la pro-

posta arxivística i tecnològica, se suma una 
proposta sostenible amb un accent dual en 
presencialitat i virtualitat dels assistents.

• Experiència avalada en activitats interna-
cionals del Consell Internacional d’Arxius, 
reunions de seccions de l’ICA (arquitectura, 
notarials i esports), seminaris internacio-
nals i l’any 2014 l’organització, a Girona, del 
2n Congrés Anual de l’ICA que va coincidir 
amb el 9è Congrés Europeu d’Arxius i les 
13es Jornades Imatge i Recerca. 

• Barcelona va ser, el 2019, la quarta ciutat 
d’Europa en nombre de congressos interna-
cionals i la primera en nombre d’assistents 
segons dades de la ICCA (International Con-
gressand Convention Association)

• Aliança estratègica del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Associació de Professionals 
de l’Arxivística i la Gestió Documental de 
Catalunya amb l’objectiu de promoure una 
candidatura de qualitat, innovadora i ober-
ta als nous reptes de l’arxivística i la gestió 
documental. 

• Voluntat de projecció internacional i vo-
luntat de donar suport al Consell Internacio-
nal d’Arxius en la seva missió de promoure 
una administració eficaç dels arxius, la seva 
conservació i tractament i l’ús del patrimoni 
documental universal dels arxius.

• Barcelona té una de les millors conne-
xions aèries i terrestres d’Europa i la con-
nexió interna de Barcelona és fàcil. 

• Barcelona atrau visitants d’arreu del món 
pel seu clima i la seva oferta turística i cul-
tural amb un ric patrimoni -tot posant en 
relleu els arxius- i els monuments més co-
neguts des del gòtic al modernisme, tot pas-
sant per les mostres més contemporànies. 

• Barcelona és allò que s’anomena una 
friendly city, ciutat acostumada a rebre més 
de 80 milions de turistes a l’any i preparada 
per totes les necessitats dels assistents en 
els congressos internacionals. 

Un aspecte important que cal destacar són els 
idiomes del congrés: l’anglès, el francès, el 
català i el castellà, tot disposant de traducció 
simultània oferta per intèrprets professionals 
amb coneixements del món cultural i dels 
arxius.

Amb relació al contingut dels àmbits del con-
grés es va elaborar un primer document amb 
els principals eixos. Aquests són una primera 
aproximació que s’hauran de concretar amb el 
comitè de programa que formaran represen-
tants de l’ICA i de diferents administracions i 
institucions de Catalunya. Tanmateix, el títol 
del congrés és bastant eloqüent: “Coneixent 
passats, creant futurs” i, de segur, promourà 
un programa innovador.

Vicente Zambrano. Barcelona des de Montjuic
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Els treballs interns per promoure la candi-
datura van donar els seus fruits i Barcelona / 
Catalunya va ser la seu escollida. Aquest no és 
el final del camí, sinó l’inici d’una magnífica 
oportunitat a conseqüència del bon treball de 
l’equip de candidatura. Cal tenir en compte 
que es van haver de desenvolupar reunions, 
abans i durant la pandèmia, en les quals es va 
intentar oferir la millor candidatura possible, 
tant des del punt de vista d’àmbits del progra-
ma com de proposta de ciutat i país. 

Un dels primers canvis que es van proposar va 
ser modificar la data del congrés, ja que pels 
efectes de la pandèmia, el Congrés Interna-
cional d’Arxius previst a Abu Dhabi el 2020 
quedava sense efecte i això feia modificar els 
congressos següents. Per tant, el congrés a 
Barcelona passaria a l’any 2025 i, en concret, 
al mes d’octubre.

Els darrers mesos des de la publicació de la 
notícia, el 18 de juny, han estat intensos des 
del punt de vista de la gestió de la formalització 
dels acords. L’equip de candidatura ha seguit 
treballant i els contactes amb l’ICA han permès 
dibuixar el pla de treball pels pròxims anys. 
Els principals aspectes que s’han tractat estan 
orientats en dues línies. La primera amb relació 
a l’ICA, perquè hi ha uns requeriments que s’han 
de complir dins el termini i en la forma escaient. 
El primer és el Memoràndum d’entesa com a 
document essencial en el qual es fixen tots els 
requisits generals relacionats amb el Congrés, 
amb el format i distribució del programa i tallers, 
la interpretació simultània, els espais i logística, 
les comunicacions i el màrqueting, les finances 
del congrés, els acords amb els ponents, publi-
cacions i enregistraments, etc. En aquest sentit, 
s’està treballant, en paral·lel, en el pla financer, 
un primer pla de comunicació (2022-2023) i la 
contracció d’una empresa de suport a l’organitza-
ció de congressos.

El passat octubre es va produir un vídeo de 
promoció per presentar el Congrés en el I 
Congrés Virtual del Consell Internacional d’Ar-
xius que es va celebrar a finals de l’octubre 
de 2021. El vídeo, en format curt, presenta la 
ciutat i fa una primera aproximació als arxius, 
però sempre amb la mirada de presentar als 
possibles assistents els valors de la ciutat i de 
Catalunya com terra d’acollida de congressos 
i amb una marcada tradició i expertesa en ar-
xius. Aquest vídeo aviat es farà públic en la pà-
gina web del Congrés Internacional d’Arxius 
de Barcelona 2025. 

La segona línia d’acció, més interna, és la de 
configurar aliances entre les administracions 
i institucions implicades, formalitzar els co-
mitès organitzadors i científics corresponents 
i publicar un espai web en el qual, a part de la 
informació bàsica del congrés i el calendari, es 
puguin fer el seguiment de la seva organitza-
ció, compartir propostes, etc.

Oportunitat i repte

El Congrés suposa doble oportunitat pels ar-
xius catalans i els seus professionals. Per un 
costat organitzar un congrés de la màxima 
qualitat i, per l’altra, promoure la transforma-
ció dels arxius i dels professionals catalans, 
tot aprofitant l’impuls que suposa organitzar 
aquest tipus de Congrés. 

El Congrés Internacional d’Arxius de Barcelo-
na 2025 és una gran oportunitat per projec-
tar l’arxivística catalana i la professió arreu 
del món i, també, per obrir portes a la nostra 
ciutadania per conèixer de prop el valor i l’es-
sencialitat dels arxius i donar visibilitat a les 
persones que se’n responsabilitzen.  

Barcelona ha estat seu d’esdeveniments in-
ternacionals cabdals com les exposicions in-
ternacionals (1888 i 1929), els Jocs Olímpics 
(1992), el Fòrum de les Cultures (2004)… 
i ara amb el nostre Congrés Internacional 
d’Arxius de Barcelona 2025 mirem el passat 
per projectar el futur on els arxius i la gestió 
documental són una peça fonamental de 
l’era digital. 

Dossier de candidatura ICA Barcelona 2025
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Barcelona AMB paraula d’arxiu: 
el podcast de l’Arxiu  

Municipal de Barcelona
Ana Pazos,  

cap del Servei de Coordinació de Centres, i  
Rosa Villanueva,  

tècnica de Comunicació de l’Arxiu Municipal de Barcelona

Us presentem un projecte pioner 
en el nostre àmbit: posem so i veu 
a la documentació que conservem, 
aquella que ens explica la història 
de la nostra ciutat, des de 
pergamins d’època medieval  
fins a testimonis de memòria 
recent. Ens hi acompanyeu?
Barcelona AMB Paraula d’arxiu és un nou pro-
jecte de difusió en format podcast de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona per donar a conèixer 
els fons documentals que conservem. Es trac-
ta d’una proposta innovadora en l’àmbit dels 
arxius, però que funciona amb èxit en altres 
institucions culturals, mitjans de comunica-
ció i, fins i tot, en comunicació corporativa. El 
projecte neix de la voluntat d’apropar-nos al 
públic en general, amb un producte de fàcil 
accés, gratuït i alhora de qualitat. El podcast 
de l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) té 
com a objectiu oferir informació sobre els 
fons documentals custodiats, a partir de la 
tria d’una o diverses unitats documentals 
concretes per episodi, per tal que el públic 
hi tingui accés en un format assequible des 
de qualsevol mitjà digital. I és que la volun-
tat final és transportar l’oient molt més enllà 
del document: a través de les veus de Xavier 
Cazeneuve i de Pere-Andreu Jariod, tenim 
l’oportunitat d’endinsar-nos en les petites i 
grans històries de Barcelona embolcallades 

d’una experiència sensorial que ens fa reviu-
re l’emoció del moment narrat, però també la 
percepció simulada de tenir la documentació 
a les nostres mans. 

