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la DaDa ha nascut de l’evolució necessària 
del Butlletí de l’AAC i vol ser un espai 
de reflexió i comunicació per a professionals, 
així com el canal per fer arribar l’arxivística 
al gran públic. Llegiu, gaudiu-ne 
i feu-vos-la vostra.
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Com bé sabeu, la DaDa, diari digital de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 

naixia l’abril de 2018, per Sant Jordi. Suposava l’evolució del “Butlletí” en suport paper, a un mitjà 

en suport digital. Va néixer, tal com dèiem en l’article commemoratiu d’aquests dos anys, amb la 

voluntat de ser un mitjà proper a la professió i en el qual es pogués reflectir l’actualitat del moment 

pel que fa a temes que interessen, no només als arxivers, sinó també a altres professionals que 

puguin estar vinculats al món de la gestió de la informació i de les dades. També, volia ser un 

mitjà que apropés l’arxivística a la ciutadania, fent-la més “participada”.

L’abril de 2020, a la celebració dels dos anys de la DaDa es feia valoració del camí recorregut 

i, més tard, en un exercici de transparència, es presentaven les dades estadístiques d’aquesta 

evolució al blog de La Dada. 

La revista que teniu a les mans, en paper, és un recull d’alguns dels articles que s’han publicat 

en línia en aquests dos anys. Dels 220 que s’han editat des de l’abril de 2018, en teniu davant 

35, de temàtiques ben diverses. La tria no ha estat fàcil, això no obstant, hem intentat combinar 

criteris com poden ser els més llegits i que han despertat més interès o els de diversitat de 

temàtiques (tecnologia, patrimoni, arxiu social, marc legal, protecció de dades, gestió de 

dades) o els que fan referència a diferents tipologies d’arxius (arxius de salut, eclesiàstics, 

musicals…), passant per quatre de les darreres editorials que ens parlen del tan esperat “Pla 

d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2020”.

Com ja hem esmentat la tria no ha estat senzilla... al llarg d’aquest temps hi ha hagut riques i 

molt interessants aportacions. Des del Consell de Redacció de la DaDa volem, per tant, donar 

les gràcies a tots i totes els que hi heu col·laborat, perquè vosaltres aconseguiu que setmana a 

setmana el món dels arxius sigui d’actualitat i hi hagi sempre una notícia a destacar.

Cal fer esment també a la secció de l’ArxiRuta, que aquest mes de novembre ha arribat als 40 

arxius visitats. En el codi QR que us proporcionem, hi podreu trobar un resum en format vídeo 

de la seva intensa activitat, i recuperar la informació de cada arxiu a través del mapa interactiu 

que s’ha anat generant al llarg de tot el seu recorregut. També hi podreu trobar el codi QR, a la 

secció l’Arxiu des de fora, en el qual hi ha un vídeo de les persones que s’han entrevistat al llarg 

d’aquests mesos i que han volgut donar el seu parer sobre els arxius.

El recull d’articles que us oferim aquest mes desembre,  la primera edició de la DaDa en paper, 

està destinat en exclusiva als socis de l’AAC. Amb ell, es vol fer arribar un document de lectura, 

que aglutini una mostra, a parer nostre el màxim representativa i diversa possible, de les 

aportacions que hi ha hagut al llarg d’aquests dos anys a la DaDa.

Que tingueu bona lectura!

El Consell de Redacció de la DaDa
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Editorial 152 : 
Tenim un pla!  
Participem, fem-lo créixer,  
desbordem-lo!
19 de desembre de 2018

El Consell Nacional d’Arxius i Gestió 
Documental de Catalunya ha aprovat 
aquest mes de desembre l’impuls al 
Pla d’Arxius i Gestió Documental de 
Catalunya. Disposar d’aquest pla, 
llargament reivindicat per l’AAC-GD, 
permetrà revisar en profunditat el 
Sistema d’Arxius de Catalunya i avançar 
en l’establiment de noves estratègies 
en polítiques d’impacte social de 
l’arxivística del nostre país.

El passat 5 de desembre el Consell Nacional 
d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya va 
aprovar l’impuls del Pla d’Arxius i Gestió Do-
cumental de Catalunya. És un acord d’especial 
vàlua tenint en compte els anys que l’AAC-GD 
feia que el sol·licita activament. En concret cinc. 
És necessari disposar d’un pla que revisi en 
profunditat el Sistema d’Arxius de Catalunya i 
que proposi una pas endavant en les polítiques 
d’impacte social de l’arxivística en aquest país. 
És innegable, i és palès als ulls de tothom, que 
les necessitats d’arxiu de la societat catalana han 
canviat d’ençà de la Llei d’Arxius i Gestió Docu-
mental del 2001. Aquella havia de ser una llei 
que afrontés el segle XXI. Disset anys després 
hem pogut observar que no és suficient ni co-
breix totes les necessitats de les administracions 
catalanes ni de la societat digital del present. 
Precisament un dels aspectes centrals que el Pla 
haurà d’avaluar amb detall serà el grau de des-
plegament real d’una llei que ha fet créixer el 
SAC amb el fre posat quan les coses han anat bé 

i que ha demostrat incapacitats manifestes per 
superar un test d’estrès tant sever com el que la 
darrera crisi socioeconòmica ens ha plantejat. El 
Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya és 
una oportunitat d’or per revisar, proposar millo-
res i adaptar el Sistema d’Arxius de Catalunya a 
les necessitats d’una societat que s’està transfor-
mant intensament. La nova Llei d’Arxius i Gestió 
Documental (o com es digui finalment) haurà 
de ser prou sòlida com perquè sigui d’obligada 
aplicació a totes les administracions catalanes i 
provoqui un retorn social clarivident derivat de 
les polítiques que permeti desenvolupar. El Pla 
s’ha d’elaborar en dos anys i en quatre hem de 
disposar d’una nova llei, aquests serien els ter-
minis òptims. Aquest és el calendari i és a les 
mans de la comissió promotora el repte per a 
complir-lo amb plenes garanties. El Pla serà una 
eina d’utilitat en la mesura que qui n’assumeix 
el lideratge sigui valent i obert de mires, sense 
voler imposar cotilles ni sotmetre’s a intrigues 
o disputes internes absurdes. Però també és 
evident que el pla serà una eina poderosa en la 
mesura que els professionals ens hi sentim in-
terpel·lats i l’aconseguim desbordar.

Aquesta editorial és una crida a la participació 
a tots els professionals del país. No tindrà cap 
sentit lamentar-nos durant tant de temps i ara, 
que disposem d’una oportunitat ben potent, ens 
deixem anar amb la falsa creença que la nostra 
opinió no serà ni escoltada ni té gens interès. Sí, 
la nostra opinió té un interès capital per poder 
sortir del nostre dia a dia i obrir-nos a planificar 

a l’engròs. Sí, la nostra experiència és una base 
sòlida per aportar coneixement expert i idees in-
novadores que superin el marc actual. Sí, el Pla 
és l’oportunitat per fer un pas endavant sòlid i 
poderós per a imaginar l’arxivística del futur, els 
valors que aquesta aportarà a la societat digital, i 
en la renovació i millora de la democràcia. Sí, el 
Pla és el camí per definir els nostres mercats la-
borals i els nostres millors productes perquè les 
indústries de l’experiència i de les noves tecno-
logies disposin de nosaltres com a professionals 
preparats i tot plegat ajuda a produir evolució 
positiva. I sí, el Pla és tot allò que no està escrit 
en aquestes línies (perquè l’l’AAC-GD  no ho sap 
tot ni té cap exclusiva) i que, de ben segur, ens 
ajudarà a tots plegats a créixer i millorar. El Pla ha 
de ser la catarsi que feia temps que sol·licitàvem 
i serà bo i eficient en la mesura que siguem capa-
ços, fins i tot, de desbordar-lo. Si això passa serà el 
millor indicador que tots i totes estem implicats.

El dia 11 de desembre, al Palau de la Genera-
litat, es va presentar el document La Cultura 
eina de transformació on es van presentar un 
total de 208 iniciatives que demostren l’impacte 
transversal de les polítiques culturals en tots els 
àmbits de la societat. Aquest document pretén 
recuperar un espai central per la Cultura en 
les polítiques públiques i vol reparar, en certa 
manera, la crisi de legitimitat que aquesta ha 
patit els darrers any i que ha estat verbalitzada 
per molts agents culturals. En paraules de la 
consellera Laura Borràs cal entendre la cultura 
“com un agent essencial per a les polítiques de 
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cohesió i inclusió, així com un motor de creació, 
d’ocupació i de dinamització econòmica. Con-
cebem les polítiques culturals des d’una òptica 
transversal, com un dels eixos bàsics del nostre 
preuat estat del benestar. Una aliada indispen-
sable de les polítiques socials d’un Govern que 
anhela avançar cap a una societat més lliure, 
democràtica, arrelada i solidària.” Moltes vega-
des hem qüestionat si els arxius d’aquest país 
podrien encaixar en una visió d’aquest estil lide-
rada des de l’àmbit de la Cultura. I molts profes-
sionals fa temps que la posen en dubte. Però sí 
que hi ha quelcom que ens pot agermanar a la 
voluntat política que s’impulsa actualment des 
del departament de Cultura de la Generalitat. I 
aquest quelcom és el del valor de la transversa-
litat. En qualsevol iniciativa que vulgui tenir una 
posició central i un impacte transversal hi tro-
baran als professionals de l’arxivística d’aquest 
país. Potser després d’anys de provar d’explicar 
què és la transversalitat, quines són les virtuts de 
la gestió documental en un control holístic de la 
informació d’una organització, i que l’accés a la 
informació és infinitament més transversal que 
qualsevol política encarada des de la mera po-
sada en valor del patrimoni documental, se’ns 

comença a fer cas i a entendre. No és un atzar, 
per tant, que a part de les 208 iniciatives que 
apareixen en aquest document, el consell execu-
tiu del Govern del mateix dia, adoptés sis acords 
d’impacte transversal de gran abast. D’aquests 
sis, dos tenen a veure clarament amb els arxius i 
la gestió documental.

En primer lloc s’acordà que fos el Govern qui 
impulsés el Pla d’Arxius i Gestió Documental 
de Catalunya. En aquest sentit, és remarcable el 
treball de sensibilització que l’AAC porta fent des 
de fa temps i en especial des del mes d’octubre 
d’aquest any perquè el Pla no sigui merament 
impulsat pel departament de Cultura sinó per 
una comissió promotora més àmplia i plural. 
Aquesta voluntat també fou expressada pel MH 
President Sr. Joaquim Torra, en la trobada que 
vam tenir el passat 23 d’octubre per comentar 
la importància d’aquest pla i de la necessària 
transversalitat del seu abast.Fou el propi presi-
dent qui ens va proposar de disposar el lideratge 
polític d’aquest pla en l’espai més central possi-
ble. El Pla es podria haver impulsat des de Presi-
dència si el Govern ho hagués decidit així. Però 
finalment serà des del departament de Cultura, 

això sí, amb la participació de responsables del 
departament de Polítiques Digitals i del mateix 
departament de Presidència. Si la voluntat polí-
tica del departament de Cultura és la de guanyar 
en transversalitat, no cal dir que ens hi trobarà a 
molts de nosaltres. Tanmateix, fa molts anys que 
acumulem experiència com per tenir reserves 
sobre l’efectivitat d’aquest posicionament. Però 
no perdrem l’ocasió de sumar-nos a la iniciativa i 
a qualsevol altra que posi els arxius en un espai, 
com hem dit, transversal.

En segon lloc es van acordar un seguit de me-
sures per a l’impuls de la gestió de documents i 
dades en el marc de l’administració digital de la 
Generalitat de Catalunya (ARESTA). No cal dir que 
no es pot liderar un Pla d’Arxius de país ni pen-
sar en dirigir el SAC, si no s’és capaç d’endreçar la 
casa ni la mateixa institució central de Catalunya. 
En aquest sentit, és també una molt bona notícia 
que aparegui com un acord de Govern, amb, per 
tant, la implicació de tots els departaments de la 
Generalitat, l’impuls de la gestió documental com 
a mecanisme estratègic i integral del capital infor-
macional que aquests produeixen.
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És bona notícia disposar de projectes transver-
sals com els enunciats després d’anys d’impro-
visació i supervivència. Ara només cal que el Go-
vern sigui prou resilient per donar continuïtat als 
acords i tot plegat no quedi en paper mullat. Cal 
dir que l’AAC-GD ha pres la decisió de promoure 
la participació i de donar suport a la iniciativa 
del Pla, i que farà tot el que estigui a les seves 
mans perquè totes les veus i opinions siguin es-
coltades. Tanmateix, aprofitem aquesta editorial 
per fer un seguit de demandes amb l’objectiu de 
potenciar més si es pot el Pla d’Arxius.

Demanem a la comissió promotora del Pla que 
destini tots els recursos necessaris tant  en l’àmbit 
econòmic  com de personal perquè el Pla no avanci 
lentament i sense un rumb decidit.

Demanem la màxima implicació de tots els res-
ponsables representats en la comissió promotora, 
siguin del departament que siguin, en la definició 
d’un Pla dinàmic, innovador i potent.

Demanem que les persones que han de coordi-
nar el pla des d’un punt de vista tècnic hi puguin 
dedicar plena dedicació i puguin estar alliberades 
durant la seva elaboració d’altres responsabilitats.

Demanem que les persones implicades en la 
coordinació del pla no tinguin la mirada curta ni 
vulguin simplement posicionar interessos pro-
pis o de les àrees a les quals representen.

Demanem que es destinin els recursos econò-
mics necessaris per fer front a les despeses que 
el foment de la participació necessitarà.

Demanem una plataforma digital adequada que 
permeti la màxima participació i la consulta de 
l’evolució de totes les fases del Pla, bo i atenent 
que la participació no es pot limitar simplement 
a sessions de reflexió presencials.

Demanem que no es perdi en cap moment la 
visió transversal del Pla i que no es contempli 
com una mera oportunitat per millorar el posi-

cionament de certes àrees responsables en ma-
tèria d’arxius i gestió documental. És un pla de 
Govern i, per tant, un pla de país.

L’AAC-GD estarà amatent a tot el desenvolupa-
ment del Pla i participarà en totes les iniciatives 
que s’impulsin per a fer-lo una eina de trans-
formació real i efectiva. Esperem que això sigui 
així i que el 2019 ens permeti començar a veure 
com, després d’anys i anys de misèries, la situa-
ció deficient del Sistema d’Arxius de Catalunya 
comença a revertir cap a espais objectius de 
millora. Perquè si hi ha una cosa que la profes-
sió ha copsat des de fa molt de temps és que el 
gran problema de la direcció del SAC no només 
ha estat de recursos econòmics i humans, sinó 
sobretot d’idees i de visió. Ara és el moment.

Desitgem finalment que tots plegats gaudiu d’unes 
molt bones festes de Nadal i que el 2019 sigui real-
ment profitós i ple d’expectatives realitzades.
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Editorial 153: 
Ens cal autoritat
Els arxius han entrat, en aquests 
primers mesos de l’any, a l’agenda 
parlamentària catalana, i des de 
l’AAC-GD s’ha vist la necessitat 
de fer-los visibles a les més altes 
autoritats del país, abordant 
amb elles la situació actual del 
Pla d’Arxius i Gestió Documental, 
la situació dels arxius al país i la 
necessitat d’una voluntat política de 
dotar-los d’una autoritat i d’un rang 
que avui no tenen.

El Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya 
avança. La primera part destinada a sessions 
obertes ha servit per fer memorial de greuges, 
balanç de divuit anys de la Llei d’Arxius, una 
extensa pluja d’idees i, també, per observar que 
això va de veres. Aquesta primera fase ha finalit-
zat a mitjans de març amb la participació, segons 
dades oficials, de més de 300 professionals de 
l’arxivística i la gestió documental. La sensació 
més estesa que ens arriba és que la participació 
ha estat activa i que s’han tocat tots els grans 
temes que preocupen a la professió, sense obli-
dar-ne cap i sense deixar d’afrontar els més polè-
mics. L’altra sensació que ens ha arribat és la de 
l’escepticisme: ¿tot plegat servirà d’alguna cosa? 
La nostra impressió és que serveix i servirà, no hi 
ha més volta de full. I ho diem bàsicament per-
què és una de les poques iniciatives que ha gau-
dit d’un consens ampli en els darrers anys pel 
que fa al món dels arxius i la gestió documental. 
I aquesta força, malgrat el legítim escepticisme, 
no la podem menystenir ni perdre. El Pla ha de 
ser motor de canvi i, de ben segur, les primeres 
conclusions que es publiquin ens ho faran palès. 
No tindria sentit organitzar aquesta mobilització 
per quedar-nos com estem. L’aposta pel Pla, de 
part de l’AAC-GD, ha estat sempre prioritària, tant 
pel què fa a la seva petició reiterada en els anys, 
com per, ara, a l’estímul a la participació. Seguim 
doncs, amatents.

Hi ha indicis de què tot plegat es mou. Potser 
un dels més evidents és que durant aquesta pri-
mera part de l’any els arxius han entrat a l’agen-
da parlamentària. Segurament estimulats pel 
desenvolupament del Pla, el passat 7 de març 
hem vist al parlament la presentació d’una in-
terpel·lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius 
de Catalunya per part del PSC. El debat suscitat 
pel diputat Rafel Bruguera i la consellera Laura 
Borràs ha estat molt interessant i s’han tocat un 
munt d’aspectes al voltant de la situació actual 
del SAC. Val la pena repassar amb detall tot el que 
s’hi diu. De fet, des del juliol del 2015 que no es 
parlava d’arxius i gestió documental, de manera 
global, al Parlament de Catalunya. Aquell mes tot 
just s’aprovà la modificació de la Llei d’Arxius i Ges-
tió Documental per adaptar-la a la legislació sobre 
transparència i accés a la informació. I ja aleshores 

es parlava de la necessitat d’una nova llei d’arxius! 
La resolució de tot plegat ha tingut lloc després de 
presentar-se una moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius de Cata-
lunya que s’ha debatut en el Ple del 21 de març, 
aquesta vegada amb la participació de tots els 
grups parlamentaris. Resseguiu les intervencions 
de tots els partits per veure quin posicionament 
tenen. El resultat ha estat l’aprovació amb àmplies 
majories de la Moció 65/XII sobre el Sistema d’Ar-
xius de Catalunya que determina un estat de la 
qüestió molt interessant sobre com es van fent pas-
sos per canviar el SAC per fer-lo més eficient i efec-
tiu, per dotar-lo de recursos humans i econòmics, i 
en darrera instància, per prestigiar-lo. Aquest darrer 
punt, que no només es resol amb diners sinó amb 
valentia política, és el més urgent de resoldre.

29 de març de 2019
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Entre els acords establerts a la Moció 65/XII 
voldríem destacar quelcom que la, ara ja, excon-
sellera Borràs va manifestar reiteradament a les 
seves intervencions. Ens referim a la proposta 
de dotar el SAC d’una estructura orgànica que 
encapçali les polítiques de gestió documental 
de la Generalitat i els doni més visibilitat, en 
dues fases: una primera reforma de l’estructura 
administrativa del Departament de Cultura, a 
curt termini, per a dotar-la d’una unitat i d’una 
direcció específica sobre polítiques d’arxius i 
gestió documental;  i, en segon lloc, estudiar, 
en el marc del Pla d’Arxius i Gestió Documental, 
a més llarg termini, l’encaix orgànic de les dites 
polítiques des d’una perspectiva  transversal i in-
terdepartamental, que pugui garantir la gestió 
única del sistema documental de la Generalitat, 
desplegar polítiques al territori amb la resta 
d’administracions i agents, i afrontar els nous 
reptes de la legislació sobre transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.

No ens sembla un acord menor i sembla voler 
donar resposta a la necessitat de rang, càrrec i 
autoritat que hem sol·licitat des de fa temps. 
La proposta de l’AAC-GD sempre ha estat la de 
crear una Direcció General d’Arxius i Gestió Do-
cumental, però no ens hem tancat mai a opinar 
o valorar altres possibilitats. De fet, els debats 
del Pla d’Arxius estan plantejant algunes idees 
alternatives tant o més interessants. La pregunta 
és, en el curt termini, quina serà la solució que el 
Departament de Cultura adoptarà. ¿Es recuperarà 
la figura del subdirector/a general d’arxius i ges-
tió documental? Ens agradaria que, atenint-nos 
a l’esperit de la moció acceptada, i a la petició de 
reorganització, sostinguda en el temps per l’AAC-
GD  i per tota la professió, es prengués una decisió 
que fos el resultat d’una bona planificació i que 
fos consensuada amb els òrgans consultius del 
SAC. I no cal dir que el canvi organitzatiu suposi la 
capacitació d’aquesta nova estructura per fer front 
a tots els reptes que té l’arxivística d’aquest país 
amb una dotació de recursos necessaris, que ara 
mateix són insuficients.

El protagonisme dels arxius al Parlament no aca-
ba així. El passat 13 de març l’AAC-GD es va poder 
entrevistar amb el president del Parlament, MH 
Roger Torrent. Aquestes reunions d’alt nivell ins-
titucional ja les vam iniciar amb el MH Joaquim 
Torra, president de la Generalitat, el 23 d’octubre 
de l’any passat. Fer visibles els arxius a les més 
altes autoritats del país és importantíssim com a 
contrafort al desenvolupament dinàmic del Pla 
d’Arxius. La conversa mantinguda va abordar la 
situació actual del Pla, la situació dels arxius al 
país, la necessitat d’una voluntat política decidi-
da i, com ja hem dit, la de dotar als arxius d’una 
autoritat i d’un rang que a dia d’avui no tenen. 
Aquesta autoritat, caldria vertebrar-la en una po-
sició transversal, ho hem dit més d’una vegada 
i ho diu la moció aprovada. I potser caldria situ-
ar-la en un organigrama diferent i novedós, qui 
saps si fins i tot depenent del Parlament. D’això 
en vam parlar amb el president Torrent, que va 
escoltar i contrastar amb idees i propostes du-
rant la reunió.
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Editorial 154: 
Dissenyar els Arxius de  
Catalunya del segle XXI
Com han de ser els arxius del segle 
XXI? Aquesta és la interpel·lació 
que ens fa l’ICA aquest any 2019. 
La funció arxivística té una vocació 
clarament orientada al futur i 
dissenyar com ha de ser el futur dels 
nostres arxius és cosa de tots i totes: 
professionals, Govern i ciutadania 
hauran de ser-ne corresponsables.

Aquesta setmana celebrem la Setmana Inter-
nacional dels Arxius. Es tracta d’una celebració 
d’abast mundial, que d’ençà de la seva creació el 
2008, està prenent molta volada i interpel·la als 
arxius i als serveis de gestió documental perquè 
ofereixin i mostrin totes les seves activitats i pro-
ductes. És una setmana de visibilitat i és una set-
mana de reivindicació. El lema del Consell Inter-
nacional d’Arxius per enguany és Designing the 
Archives in the 21st Century, que, a la vegada, és 
el lema del seu proper congrés que es celebrarà 
el mes d’octubre a Adelaide (Austràlia). Es tracta 
tot plegat d’una declaració d’intencions: no po-
sem el focus només en el passat, sinó que prepa-
rem i dissenyem com ha de ser el futur. La funció 
arxivística té una vocació clarament orientada al 
futur, als qui vindran i als què reutilitzaran tota 
aquella informació que estem gestionant i pre-
servant avui en dia. No és una tasca menor. L’ICA 
ens interpel·la per dissenyar com hauran de ser 
els arxius en els pròxims anys. Ha arribat l’hora, 
se’ns transmet, de projectar i de planificar. Ha 
arribat l’hora, també, d’imaginar i fer un pas en-
davant que millori substancialment les nostres 
prestacions actuals i futures. Ha arribat l’hora, 
també, d’arriscar.

Aquesta voluntat d’evolució positiva i de canvi 
modernitzador l’hem pogut observar durant les 

ponències i els debats del 17 Congrés d’Arxivíst-

ca i Gestió Documental de Catalunya. Repasseu, 
si encara no ho heu fet, les seves principals con-
clusions. Però també l’estem vivint intensament 
amb la redacció del Pla d’Arxius i Gestió Docu-
mental de Catalunya, un pla de Govern, que està 
projectant el Sistema d’Arxius de Catalunya dels 
pròxims vint anys. El Pla d’Arxius està dissenyant 
els arxius del segle XXI a Catalunya. Els profes-
sionals no han cedit en la seva ambició i, per la 
via de la participació activa, estan dibuixant un 
propi Govern comenci a interioritzar com perto-
ca. Cada decisió que el Govern prengui a partir 
d’ara haurà de ser coherent amb el nou marc 
de governança i de noves funcions que s’està 
dibuixant en el Pla. Perquè és el camí a seguir i 
perquè ens ha costat molts anys de poder iniciar 

amb plenitud, tal com ho estem fent ara.

Dins aquest marc, voldríem recordar la darrera 
editorial on ens vam fer ressò dels debats que 
van tenir lloc al Parlament de Catalunya al vol-
tant del Sistema d’Arxius de Catalunya. Un dels 
temes que es va tractar va ser el d’una propera 
reestructuració del Departament de Cultura que 
tindria efectes en la capçalera del SAC. A princi-
pis d’abril ens preguntàvem si la solució organit-
zativa que preparava el Departament de Cultura 
permetria recuperar la figura del subdirector/a 
d’arxius i gestió documental, si la solució seria 
fruit d’una bona planificació i si seria consensua-
da amb els òrgans consultius del SAC. En aquest 
sentit, fa unes setmanes que s’ha sabut, malgrat 
que a partir de documentació en esborrany i de 
caràcter intern (que per tant, encara és revisable 

9 de juny de 2019

XVII Congrés d’Arxivística de Catalunya
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i modificable), quina serà la natura de la propos-
ta de reestructuració de la capçalera del SAC i, 
malauradament, no sembla del tot satisfactòria 
o, almenys, del tot coherent amb què s’està 
parlant al Pla. Hi ha elements positius, de redis-
tribució de funcions, que s’orienten a ser més 
sostenibles i eficaços. I això és sempre d’agrair, 
perquè es reconeix que no podíem seguir com 
estàvem fins ara. Però n’hi ha d’altres que, a la 
llum de la protesta que ens arriba de no pocs 
arxivers, no ho són tant. Hi ha dues principals 
afectacions: l’una, davant la possible eliminació 
de la figura del subdirector/a; l’altra, davant la 
possible reubicació orgànica de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals en un espai aparentment de menor 
visibilitat.

Insistim que la informació que arriba està només 
en esborranys, però sabem que, de moment, se-
gueix el seu curs. L’AAC-GD  General de Patrimo-

ni Cultural com a Presidència, els dos principals 
interlocutors que tenim en relació al desenvolu-
pament del Pla. La nostra principal reflexió és 
que no podem desvincular la proposta de re-
estructuració de la capçalera del SAC d’allò que 
el Pla d’Arxius comença a dir. I que cal mesurar 
molt bé certs moviments, encara que s’observin 
com a simples passos previs a la gran reestructu-
ració que ha de derivar del Pla. Com hem dit al 
principi, la Setmana Internacional dels Arxius és 
també una setmana de reivindicació. I com hem 
fet des de l’AAC cada any, ho aprofitem per mirar 
de fer visibles les preocupacions del sector i per 
ser propositius a l’hora de prendre les decisions 
més acurades. Demanem una darrera reflexió al 
Govern de la Generalitat en aquest sentit a fi i 
efecte que la confiança amb el Pla no se’n vegi 
afectada. Perquè, com hem dit, ja no podem 
desvincular les decisions en matèria d’arxius i 
governança d’allò que molts arxivers ja han dit. 

Desvincular-ho, pot implicar que els arxivers 
deixin de participar. I això no és gens desitjable 
si volem un Pla complet, madur i fruit d’un fort 
consens. La confiança i la coherència són valors a 
promoure davant del Pla, que entenem com un 
bé superior a protegir.

Els professionals dels arxius catalans han desta-
cat sempre pel seu activisme i per la seva capa-
citat innovadora. Aquests també són béns supe-
riors a promoure i protegir. Per aquest motiu des 
de l’AAC-GD esperem que la Setmana Internaci-
onal dels Arxius s’estigui vivint intensament a 
Catalunya gràcies a les iniciatives que proposen 
tots els nostres professionals i que la funció 
d’arxiu es faci més visible que mai a la nostra so-
cietat. Dissenyar els arxius del segle xxi és cosa 
de tots, Govern, professionals i ciutadans, i tots 
plegats n’hem de ser corresponsables.

El Molt Honorable President de la Generalitat, Joaquim Torra, clausurant en XVII Congrés d’Arxivística de Catalunya.
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El Pla d’Arxius i Gestió Documental 
de Catalunya va endavant. Ara que 
s’apropen els mesos decisius per a la 
seva aprovació, del Pla en parlarem 
molt més sovint, el tornem a posar 
sobre la taula i en reclamarem la seva 
aprovació valenta.

D’ençà que el dia 13 de març ens van confinar 
com a mesura preventiva pel contagi de la CO-
VID19, sembla que hagi passat una eternitat. 
Tots estem vivint aquesta experiència amb molta 
incertesa personal i professional. Ens manquen 
referents vitals per comprendre la dimensió 
d’una acció protectora de la salut tan radical. 
Però molts sabeu, i ho heu vist als vostres arxius, 
que d’epidèmies, pandèmies, mortaldats i “mor-
bos” n’hi ha hagut sempre. Posar en context què 
està succeint és també feina nostra a partir d’ara 
mateix, a fi i efecte de documentar un procés que 
en el futur haurà de ser recordat per a evitar-ne 
la repetició d’errors i preveure amb més solidesa 
els rebrots d’aquest contagi i dels nous que vin-
dran. Ens ho acaba de demanar la CNAATD i ens 
ho demana també l’ICA. Així doncs, el nostre 
primer record és per tots aquells qui hàgiu vis-
cut personalment la duresa de la malaltia, sigui 
individualment, sigui en els vostres familiars o 
amics. Cal que ens fem forts en la solidaritat i la 
col·laboració, i així poder seguir construint entre 
tots una societat millor.