En el desenvolupament del projecte s’ha vol-
gut destacar que no es tracta d’un podcast 
d’Història, sinó que es tracta d’un podcast 
d’Arxiu. Així, doncs, com a punt de partida de 
tots els capítols, s’ha seleccionat un document 
a partir del qual s’explica un bocí de la història 
de la ciutat de Barcelona i que, per tant, es-
devé el protagonista del discurs. Aquesta se-
lecció s’ha dut a terme, per una banda, en un 
intent de donar veu als fons conservats en tots 
els centres d’arxiu que formen l’Arxiu Munici-
pal de Barcelona (Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona i ar-
xius municipals de districte) i, per altra banda, 
tenint en compte documentació de diverses 
èpoques i moments històrics. Així mateix, hi 
surten reflectits els diversos tipus de fons, in-
dependentment de si es tracta de documen-
tació produïda per l’administració municipal, 
fons privats, institucionals o col·leccions. En 
definitiva, la intenció és mostrar que darrere 
de documentació que a simple vista pot sem-
blar poc significativa (com en el cas de l’episo-
di 7, La Història en petits fulls), s’hi amaguen 
grans episodis de la història i d’altres poc 
coneguts. I aquest és el següent objectiu del 

podcast de l’AMB: destil·lar les emocions que 
neixen del contacte amb els documents origi-
nals. Més enllà de la dada històrica, la recerca 
arxivística topa sovint amb troballes inespera-
des, com en el cas del Llibre de les fonts (pro-
tagonista de l’episodi 5), o bé amb vivències 
narrades en primera persona que no poden 
deixar a ningú indiferent (com succeeix en 
l’episodi 10: La veu íntima de Barcelona: els 
dietaris personals). 

El primer episodi que inaugura la sèrie de 
podcasts ho fa amb una presentació de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona, mentre que els con-
tinguts de la resta d’episodis s’han seleccionat 
tot seguint grans temes d’interès, a partir dels 
quals se n’ha escollit la documentació més 
significativa. D’aquesta manera, s’han tractat 
temes tan diversos com els següents:

• El Calaix de Sastre, el Baró de Maldà i l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat (episodi 2) i El Calaix 
de Sastre i l’Oci barceloní (episodi 4), sobre 
la vida barcelonina i l’oci entre els segles 
XVIII i XIX, retratat a partir del dietari de 52 
volums del Baró de Maldà

• El Llibre de les fonts (episodi 5), sobre el 
proveïment d’aigua a la ciutat, escrit per 
Francesc Socies el 1650

• El Recognoverunt proceres (episodi 6), 
sobre la font principal del dret municipal, 
un pergamí medieval que conté el privilegi 
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atorgat pel rei Pere el Gran als ciutadans de 
Barcelona el 1284

• La Història en petits fulls: la proclamació 
de la República Catalana (1931) (episodi 
7), sobre la història que amaguen els petits 
fulls volanders, a partir del text de la pro-
clamació que Francesc Macià va fer el 14 
d’abril de 1931

• La prostitució a Barcelona a la baixa edat 
mitjana (episodi 8), sobre l’exercici de la 
prostitució entre els segles XIV i XV

• El retrat d’una Barcelona abans del gran 
canvi. Els Quarterons Garriga i Roca, dedicat 
al conjunt de plànols de la ciutat just abans 
de l’enderroc de les muralles (episodi 9)

En altres ocasions, també s’ha tingut en comp-
te la coincidència amb celebracions i esdeve-
niments de la ciutat. En aquesta línia s’han 
publicat, per exemple, al juny, l’episodi 3: El 
Calaix de Sastre i la Nit de Sant Joan, i coinci-
dint amb el Congrés d’Història de Barcelona 
d’enguany, l’episodi número 11 dedicat a Els 
arxius, en la salut i la malaltia. 

La locució es completa amb la col·laboració 
de personal de l’Arxiu i d’especialistes exter-
ns que aporten informació rellevant sobre la 
documentació o el període històric tractat en 
cada episodi, afegint qualitat a la narració. I 
és que, en definitiva, Barcelona AMB Paraula 
d’arxiu pretén ser un producte global, que in-

corpori la documentació de l’Arxiu explicada 
per veus expertes i, sobretot, que arribi al gran 
públic de manera amena i emotiva. 

La documentació utilitzada per a la gravació 
del podcast és consultable a través del Catàleg 
en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona i 
cada episodi està disponible a través de l’apar-
tat Barcelona AMB Paraula d’arxiu del nostre 
web. Així mateix, també es publiquen a les 
principals plataformes de distribució d’aquest 
tipus de producte (Google podcast, Spotify, 
Anchor, etc.) i se’n fa difusió a través dels nos-
tres perfils de Twitter, Instagram i Facebook.

Per últim, és important destacar la voluntat 
per part de l’Arxiu Municipal de Barcelona 
d’oferir informació addicional que comple-
menti cada episodi del podcast. D’aquesta 
manera, en alguns capítols com els que tracta 
El Llibre de les fonts, o Els arxius, en la salut i la 
malaltia, s’han posat, a disposició del públic, 
reculls de documentació per a les persones 
interessades a aprofundir-hi mitjançant la re-
cerca als nostres centres, o bé altres enllaços 
a recursos en línia, com Barcelona, darrera 
mirada en el cas de l’episodi que té com a eix 
central els Quarterons Garriga i Roca.

En els pròxims mesos continuarem treballant 
per descobrir nous documents i revelar noves 
històries que, a la fi, narren els grans temes de 
la ciutat, tot traçant una autobiografia metro-
politana en la qual els oients ens sentim inter-

pel·lats. És per aquest motiu que el projecte 
Barcelona AMB Paraula d’arxiu està despertant 
gran interès per part de molts sectors, tant des 
de l’àmbit de l’arxivística com des del públic 
en general, tot passant per altres mitjans de 
comunicació. Quin és el secret, doncs, de l’èxit 
d’aquest podcast? La combinació d’una docu-
mentació històrica de primer ordre, seguida 
d’uns narradors que coneixen els nostres fons 
i els transmeten amb passió, i culminat amb 
el testimoni d’experts en les temàtiques trac-
tades que acaben arrodonint el relat. Aquest 
resultat, però, no seria possible sense la feina 
diària dels professionals de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona, els veritables coneixedors de la 
documentació conservada, els quals assesso-
ren i fan la proposta dels documents a tractar 
en cada episodi. 

En els mesos vinents continuarem treballant 
per descobrir nous documents i revelar noves 
històries que ens entretinguin, i de vegades, 
també, ens emocionin.

Imatge promocional del podcast de l’AMB.



74 75

El diari digital de l’Associació de  
Professionals de l’Arxivística  
i la Gestió de Documents de Catalunya

09 .12.21

Records in Context, 
cap a un model conceptual 

d’alt nivell
Aniol Maria Vallès,

tècnic d’arxiu a l’Arxiu Municipal de Reus i 
membre del Grup de Treball sobre Transparència i Dades Obertes de l’AAC-GD

El model conceptual RiC és ara 
mateix un plantejament obert 
al debat i a les aportacions dels 
professionals de l’arxivística, i, 
per tant, tothom està convidat 
a participar i expressar-hi el seu 
parer

En un món en el qual vivim rodejats d’aparells 
que capten informació de múltiples fonts per 
oferir-nos informació personalitzada, sembla 
una bona idea orientar el que oferim des dels 
arxius cap a aquest model de comunicació tan 
demandada per la societat. Ja no es tracta de 
publicar fitxes estàtiques amb descripcions 
esquemàtiques que amb prou feines s’enlla-
cen amb altres fitxes d’altres portals però sen-
se l’obertura de les dades. I és en això que el 
model conceptual de Records in Contexts ens 
pot aportar un marc o espai perquè desenvo-
lupem aquesta aportació dels arxius a la socie-
tat com autoritats i custòdia de coneixement.

Molt encertadament, l’Associació de Professio-
nals de l’Arxivística i la Gestió de Documents 
de Catalunya, va organitzar a finals de novem-

bre i fins a inicis de desembre d’aquest 2021 
un “Curs sobre model RiC: introducció al mo-
del” que ens va oferir l’Ana López Cuadrado, 
cap del Departament de Coordinació i Norma-
lització del Archivo Histórico Nacional i que 
també forma part de l’equip de govern del 
Stichting Archives Portal Europe Foundation i 
coordina el grup de treball sobre estàndards 
d’aquesta mateixa fundació.

En el curs l’Ana López, incidí primerament en 
la necessitat del context normatiu i digital 
en què ens trobem, la web semàntica i com 
funciona el model RiC, i en com aquest podia 
encaixar en els models i esquemes ja prees-
tablerts en la descripció arxivística. Que no 
era un “borrón y cuenta nueva” sinó que RiC 
suposava una aportació amb visió global a la 
descripció arxivística.

Des de l’accés a la informació com a finalitat 
clara dels arxius, de forma normalitzada, iden-
tificable, cercable i accessible, per tal que la 
informació pugui ser dades, ja sigui amb Sis-
temes de Gestió Documental com amb Bases 
de Dades; el model RiC sembla ser una nova 
manera d’entendre les descripcions en què els 

conceptes significatius passen a ser enllaça-
bles i relacionats de forma directa entre ells. 
Passant de les dades simplement enllaçades 
en les quals un concepte apareixia vinculat a 
una altra pàgina, a les dades obertes enllaça-
des en què els vincles van directes de concep-
te a concepte podent establir així jerarquies i 
relacions de parentiu entre els quals.

L’Ana López aportà exemples molt interessants 
d’aplicació, no només per enriquir els portals 
d’arxiu, sinó també per potenciar l’accessibili-
tat de les dades que contenen aquestes des-
cripcions, i fer-les processables pels sistemes 
d’aprenentatge automàtic i també pels serveis 
de consulta bàsica a tota mena d’usuaris. 
Anant més enllà de l’usuari experimentat que 
pot arribar a conèixer fins i tot eines internes 
de l’arxiu com el Quadre de Classificació, i fa-
cilitant l’accés a la documentació a tota mena 
d’usuaris interessats en temes diversos. És així 
com s’ha pogut parlar també al curs sobre el 
dret a l’accés a la informació i com afecta molts 
temes diversos com els drets d’autor, el codi 
obert, la privacitat, la seguretat de la informa-
ció,… i els reptes que això ens suposarà. De 
com el perfil dels usuaris ha canviat i ja no és 
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un accés d’erudits, sinó que ara rebem usuaris 
neòfits que també és important que coneguin 
com funciona l’arxiu.

Es va parlar de com tots els nostres sistemes 
han de conversar entre ells i entendre’s en la 
quantitat més gran d’idiomes. I això és clau 
quan els nostres mateixos sistemes es compo-
nen per múltiples bases de dades relaciona-
des i obertes o no al públic, amb multitud de 
regles i normatives. Cosa que requereix pro-
fessionals molt formats amb coneixements 
especialitzats, que hauran de treballar amb 
informació sense definir ni normalitzar, amb 
soroll i falta d’organització. Per tant, és neces-
sari aconseguir la normalització per assolir 
una millora clara en l’accés a la informació.

Amb l’evolució d’Internet en versions, la 1.0 
com la inicial de pàgines estàtiques, la 2.0 
com a la introducció de dinamisme en les pà-
gines, i la 3.0 com la del teixit de grans bases 
de dades interrelacionades; el curs sobre RiC 
va servir per posar de manifest que hem de 
participar en aquesta nova versió de la xarxa. 
Amb tot de models de connectivitat en plena 
interacció, amb la descentralització dels siste-
mes, la web semàntica, i tants conceptes que 
poden semblar molt nous, però que en arxius 
ja coneixem a causa del nostre llegat històric 
de transmissió del coneixement arreu.

La normalització i estandardització dels con-
ceptes mateixos dins de les descripcions 
de documents amb la normativa i models 
conceptuals dels sistemes RiC, ens aportarà 

beneficis com millores en l’accés a la informa-
ció arxivística, a les dades, a la consulta, l’ús 
i la reutilització. Amb exemples com Archives 
Portal Europe, Europeana Collections i Social 
Networks and Archival Context, que se centren 
a presentar els documents en el seu context 
que és el que realment cerquen els usuaris. 
Tal com va indicar una de les diapositives 
del curs “too complex, too forgiving, and too 
flexible for its own good”. És a dir, passar de la 
complexitat i massa permissivitat de sistemes 
com EAD, que eren massa flexibles per acabar 
sent bons per un ús generalitzat, a establir uns 
corpus d’ontologies i tesaurus normalitzats i 
unificats entre els diversos centres i autoritats 
arxivístics que permetin una millor interope-
rabilitat i, per tant, un enriquiment mutu. I així 

Anjeve, Richard Cyganiak, CC BY-SA 3.0 https- creativecommons.org licenses by-sa 3.0, via Wikimedia Commons https- commons.wikimedia.org wiki File-Lod-datasets_2010-09-22_colored
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facilitar el que els productors de documenta-
ció necessiten que és que la seva informació 
o servei sigui visible, útil i rellevant. Que es 
pugui reutilitzar la informació d’altres per 
augmentar la capacitat del servei. Que es pu-
gui compartir de manera senzilla i que no es 
requereixi massa complexitat.

El model RiC no té per què ser un gran sotrac, 
ja que com ve sent el costum segueix el llen-
guatge XML i vam poder veure com per exem-
ple els elements anaven amb claus angulars 
< i >, així com els atributs anaven precedits 
d’una arrova @, i a més pot ser directament 
relacionable amb ISAD(G), iSAAR(CPF), ISDF, 
ISO 23081 i tots els estàndards anteriors. Això 
vol dir que si fem el pas no hauria de resul-
tar difícil llegir-ne un exemple fet i saber com 
ens adaptarem a aquesta nova metodologia 

de descripció que de fet es basa a introduir 
aquests conceptes interrelacionats amb en-
llaços. No és un començar de bell nou sinó 
una visió global de cap on hauria de dirigir-se 
aquesta difusió del que tenim descrit.

Com a model conceptual d’alt nivell, centrat 
en la identificació i descripció intel·lectual 
dels documents d’arxiu, de les persones que 
els crearen i els usaren, de les activitats acom-
plertes per les persones que els documents 
d’arxiu faciliten i documenten, això fa que 
RiC sigui un model conceptual d’alt nivell que 
afectarà per sobre d’altres oferint una visió in-
tel·lectual que no baixa, però a la unitat física 
i deixa aquest nivell més baix a altres norma-
tives que serveixin més per aquestes unitats 
físiques. RiC aborda necessàriament la des-
cripció de la plasmació o representació física 

de les entitats documentals, però no cobreix 
tots els seus atributs i relacions que seran ne-
cessaris per gestionar físicament la instal·lació 
dels documents.

Per exemple, RiC no es limita a documents 
analògics o digitals sinó que serveix per a 
ambdós alhora, ja que s’espera que esdevin-
gui una base per un accés integrat, descrivint 
des de la base de “coses” (els elements en 
si), les “entitats” (els seus atributs) i les “rela-
cions” (els vincles amb altres elements). Així 
les entitats documentals (record resource) són 
la prova (instantation) de la realització d’una 
activitat (activity) per un agent (agent). I iden-
tificar i descriure els agents, les activitats que 
realitzen i els documents generats en el curs 
d’aquesta actuació, és, per tant, una responsa-
bilitat fonamental dels gestors de documents 

Captura d’una de les diapositives d’Ana López sobre la jerarquia de les entitats de descripció en el model conceptual Records in Context
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i personal d’arxius. El que descrivim, inclourà totes les entitats possi-
bles o estarà associat a una activitat. Descriurem i referenciarem les 
entitats i les descriurem en el seu context.

Però també acabarem abordant dilemes com per exemple elements 
de la descripció que podríem discutir, començant per les dates extre-
mes o la cronologia específica dels documents, la seva autoria, la seva 
funció sobretot si és la de generació de tot un fons nou documental i 
les seves repercussions, arribant a haver de pensar si una fotografia 
incrustada en un document és també un document únic en si mateixa, 
o en el cas que ens arribi adjunta a un correu electrònic. Haurem de 
definir objectes digitals com els fitxers comprimits ZIP o RAR que ens 
desafiaran sobre si són documents simples o compostos, o com els 
fluxos de bits conflueixen i acaben component un arxiu que pugui as-
segurar la recuperació sense pèrdua alhora que se’l sotmet a tècniques 
que eliminen tuits.