Com no podia ser d’altra manera les conseqüèn-
cies d’una aturada de l’activitat laboral també 
ha afectat al sector professional de l’arxivística 
i la gestió documental. I no cal dir que la crisi 
que s’inicia serà tant o més contundent que la 
que ja hem viscut els darrers deu anys. Una crisi, 
l’anomenada de la “Gran Recessió”, que no ha 
deixat de marxar mai i a la qual ara s’hi incor-
pora la crisi del “Gran Confinament”. Aquesta 
situació malauradament no ens pot atemorir i 
menys en un col·lectiu professional tradicional-
ment resilient com el nostre. El que sí que ens 
ha de preocupar és que al voltant de l’arxivísti-
ca i la gestió documental s’instal·li el fals debat 
de l’estancament. I quan parlem d’estancament 
ens referim a la tendència política que plante-
ja que davant les incerteses que provoquen les 
crisis, la impossibilitat de millorar a curt termini 
només ens permet “mantenir les estructures 
existents”. És un fals debat perquè, a la pràctica 
(i tenim l’experiència de la darrera crisi), l’es-
tancament provoca una lenta però progressiva 
destrucció de les estructures existents. Es tracta 
d’un afebliment volgut, perquè l’única opció 
que tinguem a partir d’aleshores sigui això que 
ara s’anomena “la Reconstrucció”. Per tant, ente-
nem les mesures d’estancament com a mesures 
ideològiques que convé combatre. N’hem après 
prou aquests darrers anys per a entendre que 
un nou afebliment en les polítiques d’arxius i 
gestió documental a Catalunya, provocades per 
aquesta crisi sanitària, no podrà ser suportat. No 
podem acceptar que, a partir d’ara, el relat del 

“rescat” s’apliqui a un sector que fa molts anys 
que demana mesures estructurals profundes 
que no van lligades purament i exclusivament a 
la inversió i als recursos humans, sinó a les ide-
es. I si les idees que han predominat els darrers 
anys són les de l’estancament, difícilment po-
drem promoure les idees del canvi. Estancar-se 
vol dir entrar en una zona de confort que implica 
deixar les coses tal com estan, fins que arribi una 
època més expansiva, i continuar fent les coses 
com fins ara. Canviar, per altra banda, vol dir que 
les idees ens permetin fer les coses de manera 
diferent, perquè la professió progressi, sí, però 
sobre tot perquè la utilitat social de l’arxivística 
i la gestió documental progressi. En el debat 
sobre l’essencialitat, ha de predominar el retorn 
social de la nostra feina. I aquest retorn social no 
es pot limitar al mer gaudi, a la contemplació o 
la preservació de les essències d’algunes identi-
tats, sinó a la participació, a la cocreació, a la col-
laboració, a l’intercanvi, a l’evolució positiva en 
l’àmbit econòmic, a la construcció de societats 
més democràtiques. El canvi prové de l’arxivís-
tica social, entesa com una expansió progressiva 
orientada als ciutadans.

S’inicia doncs, una etapa de reflexió sobre cer-
tes coses que potser haurem de fer diferents a 
partir d’ara per tal d’evitar l’estancament. Un 
estancament que, com apuntem, ens porta a 
la irrellevància. Sumar-nos professionalment al 
relat d’una “Nova Normalitat” no és, entenem, el 
camí a seguir ara per ara. Bàsicament perquè fa 

Editorial 158: 
És l’hora de reaccionar.  
És l’hora del Pla d’Arxius  
i Gestió Documental de Catalunya
6 de maig de 2020
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massa anys que vivim en una situació anòmala, 
anormal, entre dos territoris que sembla que no 
puguin ser mai entesos com a un de sol: el de 
la cultura i el patrimoni, i el de l’administració 
digital i el govern de les dades. És tendenciós i 
volgut veure’ns separats i dividits. Es vol posar 
carregar a les espatlles dels professionals la 
manca de formació específica pels nous reptes 
o la manca de preparació per a ser competitius 
en el món digital, quan el que realment cal és 
disposar de totes les especialitats, ampliar plan-
tilles i poder donar resposta a tot el cicle de vida 
amb fortalesa, no com ara. Fins i tot és habitual 
carregar als professionals el jou de la poca capa-
citat comunicativa i de l’excés de vocabulari tèc-
nic. No creiem que vagi per aquí la cosa. Creiem 
que atribuir la responsabilitat de les mancances 
i els defectes en els professionals és la tàctica 
dels dirigents, les administracions i els governs 
incomplidors en el desenvolupament de políti-
ques d’arxiu i gestió documental com pertoca. 
Incomplir la llei no es pot emmascarar donant 
les culpes als treballadors. Aquesta manera de 
fer no és ni pròpia ni exclusiva del nostre sector 
professional sinó que s’aplica a la gran majoria 
d’àmbits. També és ideològic el conegut para-
digma de “la inutilitat” de certes tasques profes-
sionals, per amagar els incompliments governa-
mentals. Com hem dit fa uns moments, ara el 
debat es troba en la separació de sectors essen-
cials i no essencials. La trampa està a fer creure 
que els essencials són realment importants, a fer 
creure  malament i no se’ls compensi com perto-
ca. Per tant, també el debat de l’essencialitat és 
especialment polèmic. 

Aquestes reflexions venen a to atès que a di-
ferència de la crisi anterior, afrontem aquesta 
amb un projecte de país sobre la taula que és 
una gran oportunitat. Aquest projecte és el Pla 
d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya que, 
a 2020, afronta la seva etapa decisiva. Potser 
ha estat bo fins i tot haver  d’afrontar una pro-
va d’estrès tan brutal i radical com la de la crisi 
sanitària de la COVID-19, per observar que el 
Pla no podrà presentar-se sense haver tingut 
en compte l’aprenentatge d’aquestes setmanes. 

I que no podrem presentar un Pla dimensionat 
a la baixa expressament per no poder afron-
tar amb “realisme” les necessitats del sector. 
Compte amb aquest engany. No és només el 
sector que demana planificació, sinó que és el 
mateix Govern que s’ha de preguntar com vol 
complir amb plenitud la legislació en matè-
ria d’arxius i gestió documental. L’AAC-GD ha 
assumit la responsabilitat d’impulsar aquesta 
reflexió, de promoure-la, d’exigir-la fins i tot. 
Però ara és el Govern qui s’ha de preguntar si 
amb el model de governança actual pot afrontar 
els requeriments legislatius. Una legislació, la 
d’arxius i gestió documental, que és del 2001, 
convé recordar-ho. Però a la qual cal afegir la de 
transparència i accés a la informació, la de digi-
talització de l’administració, entre d’altres que 
han sobrepassat el marc mental i l’abast de la 
mateixa legislació del 2001. Durant l’any i mig 
d’elaboració del Pla hem demanat participació 
al sector professional i aquest ha respost amb 
més de 300 persones de molts diferents àmbits 
opinant i aportant idees. Les actes de les taules 
territorials i de les taules d’experts són curulles 
d’idees innovadores que poden permetre fer un 
tomb important a les polítiques d’arxius i de ges-
tió documental dels pròxims anys. El Pla no pot 
ser concebut com un document, sinó com una 
decisió. I en època de decisions difícils, caldrà 
afrontar la dificultat d’assumir coses que fins ara 
no s’han aplicat en el món dels arxius i la gestió 
documental. Coses com un model de governan-
ça nou per a la capçalera del Sistema d’Arxius 
de Catalunya, com una solució sòlida pel pro-
blema de l’adscripció que ens permeti afrontar 
la transversalitat i la influència de la gestió do-
cumental, com l’atorgament d’un rang a l’alçada 
dels requeriments que la professió demana des 
de fa anys, com l’elaboració d’una nova llei d’ar-
xius i gestió documental, com la definició d’una 
planificació a mitjà i llarg termini en matèria de 
preservació digital, com la transformació digital 
dels arxius públics catalans i el debat sobre una 
nova presencialitat, i podríem seguir. Tot plegat 
per a continuar construint tots junts un marc 
operatiu que resolgui els quatre grans reptes 
pels propers temps:  la provisió d’accés perma-

nent a una informació autèntica i de qualitat; la 
construcció d’una memòria plural i diversa de la 
qual els arxius en siguin centres de referència; 
la participació en la continuïtat operativa dels 
sistemes d’informació de les organitzacions; i la 
posada en valor del patrimoni documental com 
a font de coneixement de context per a les socie-
tats presents i futures.

El Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya 
va endavant. Així se’ns va transmetre a la reunió 
que la consellera de Cultura va organitzar amb 
els diferents sectors vinculats a l’àmbit del patri-
moni el passat 2 d’abril. Així se’ns va transme-
tre a la reunió monogràfica, precisament sobre 
el Pla d’Arxius, el dia 3 d’abril amb la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, on, a més, es va 
pactar un calendari de presentació, noves reu-
nions i finalització dels diferents documents a 
aprovar. I així ho va transmetre novament la con-
sellera de Cultura a la seva compareixença par-
lamentària del 28 d’abril per parlar de l’impacte 
de la crisi sanitària en l’àmbit de la Cultura i per 
presentar les diferents mesures per a reactivar 
amb urgència tots els sectors vinculats. El com-
promís, per tant, existeix i el temor que l’AAC-GD  
va manifestar a principis d’abril sobre que el Pla 
decaigués (recordem que és un Pla de Govern) 
de moment s’ha esvaït. Ara que s’apropen els 
mesos decisius per a la seva aprovació, del Pla 
en parlarem molt més sovint, el tornem a posar 
sobre la taula i en reclamarem la seva aprovació 
valenta. Reaccionar és vital per al sector de l’arxi-
vística i la gestió documental. L’estancament no 
el tornarem a tolerar més. Els canvis, necessaris, 
són una oportunitat en època de conjuntures crí-
tiques. La que vivim ho és, sens dubte.
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Per què la gestió  
documental encaixa en  

un sistema basat en ISO?
19 abril, 2018

 Francesc Giménez Martín, 
Tècnic gestió documental i arxiu . Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La gestió documental és 
un actiu essencial que dóna 
suport a la missió d’una empresa 
o d’un organisme públic. ISO 
és un organisme enfocat a 
l’estandardització. L’encaix 
d’aquestes dues visions és possible. 
Veiem-ho.

Objectiu
L’objectiu d’aquest article és desviar-me d’un 
discurs merament arxivístic per parlar d’una 
normativa essencialment organitzativa. És per 
això que em centraré en justificar perquè un 
organisme internacional com ISO incorpora nor-
matives clarament destinades a la gestió de la 
informació.

Però què és ISO?
Segons la seva pròpia definició l’Organització 
Internacional de Normalització és una fede-
ració mundial d’organismes de normalització 
nacionals. És a dir, una organització encarada a 
estandarditzar sistemes de funcionament i de 
gestió en la qual hi participen tots aquells que 
en siguin membres aportant el seu coneixement 

a partir dels comitès tècnics de treball (ISO/TC). 
Hem de veure-hi doncs, una gran xarxa mundi-
al de treball conjunt per a actuar tothom de la 
mateixa manera, i fer-ho sota criteris màxims de 
qualitat validats pels mateixos membres.

I per què ISO aposta per normatives 
de gestió documental?
Si, dic normatives, perquè hi ha un bon grapat 
de normes vinculades a la gestió documental, 
ja des de fa anys, essent la més destacada la ja 
vella ISO 15489:2001 sobre gestió de docu-
ments. És a dir, 10 anys abans de la norma ISO 
30301:2011, que permet, ara sí la certificació 
d’un sistema de gestió documental. Fins a la 
publicació de les ISO 30300, aquesta normativa 
ha estat la referència clau per l’establiment de 
requeriments per a sistemes de gestió docu-
mental i un manual on identificar internacio-
nalment, per primer cop, els processos de gestió 
documental com a part d’un negoci específic 
dins d’una organització. De fet, aquesta norma 
és de les més venudes de les normes ISO, usada 
en més de 50 països i traduïda a 22 idiomes. Així 
doncs, el que els fets deixen clar és que calia una 
norma de gestió documental, enfocada com un 

sistema de processos destinats a la millora con-
tinua, com un sistema de gestió alineat amb la 
línia estratègica de la organització, centrat a la 
millora de presa de decisions i a la gestió dels re-
cursos de l’empresa. És a dir, en plena sincronia 
amb la definició dels anomenats Management 
System Standard (MSS). I és que l’essència de la 
gestió documental està en afavorir l’eficiència, la 
rendició de comptes, la gestió de riscos i la con-
tinuïtat del negoci. Estem parlant de conceptes 
purament empresarials, per tant, que en aquests 
entorns s’entenen i es valoren com a actius es-
sencials de la missió de l’empresa. I és que hem 
de fer evident a l’alta direcció allò que des dels 
tècnics en gestió documental sabem: la creació 
i la gestió de documents són una part integral 
de les activitats, els processos i els sistemes de 
les organitzacions. Per tant, integrant política i 
objectius de gestió documental en els requisits 
de l’organització aquesta s’assegura la creació, 
gestió i accessibilitat a tothom qui la necessiti i 
tant de temps com sigui necessari, d’informació 
fiable i autoritzada que evidencia les activitats 
de I’organització. És a dir, s’assegura un funcio-
nament sistemàtic i verificable de control, objec-
tiu bàsic de totes les normatives ISO.
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Els sistemes que volem
2 maig, 2018

Marta Munuera Bermejo, 
Arxivera de l’Arxiu Municipal de Terrassa

Tenim garanties que els sistemes 
d’informació actuals estan produint 
dades i documents als quals 
accedirem en el futur quan els 
necessitem?
L’altre dia llegia un plec de clàusules adminis-
tratives i de prescripcions tècniques per a l’ad-
quisició d’una aplicació per a la gestió d’uns 
processos. No sé si esteu revisant tots els plecs 
que es redacten per a l’adquisició de sistemes 
d’informació o sistemes de negoci a les admi-
nistracions públiques però els requeriments 
tant funcionals com tècnics en relació amb la 
gestió documental són dispars, si n’hi ha. I és 
bàsic definir-ho bé abans de la posada en marxa 
de qualsevol sistema que gestioni informació 
i documents perquè si no després estem ve-
nuts. D’això en som conscients des de fa molt 
de temps. És per això que van aparèixer inicia-
tives com l’ISO 16175 Principis i requeriments 
funcionals per a documents en entorns d’oficina 
digital que va publicar l’Associació d’Arxivers en 
la col·lecció Textos que ve de tot el treball dels 
australians en incidir en els sistemes de creació. 
Només cal que consulteu la pàgina web dels 
Arxius Nacionals d’Austràlia1 per veure la seva 
tasca en relació amb el control i identificació 
dels sistemes ja sigui amb una “checklist” per 
conèixer el grau de compliment dels requeri-
ments funcionals dels sistemes o tota la seva 
estratègia de continuïtat digital. Perquè al final 
el que tots busquem és això, la continuïtat digi-

tal, la capacitat de mantenir en ús la informació 
per a les necessitats de l’organització, el que diu 
la Llei 39/2015 de “garantir [….] la seva consul-
ta independentment del temps transcorregut 
des que es va emetre”. Però com aconseguir 
aquesta continuïtat digital en el nostre entorn 
que tant anglesos com australians promouen 
si no tenim estratègies i polítiques estables en 
aquest sentit i no s’incideix en les funcionali-
tats i requeriments dels sistemes d’informació? 
Cap problema, l’arxiu electrònic únic ho soluci-
ona perquè com comentàvem la Llei 39/2015 
obliga a garantir l’autenticitat, la integritat i la 
conservació dels documents independentment 
del temps transcorregut. Però si ens parem a 
pensar, el que ens proposa és una visió limita-
da a “un arxiu electrònic únic dels documents 
electrònics que corresponguin a procediments 
finalitzats”. No tenim gaire garantia que en anys 
propers conservem tota la informació i les dades 
que l’organització necessitaria. Recordeu tots els 
llibres de registre, fitxes o censos que guardem 
als arxius i aporten tantes dades de la gestió de 
les organitzacions i ens ajuden a conèixer com 
eren? Ara tota aquesta informació ja no es recull 
ni es formalitza en documents ni s’entén per les 
organitzacions com a part dels “procediments 
tancats” que s’han de conservar a l’arxiu electrò-
nic de l’article 17. Estem parlant d’aplicacions de 
gestió de recursos humans, de l’espai públic, del 
padró, de la comptabilitat,…Moltes vegades es 
demana a l’Arxiu la seva opinió i que revisi els 
plecs per a l’adquisició de programari o el seu 

desenvolupament quan es tracta de tramitadors 
que generaran expedients i, per tant, docu-
ments però no ens pregunten res quan es tracta 
d’adquirir o implantar altres sistemes de l’orga-
nització. “Si no hi ha documents, no cal avisar a 
l’Arxiu ni fer la integració amb el sistema de ges-
tió documental” es pensa.  I tenim un problema 
quan l’organització és gran, llavors el problema 
es multiplica.