Personalment, em va captar l’atenció que sembla que seguim avançant 
cap a un model distribuït de la informació (esperem que sigui el més 
cert possible) i cap a una major obertura i interoperabilitat de les da-
des que publiquem, amb portals que ja no haurien de caure en la re-
dundància i la repetició de les mateixes fitxes descriptives sinó que 
poguessin compartir informació i incrustar-la entre els quals. Em va 
recordar molt al procés amb què es va originar projectes com el de 
WikiData en el cas de la Wikipedia, però també té moltes semblances 
amb la gestió de repositoris de codi estil Git que s’obre a la col·labo-
ració i l’aportació de nova informació de forma distribuïda i federada, 
els projectes que giren al voltant de blockchain, les consultes a APIs, i 
també el crowdsourcing. Conceptes tots que es repeteixen sovint de 
forma saltejada per cridar l’atenció sobre qualsevol novetat tecnològi-
ca, tanmateix poques vegades veus integrables en una única proposta 
que aixoplugui tota un model conceptual com és el cas de Records in 
Context.

Com ens deia Ana López, el model conceptual RiC és ara mateix un 
plantejament obert al debat i a les aportacions dels professionals de 
l’arxivística, i, per tant, tothom està convidat a participar i expressar-hi 
el seu parer, per veure cap on evoluciona i quina acaba sent la seva 
implantació final. Mentrestant ens va deixar amb demostracions 
com PIAAF (Pilote d’interopérabilité pour les Autorités Archivistiques 
françaises) : démonstrateur o Explore – Social Networks and Archival 
Context, perquè ens n’anéssim fent a la idea.
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L’ArxiRuta continua
Sergi Borrallo Llauradó

Desembre de 2021

El primer any de vida de l’ArxiRuta (2019) vam publicar 
20 articles sobre diversos arxius de Catalunya, l’any 
següent (2020) vam arribar al número 40 i aquest 
any (2021) hem arribat a la xifra de 60 articles, això 
significa que l’ArxiRuta avança a bon ritme.

En l’edició en paper de la Dada núm. 1 publicada just fa un any, us vam 
explicar la història de l’ArxiRuta, com havia nascut, la metodologia o els 
criteris utilitzats, el formulari per  obtenir les dades i el mapa per difon-
dre la secció i, finalment, algunes curiositats dels arxius que en són els 
vertaders protagonistes.

Des d’aquesta edició en paper fins avui, han sortir a la llum 20 articles 
que han permès donar visibilitat a aquests arxius gràcies a la publicació 
en el web de l’AAC, a les xarxes socials i al newsletter. Alguns d’aquests 
arxius molt petits i amb escassos recursos i d’altres de més grans i més 
mediàtics.  

D’aquesta vintena d’arxius, set corresponen a la demarcació de Barcelona 
(35%), sis a Tarragona (30%), quatre a Lleida (20%) i tres a Girona (15%). 
Aquest any hem deixat de seguir el criteri homogeni de províncies per 
la dificultat que comporta i s’ha prioritzat publicar els articles que tenim 
disponibles. Si ens fixem en el règim jurídic dels arxius, setze són de 
titularitat pública (80%) i 4 de titularitat privada (20%). Finalment, tenint 
en compte la tipologia d’arxius, nou han estat municipals (45%), cinc de 
la Generalitat (25%), tres de l’Església (15%), dos d’universitats (10%) i 
un altre privat (5%).
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Els arxius que han col·laborat en el darrer any han estat:

41. Arxiu Municipal d’Amposta

42. Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca

43. Arxiu Capitular de Lleida

44. Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries

45. Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de Tarragona

46. Arxiu Municipal de la Garriga

47. Arxiu Gavín

48. Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar

49. Arxiu Comarcal de la Terra Alta

50. Arxiu Nacional de Catalunya

51. Arxiu de la Universitat de Lleida

52. Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona

53. Arxiu Municipal de Palafrugell

54. Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

55. Arxiu Municipal de Cunit

56. Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi

57. Arxiu General i Històric de la Universitat de Barcelona

58. Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

59. Arxiu Central de l’Audiència Provincial de Tarragona

60. Arxiu Central dels Jutjats de Tarragona

Tots aquests articles no haguessin pogut veure la llum sense la partici-
pació del responsable del centre o dels seus col·laboradors, per aquest 
motiu, hem cregut convenient que havien de constar com a autors dels 
articles i, des del mes de febrer, així ho hem fet.

Per aquest motiu vull agrair públicament la col·laboració a: Albert Com-
pany Vengut, Mercè Aymerich Boltà, Jacint Cotonat Cerqueda, Marisa 
Roig Simón, Jordi Piqué Padró, Almudena Gutiérrez García-Muñoz, Ro-
bert Porta Roigé, Joaquim Daban Massana, Laura Tienda Martínez, Mi-
quel Pérez Latre, Pepita Raventós Pajares, Juan Antonio Ponce Lozano, 
Òscar Alegret Teijeiro, Laura Tomàs Sánchez, Sílvia Farré Ferrando, Jordi 
Sacasas Segura, Pepa Sánchez Monterrubio, Fernando Lázaro Ochoa, 
Enric Mateu Boada, Josep Samper Mora i Mercè Iglesias Solé.   

Cada cop que arribem a una desena d’articles actualitzem l’Instamaps 
de l’ArxiRuta, un mapa que ens permet geolocalitzar els arxius protago-
nistes, a més d’accedir a la seva informació bàsica i a l’enllaç de l’article. 
En aquesta imatge us mostrem una captura del mapa però en breu fa-
rem difusió del Mapa ArxiRuta 60 on podreu navegar i accedir a tota la 
informació.

Finalment, només ens queda convidar-vos a participar en la nostra sec-
ció per tal d’omplir els buits geogràfics que encara existeixen i recor-
dar-vos que estem oberts a visitar el vostre arxiu, fins aviat!

Enllaç per accedir al mapa de les 60 ArxiRutes:  
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=65c9245ab598362e24e1ce10b5434c91&3D=false
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Arcadi 
Oliveres 
Elisenda Cristià Balsells,  
(Consell de redacció de La DaDa) 

Avui publiquem l’entrevista 
que vam fer a l’Arcadi Oliveres, 
doctor en Ciències Econòmiques 
i activista en favor de la justícia 
social i la pau.

Fa uns mesos vam posar-nos en contacte amb 
l’Arcadi Oliveres per tal de fer-li una entrevis-
ta per a la secció l’Arxiu des de fora. Des del 
primer moment es va mostrar predisposat a 
respondre les qüestions plantejades, si bé va 
puntualitzar: “respondré amb molt de gust 
tenint en compte els meus escassos coneixe-
ments sobre arxivística”. Avui plubliquem 
aquesta breu entrevista que li vam fer, tot con-
siderant que les seves respostes ens aporten 
un punt de vista reflexiu a tenir en compte.

L’Arcadi Oliveres, doctor en Ciències Econòmi-
ques, ha estat titular del Departament d’Eco-
nomia Aplicada de la UAB. Expert en relacions 
nord-sud, comerç internacional, deute extern i 
economia de defensa. Activista en favor de la 
justícia social i la pau.

Què és el primer que et ve al cap quan pen-
ses en arxius ? Penses en alguna qüestió en 
concret ?

Penso en la necessitat de fer perviure la 
memòria individual i col·lectiva, per tal de 
que les accions realitzades per uns i altres es 
vagin relligant i puguin explicar els desenvo-
lupaments històrics dels pobles.

Has anat mai a un arxiu públic ? Creus que 
són accessibles ? Què en milloraries ?

He visitat l’Arxiu Tarradellas del Monestir de 
Poblet i vaig gaudir de la  seva senzilla acces-
sibilitat i de l’acompanyament rebut.

Quants arxius públics coneixes de la teva 
ciutat ? Creus que fan una bona difusió dels 
seus serveis?

De la meva ciutat, Sant Cugat del Vallès , conec 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, però no es pot 
pas considerar local si no de tot el país. 

Què creus que aporten els arxius a la societat 
i què més hi podrien aportar ? 

Hi aporten una part, que no pas tota, de la 
documentació que ens permet conèixer el 
perquè de fets i esdeveniments passats i, so-
vint tenir-ne una visió diferent a la de la veri-
tat oficialitzada que ens han explicat. Al mateix 
temps ens facilita  conèixer fets i fenòmens ben 
significatius als quals, potser, no s’hi havia donat 
la importància o la dimensió  que calia.

Saps si hi ha arxivers-gestors de documents 
treballant en el teu sector/entitat/organisme?

Els meus camps de recerca principals han 
sigut els del desarmament i el desenvolupa-
ment. Crec que hi ha poca cosa en aquests àm-
bits. Pel que fa als desarmament, un centre de 
referència és el Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) situat a Suècia i, sal-
vant les distàncies, i més recentment el que es 
pot trobar en la Biblioteca del Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP) i en el Centre 
Delàs d’Estudis per a la Pau. En el camp del 
desenvolupament  s’hi troba quelcom en  
biblioteques de les universitats catalanes i 
d’algunes ONG com Oxfam-Intermón, per 
exemple.  

Ens podreis exlicar algua anècdota relaciona-
da amb el món dels arxius?

Un company meu , que feia una tesi sobre 
temes d’armament i desarmament va dema-
nar, des de la seva universitat de l’Estat, unes 
dades al Ministeri de Defensa que li foren 
denegades per “confidencials”. Posteriorment, 
va repetir la seva petició des d’una universitat 
francesa, en la que hi feia una estada i li foren 
enviades ràpidament.

Conversem d’arxius amb…
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Vicenç 
Villatoro
Anna Esteve Florensa  
(Consell de redacció de La DaDa)

Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957), és periodista 
i escriptor. Com a periodista ha passat per di-
versos mitjans de comunicació del nostre país 
i, actualment, és director de la Fundació Ra-
mon Llull, membre del Consell d’Administra-
ció d’Informació i Comunicació de Barcelona 
(BTV), membre del Consell Editorial d’Edicions 
62 i membre del Patronat del Museu Picasso 
de Barcelona. És autor d’una llarga llista de lli-
bres, de la qual ara ens quedem amb la seva 
darrera obra “La casa dels avis” que conforma 
una trilogía juntament amb “Un home que 
se’n va” i “El retorn dels Bassat”.

Parlar d’arxius… què et suggereix?

Des de la meva mirada de narrador, la pa-
raula arxius va associada amb tres termes 
que formen part de la pròpia feina: recerca, 
documentació i versemblança. L’arxiu és la 
memòria de la dada concreta i del document 
precís. I per tant, una de les fonts de la ver-
semblança.

Coneixes algun arxiu? Hi has estat mai? 
Creus que els arxius són prou accessibles? 
Per què?

Sobretot en les darreres obres de narrativa 
de no ficció, però també en algunes de ficció, 
m’ha fet falta treballar en alguns arxius tant 
de caràcter parroquial o episcopal com muni-
cipal, notarial o militar. Per tant, puc dir que 
hi tinc una certa experiència i sobretot força 
variada. I molt satisfactòria.

Creus que, en general, els arxius fan una 
bona difusió? Se’ls coneix prou? Què en mi-
lloraries?

Crec que els arxius, pel que he vist, han fet 
una gran feina d’accessibilitat i molt espe-
cialment un esforç molt gran de digitalització 

que amplia molt les possibilitats efectives de 
consulta. Crec que el ciutadà interessat sap 
que els arxius són allà, però que de vegades 
els imagina més aliens i inaccessibles del que 
són.

Què creus que aporten els arxius a la societat 
i què més podrien aportar?

L’arxiu és un servei a la disposició de qui l’ha 
de menester. Aporten a la ciutadania informa-
ció i memòria, quan n’hi ha una demanda. 
L’existència d’aquesta demanda no depèn 
dels arxius, sinó de la societat. De fins a quin 
punt valori una societat  la salvaguarda i l’ús 
quotidià d’aquesta memòria

Què creus que pot aportar a la teva professió 
la documentació custodiada en arxius?

Com a narrador, una de les nostres matèries 
primeres essencials –tant si fem ficció com si 
fem no ficció, perquè en el fons no hi ha tanta 
diferència- és la versemblança. I la versem-
blança demana el detall cert, la informació 
precisa. He anat als arxius per saber quina 
roba podia portar un personatge del segle 
XVIII en un dia de pluja. O per saber què hi 
podia haver en una casa menestral. M’ho po-
dia haver inventat? Sí, però segons què m’ha-
gués inventat seria inversemblant, sobretot 
per a un lector que conegui bé l’època. I en el 
cas de la narrativa de no ficció, els documents 
són  més fiables que la transmissió oral, no 
pas perquè recullin la veritat (no tots els do-
cuments tenen per objectiu deixar constància 

Conversem d’arxius amb…
23. 04 .21
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de la veritat), sinó perquè el pas del temps no 
els va modificant i adaptant a través de la cuina 
del record.

La documentació que genera la teva empre-
sa, organisme, institució o fins i tot un ma-
teix constitueix un testimoni, una evidència 
de les activitats que es realitzen. En aquest 
sentit, i davant l’elevada producció de docu-
ments i dades, es fa del tot necessari gestio-
nar-la correctament (és a dir, es fa necessària 
una bona gestió documental). Actualment, la 
teva  empresa, organisme o institució, n’és 
conscient? Hi ha algun professional arxiver/
gestor documental que en tingui cura? I en 
el cas del teu propi arxiu, quins criteris creus 
que són importants per gestionar-lo correcta-
ment?

La meva feina de narrador, i també en part la 
de periodista, genera una documentació –ori-
ginals, materials de suport, correspondència- 
que necessito tenir amb mi durant l’elaboració 
del llibre i que un cop fet guardo intentant 
mantenir un cert ordre. No sé quin grau d’in-
terès pot tenir, des d’una perspectiva pública. 
Però jo ho vaig guardant, per si de cas.

En relació a la professió d’arxiver, quina creus 
que és la tasca que realitzen actualment els 
arxivers-gestors de documentació? Creus 
que ha anat canviant la professió als darrers 
temps?

No tinc termes de comparació. Puc dir que les 
persones amb qui he tingut tractes als arxius 

m’han ajudat d’una manera empàtica i re-
ceptiva, cosa no sempre senzilla, perquè com 
a narrador jo no vaig a buscar un document 
concret, la major part de les vegades, sinó la 
documentació d’un concepte difús pel qual 
he d’anar navegant. M’ha semblat en general 
gent molt compromesa amb la seva feina i 
amb una gran voluntat d’ajudar.

Els arxius gestionen documents en diversos 
suports: des del pergamí als suports digitals, 
passant pel paper, suports plàstics (audiovi-
suals, sonors…), vidre (primera fotografia) … 
La gestió dels documents electrònics suposa 
un gran repte en el món dels arxius (i de les 
organitzacions en general). Quin creus que 
ha de ser el paper dels arxius en l’entorn elec-
trònic i de dades cap al que avancem?

No en tinc cap opinió formada. Ni conec els 
reptes tècnics que això suposa. Personalment, 
el suport de la informació sempre m’ha sem-
blat circumstancial. Planteja qüestions logís-
tiques específiques, però el que importa és la 
informació, no el suport.

Has donat o cedit mai documentació (ja si-
gui familiar, personal, d’empresa, d’associa-
cions…) a algun arxiu? T’ha costat despren-
dre-te’n? Quina va ser la teva motivació al 
fer-ho?

No n’he donat, perquè aquest arxiu (com la 
biblioteca) forma part de les meves eines de 
treball i, per tant, m’agrada tenir-lo a prop. 
El necessiti, ho mantindré així. I em costaria 

desprendre’m, de la mateixa manera que em 
sabia greu l’absoluta dispersió de la meva bi-
blioteca, que deu tenir uns vint mil volums.

Ens podries explicar alguna anècdota relacio-
nada amb el món dels arxius i/o de la gestió 
documental?