Potser no ens hem de preocupar de totes aques-
tes bases de dades i sistemes d’informació però 
estar clar que amb el pas del temps acaben 
essent un problema tant pels responsables de 
tecnologia com per als serveis que en fan ús. 
Tots hem patit els canvis tecnològics inevita-
bles o el canvi d’estratègia tecnològica global 
de l’organització i com això afecta en la pèrdua 
d’informació quan s’intenten canviar alguns 
sistemes i no pots migrar-ho en condicions. I 
si aconsegueixes migrar part de la informació 
al nou sistema, perquè necessites part de la 
informació per a la continuïtat del negoci, la 
qualitat de les dades és dolenta. És llavors quan 
t’adones de l’important que hagués estat esta-
blir unes funcionalitats i requeriments en l’inici 
d’aquell sistema per a recollir les metadades 
que necessitaves, per normalitzar el contingut, 
per a produir dades fiables i reutilitzables, per 
a generar dades en formats que poguessin ser 
exportats i importants entre sistemes,…Tot allò 
que ara voldries demanar-li al nou sistema i que 
com dèiem a l’inici és tan important: uns re-



17

queriments en gestió documental. Però no pen-
sem que amb l‘afegitó “i que compleixi amb la 
política de gestió documental i amb les Normes 
d’Interoperabilitat i Seguretat” ens garanteix 
que el sistema que implantem ho compleixi. 
No siguem ingenus. La intenció que els desen-
volupadors de software tinguin en compte tots 
aquests requeriments, entenguin que es vol dir 
això i ho tinguin en compte quan desenvolupen 
les seves solucions està lluny de ser una realitat. 
Estem realment segurs que som prou específics 
i clars en com s’introdueixen aquests requeri-
ments als plecs o ens quedem en un àmbit 
massa teòric sense concretar perquè s’executi? 

Pensem que posant que si l’empresa que ens 
dóna un servei externalitzat en la gestió de la 
informació tanca, ens han de garantir el retorn 
de la informació en un format obert i el codi font 
de l’aplicatiu podrem recuperar la informació i 
gestionar-la nosaltres sense problemes? Aparei-
xen massa dubtes en el manteniment i ús de la 
informació en els sistemes que ara funcionen a 
les organitzacions. Ja ens hem trobat amb molts 
casos de no poder garantir l’accés ni la preserva-
ció de les dades. Però hem après dels errors? Les 
coses s’estan fent d’una altra manera? Potser la 
resposta la trobarem revisant els plecs de les ad-
ministracions públiques per adquirir i implantar 

sistemes d’informació dels últims anys i en les 
polítiques i estratègies de continuïtat digital 
que tenen… si és que existeixen… Ah si, l’arxiu 
electrònic únic… Per què això no em dóna la 
confiança necessària?

1.http://www.naa.gov.au/information-manage-
ment/digital-transition-and-digital-continuity/in-
formation-is-interoperable/assessing/index.aspx )

Autora: Marta Munuera

http://www.naa.gov.au/information-management/digital-transition-and-digital-continuity/information-is-interoperable/assessing/index.aspx
http://www.naa.gov.au/information-management/digital-transition-and-digital-continuity/information-is-interoperable/assessing/index.aspx
http://www.naa.gov.au/information-management/digital-transition-and-digital-continuity/information-is-interoperable/assessing/index.aspx
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Quadre de Classificació  
de la documentació municipal  

i dels consells comarcals
23 maig, 2018

Grup de Treball d’elaboració del model de Quadre  
de Classificació de la documentació municipal

El model de quadre de classificació 
d’ajuntaments i consells comarcals: 
una proposta col·laborativa.
El projecte de model de quadre de classificació 
de la documentació municipal sorgeix a final de 
l’any 2013, motivat per la perspectiva de la im-
plantació de la gestió de documents en el marc 
de l’administració electrònica, bàsicament les 
exigències derivades de les Normes Tècniques 
d’Interoperabilitat, i pels requeriments explícits 
que fa d’aquest instrument la legislació de trans-
parència a Catalunya. En aquests elements, que 
podríem qualificar de motors, s’afegeix que tant 
la Xarxa d’Arxius Comarcals com la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona coinci-
deixen en la necessitat de revisar i actualitzar el 
quadre de classificació de l’any 1989 que, a força 
d’adaptacions per part dels diversos arxius havia 
anat deixant de ser una referència comuna. Així 
mateix, el Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, en la seva tasca d’oferir serveis  elec-
trònics a les administracions públiques, li era 
necessari un model de quadre que pogués im-
plementar al servei e-Set i també oferir-lo en els 
portals de transparència pels ajuntaments que 
usen aquest servei. Finalment, i de forma indivi-
dualitzada, en converses amb arxivers i arxiveres 
dels ajuntaments s’havia detectat la demanada 
de revisar el quadre de l’any 1989.

Els treballs s’inicien l’any 2014 amb 20 mem-
bres de les diverses administracions catalanes 
i dels diversos territoris i es desenvolupa fins a 
l’any 2015. El model es posà a consulta pública 
l’any 2016 i també es constituí un grup perma-
nent que és qui fa el manteniment del quadre 
de classificació i resol les consultes que arriben 
dels diversos arxius.

A continuació destaquem alguns dels elements 
que ens semblen més rellevants del projecte 
així com de les possibles línies de futur.

Tot el projecte ha tingut un marcat caràcter coo-
peratiu entre institucions el que ha fet que, fins 
a l’actualitat, hagi tingut una baixa formalització 
normativa. Aquesta realitat tant pot ser interpre-
tada com un avantatge com un desavantatge. En 
tot cas des de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural s’ha tingut present la funció de coordi-
nació i suport tècnic a les tasques del grup però 
s’ha considerat que no es volia imposar un Qua-
dre de classificació als arxius del Sistema d’Ar-
xius de Catalunya (SAC); per això sempre s’ha 
presentat com un model de lliure adhesió. Ara 
bé es posa en relleu que el compromís tècnic de 
la DGPC de mantenir el QC, facilitar el seu accés i 
vincular-lo amb altres instruments tècnics (espe-
cialment les taules d’Accés i Avaluació Documen-
tal) pot representar un estàndard d’ús comú. En 
aquest sentit, i per tal que el compromís de la 

DGPC sigui evident, s’ha aprovat una Resolució 
del DGPC que aprova el model de quadre de 
classificació.

El quadre de classificació és un instrument que 
ha de ser útil en diversos escenaris, com per 
exemple a l’hora d’interoperar, a l’hora d’im-
plementar polítiques de gestió documental, a 
l’hora d’organitzar repositoris o informació als 
portals de transparència. Aquesta premissa és la 
que ens ha dut separar l’estructura funcional del 
quadre de les sèries documentals, les quals es 
presenten individualitzades. Aquesta decisió es 
va prendre perquè pensem que és una estruc-
tura que ha de permetre la seva implementació 
en diversos entorns tecnològics i facilita la cor-
relació entre sèrie documental i procediments 
administratius així com executar les polítiques 
de gestió documental. Finalment, també és un 
instrument que permet integrar la gestió de la 
documentació històrica i l’actual.

Governança del quadre de classificació. Actual-
ment un grup de treball compost per arxiveres 
i arxivers de 5 institucions es reuneixen men-
sualment i resolen les qüestions, propostes i 
dubtes que fan arribar els diversos responsables 
d’arxius municipals. Moltes de les propostes 
que es reben permeten ampliar les entrades del 
quadre o millorar-les. La DGPC exerceix la secre-
taria i és qui s’encarrega del dia a dia. Cal tenir 
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present que a hores d’ara l’adhesió de 41 arxius 
municipals, la Xarxa d’Arxius Comarcals de la 
Generalitat, la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona, els municipis adherits 
al programa ACTIO de la Diputació de Tarrago-
na i els municipis adherits al projecte e-Set del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
conformen un col·lectiu de més de quatre-cen-
tes  entitats locals a les quals se’ls ha de donar 
resposta a les seves necessitats d’informació en 
aquesta matèria i un servei eficaç.

Extensió i difusió del QC. A hores d’ara s’està 
treballant a estendre el quadre de classificació 
als consells comarcals. Essencialment serà un 
quadre de classificació i la codificació serà igual 
quan les entrades del quadre o del catàleg coin-
cideixin per ajuntaments i consells comarcals o 
seqüencial quan es tracta de nivells del quadre o 
entrades del catàleg que no siguin coincidents. 
Aquesta nova fita creiem que consolidarà el ca-
ràcter d’estàndard del QC. Pel que fa a la difusió, 
entesa com la disponibilitat del quadre pels 
ajuntaments, val a dir que a hores d’ara es faci-

lita en formats XLS, CSV i PDF generats a partir 
d’una base de dades de treball que ha generat 
el grup de treball. La perspectiva en aquest àmbit 
és doble. Per un cantó millorar la informació des-
criptiva de les entrades vigents i les que es vagin 
incorporant de nou i pel que fa a l’eina  s’està estu-
diant posar a disposició la informació en format de 
dades obertes que ofereix la Generalitat.

Membres del grup de treball d’elaboració del 
quadre de classificació: Lali Albareda (Consell 
Comarcal de l’Alt Camp); Sergi Borrallo (Diputa-
ció de Tarragona); Salvador Cabré (Arxiu Comar-
cal Alt Camp. Departament de Cultura); Lluís Cer-
meno (Departament de Cultura / coordinació); 
Montserrat Cervera (Diputació de Lleida); Xon 
Colomer (Diputació de Girona); Xavier Conchillo 
(Ajuntament de Platja d’Aro); Josep Conejo (Di-
putació de Barcelona); Jordi Gaitx (Ajuntament 
de Santa Cristina d’Aro); Teresa Ibars (Diputació 
de Lleida); Anna de la Fragua (Ajuntament de St. 
Feliu de Llobregat); Aram Magrins (Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet);Anna Magrinyà 
(Departament de Cultura / secretaria); M. Dolors 

Montagut; (Arxiu Comarcal de la Segarra. Depar-
tament de Cultura); Ascen Moro (Ajuntament de 
St. Feliu de Llobregat); Joaquim Nolla (Ajunta-
ment de Tarragona); Raimon Nualart (Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya); Sílvia 
Sisteré (Departament de Cultura / secretaria); 
Fina Solà (Diputació de Barcelona) i Emma Vila 
(Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet).

Membres del grup de treball Permanent: Lali 
Albareda (Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà); Salvador Cabré (Arxiu Comarcal Alt 
Camp. Departament de Cultura); Lluís Cermeno 
(Departament de Cultura / coordinació); Josep 
Conejo (Diputació de Barcelona); Anna de la 
Fragua (Ajuntament de St. Feliu de Llobregat); 
Maite Ferrer (Departament de Cultura / secreta-
ria); Anna Magrinyà (Departament de Cultura / 
secretaria) i Raimon Nualart  (Consorci d’Admi-
nistració Oberta de Catalunya).

Falcons. Autor: Antoni Carné
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#Cuéntalo:  
preservació, tractament 
i pluralització d’un fons 

documental social
25 juliol, 2018

Vicenç Ruíz Gómez 
(Vocal de Recerca AAC-GD) 

Aniol Maria Vallès 
(Grup de treball Dades i Transparència AAC-GD)

L’AAC vol impulsar un 
projecte de tractament 
arxivístic participatiu 
dels fons documentals 
socials a partir del hashtag 
#Cuéntalo.

Fa ja gairebé un any, arran dels atemptats a Bar-
celona i Cambrils, des de l’AAC vam iniciar una 
línia de recerca i actuacions destinada a eviden-
ciar la necessitat de preservar la documentació 
generada a les xarxes socials per part de la ciu-
tadania. Inspirant-nos en la metodologia i les 
reflexions teòriques del col·lectiu nord-americà 
d’arxivers i tecnòlegs Documenting the Now, 
creat amb motiu de les protestes a Ferguson 
per deixar constància del moviment #BlackLi-
vesMatter, vam centrar els nostres esforços en 
la captura del hashtag #NoTincPor, documentat 
entre els dies 17 i 28 d’agost i format per més 
de 50.000 tuits.

Posteriorment, amb motiu del Referèndum de 
l’1 d’octubre, temptejàrem una nova aproxima-
ció. Com que es podia preveure la seva celebra-
ció i l’impacte social que tindria, ja el dia 20 de 
setembre es va fer una primera crida perquè 
els arxius del país participessin activament en 
la captació de fons generats per la ciutadania, 

per tal de completar la informació que, de for-
ma institucional, es produís. En paral·lel, i amb 
la col·laboració del professor del Maryland Ins-
titute of Technology Ed Summers, membre de 
Documenting the Now, vam iniciar el monitorat-
ge i captura dels principals hashtags vinculats al 
#CatalanReferendum. La campanya #Arxivemel-
Moment tingué un molt bon seguiment (més de 
quaranta arxius hi van participar) i, pel que fa a 
l’àmbit concret de l’activitat a les xarxes, el resul-
tat va ser el d’un dataset que permet preservar 
vuit milions i mig de tuits generats entre el 19 
de setembre i el 5 d’octubre.

Fruit d’aquesta segona experiència, hem arti-
culat una definició –provisional i a l’espera de 
l’imprescindible exercici crític per part de la 
comunitat arxivística– del que anomenem fons 
documental social i hem identificat tres prio-
ritats de cara al seu tractament. Així, entenem 
que els fons socials són el conjunt de documents 
generats per un grup d’usuaris a través d’una di-
nàmica participativa en el marc de plataformes 
socials i al voltant d’un esdeveniment o interès 
determinat. Aquest nou tipus de fons documen-
tal es caracteritza per comptar amb un productor 
col·lectiu –recordem que en els fons tradicionals, 
ja siguin de tipus personal, familiar, comercial, 
etc., el productor és una persona física o jurídica–, 

per generar-se en un entorn privatiu del qual els 
productors no són propietaris, i per fer-ho mitjan-
çant un procés de formació curt en el temps i, per 
contra, de gran producció de documents. De la 
seva natura, justament, deriven tres prioritats per 
al seu tractament: a) pel seu entorn tecnològic pri-
vatiu, cal actuar proactivament per assegurar un 
accés gratuït i democràtic a mitjà i llarg termini; 
b) per la seva generació col·laborativa, cal garantir 
un model de tractament arxivístic participatiu; i c) 
pel seu caràcter massiu, cal dotar-se d’eines que 
permetin automatitzar l’anàlisi (avaluació, des-
cripció) i explotació de la informació.

#Cuéntalo i el seu tractament  
arxivístic inicial

El 26 d’abril passat es donava a conèixer la sen-
tència del “Caso de La Manada”, tot provocant 
una onada d’indignació. A Twitter, es va iniciar 
el hashtag #NoesAbusoEsViolación i se’n van 
recuperar d’altres com, per exemple, el de #Jus-
ticiaPatriarcal. Aquesta primera onada però es va 
veure superada per un autèntic tsunami quan 
Cristina Fallaràs, @LaFallaras, va publicar el pri-
mer tuit amb el hashtag #Cuéntalo amb què 
animava a visibilitzar casos d’abusos i violacions 
per part de les dones víctimes. És amb l’aparició 
d’aquest hashtag que ens hem plantejat assajar 

http://www.docnow.io/
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un model de tractament arxivístic integral per 
als fons documentals socials.

Com hem fet ja evident, l’AAC-GD disposava 
d’una experiència força àmplia amb la captura 
de hashtags de Twitter amb el programari Twarc 
desenvolupat per Documenting Now i la seva 
preservació. I vam veure que aquestes onades 
d’indignació podien ser una nova oportunitat 
per obtenir datasets prou útils per la gent que 
es dedica a la investigació i treballa amb dades 
massives. Primerament es va capturar el hashtag 
#NoesAbusoEsViolación que va ser el primer en 
sorgir i molt actiu aquells primers dies, però poc 
després es va notar que #Cuéntalo estava agafant 
una volada molt més àmplia i contundent i per tant 
superaria de llarg aquells primers hashtags.

Aquesta vegada, en ser un hashtag que es preveia 
força potent, es va optar per no quedar-se en una 
sola captura puntual si no en planificar una captura 
a llarg termini. La captura es va planejar d’anar fent 
per intervals de dies, per exemple entre setmana i 
els caps de setmana, i llavors s’arribaria a un dataset 
encara més enorme unint aquestes captures.

El dataset de #Cuéntalo va tenir una duració de 
dues setmanes, del 27 d’abril al 13 de maig de 
2018, i conté 2.111.998 tuits en 12,8 GB. Unes 
xifres que poden assimilar-se al que actual-
ment s’anomena Big Data i que obririen tot un 
reguitzell de possibilitats d’investigació. Prime-
rament per l’impacte de l’esclat de la conversa 
però tot seguit per l’evolució d’aquest intercanvi 
de missatges els dies posteriors. Se’ns obria la 
possibilitat de posar els peus en el camp de la 
visualització de dades i aportar la visió arxivís-
tica proactiva. Ser ambiciosos i saber si podem 
passar ja de les dues dimensions en què teníem 
visualitzacions de converses de punt a punt (de 
nodes i vectors), a les tres dimensions on podem 
veure el volum total de la conversa (la seva pro-
funditat i dimensió) així i també els seus canvis 
al llarg del temps.

Cap a un model participatiu d’arxiu 
de dades massives

De cara al futur immediat, estem cercant la col-
laboració amb diferents institucions per bastir a 
mitjà i llarg termini una metodologia que, em-

prant models d’arxivística participativa com a fo-
nament (des de l’avaluació a la descripció docu-
mental), permeti també la inclusió de processos 
d’explotació automatitzada de dades massiva i 
de difusió de resultats. Un dels objectius priori-
taris, a més, ha de ser desenvolupar un entorn 
tecnològic amigable que faciliti als arxius i altres 
institucions afrontar el tractament (aspectes bà-
sics, si més no) de dades massives, tot i no comp-
tar amb enginyers i altre personal qualificat.

Tenint novament en compte tant la definició 
com les principals característiques dels fons 
documentals socials, entenem que per bastir 
el marc de treball més adequat cal pouar en el 
conjunt d’aportacions teòriques i metodològi-
ques generat en els últims anys des d’una triple 
perspectiva: la del records continuum, la dels 
arxius comunitaris i la de l’arxivament activista 
de dades (activist data archiving).

Plaza de la Constitución (Málaga) Protesta Sentencia “La Manada”:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Protests_against_La_Manada#/media/File:Cabecera_de_la_manifestaci%C3%B3n_en_calle_Larios,_M%C3%A1laga.jpg
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Pel que fa a la primera, en concret, són d’especial 
interès les diferents línies de recerca generades 
per la Universitat de Monash entorn del projecte 
Archives and Rights of the Child. I destacable, 
entre aquestes, el model participatiu teoritzat 
per Greg Rolan, basat en diferents graus d’agèn-
cia sobre el tractament arxivístic en funció del 
grau d’experiència i vinculació respecte dels do-
cuments. Però també l’evidència d’aprofundir en 
la recordkeeping literacy (l’alfabetització o cultu-
ra arxivística) de la ciutadania, com a eina d’apo-
derament en una societat on pràcticament totes 
les nostres accions i drets estan ja datificats.

Respecte als arxius comunitaris, la ja nodrida 
literatura existent (Jeannette Bastian, Andrew 
Flinn, Elizabeth Shepherd,…) permet bastir es-
tratègies per al tractament de fons no instituci-
onals produïts per col·lectius sovint subalterns. 
Aquesta característica, justament, determina la 
lògica de producció de la documentació, allu-
nyada de procediments reglats i necessitats de 
negoci (o, si més no, de necessitats de negoci 
hegemòniques). Amb tot, les comunitats, que 
produeixen col·lectivament els seus fons, no 
només els creen i gestionen conscientment sinó 
com a acte d’afirmació cívica i política. Aquí és on 
rau, precisament, el vincle arxivístic que dota de 
coherència la documentació generada. El cas de 
#Cuéntalo s’assimila molt a un arxiu comunitari, 
ja que presumiblement la majoria de tuits els 
han generat víctimes de violència que, si més no 
mentre el HT es mantingué actiu, conformaren 
una comunitat de documents. La participació, 
per tant, de les persones que crearen els tuits en 
el seu tractament arxivístic esdevé una condició 
sine qua non, de manera que cal dissenyar solu-
cions que la incloguin, tant des de la perspectiva 
tecnològica com l’ètica. En el cas d’altres fons 
documentals socials aquesta comunitat no serà 
tan homogènia, sinó que expressarà visions i 
opinions oposades (pensem en el #CatalanRefe-
rendum). Aquesta diversitat permet copsar una 
multiplicitat de veus capaç d’acabar amb els si-
lencis d’arxiu seculars que afecten l’actual patri-
moni documental, format pels fons tradicionals 
on el productor imposa la seva com a única veu 

documental a través del control sobre la gènesi i 
els circuits documentals.

Finalment, l’arxivament activista de dades, amb 
una tradició més curta (es va fer evident sobretot 
arran de l’accés a la presidència USA de Donald 
Trump), però que s’adiu plenament a l’esperit 
d’aquest projecte i aporta una sèrie de solucions 
tecnològiques força útils. Té el seu origen en l’ac-
tivisme de dades, centrat inicialment a mostrar 
el biaix polític i social de l’aparent neutralitat 
estadística amb què es justifiquen decisions 
institucionals i/o corporatives i, a partir del cas 
Snowden, en la denúncia del control que les 
grans corporacions i els serveis d’intel·ligència 
generen a partir del monitoratge constant del 
flux de les nostres dades.

Aquest activisme ha passat de la mera col·lecció 
i explotació de dades a la necessitat d’emprar 
un marc metodològic basat en l’arxivística i la 
gestió documental, per tal de garantir la seva 
qualitat i preservació i poder generar així una 
contra-narrativa fiable als discursos institucio-
nals dominants. En aquest sentit, potser un dels 
millors exemples és el de la Environmental Data 
and Governance Inititative (EDGI) creada per con-
trarestar el negacionisme sobre canvi climàtic de 
Donald Trump. Entre les seves iniciatives, que s’in-
tegren en el projecte comunitari Data Refuge, han 
dissenyat una aplicació web (Archivers.space) que 
permet gestionar tot el cicle de vida dels datasets i 
allotjar-los en un repositori obert. Així mateix, mit-
jançant el model de gestió de dades Data Together, 
poden tractar de manera distribuïda i participativa 
el conjunt de datasets capturats.

Conclusió
Com veiem, actualment ja trobem diversos 
projectes i diferents eines que volen afrontar el 
repte de preservar i gestionar de manera partici-
pativa la informació generada col·lectivament a 
la web social per la ciutadania. Està en joc, entre 
altres qüestions rellevants, el control democràtic 
de la construcció de la memòria pública. Tot i no 
comptar amb cap mandat legal, aquesta és un 
àmbit on els serveis d’arxiu institucionals hauri-
en d’exercir com a comunitats de pràctica, assa-
jant solucions que es puguin socialitzar perquè 
posteriorment sigui cada col·lectiu interessat el 
que, proactivament, tingui cura de la documen-
tació que genera en entorns de producció que 
no administra.

Crear una comunitat d’arxiu entorn #Cuénta-
lo, concretament, aportarà a més tot un seguit 
d’eines d’apoderament a les víctimes de violèn-
cia masclista a partir del mateix tractament de la 
informació generada: visibilitzar l’abast, contex-
tualitzar els casos individuals, suport col·lectiu i 
reconeixement social, divulgació i pluralització 
de les experiències, etc.

Esperem, en definitiva, que el projecte #Cuénta-
lo pugui aportar un conjunt de solucions tecno-
lògiques i de pràctiques participatives útils per 
convertir en material de reflexió i canvi aquest 
nou tipus de patrimoni documental digital, 
però, sobretot, esperem contribuir a la generació 
d’una necessària consciència social.

http://libraryjuicepress.com/journals/index.php/jclis/article/view/35
http://libraryjuicepress.com/journals/index.php/jclis/article/view/35
https://envirodatagov.org/
https://envirodatagov.org/
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Els arxius en temps  
del Blockchain

31 juliol, 2018

Xavier Marcet
President Lead To Change

Els arxius tindran sentit en el món 
del Big Data, de la Intel·ligència 
Artificial i del Blockchain? Sens 
dubte que sí. L’ofici d’arxiver 
canviarà? En gran part, sí. 
El món va deixar de ser analògic per ser analò-
gic i digital. Conservar el patrimoni de dades, 
informació i coneixement serà una mica diferent. 
El canvi serà molt profund. Però en comptes de 
processar aquest canvi com una amenaça, al món 
de l’arxivística se li obren grans oportunitats.

La dimensió patrimonial dels arxius continuarà 
necessitant polítiques públiques de conserva-
ció, classificació, difusió i accés als investiga-
dors i altres públics interessats. Cada vegada es 
disposarà d’eines millors per treure profit de la 
documentació existent en paper. L’aplicació del 
Big Data permetrà noves llums i noves mira-
des sobre molts períodes històrics, així com la 
comparació entre geografies documentals molt 
diverses. No es reescriurà la història, però molts 
passatges de la història afloraran amb molta 
més complexitat.

La humanitat dobla aproximadament cada dotze 
mesos el volum de dades, informació i coneixe-
ment a la que es té accés. Conservar aquesta di-
mensió de dades, la majoria d’elles ja en format 
digital, suposa un gran repte de computació, i 
sobretot un gran repte energètic. ¿Qui aporta 
criteri sobre què s’ha de conservar i què no cal 
guardar d’aquest volum de dades, informació i 
coneixement de caràcter exponencial? Ho farà 
algú de Google o d’Amazon? Al meu entendre, 
ho haurien de fer els arxivers en la seva versió 
més actualitzada. Els arxivers són els experts 
seculars en guardar i classificar documents 
perqièpuguin ser valoritzats. Però per poder fer 
aquesta funció la professió d’arxivers s’ha d’obrir 
i vincular clarament a tecnologies com el Big 
Data, la Intel·ligència Artificial o el Blockchain.

Les funcions analògiques dels arxius les faran 
amb tota cura logístiques automatitzades i ro-
bots ben entrenats. La funció dels arxivers serà 
la de sempre respecte al món patrimonial clàssic 
de documentació en paper, però canviarà radi-
calment respecte del nou paradigma definit pel 
Big Data i la Intel·ligència Artificial. La rellevàn-
cia de la professió passa sens dubte per aquest 
trànsit. Algunes tecnologies com el Blockchain 

canviaran completament el concepte de docu-
ment i permetrà accessibilitats múltiples. Com 
les tecnologies tipus  Blockchain es vinculen 
als arxius actuals o com es crea una arquitectu-
ra d’accés el més universal possible a un món 
de documentació transparent seran els reptes 
propis de l’arxivística del segle XXI. Això, és in-
compatible amb la cura i la passió per mantenir 
incunables? Per res.

La tasca dels arxivers tindrà velles i noves fun-
cions. La majoria dels accessos als arxius seran 
a través d’Internet, especialment a mesura que 
sigui més fàcil i més barata la digitalització 
dels fons històrics. Les funcions dels arxivers es 
mouran al món del Big Data, a la preocupació 
per mantenir arxius analògics en condicions i 
arxius digitals amb capacitat de ser llegits sense 
caducitats tecnològiques i a oferir criteris que es 
convertiran en els algoritmes de la intel·ligència 
artificial que ajudaran a prendre les decisions de 
conservació i accés.

La capacitat de crear valor a partir dels arxius 
sense dubte augmentarà. Moltes decisions de 
la gestió pública i privada es nodriran de bibli-
oteques de dades obertes. La riquesa d’aques-
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tes dades farà més o menys competitius als 
territoris. No serà un tema intranscendent. I en 
aquesta funció els arxivers com a experts en la 
conservació del patrimoni documental analògic 
o digital han de jugar un paper important.

Quina pot ser la principal barrera que els arxivers 
juguin aquest paper tan rellevant? Sens dubte, 
els propis arxivers si decideixen instal·lar-se cor-
porativament en el passat i perdre aquesta gran 
oportunitat. És obvi que calen algunes capacitats 
diferents a les de l’arxiver clàssic (que continu-
aran sent necessàries) per a aquesta nova co-
mesa. Però l’element central serà l’actitud més 
que l’aptitud. El problema no radicarà en apren-
dre. El problema pot ser el desaprendre. Intuei-
xo que la gran barrera pot ser molt més cultural 
que de dificultat real per utilitzar aquestes noves 
tecnologies. Si els arxivers convencionals no es 
veuen en aquest nou món de dades massives i 
de Blockchain, segur que no hi seran.

Hi ha molts oficis que es reinventaran gràcies a 
una nova interacció amb les màquines intel·li-
gents. Els arxivers seran una d’aquestes professi-
ons. Hi ha coses que s’automatitzaran i les faran 
les màquines i altres que tenen a veure amb 
processos i decisions clau que les mantindran 
les persones. Tot això es pot fer experimentant la 
passió pels vells lligalls i creant una nova passió 
pel món increïble de les dades massives. Al final, 
el que hi ha és la consciència que les societats 
són més sanes quan saben conservar l’essencial 
per preservar la seva identitat. I això no canviarà. 
A aquest propòsit acudiran noves tecnologies, 
especialment la del Blockchain, però la missió 
profunda romandrà.

Em queden molt lluny les hores d’investigació 
a l’arxiu local de Terrassa, o la Casa de l’Ardiaca 
a l’Arxiu Històric Nacional. L’ofici d’historiador 
fa anys que el vaig clausurar. Però no veig cap 
contradicció entre el gust per aquelles hores de 
treball entre lligalls i el món que ens ve. Simple-
ment, ara s’obre una oportunitat enorme per l’ar-
xivística en el món de les tecnologies 4.0. Que 
siguin els arxivers qui l’aprofitin o siguin altres 
dependrà dels professionals actuals de l’arxivís-
tica i de la seva capacitat d’adaptació.
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Els legisladors somien 
administració electrònica?

15 agost, 2018

Sergio Nanín Martínez
Becari de l’Arxiu General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Sembla que els creadors de normativa no aca-
ben de tenir confiança en el salt a l’administració 
electrònica, un salt que per altra banda potser 
no ho és tant.

El Reial Decret 128/2018, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, en la deli-
mitació de les funcions necessàries de les Cor-
poracions Locals (Capítol I del Títol I), aprovat fa 
uns mesos, demostra les contradiccions i falta de 
confiança en el canvi de paradigma cap a l’admi-
nistració electrònica que encara roman al sí de 
les institucions amb potestat legislativa.

A l’article 3, on detallen les prerrogatives i funci-
ons del secretari o la secretària, en el seu apartat 
d), explicita l’assistència i aixecament d’acta en 
les sessions dels òrgans col·legiats de la corpo-
ració local a la que pertany.