Els documents diuen el que diuen, però de ve-
gades els hi fem dir el que no diuen. Tot l’arbre 
genealògic de la meva família materna, els La-
molla, que és el fil conductor del llibre “La casa 
dels avis”, s’havia fet sempre, d’una manera 
familiar i amateur, a partir d’un document de 
l’Arxiu Episcopal en el qual un Vicenç Lamolla 
(Lammoglia, de fet) es comprometia a casar-se 
amb Paula Boquer. Com que teníem molts 
Lamolla-Boquer a la següent generació, donà-
vem per suposat que eren els seus fills. Fins 
que per altres conductes vaig saber que aquest 
matrimoni compromès no s’havia arribat a fer 
mai. I que el Vicenç s’havia casat amb una al-
tra dona, la Pelegrina Rodamilans. Els Lamolla 
Boquer eren fills del seu germà Joaquim, casat 
amb una altra Boquer, parenta d’aquella Paula. 
De la sobre interpretació d’un document n’ha-
víem construït tota una història equivocada. 
No era culpa del document: no hi deia pas que 
s’haguessin casat, sinó que s’anaven a casar. 
Era culpa de la nostra sobre interpretació.
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Santi 
Carreras 
Suris          
Alexis Serrano Méndez.  
(Consell de redacció de La DaDa)

Entrevistem a Santi Carreras Suri, periodistaMataró, 
Maresme, 15 de desembre de 1958.Treballà en la 
premsa i la ràdio comarcals, a Ràdio Barcelona, 
el diari Dicen i Radio Nacional. Participà en 
la fundació de Catalunya Ràdio (1983) en el 
departament d’esports, que dirigí (1987-2004). 
Fou editor dels programes Camí del 92 (1986-
87) i Força Esports (1987-2007). Ha estat enviat 
especial de Catalunya Ràdio a les Copes del Món 
de futbol de Mèxic (1986), Itália (1990), els Estats 
Units (1994) i França (1998), i als Jocs Olímpics de 
Seül (1988), Barcelona (1992) i Sydney (2000). Ha 
estat guardonat dues vegades (2003, 2004) amb 
el Premi de Periodisme Esportiu de Catalunya 
i una vegada (2006) amb el premi d’Òmnium 
Cultural. Ha estat professor de periodisme 
esportiu a la Universitat de Vic (2003-08). És cap 
de programes de Catalunya Ràdio. És autor de 
diverses publicacions d’història local de Mataró 
com ara: La farmàcia Spà, 300 anys a Mataró 
1701-2001 (2001); Més de cent anys de l’esport 
a Mataro 1802-1850. Vol. I (2017);  Mataró. 
Persones i carrers, Fons Fotografia Carreras(2018); 
Can Dimas, més de 100 anys (2021).

Parlar d’arxius què et suggereix?

Tafanejar i tenir accés a documents que certifiquen 
moments viscuts per altres i que volem conèixer 
per mil raons i que algú ha guardat amb volun-
tat de servei. Des de la curiositat al treball històric 
qualsevol argument és bo.

Coneixes algun arxiu? Hi has estat mai? Creus 
que els arxius són prou accessibles? Per què?

Sí. Físicament i per línia. Cada cop més accessibles. 
I això em possibilita la feina d’investigació i con-
sulta de determinats documents o de publicacions 
sense moure’m de casa.

Creus que, en general, els arxius fan una bona 
difusió? Se’ls coneix prou? Què en milloraries?

Cada cop més. Si trobes el que busques i el per-
sonal de l’arxiu hi col·labora t’engresca a  fer no-
ves recerques amb la confiança de trobar allò que 
busques.

Què creus que aporten els arxius a la societat i 
què més podrien aportar?

Cal fer una feina de digitalització del material- sen-
sible primer- i després de la resta de documenta-
ció per possibilitar-ne un accés fàcil i cada cop més 
obert a tothom.

Què creus que pot aportar a la teva professió la 
documentació custodiada en arxius? 

Rigor. Contrastar dades. Fiabilitat en el que es pu-
blica. Certesa. Literalitat…

La documentació que genera la teva empresa, 
organisme, institució o fins i tot un mateix cons-
titueix un testimoni, una evidència de les activi-
tats que es realitzen. En aquest sentit, i davant 
l’elevada producció de documents i dades es fa 
del tot necessari gestionar-la correctament (és a 
dir, es fa necessària una bona gestió documen-
tal). Actualment, la teva  empresa, organisme o 
institució, n’és conscient? Hi ha algun profes-
sional arxiver/gestor documental que en tingui 
cura? I en el cas del teu propi arxiu, quins prin-
cipis o criteris creus que són importants per ges-
tionar-lo correctament?

A Catalunya Ràdio hi ha un servei de documenta-
ció que gestiona tot el material que es produeix. 

Amb relació a la professió d’arxiver, quina creus 
que és la tasca que realitzen actualment els ar-
xivers-gestors de documentació? Creus que ha 
anat canviant la professió als darrers temps?

Cal orientar a l’usuari dels arxius i demostrar-ne 
un gran coneixement de què  es custodia… I mol-
ta paciència fins a tenir un accés molt més fàcil 
amb la digitalització del material de l’arxiu.

Els arxius gestionen documents en diversos 
suports: des del pergamí als suports digitals, 
passant pel paper, suports plàstics (audiovisuals, 
sonors), vidre (primera fotografia) … La gestió 
dels documents electrònics suposa un gran rep-
te en el món dels arxius (i de les organitzacions 

en general). Quin creus que ha de ser el paper 
dels arxius en l’entorn electrònic i de dades cap 
al que avancem?

Ho he comentat abans. Calen que rebin recursos i 
inversions per posar a l’abast de tothom el mate-
rial que gestionen els arxius.

Has donat o cedit mai documentació (ja sigui fa-
miliar, personal, d’empresa, d’associacions…) a 
algun arxiu? T’ha costat desprendre-te’n? Quina 
va ser la teva motivació en fer-ho?

Si  i molts cops lamentat haver-ho fet pel poc in-
terès demostrat de posar-ho a l’abast dels ciuta-
dans per consultar-ho. Al cap d’un grapat d’anys 
encara no està digitalitzat del tot i cada moment 
perdut és difícil recuperar-lo per poder documen-
tar-lo. És important la complicitat dels arxivers i 
que considerin la seva feina com a servei a la co-
munitat. I si reben una donació donar-li un bon 
tracte professional i vetllar que les institucions 
que ho han rebut fent-se la foto a bombo i plateret 
hi aportin els recursos necessaris per complir amb 
el que s’han compromès. És així de senzill. I no 
s’acostuma a fer.

Que si hi ha complicitat amb els arxivers i demos-
tren ganes d’aportar els seus coneixements el teu 
neguit en la recerca d’alguna dada o document et 
fa que els Arxius tinguin sentit. Si són un magat-
zem de quatre papers grocs, no m’interessen.

Ens podries explicar alguna anècdota relaciona-
da amb el món dels arxius o de la gestió docu-
mental?

Que si hi ha complicitat amb els arxivers i demos-
tren ganes d’aportar els seus coneixements el teu 
neguit en la recerca d’alguna dada o document et 
fa que els Arxius tinguin sentit. Si són un magat-
zem de quatre papers grocs no m’interessen gens.

Coneixes o havies sentit a parlar de l’Associació 
d’Arxivers- Gestors de documents de Catalun-
ya…

No.

Moltes gràcies per la teva atenció!

Conversem d’arxius amb…
06. 07 .21
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Isabel   
Baquero  
i Alum          
Alexis Serrano Méndez  
(Consell de redacció de La DaDa)
Isabel Baquero i Alum és llicenciada en Educa-
ció a la Dansa per la Universitat de Middlesex 
(Londres) i és membre de l’Acadèmia Superior 
del Regne Unit. Es va formar originalment a 
Mataró en dansa clàssica, ball espanyol, jazz, 
claqué, patinatge artístic sobre rodes i balls 
de saló. Va formar part del cos de ball del Gran 
Teatre del Liceu en les òperes Aida i Samsó i Da-
lila, actuant al teatre Arriaga de Bilbao. També 
va ballar amb la companyia de Ballet Clàssic de 
la Generalitat de Catalunya als ballets Paquita 
i Class Concert.

El 1990 va arribar al Regne Unit amb una beca 
i es va graduar amb matrícula d’honor al Lon-
don Studio Centre. Ha treballat com a ballarina 
professional i coreògrafa assistent en diverses 
produccions per a la BBC, incloent-hi Dones i 
Filles, Madam Bovary i Daniel Deronda, i ha ac-
tuat en diverses pel·lícules, especialment Sha-
kespeare in Love, I Capture the Castle i Orgull 
I Prejudici.

La Isabel ha treballat extensament com a actriu 
i ballarina a l’Òpera Nacional Anglesa ENO en 
les produccions Eugene Onegin, Parsifal, Ru-
salka i a la Royal Opera House de Covent Gar-
den a La Traviata, La Reina d’espases, El Cicle 
del Rin dels Nibelungs, La Força del desti, Juli 
Cesar i Boulevard Solitude.

Els seus crèdits coreogràfics inclouen dansa 
espanyola per a la BBC Strictly Come Dancing 
i Strictly Dance Fever, El Barber de Sevilla per 
a Garsington Opera, Carmen a Longborough 
Opera, La Rondine a la Royal Opera House de 
Londres, directora de moviment de La Casa 

de Bernarda d’Alba al Teatre Clwyd de Gales i 
coach de dansa i coreografia a la pel·lícula del 
director Mike Leigh Happy Go Lucky.

El seu treball coreogràfic apareix a l’aclamada 
pel·lícula ‘Wonder Woman’ de Warner Bro-
thers. Ha tingut l’honor de treballar amb la di-
rectora de cinema de Hollywood Patty Jenkins i 
els actors Gal Gadot, Chris Pine i Dany Huston. 
Actualment, és tutora de dansa a LAMDA i està 
treballant com a coreògrafa a la companyia 
Britànica Diva Opera a les produccions operísti-
ques de Carmen i Don Giovanni.   

Parlar d’arxius, què et suggereix?

M’evoca patrimoni, cultura, conservació, difu-
sió, història i vida.

Coneixes algun arxiu? Hi has estat mai? Creus 
que els arxius són prou accessibles? Per què?

Conec l’Arxiu de la meva ciutat d’origen, Ma-
taró, que és alhora el Comarcal del Maresme 
i municipal de la ciutat. Hi he estat només una 
vegada perquè des de fa trenta anys que visc a 
l’estranger, concretament a Londres (Regne Unit).

Creus que, en general, els arxius fan una 
bona difusió? Se’ls coneix prou? Què en mi-
lloraries?

Personalment, no tinc gaire coneixença dels ar-
xius a Catalunya, i ara que he tingut l’oportuni-
tat de visitar el de Mataró, m’agradaria tenir-ne 
més informació i accés digital.

Què creus que aporten els arxius a la societat, 
i què més podrien aportar?

Aporten informació de la història de les per-
sones i les seves experiències personals i 
professionals. Els arxius també ens expliquen 
el desenvolupament de la ciutat des dels seus 
orígens i ens parlen dels nostres avantpassats. 
Podrien aportar més dades sobre les civilitza-
cions i les cultures que han tingut una influèn-
cia important a la nostra terra.

Què creus que pot aportar a la teva professió 
la documentació custodiada en arxius?

Potser pot ajudar a ampliar algunes dades i 
part de la història de Mataró, la nostra ciutat.

La documentació que genera la teva empre-
sa, organisme, institució, o fins i tot un ma-
teix, constitueix un testimoni, una evidència 
de les activitats que es realitzen. En aquest 
sentit, i davant l’elevada producció de docu-
ments i dades, es fa del tot necessari gestio-
nar-la correctament (és a dir, es fa necessària 
una bona gestió documental). Actualment, 
la teva empresa, organisme o institució, n’és 
conscient? Hi ha algun professional arxiver/
gestor documental que en tingui cura? I en el 
cas del teu propi arxiu, quins principis o crite-
ris creus que són importants per gestionar-lo 
correctament?

En el meu cas, és l’arxiver professional Alexis 
Serrano i el seu equip que té cura de la docu-
mentació relacionada amb l’arxiu de l’Escola 
de Dansa de la meva mare Enriqueta Alum 
Perlasia.

Amb relació a la professió d’arxiver, quina 
creus que és la tasca que realitzen actualment 
els arxivers-gestors de documentació? Creus 
que ha anat canviant la professió als darrers 
temps?

Segons la meva informació personal, l’arxiver 
és un professional especialitzat i amb una ti-
tulació universitària que implanta i manté el 
sistema de gestió documental, i de gestió de 
l’arxiu, per facilitar això l’accés i la consulta de 
tots els documents que organitza i custodia.

Els arxius gestionen documents en diversos 
suports: des del pergamí als suports digitals, 
passant pel paper, suports plàstics (audiovi-
suals, sonors), vidre (primera fotografia)… La 
gestió dels documents electrònics suposa un 
gran repte en el món dels arxius (i de les or-
ganitzacions en general). Quin creus que ha 
de ser el paper dels arxius en l’entorn electrò-
nic i de dades cap al que avancem?

Conversem d’arxius amb…
07. 09 .21
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Jo crec que, segons avança la ciència i la tecno-
logia digital, hem de desenvolupar maneres 
addicionals d’accés als arxius sense moure’ns 
de casa. En aquests temps de pandèmia és 
particularment rellevant i molt important te-
nir aquest vincle amb els arxius de forma elec-
trònica. Cada cop més necessitem informació 
amb certa urgència i potser es troba fora del 
territori comarcal, seria rellevant, doncs, poder 
fer més consultes per internet.

Has donat o cedit mai documentació (ja si-
gui familiar, personal, d’empresa, d’associa-
cions…) a algun arxiu? T’ha costat despren-
dre-te’n? Quina va ser la teva motivació en 
fer-ho?

La meva mare Enriqueta Alum, professora de 
dansa i coreògrafa, ha fet donació de tota la 
documentació de la seva Escola de Dansa i de 
tot el seu patrimoni relacionat amb la seva 
trajectòria artística. Per ella ha estat un gest 
d’agraïment, d’il·lusió i d’alegria compartir la 
seva trajectòria humana i professional, en el 
que jo personalment com ballarina i coreògra-
fa professional, primer a Mataró i Barcelona, i 
ara amb una projecció internacional, he tingut 
una presència molt important i significativa 
tota la meva vida.

Ens podries explicar alguna anècdota rela-
cionada amb el món dels arxius o de la ges-
tió documental?

Recentment, vaig tenir l’oportunitat de visitar 
l’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM), a Ma-
taró. Malgrat totes les restriccions per la Co-
vid-19, vaig poder accedir, guiada per l’Alexis 
Serrano i la Montse Clavell, i conjuntament 
amb l’Enriqueta Alum, als diferents dipòsits 
de què disposen. Vam tenir una agradable 
sorpresa perquè mai havíem vist o sentit la 
paraula ‘dipòsit’ relacionada amb la gestió de 
documents arxiu!

Coneixes o havies sentit a parlar de l’Asso-
ciació d’Arxivers-Gestors de documents de 
Catalunya?

N’havia sentit parlar molt breument, de l’As-
sociació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya. I ara que estic més vinculada amb 
el tema d’arxius, concretament amb l’Arxiu Co-
marcal del Maresme (ACM) a Mataró, en sóc 
més conscient de la seva gran tasca.

Moltes gràcies per la teva atenció!  

Imatges del book professional d’Isabel Baquero
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Carmen 
Berlabé 
Jové
 Anna Esteve Florensa 
(Consell de redacció de La DaDa)

Carmen Berlabé Jové (Lleida, 1957) Conserva-
dora del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, 
historiadora de l’art i Doctora en Ciències Jurí-
diques i Polítiques, investigadora. L’any 2019 
se li va atorgar la medalla al treball President 
Macià per “la defensa rigorosa i constant” del 
patrimoni del Museu de Lleida.

Amb la Carmen no sols m’hi lliga una relació 
professional sinó que també personal.  La seva 
especialitat són els tapissos, però la vida l’ha 
portat a investigar sobre la formació d’un dels 
museus de casa nostra. Ella em va ensenyar a 
fer els lligats dels lligalls, a fixar-me en la part 
artística de la documentació de l’arxiu i moltes 
altres coses. Entre tots sumem i la Carmen és 
un valor que suma.

Parlar d’arxius què et suggereix?

Em suggereix expectació, troballa, descobri-
ment… aquesta és la part “romàntica”, di-
guem-ho així, de l’arxiu. Però sé que al darrere 
hi ha una tasca silent, però constant dels pro-
fessionals que no solament custodien la docu-
mentació sinó que l’endrecen i posen a l’abast 
per a fer possible l’experiència de l’investiga-
dor/usuari. I és important tenir clar que bona 
part de l’èxit de la recerca es deu a l’accessibili-
tat generada per aquests professionals.

Coneixes algun arxiu? Hi has estat mai? Creus 
que els arxius són prou accessibles? Per què?

Sí, puc dir que sóc una habitual dels arxius… 
Archivo Histórico Nacional, Archivo General de 
Simancas, Archivo general militar de Segovia, 
Arxiu de la Junta de Museus, Arxiu de la Corona 
d’Aragó, Arxiu de Protocols Notarials de Barce-
lona, Archivo General de la Administración… 
Uns quants.