En la redacció d’aquest apartat de la normativa, 
encara es deixa veure de manera ben clara la 
desconfiança en l’administració electrònica pel 
que fa a la seva capacitat d’esdevenir un mitjà 
amb les mateixes garanties que el paper en 
quant a propietats essencials.

I suposa remar en contra de tota una línia legis-
lativa que ve apostant durant els darrers anys 
per la millora de l’administració i la recerca de 
la seva eficiència en el medi electrònic, i en la 
col·locació d’aquest com a motor de canvi; en 
totes les lleis, reglaments, normes i instruccions 
tècniques —compendiat en el Codi d’Adminis-
tració Electrònica— entre d’altres, que busquen 
modificar la forma en que treballa i es relaciona 
l’administració pública de cara a la ciutadania, 
en el seu fur intern i amb altres administracions.

L’article en qüestió obliga a que, en el cas de que 
la transcripció d’una acta d’un organisme col·le-
giat sigui electrònica —quelcom possible, aquest 
mínim el tenim—, el secretari, qui té la potestat, 
haurà de redactar un extracte que, pels contin-
guts que detalla, no s’allunyaria en essència de 
ser una transcripció; ha d’incloure en paper el 
lloc, la data i la hora de celebració de la sessió, 
el caràcter de la mateixa —ordinari o extraordina-
ri—, els assistents i membres que excusats, així 
com el contingut dels acords, de les opinions 
dels membres intervinents i de les incidències, 
amb l’expressió del sentit dels vots emesos. És 
a dir, una versió paper de l’acta eventualment 
electrònica perquè no ens creiem el document 
ni la seva informació si no la podem palpar? En 
una administració que va cap a la màxima de 
zero paper?

És un salt tecnològic, evidentment, i si posem 
perspectiva històrica és quelcom revolucionari 
si prenem com a comparativa el temps que por-
tem fiant les nostres veritats al suport —en tots 
els sentits— del paper, però alhora és un canvi 
pel que s’està apostant fort des de tots els àm-
bits, i en el que l’administració pública ni molt 
menys du la davantera, sinó que va a redós de la 
pròpia transformació que està vivint la societat.

A més, aquest canvi de paradigma potser no ho 
és tant, doncs no han deixat d’aparèixer veus, en 
el sí de l’arxivística però també des d’altres sec-
tors que participen d’una forma o altra d’aquesta 
transformació, que assenyalen que la transfor-
mació s’està duent a terme arrossegant els vicis i 
el model operatiu propi del paradigma anterior 
en paper; és a dir, el model datacèntric no és el 
destí on ens porta aquesta via, sinó un model 
docucèntric virtualitzat, traslladant la realitat pa-
per, els seus usos, problemàtiques i estratègies 
pròpies a un entorn virtual, quelcom que pot ser 
un pas endavant en alguns aspectes, però que 
resta lluny de tot el potencial que podria assolir 
un model de gestió creat per aprofitar tots els 
avantatges operatius de l’entorn electrònic.
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Somnis d’administració 
electrònica en matalassos de paper

24 octubre, 2018

Lluís-Esteve Casellas i Serra 
Àrea d’Alcaldia / Gestió Documental i Arxiu Cap de secció

Delegat de Protecció de dades.  Ajuntament de Girona

Que la modernitat no ens faci 
imprudents, sobretot quan parlem 
de documents que constitueixen el 
moll de l’ós de la institució.
Estant plenament d’acord amb el títol i l’objectiu 
del post de Sergio Nanín (“Els legisladors so-
mien administració electrònica?” a La Dada, 15 
d’agost) sobre la desconfiança en l’e-Administra-
ció que es pot deduir del Reial Decret 128/2018, 
que regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, crec, tanmateix, que exemplificar-ho 
en l’article 3.d) pot portar a confusions.

Convé recordar que l’article 3.d) detalla l’obli-
gació de la secretaria de la corporació a aixecar 
acta de les sessions dels òrgans col·legiats i, si 
les actes són electròniques, a fer-ne un extrac-
te en paper. Certament, juristes en la cresta de 
l’onada tecnològica i també tecnòlegs han saltat 
contra aquest precepte. Però abans d’afegir-nos-
hi, tinguem en compte quin és el bagatge real 
d’aquests professionals en gestió de documents 
digitals, perquè sovint descobrirem que solen 
tenir conceptes absolutament docucèntrics i, 
també, criteris d’autenticitat orientats única-
ment a la signatura digital i no a la presumpció 
d’autenticitat basada en el context.

Incloure el terme “paper” semblaria un error, 
però cal tenir clar que en relació amb les actes, 
l’article 3.d) deixa clar que només es tracta d’un 
extracte. Per tant, en principi, un tema menor.

Si les actes són digitals hi ha, no obstant això, 
una qüestió de fons en absolut irrellevant, so-
bretot si parlem de les actes del ple. Per què? 
Doncs perquè si parlem de plens en digital fàcil-
ment a tothom li ve al cap la possible alternativa 
a la transcripció de les sessions: la videoacta.

Què hauríem de tenir clar sobre les solucions 
habituals de la videoacta?

Com a document audiovisual la seva resolució és 
molt baixa i, sovint, els formats, no són els recoma-
nables per a una preservació a llarg termini.

Ara per ara no és integrable als sistemes de 
gestió documents, i si la resolució del vídeo fos 
l’adequada encara ho seria menys: a més reso-
lució, més pes.

Les solucions actuals tampoc incorporen una 
gestió de repositori segur, almenys fins ara, i cal-
drà veure com s’integren en la “ficció arxiu-elec-
trònic-únic”.

Atesos els punts anteriors, cal tenir clar que la 
seva autenticitat es basa únicament en la signa-
tura electrònica i, molt em temo, que en la seva 
resignatura periòdica.

Si es resolguessin els punts anteriors encara cal-
dria recordar que, ara per ara, la recuperació de 
la informació és molt més fàcil i estesa si es fa 
sobre  informació escrita que no pas sobre àu-
dio, i més quan les aplicacions de subtitulació 
automàtica no són encara habituals. Tenen els 

ajuntaments capacitat per a oferir aquestes so-
lucions? No ho crec pas. Si la finalitat dels extrac-
tes és la seva publicació a la Seu electrònica, crec 
sincerament que ara mateix aquesta fórmula 
afavoreix més la transparència que no el vídeo 
d’un ple amb debats maratonians.

Finalment, encara seria possible un altre debat 
entorn de si aquests extractes han de ser o no 
en paper. En aquest sentit, els documents essen-
cials d’una institució, entesos com aquells que 
aporten informació de valor per comprendre a 
llarg termini les funcions i les activitats desenvo-
lupades per una organització – per tant, no tots 
els de conservació permanent ni els documents 
vitals per a la continuïtat del negoci – han d’estar 
només en suport digital? Al meu parer no, però 
en qualsevol cas aquest seria un altre tema.

En altres paraules, que la modernitat no ens 
faci imprudents, sobretot quan parlem de do-
cuments que constitueixen el moll de l’ós de la 
institució. I això no contradiu que estigui d’acord 
amb el post de Sergio Nanín en que, efectiva-
ment, els legisladors segurament somien en 
l’administració electrònica, però sense ser del tot 
conscients del que suposa, o bé amb una visió 
molt a curt termini, o molt pitjor: les dues coses. 
Per tant, somnis digitals encara sobre matalas-
sos farcits de paper.
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Manual d’acords de 1476 del Consell de la ciutat de Girona, les actuals actes del ple.
Retransmissions d’un ple a l’Ajuntament de Girona.
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Com una caravana de més de  
300 camions amb documents

12 setembre, 2018

Jaume Enric Zamora i Escala 
Cap d’Unitat de la XAM. Diputació de Barcelona

Fa 80 anys, a finals d’agost de 1938, 
l’arxiver Agustí Duran i Sanpere 
presentava en un congrés a Zuric 
el salvament dels arxius catalans 
durant la Guerra Civil espanyola
No estem gens habituats a fer memòria de les 
vicissituds dels nostres arxius en la història re-
cent o més llunyana, tot i que hauria de ser un 
exercici imprescindible per explicar l’evolució i 
l’abast de la nostra professió. Cal conèixer d’on 
venim, quins són els arxivers que ens han prece-
dit i quines accions varen dur a terme; si ens hi 
posem, de ben segur que eixamplarem la nostra 
identitat professional.

Ara, fa 80 anys, l’any 1938, a finals d’agost, 
Agustí Duran i Sanpere va donar una conferèn-
cia en el VIII Congrés de Ciències Històriques, 
celebrat a Zuric, explicant el salvament d’arxius 
al nostre país durant la Guerra Civil espanyola. 
Fou una acció reeixida envers al món acadèmic 
i una bona oportunitat per internacionalitzar al 
cor d’Europa la salvaguarda del patrimoni do-
cumental català. Hem triat i traduït del francès 
alguns fragments del text conservat, que pre-
sentem a continuació, caracteritzats per un to 
viu i directe.

El 18 de juliol de 1936, Agustí Duran, en el 
moment del cop d’estat militar, es trobava pre-
cisament a Suïssa acabant-se de recuperar d’un 
accident de cotxe que havia patit.

Duran i Sanpere, director de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, havia rebut uns mesos 
abans l’encàrrec d’organitzar el Servei d’Arxius 
de la Generalitat de Catalunya.

Aleshores, el mateix Duran afirma “vaig tornar a 
Espanya per acomplir el meu deure i organitzar 
la protecció d’Arxius entre els que m’havia for-
mat i pels que he tingut sempre una veritable 
vocació. Quan vaig arribar a Barcelona, vaig tro-
bar la revolució desfermada. La revolució podia 
ser fatal ja que els principals Arxius, sobretot els 
més antics procedien de jurisdiccions eclesiàsti-
ques o representaven el capitalisme.”

 Com a precedents, “a Catalunya, hem tingut dos 
exemples de revolucions anteriors, les de 1835 
i de 1909. Aquesta vegada la revolució era molt 
més profunda i la còlera es dirigia més directa-
ment contra el clergat i la noblesa, era necessari 
protegir-los amb tota urgència.”

 “El Servei d’Arxius de la Generalitat no s’havia 
encara organitzat. No hi havia ni personal, ni 
edificis, ni partides en el pressupost. Es va haver 
d’mprovisar. A l’inici vam recórrer als amics, als 
clients més habituals dels Arxius Històrics i a al-
guns auxiliars contractats que havien col·laborat 
en altres ocasions. Haig de dir que aquest per-
sonal va actuar d’una manera admirable; no va 
recular ni davant dels perills ni de les amenaces 
de grups armats que circulaven sense control…”

 “Vam buscar en diverses localitats de Catalunya 
locals dissimulats, en carrers poc freqüentats per 
concentrar la documentació que anàvem reco-
llint en els edificis amenaçats o en ruïnes.”

 “No vam poder utilitzar el nom de les instituci-
ons del Govern; vam haver de cercar la protecció 
en noms que tenien un prestigi cultural a casa 
nostra: l’Arxiu Històric de Barcelona, la Biblioteca 
de Catalunya, el Museu, però principalment l’Ar-
xiu, instal·lat en un local independent, que havia 
tingut una vida molt activa amb conferències, 
exposicions, visites col·lectives i comentades; 
aquesta institució havia acumulat una reputació 
popular favorable de la qual no havíem compro-
vat mai la seva eficàcia però que en aquest mo-
ment ens va donar els millors resultats.”
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 “Davant la revolució, disposar dels Arxius equi-
valia gairebé a tenir-los salvats. Davant la guerra 
dos nous perills esdevenien amenaces: la mobi-
litat dels fronts de batalla i els bombardeigs de 
les ciutats de la reraguarda.”

 “Els nostres dipòsits d’Arxius havien d’estar situats 
el més lluny possible dels fronts de batalla i, d’altra 
banda, com aquests fronts són d’una gran mobili-
tat, els nostres documents havien d’estar sempre 
preparats per als desplaçaments successius.”

 “Cal tenir en compte que la quantitat total  
d’Arxius protegits, traduïts en metres lineals de 
prestatgeries, ens dóna la xifra considerable de 
15 mil metres ! 150.000 documents en pergamí. 
Un camió no pot portar més enllà de 50 metres, 
això suposa una caravana de més 300 cami-
ons… la idea d’una fantàstica caravana només és 
una imatge per donar una idea de conjunt però 
si se sumen els desplaçaments de trajectes curts 
i les rectificacions de posició de dipòsits, hom no 
es pot disminuir la quantitat total de mitjans de 
transport. Vam treballar regularment per mitjà 
de dos camions, aleshores, el comptaquilòme-
tres ha superat la xifra de 50.000 quilòmetres.”

 “Els viatges ràpids, els treballs excessius, la calor, 
el fred i altres sofriments, ens obligaven a pensar 
únicament en les nostres obligacions sense dei-
xar pas a altres emocions que les del perill.”

 “Els perills de la guerra ens han olbligat a can-
viar la nostra tàctica de protecció dels Arxius. Per 
defensar-los de la revolució, podíem en general 
deixar-los a la localitat mateixa on havien estat 
produïts, amb la condició de “desconnectar-los” 
de les seves arrels originàries i de posar-los a dis-
posició de les intitucions públiques de cultura.”

 “Contra els perills de la guerra ha estat necessària 
una permutació general mai vista fins a tal punt 
que ben rars són els fons documentals que han 
restat en els seu emplaçament originari. Aquest 
capgirament ens ha permès fer un inventari de 
material dels Arxius existents a Catalunya.”

 “L’arxiver és home de pau. El Servei d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya va néixer sota un cel de 
guerra. El seus arxivers han estat mobilitzats com 
una Secció de la Creu Roja destinada a protegir el 
testimoniatge documental de generacions ante-
riors que cal llegar a les generacions futures per 
no interrompre la cadena de la història humana.”

 Duran dedica la darrera part de la conferència a 
explicar que els arxivers a banda de les tasques 
de salvaguarda també es deixaven portar pels 
seus “impulsos professionals” en les “profun-
ditats dels oceans documentals” que tenien a 
l’abast i destaca la riquesa dels arxius notarials, 
amb l’exemple que van poder identificar el 
nom del pintor -dels segles XIV i XV- fins l’ales-
hores anomenat Mestre de Sant Jordi, com a 
Bernat Martorell.

Amb tot, Agustí Duran i Sanpere finalitza el text 
raonant que si per aclarir el nom d’un pintor 
calia la convulsió d’una revolució o una guerra 
més valia seguir tenint el seu nom poc precís o 
provisional. I acaba: “Desitjo a Suïssa una pau 
ininterrumpuda.”

Primer trasllat de documents  
des de l’Arxiu Històric de  
la Ciutat de Barcelona  
cap a Viladrau, 30/12/1936.  
Van sortir el 2 de gener de 1937.  
Autor: Pérez de Rozas.  
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB).
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Un nou marc legal regula  
el tractament de  

les dades personals
27 desembre, 2018

Josep Matas Balaguer 
advocat

Les noves normes contenen moltes 
referències a la gestió documental i 
l’arxiu.

El passat 6 de desembre el BOE publicà la Llei 
Orgànica de protecció de dades, norma que de-
roga la Llei de 1999 (LOPD) i completa el marc 
legal definit pel Reglament General de Protecció 
de Dades(RGPD), la norma europea que entrà en 
vigor a tots els efectes el passat 25 de maig. En 
el tràmit final d’elaboració de la Llei s’afegí un 
darrer títol sobre garantia dels denominats drets 
digitals, un curiós “poti poti” de referències so-
bre matèries ben diverses. D’aquí que el nom de 
la Llei i el seu acrònim (LOPDGDD) siguin llargs, 
com ho és també el text, de 97 articles i un bon 
grapat de disposicions addicionals, transitòries i 
finals de gran importància.

Una de les principals característiques de la LOP-
DGDD és la constant referència a altres matèries. 
A diferència de la LOPD, que semblava una nor-
ma elaborada contra les altres, la LOPDGDD és 
de més fàcil adaptació o incardinació amb la res-
ta de l’ordenament. D’entre els continguts que 
poden interessar als professionals responsables 
de la gestió documental i arxiu en comento 
breument cinc.

Arxiu en interès públic.La normativa anterior 
obligava a eliminar les dades un cop satisfeta la 
finalitat que n’havia justificat l’obtenció, principi 
difícilment conciliable amb la normativa d’ava-
luació i tria de la informació pública. Ara l’article 
26 LOPDGDD tracta de l’”arxiu en interès públic” 

fent remissió al RGPD (vegeu-ne articles 5.1e i 
sobretot 89). S’admet la conservació de les da-
des més enllà del temps justificat per la finalitat 
primera, si bé aplicant mesures tècniques orien-
tades a garantir els drets dels interessats. Des-
apareix l’eliminació per defecte exigida a l’antic 
article 4.5 LOPD. D’aquest nou plantejament, 
que és excel·lent, semblen però discutibles, i al 
meu entendre en molts casos inaplicables, les 
mesures tècniques i organitzatives indicades a 
l’article 89.1 RGPD.

Protecció de dades i dret d’accés.La con-
ciliació del dret a la protecció de dades amb el 
d’accés a la informació pública serà ara més fàcil 
gràcies a la disposició addicional 10a.LOPDGDD, 
segons la qual els ens del sector públic podran 
comunicar dades personals a terceres persones 
si aprecien en el sol·licitant un interès legítim. 
Aquest precepte troba la seva correspondència 
al’art. 24i l’article 15.3de les   lleis catalanes i 
estatal de transparència, respectivament, esta-
blint-se d’aquesta manera un joc de remissions 
recíproques que permetrà resoldre amb més se-
guretat moltes sol·licituds d’accés a informació 
pública.

Identificació dels interessats en docu-
ments a publicar.La disposició addicional 7a.
dona les pautes sobre com identificar les perso-
nes en documents administratius que hagin de 
ser objecte de publicació (nom i cognoms més 4 
xifres DNI), i en la notificació per mitjà de publi-
cació (només DNI complet, lletra inclosa). En cap 

cas podrà figurar nom, cognoms i DNI complet. 
Al meu entendre, per complir bé la primera re-
gla, tots els documents administratius amb da-
des personals haurien de redactar-se en aquests 
termes, no només els que previsiblement s’ha-
gin de publicar.

Seguretat. Tant la  LOPDGD com el RGPD pro-
posen sobretot mesures jurídiques i fan poca 
referència a mesures de seguretat. Per al sector 
públic les mesures de seguretat a aplicar en 
el tractament de les dades seran les generals 
previstes en el Reial Decret 3/2010 Esquema 
Nacional de Seguretat, norma que s’haurà de 
modificar per adaptar-la a aquesta funció. De 
fet la disposició addicional 1a.LOPDGDD, que 
fa remissió a l’ENS, amplia considerablement la 
seva incidència, fent obligatori el compliment 
de les mesures de seguretat també per part de 
persones privades proveïdores de serveis a l’ad-
ministració.

Coordinació i col·laboració interadminis-
trativa.La LOPDGDD (disposició final 12a.) ha 
modificat l’article 28 de la Llei de procediment 
administratiu, que regula el dret dels particulars 
a no aportar informació que ja estigui en poder 
d’administracions públiques. En un altre punt 
(disposició addicional 8a.) recorda la possibilitat 
d’intercanvi de dades a efectes de comprovar-ne 
la veracitat, possible també en base als articles 
4.2 i 142 de la Llei 40/2015. Novament aquí 
protecció de dades i procediment administratiu 
finalment es reconcilien.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
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Els arxius i la difusió  
en el segle XXI

4 febrer, 2019

Coia Escoda Murria
Arxiu del Port de Tarragona

Estem preparats i preparades per 
a les noves formes de difusió en 
el segle XXI en el marc dels arxius? 
coneixem els nostres públics? sabem 
explicar-los la nostra feina i la 
importància del que tenim a les mans?

Històricament s’ha atribuït als arxius com a mis-
sió principal la conservació del patrimoni docu-
mental, tot i que és sabut que un dels altres ob-

jectius que tenen és la difusió, és a dir, donar a 
conèixer els seus fons de maneres diferents que 
han anat canviant al llarg del temps.

D’altra banda, els centres d’arxiu han estat fre-
qüentats tradicionalment per persones adultes, 
moltes vegades d’avançada edat, del món uni-
versitari, o persones dedicades a la docència o a 
la investigació. Era poc habitual que fossin visi-

tats per escolars i famílies. Tampoc les activitats 
de difusió anaven destinades a aquest sector de 
públic: presentacions de llibres, exposicions, 
conferències, col·loquis, xerrades, jornades o 
congressos, eren les propostes més freqüents 
que s’organitzaven.

M’atreviria a dir que la proliferació d’activitats en 
els arxius coincideix amb la declaració del Dia 
Internacional dels Arxiusl’any 2008 pel Consell 
Internacional d’Arxius (CIA/ICA); des d’aquella 
data,cada any són més els centres que organit-
zen tot tipus d’activitats en formats diferents 
però amb l’objectiu comú de mostrar els nostres 
centres i la nostra feina a la ciutadania. Activitats 
que són visibles a través de les xarxes socials,bo-
nes aliades per a donar a conèixer els nostres 
centres, crear feed back amb les persones usuà-
ries i informar de la gran quantitat i varietat d’ac-
tes que s’organitzen en els arxius darrerament: 
tallers de conservació de documents, de foto-
grafia, visites teatralitzades a través de personat-
ges amb “ganxo”, que siguin capaços de cridar 
l’atenció del públic, escape-rooms, nits a l’arxiu, 
maridatges d’història i vi, oconcerts de música 
clàssica, per exemple, són alguns dels darrers 
que criden l’atenció per la seva originalitat espe-
cialment dins el món dels arxius.

Des de l’experiència que aporta organitzar acti-
vitats d’aquests tipus i la bona acollida que te-
nen penso que avui per avui el públic demana 
aquestes propostes lúdiques però que alhora 
ensenyen i aporten coneixements. Potser aquest 
ha estat l’error dels arxivers i les arxiveres: viure 

 Imatge del taller Arxiver domèstic. Organitza i conserva el teu arxiu familiar amb Susanna Muriel, 2018.
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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; oblidar-nos de les bases, 
de les escoles i els instituts on sens dubte hi ha la 
matèria primera que un dia pot esdevenir el gruix 
dels nostres usuaris i usuàries. Ens hem oblidat i 
no hem considerat prou aquesta gran part de la 
societat, menys intel·lectual i d’altres sectors pro-
fessionals, que senten curiositat per la feina que 
fem en els arxius, per la història de les nostres 
institucions i pel nostre passat en general.

No és hora de lamentar-se només, sinó de tirar 
endavant amb la realitat que tenim;sens dubte 
penso que la línia d’actuació ha d’anar d’acord 
amb la que des de fa temps tenen els museus,-
que no és altra que proposar activitats adreça-
des, no només a escoles i instituts,sinó també a 
públic familiar, perquè en aquest sector hi tenim 
la futura llavor dels nostres usuaris i usuàries.

Tampoc podem oblidar-nos de la comunitat edu-
cativa, la necessitem i cal que hi mantinguem 
una bona relació que ha de ser fructífera per a 
ambdues parts. La seva complicitat és bàsica 

per fer arribar les nostres activitats a les escoles 
on fan de formadors. Muntar-los-hi sessions i 
donar-los a conèixer les nostres activitats, elabo-
rar productes conjuntament o potser portar els 
arxius a les escoles serien bons instruments per 
als objectius que perseguim.

Cruz Mundet el 2009 atribuïa l’evolució de la 
nostra professió i la poca visibilitat dels arxius 
amb el fet que històricament s’ha treballat de 
cara endins de les organitzacions, sense tenir 
contacte amb la societat, i per això creu fona-
mental explicar als “profans” la naturalesa de 
la feina arxivística. La confusió amb la professió 
dels bibliotecaris, o amb els que estan a càrrec 
dels magatzems o fins i tot amb els mobles arxi-
vadors és encara, hores d’ara, freqüent per inver-
semblant que ens pugui semblar.

Per això és molt important que siguem capaços 
d’ensenyar i transmetre què son els arxius i què 
hi fem, quin és el valor dels documents com a 
patrimoni social i fer entendre que els arxius són 
el garant de la memòria en tant que conserven 
el registre escrit dels drets i deures d’una co-
munitat. I també és el nostre deure contribuir a 

l’educació dels ciutadans del futur ensenyant-los 
a respectar el patrimoni documental,fent-los-hi 
molt més accessible.

Els arxius no són caixes tancades que contenen 
qui sap què, tresors i secrets pot pensar la gran 
majoria de la ciutadania, però està al nostre 
abast mostrar-los, obrir-los i tenim, com va dir 
Michel Duchein,un gran valor afegit, l’emoció 
del contacte amb les fonts originals de la his-
tòria. L’arxiver francès va dir que el document 
d’arxiu per la seva autenticitat, pel seu aspec-
te, conté unacàrrega emocionalque cap llibre, 
per molt excepcional que sigui, té. I és veritat. 
Aprofitem-nos d’aquest valor afegit, d’aquesta 
singularitat i proposem-nos arribar a tothom 
de maneres diferents, atractives i originals.Po-
sem-nos les piles, sortim al carrer sinó volem 
perdre definitivament aquest tren i evitar que 
els nostres dipòsits de documents siguin només 
magatzems de paper conservats a temperatura 
idònia i humitat relativa específica, aïllats del 
foc i dels furts, dels insectes i la llum natural, 
ensenyem-los, obrim-los, gaudim-los i fem-los 
pròxims i accessibles.

Alumnes de l’INS Baix Camp participant en l’activitat Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca, 2018
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A voltes amb la conservació  
de la signatura i el segell electrònic 

dels documents
8 maig, 2019

Nacho Alamillo
Doctor en Dret, Advocat, CISA, CISM, COBIT5-f, ITIL v3-f

Plantejament de certes 
problemàtiques que presenten la 
signatura i el segell electrònic i la 
resposta donada a aquestes des 
de l’àmbit del Dret. Necessitat 
de la normalització tècnica i la 
potenciació de l’arxiu electrònic.

Una de les qüestions que habitualment han 
estat objecte de debat al voltant de l’ús de la 
signatura electrònica de les persones físiques i 
del segell electrònic de les persones jurídiques 
ha estat la relativa a la conservació d’aquests 
artefactes.

1. Introducció

La problemàtica prové, amb caràcter general, de 
les limitacions associades a les tecnologies em-
prades per a la creació de les signatures i segells 
electrònics, en especial quan les mateixes són 
avançades o qualificades. En basar-se en algoris-
mes de signatura digital, que al teu torn es cons-
trueixen sobre determinats tipus de problemes 
matemàtics, de difícil resolució actualment, però 
possibilitat de resolució futura, succeeix que no 
es pot garantir que les signatures electròniques o 
els segells electrònics tinguin garantit un termini 

concret de durada, quelcom que no ocorre en el 
cas de la signatura de tinta, sempre que s’apliquin 
tècniques de conservació adients al document.

En definitiva, a mesura que transcorre el temps, 
es pot dir que les signatures digitals esdevenen 
potencialment més i més atacables, ja que s’in-
crementa la capacitat de càlcul dels ordinadors i 
apareixen noves tècniques de criptoanàlisi que 
posen en dubte la capacitat probatòria d’aques-
tes institucions jurídiques. Imaginem, per exem-
ple, la possibilitat que es pugui trobar una tècni-
ca per modificar un document ja signat, sense 
que canviï el corresponent resum criptogràfic, 
de forma que la signatura es continuï validant 
com a correcta des de la perspectiva tècnica. No 
cal dir que la confiança en aquesta signatura i, 
per tant, el seu valor probatori, s’hauria perdut. 

Es tracta d’un problema recentment agreujat 
amb l’aparició de vulnerabilitats de programa-
ri que, com en el cas de ROCA – Return of the 
Coppersmith Attack – han permès obtenir claus 
privades de signatura (dades de creació de sig-
natura o de segell, les anomena el legislador 
comunitari) a partir de les claus públiques, 
palesant que hi ha vectors d’atac amb impacte 

massiu que són plenament factibles avui en dia.

2. Una resposta a aquesta 
problemàtica des del Dret

Tot acceptant que l’autenticitat a llarg termini 
dels documents electrònics (així com de les sig-
natures i segells electrònics) es pot garantir sen-
se la necessitat de mantenir també la validesa 
criptogràfica de les signatures digitals que incor-
porin aquells, posició que al meu parer resulta 
pacífica en la doctrina, no és menys cert que du-
rant la fase activa i de vigència de la documenta-
ció és absolutament essencial mantenir el valor 
probatori de les signatures i segells electrònics, 
amb la finalitat de poder fer-los servir en cas 
d’haver d’incoar o respondre a un procediment 
judicial, administratiu o judicial. 

El legislador ha estat sensible a aquesta proble-
màtica, tant en seu nacional com, més recent-
ment, en el nivell de la Unió Europea.

A l’Estat espanyol cal referir-se a la legislació 
reguladora del procediment administratiu elec-
trònic i al funcionament electrònic de les entitats 
del sector públic, primer en la important – i al-
tament ignorada – llei 11/2007, del 22 de juny, 
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d’accés electrònic dels ciutadans als serveis pú-
blics, a l’empara de la qual es dicta el reial decret 
4/2010, del 8 de gener, pel qual es regula l’Es-
quema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit 
de l’Administració electrònica, i posteriorment 
les lleis 39 i 40 de 2015, de l’1 d’octubre.

Es tracta d’una regulació parcial que, tot i ser 
avançada per a la seva època, aposta per tècni-
ques de conservació de la signatura electrònica 
que avui han quedat parcialment obsoletes, en 
especial des de la perspectiva de l’aparició de 
noves tècniques que també permeten la con-
servació. 

Més recentment, el Reglament (UE) Núm. 
910/2014, del Parlament Europeu i del Con-
sell, del 23 de juliol, relatiu a la identificació 
electrònica i als serveis de confiança per a les 
transaccions en el mercat interior (Reglament 
eIDAS) ha regulat, com a servei de confiança, el 
de conservació de la signatura electrònica quali-
ficada o del segell electrònic qualificat, en una 
normativa de caràcter harmonitzat i horitzontal a 
l’ordenament jurídic de la totalitat d’Estats mem-
bres de la Unió Europea que pretén facilitar la 
conservació, en condicions de simplicitat i eleva-
da seguretat jurídica.

Tot i que el Reglament eIDAS no conté una defi-
nició d’aquest servei, el seu article 34.1 concreta 

que consisteix en la utilització de procediments 
i tecnologies capaces d’ampliar la fiabilitat de 
les dades de la signatura electrònica qualificada 
més enllà del seu període de validesa tecnològi-
ca, previsió aplicable al segell electrònic qualifi-
cat per mandat de l’article 40.  

3. La normalització tècnica i la 
potenciació de l’arxiu electrònic

Més encara, degut al model regulador del Re-
glament eIDAS, que permet un especial prota-
gonisme a l’autoregulació de la indústria en for-
ma de normes tècniques, podem saludar amb 
satisfacció la producció de les primeres especifi-
cacions tècniques de l’ETSI específicament disse-
nyades per facilitar la conservació de signatures 
i segells, amb una considerable alineació amb 
els serveis d’arxiu, amb els quals es relaciona i 
potencia. 