Crec que els arxius “registrats” són prou acces-
sibles i que en aquest sentit s’ha evolucionat 
molt per apropar-los no solament als inves-
tigadors sinó també al públic en general. Em 
ve al cap el cas dels arxius diocesans, on molts 
usuaris no són habituals dels arxius i el visiten 
per investigar els seus antecedents familiars o 
el seu arbre genealògic. He vist que poden dur 
a terme la seva recerca còmodament…

Un altre tema és la dificultat que pot comportar 
la consulta de documentació antiga, no sola-
ment medieval, sinó d’època moderna, atès 
que per llegir determinats documents fan falta 
coneixements de paleografia.

Creus que, en general, els arxius fan una 
bona difusió? Se’ls coneix prou? Què en mi-
lloraries?

Crec que els arxius estan fent una tasca d’apro-
pament en aquest sentit. Encara hi ha una mica 
de por a acostar-se a un arxiu, però. En aquest 
sentit, la figura dels arxivers i tècnics és fona-
mental per establir ponts amb la comunitat. 
Tots els que hem freqüentat arxius tenim al cap 
casos d’arxivers “hostils” o també casos en què 
hem tingut impediments de cara a la consulta 
de determinada documentació, “reservada”, a 
voltes pel mateix arxiver, quan aquest és tam-
bé investigador,  a voltes per a tercers. Sorto-
sament, la professionalització creixent del per-
sonal al capdavant dels arxius fa que aquestes 
situacions siguin cada cop més esporàdiques.

Què creus que aporten els arxius a la societat 
i què més podrien aportar?

Els arxius són la memòria de la societat. Però 
això és una via de doble direcció i és la socie-
tat la que s’ha d’implicar també i “reclamar” 
als arxius i a les institucions que s’estableixin 
activitats divulgatives i participatives. També és 
important, com ja s’està fent,  que els alumnes 
de secundària, de la mateixa manera que visi-
ten els museus, puguin visitar els arxius.

Conversem d’arxius amb…
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Què creus que pot aportar a la teva professió la 
documentació custodiada en arxius?

Crec que ha aportat i pot seguir aportant molt al 
món de la història de l’art! Des de descobrir auto-
ries d’obres d’art, o contractes que ens indiquen 
formes de treballar, o deixes testamentàries que 
ens poden informar de voluntats de promoció… 
En el cas concret de la meva tesi doctoral, la recer-
ca als arxius m’ha permès expurgar la documen-
tació relativa a l’adquisició de propietat d’objectes 
de les parròquies (compravenda, permuta, do-
nació…) per part del bisbat de Lleida, tot i que 
aquesta documentació no s’ha tingut en compte 
per part dels tribunals que han dirimit la propie-
tat, però allí està, custodiada als arxius i publicada 
per mi.

La documentació que genera la teva empre-
sa, organisme, institució o fins i tot un mateix 
constitueix un testimoni, una evidència de les 
activitats que es realitzen. En aquest sentit, i da-
vant l’elevada producció de documents i dades 
es fa del tot necessari gestionar-la correctament 
(és a dir, es fa necessària una bona gestió do-
cumental). Actualment, la teva  empresa, orga-
nisme o institució, n’és conscient? Hi ha algun 
professional arxiver/gestor documental que en 
tingui cura? I en el cas del teu propi arxiu, quins 
principis o criteris creus que són importants per 
gestionar-lo correctament?

La meva empresa, un museu, genera documen-
tació que és gestionada seguint els criteris im-
posats per l’administració. No hi ha cap arxiver ni 
arxivera, hi ha una persona administrativa (forma-
da en gestió de documentació) que té cura de la 
documentació generada.

El criteri que crec que és important  en el cas del 
meu propi arxiu (integrat bàsicament per foto-
còpies de documents de diferents arxius) és el 
de la localització fàcil (relació  en doc. Word amb 
títols clars dels documents i ubicació topogràfica). 
Si un document no està a l’abast, no el tens.

Amb relació amb la professió d’arxiver, quina 
creus que és la tasca que realitzen actualment 
els arxivers-gestors de documentació? Creus 
que ha anat canviant la professió als darrers 
temps?

És evident que la professió d’arxiver ha canviat… 
l’arxivística com a ciència, present en diferents 
estudis universitaris, ha permès l’assoliment d’un 
grau d’especialització i professionalitat que no 
existia anys enrere, especialment pel que fa als 
arxius eclesiàstics. Per tant, la tasca que realitzen 
actualment els arxivers i arxiveres no és solament 
la de gestionar els fons i fer d’intermediaris entre 
la documentació i els usuaris gestionant les con-
sultes sinó també tenir cura de l’estat de conser-
vació  i impulsar els mecanismes de preservació i 
protecció dels fons que gestionen.

Els arxius gestionen documents en diversos su-
ports: des del pergamí als suports digitals, pas-
sant pel paper, suports plàstics (audiovisuals, 
sonors), vidre (primera fotografia) … La gestió 
dels documents electrònics suposa un gran rep-
te en el món dels arxius (i de les organitzacions 
en general). Quin creus que ha de ser el paper 
dels arxius en l’entorn electrònic i de dades cap 
al que avancem?

Crec que la digitalització dels documents perme-
ten la seva millor preservació i conservació  i la 
possibilitat de consulta dels arxius en línia, utilit-
zant portals com el PARES, per exemple,  simplifi-
quen la feina i permeten gestionar la consulta des 
de casa. Així i tot, res comparable a l’emoció de la 
consulta in situ i el contacte amb el document, en-
tenent que aquest contacte, en moltes ocasions, 
és contraproduent.

Has donat o cedit mai documentació (ja sigui fa-
miliar, personal, d’empresa, d’associacions…) a 
algun arxiu? T’ha costat desprendre-te’n? Quina 
va ser la teva motivació en fer-ho?

No, no n’he donat, però no tindria cap inconve-
nient en fer-ho.

Ens podries explicar alguna anècdota relaciona-
da amb el món dels arxius o de la gestió docu-
mental?

Tinc una anècdota de quan vaig anar a Roma, als 
Arxius Secrets Vaticans. No recordo si era l’any 

2002 o bé el 2003….I vaig anar per encàrrec del 
bisbe de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta, per a 
la investigació que estava realitzant el Bisbat de 
Lleida respecte als béns artístics, procedents de 
les parròquies segregades del Bisbat de Lleida i 
incorporades al de Barbastre-Montsó, en el marc 
d’un trist litigi que ha acabat enfrontant dues 
comunitats veïnes i desmantellant un museu. 
Bé, assabentada que per entrar als Arxius Secrets 
Vaticans calia una sèrie de cartes i credencials, 
des del Bisbat de Lleida em van proveir d’aques-
tes credencials, amb totes les cartes, certificats, 
segells i rúbriques possibles, dignes de la millor 
cancelleria,  per tal de garantir la meva acreditació 
i l’objectiu de la recerca que anava a realitzar. Un 
amic meu, professor de la Universitat de Lleida (i 
usuari habitual dels arxius), assabentat que anava 
als Arxius Secrets em va dir que m’acompanyava, 
que ell també hi volia entrar per curiositat i, de 
passada, comprovar si hi havia documentació del 
seu poble. Li calia una credencial també i, a co-
rrecuita, va demanar a un company seu, professor 
també de la Universitat de Lleida, que li fes una 
carta de presentació, un document concís i espar-
tà que res tenia a veure amb les meves creden-
cials, signatures i rúbriques… Un cop als Arxius 
Secrets Vaticans, una mena de notari et fa una en-
trevista i autoritza o denega l’accés als Arxius. Des-
prés d’aquesta entrevista exhaustiva i d’examinar 
la documentació aportada (les meves nombroses 
credencials i la carta isolada del meu amic), el no-
tari va concloure: “la signorina alla biblioteca, el 
professore  all’archivio”. Davant d’aquesta ostenta-
ció de masclisme em vaig enfadar molt i molt… 
tot i que, finalment,  vaig aconseguir entrar! Per 
cert, vaig trobar-hi documentació rellevant.

Coneixies o havies sentit a parlar de l’Associació 
de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Do-
cuments de Catalunya…

Sí, per la difusió que Anna Esteve (Arxiu Diocesà 
de Lleida), a la qual conec de fa anys, en fa tant 
personalment com per les xarxes socials.

Moltes gràcies per la teva atenció!
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