Així, l’especificació ETSI TS 119 511, actualment 
en fase final d’aprovació, determina requisits de 
política i de seguretat per a un servei de conser-
vació de signatura o segell electrònic, qualificat 
o no, resultant especialment important el seu 
Annex C, que determina les relacions entre 
aquest servei i l’arxiu electrònic de documents. 
I ho fa perquè el servei de conservació es pot fer 
conservant també el document, conservant-lo 
només temporal, o sense conservar-lo.

La gran novetat d’aquesta especificació es troba 
també en el seu enfocament tecnològicament 
neutre, que orbita al voltant dels conceptes d’ob-
jectes de preservació i el que es podran obtenir 
de diverses formes, per bé que sempre amb 
base en l’ús de signatures digitals. Per tant, es 
podrien fer servir segells de temps incorporats 
a les pròpies signatures, però també es podria 
enregistrar el document en una cadena de blocs, 
o en un arxiu electrònic en el marc de la legisla-
ció vigent.

Millor encara, algunes legislacions nacionals, 
significativament la belga, han fusionat servei 
d’arxiu amb serveis de confiança com el des-
crit, atorgant efectes jurídics a l’ingrés dels do-
cuments en aquests arxius, de forma que s’ha 
d’entendre, des de la perspectiva jurídica, que 
s’ha conservat correctament el document elec-
trònic que hagi estat incorporat a aquest servei 
d’arxiu electrònic millorat. El que constitueix un 
avantatge en termes de reducció de risc jurídic 
per a les entitats productores de documents 
amb valor legal.

Atenent a aquestes tendències… qui va dir que 
aquesta professió d’arxivera o arxiver no tenia 
futur en el món de la tecnologia?

ETSI TS 119 511. Representació de l’arquitectura funcional 
del servei de conservació amb emmagatzematge.  
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L’Arxiu Social:  
de servei a comunitat

22 maig, 2019

La Junta de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya

Conclusions del XVII Congrés 
d’Arxivística i Gestió Documental de 
Catalunya celebrat a Sant Feliu de 
Guíxols.

A continuació presentem les principals con-
clusions extretes de les diferents ponències i 
comunicacions presentades els passats dies 9, 
10 i 11 de maig, estructurades seguint els cinc 
eixos que van conformar el programa científic 
del Congrés.

Sistema d’Arxius  
de Catalunya

Un dels eixos del Congrés s’ha dedicat ínte-
grament al Pla de Govern d’Arxius i Gestió 
Documental de Catalunya. S’han presentat les 
primeres conclusions de les taules territorials re-
alitzades durant els mesos de febrer i març, amb 
la voluntat d’oferir una panoràmica completa 
de la visió del sector sobre el desenvolupament 
que necessita el Sistema d’Arxius de Catalunya. I 
aquestes conclusions s’ha presentat a debat.

1) El sector es mostra implicat plenament en el 
Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya. 
Una prova n’és l’alta participació en les taules 
territorials amb més de 250 persones. Tanma-
teix, dels debats i els comentaris manifestats 
s’observa encara un fort escepticisme, segura-
ment provocat per masses anys de retallades i 

estancament. El Pla necessita encara més credi-
bilitat i això només s’assolirà si a les necessitats 
plantejades s’ofereixen solucions ajustades i 
completes.

2) La necessitat de més lideratge es manifesta de 
manera clara i oberta, i se suma a la sol·licitud de 
més recursos econòmics i humans per tornar a 
dinamitzar el SAC. El lideratge s’obté de les per-
sones, sí, però sobretot de l’obtenció d’un rang 
orgànic per a la capçalera del SAC que li permeti 
treballar en igualtat de condicions amb altres 
departaments de la Generalitat i amb les admi-
nistracions públiques catalanes. El SAC, i això és 
evident, requereix un redimensionament.

3) Redimensionar la capçalera del Sistema 
d’Arxius de Catalunya, atès que es porten molts 
anys sense prendre decisions en aquest sen-
tit, és quelcom necessari i desitjat. Tanmateix, 
qualsevol decisió que es prengui no hauria de 
caure amb contradiccions manifestes amb les 
solucions que s’estiguin plantejant durant el 
desenvolupament del Pla, sinó que s’hi haurien 
d’apropar. S’ha manifestat reiteradament i amb 
un alt consens en el sector, la necessitat de crear 
una Direcció General d’Arxius i Gestió Documen-
tal, d’on n’haurien de derivar tres subdireccions. 
La primera destinada a dirigir les polítiques de 
governança de la informació a nivell de Gene-
ralitat i a nivell nacional. La segona destinada a 

promoure i potenciar les polítiques arxivístiques 
al territori amb un protagonisme clar tant de la 
xarxa d’arxius comarcals com dels municipis. I 
la tercera destinada a evolucionar les polítiques 
arxivístiques de país i d’abast nacional, amb 
un protagonisme ajustat de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya sobretot en matèria de preservació 
digital. Qualsevol solució intermitja o inferior 
a les proposades en els debats del Pla poden 
acabar provocant la pèrdua de confiança dels 
professionals del sector en el seu propi desen-
volupament.

4) Tenim l’oportunitat de continuar debatent en 
el marc del Pla d’Arxius i Gestió Documental de 
Catalunya, sobre la possibilitat d’evolucionar en-
cara més el SAC, dotant-lo d’independència, de 
rang orgànic transversal i d’autoritat, de sol·luci-
ons organitzatives innovadores i de visió de país. 
Tots ells són elements que han estat reclamats 
en aquest congrés i, de fet, en tants d’altres con-
gressos anteriors, i que algun dia caldrà afrontar 
seriosament. Atenent que el Pla d’Arxius i Gestió 
Documental és un pla de Govern, i no merament 
sectorial, tenim davant una oportunitat que no 
podem deixar caure ni menystenir.

Tecnologies participatives

El paradigma del Govern Obert ha canviat la 
natura mateixa de l’exercici del poder, fent que 
la ciutadania esdevingui co-responsable de la 
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presa de decisions polítiques. Igualment, la di-
gitalització de l’economia està provocant la dati-
ficació progressiva de les relacions productives:

5) La gestió documental, situada plenament en 
l’estadi de governança de la informació, esdevé 
el fonament que garanteix la sostenibilitat i l’efi-
ciència tant de l’acció política com dels processos 
de negoci, al ser l’única aproximació holística i 
global a la creació, la gestió i la preservació de 
dades i documents en relació al seu context tant 
de producció com d’ús.

6) Aquest context transcendeix els fluxos de 
treball administratius i/o corporatius tancats i 
s’estén, mitjançant plataformes participatives, 
més enllà del si de les organitzacions. És vital 
disseminar els estàndards tècnics en gestió 
documental en aquestes plataformes, si volem 
mantenir els requeriments d’autenticitat, de in-
tegritat i de fiabilitat en les dades i documents 
que s’hi generen.

7) Així mateix, democratitzar la tecnologia i el 
coneixement arxivístics és un pas previ i im-
prescindible per assegurar la integració de la 
ciutadania com a agent significatiu de l’acció de 
govern, juntament amb polítics i tècnics, atesa la 
seva condició de coproductora de la informació 
pública.

e-Inclusió i Gamificació

La quarta revolució industrial (big data, intel·li-
gència artificial, etc.) és ja una realitat. Les dades 
són el recurs més buscat, però només la dada de 
qualitat esdevé un autèntic actiu per al seu pro-
ductor, a la vegada que la dada de mala qualitat 
un actiu per a la difusió de falsedats i notícies 
falses:

8) Els arxius han de superar el rol passiu de ja-
ciments de dades per transformar-se en autèn-
tics laboratoris, treballant de forma cooperativa 
amb enginyers en supercomputació o experts 
en visualització de dades, per tal d’aportar criteri 
analític i rellevància informacional a les eines de 
tractament de les dades massives. L’arxivística 
computacional sembla el camí més prometedor 
en aquest sentit.

9) Un cop sigui habitual la col·laboració des de 
l’inici en el disseny de projectes, la integració de 
les humanitats digitals per a la difusió dels fons 

històrics o l’ús d’algorismes de processament 
de llenguatge natural per al tractament de la 
informació en fase activa esdevindran realment 
accions disruptives. Perquè, només així, podrem 
afrontar el repte d’automatitzar l’anàlisi funcio-
nal i no conformar-nos amb la mera descripció 
temàtica, per molt massiva que sigui.

10) La divulgació arxivística ha de superar els 
habituals instruments de descripció, tallers o 
exposicions, per tal d’ampliar el seu abast social. 
Tècniques com la gamificació permeten arribar 
a sectors més amplis i, si compten amb un bon 
disseny i objectius clars, permeten fer entendre 
millor la funció social dels arxius, més enllà del 
contingut dels documents que custodien.

Reparació i Justícia social

Reparar és una acció que es realitza quan el mal 
ja està fet. Els arxius són una eina per resoldre 
dolències socials, però poden ser més efectius 
en les tasques preventives. Aquestes es realit-
zen sens dubte amb la promoció de l’accés a la 
informació de qualitat i autèntica que permet 
evitar desigualtats socials i jurídiques. L’accés a 
la informació esdevé central en les polítiques 
d’arxius i, a la vegada, un mecanisme bàsic per 
a potenciar la consciència crítica dels ciutadans:

11) Els arxius han mostrat el seu potencial repa-
rador quan han estat contemplats en polítiques 
i protocols per part de l’administració (sumarís-
sims, recerca de filiació natural, etc.). Amb tot, 
són encara nombroses les iniciatives que es cre-
en en aquest àmbit (pla de fosses, víctimes de la 
transició, etc.) que no compten activament amb 
l’expertesa arxivística, per considerar-la un mer 
servei finalista, lesionant així greument l’interès 
de les víctimes.

12) L’accés contextualitzat a la informació públi-
ca i corporativa també esdevé una potent eina 
per a la justícia social, tal com mostren tant les 
iniciatives sorgides des de la societat civil (em-
prant plataformes que auditen l’acció de govern 
o del sector empresarial a través de tècniques de 
traçabilitat, verificació i divulgació d’informació) 
com els portals públics que s’estructuren seguint 
criteris i instruments de gestió documental.

13) Bé sigui en l’àmbit de la reparació o en el de 
justícia social, s’ha constatat la infrautilització de 
la capacitat didàctica dels arxius per part de l’ad-

ministració. Les iniciatives en aquest sentit són 
puntuals i fruit de la dedicació de centres indivi-
duals. Caldria un diàleg més fluid i una estratè-
gia compartida amb observatoris professionals i 
col·lectius agreujats per dissenyar activitats que 
aprofitin les evidències de les lluites per assolir 
drets civils i socials que preserva l’estructura ar-
xivística.

Nous patrimonis  
documentals

La infoesfera és el medi natural de la producció 
d’informació i, com ja hem apuntat respecte els 
processos de negoci, poques relacions socials 
escapen a la pertinent datificació. La societat ha 
esdevingut arxiu i, si volem crear una futura me-
mòria democràtica del present, cal transformar a 
cada ciutadà en arxiver d’un mateix.

14) Avui dia, la major part de la documentació 
pertanyent a fons personals, familiars i, fins i tot, 
corporatius es genera i/o preserva en platafor-
mes privatives sense que els productors tinguin 
consciència dels riscos que comporta d’accés i 
seguretat a mig i llarg termini. Cal insistir en què 
el perill de forat negre digital, més enllà d’un 
marc normatiu patrimonial del tot inadequat 
per a l’entorn digital, no està tant en el format de 
la informació, sinó en la manca de control sobre 
el seu sistema de producció i gestió.

15) La web social, amb tot, permet disposar d’un 
registre d’ampli espectre perquè col·lectius, tra-
dicionalment subalterns, pugui documentar les 
seves accions des d’una perspectiva pròpia, al 
marge i sovint en contradicció amb els registres 
oficials. No podem dubtar del necessari tracta-
ment arxivístic d’aquests fons, però cal desen-
volupar una metodologia que repensi principis 
teòrics clàssics i que es fonamenti en una sòlida 
aproximació ètica.

16) Els professionals, per tant, hem de prendre 
un rol actiu a l’hora d’alfabetitzar la ciutadania 
en autonomia arxivística –entesa com la capa-
citat per a individus i comunitats de participar 
amb veu pròpia en la gestió de la informació pú-
blica per motius d’identitat, memòria i rendició 
de comptes– com a eina bàsica per garantir la 
seva identitat digital i la seva sobirania política.

Barcelona, 21 de maig de 2019
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Els arxius han de ser  
feministes

29 maig, 2019
Remei Perpinyà Morera

Dra. en Història, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Esaged

Calen polítiques proactives per tal 
d’augmentar la presència de fons 
de dones als arxius i cal també, 
potenciar el paper dels arxius per a 
construir una memòria plural que no 
invisibilitzi la meitat de la població.

Calen polítiques proactives per tal d’augmentar 
la presència de fons de dones als arxius i cal tam-
bé, potenciar el paper dels arxius per a construir 
una memòria plural que no invisibilitzi la meitat 
de la població.

He adaptat el títol d’una conferència Ted de l’es-
criptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, 
titulada  We Should All Be Feministque en pos-
terioritat va editar en forma d’opuscle (Todos de-
beríamos ser feministas, Random House, 2015), 
perquè crec en el potencial i en la responsabili-
tat dels arxius per a construir una memòria plu-
ral que no invisibilitzi la meitat de la població.

Tenim uns arxius que són el reflex de la societat 
heteropatriarcal en la que vivim. És per això que 
la memòria de les dones hi està infrarepresenta-
da. A Arxius en Línia (que dona accés als inventa-
ris de l’Arxiu Nacional de Catalunya i dels Arxius 
comarcals) s’hi troben 1007 fons personals, dels 
quals 76 són fons de dones, que representa un 
7,55% (dades de març de 2019). En 14 arxius 

comarcals no hi ha cap fons personal de dona, 
és a dir, en comarques com Osona, el Ripollès o 
el Vallès Oriental no hi ha cap dona, fins ara, que 
hagi merescut l’honor de ser subjecte històric. 

Perquè es produeix això? Segurament les raons 
que ho expliquen tenen a veure amb dues qües-
tions: La primera és la consideració del què és 
arxivable per part dels arxius. La Llei 10/2001 
atorga la següent funció a l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya ”Ingressar, conservar i difondre els fons 
i els documents privats que per llur valor testi-
monial i referencial concerneixin Catalunya i 
siguin d’una rellevància especial” (art.27.b). I els 
arxius comarcals han de rebre “La documentació 
d’altres persones físiques o jurídiques d’interès 
històric o cultural del respectiu àmbit territorial” 
(art. 30.3.c). Així que els criteris que s’usen per 
a ingressar fons privats són la “rellevància espe-
cial” i l’ “interès històric o cultural”. I exactament 
què significa que sigui rellevant o tingui interès 
històric? Que els productors siguin rellevants? 
Què l’arxiver els consideri rellevants? Franca-
ment és un criteri subjectiu i, a més, restrictiu. 

La segona qüestió que pot ajudar a explicar 
l’escassa presència de fons de dones, és la in-
visibilització de la dona a l’esfera social. S’omet 
la seva presència i se l’oculta en camps com la 

història, la ciència, la cultura o el pensament. Es 
va haver de fer una pel·lícula, Figuras Ocultas 
(2017), per conèixer la història de 3 matemà-
tiques afroamericanes que van tenir un paper 
clau a la carrera espacial de la NASA. Anna Maria 
Martínez Sagi  (1907-2000), poeta, sindicalista, 
feminista, periodista i atleta, va ser directiva del 
Barça, va aconseguir el record de Catalunya de 
llançament de javelina, va lluitar a la batalla de 
l’Ebre i a la resistència a França durant la Segona 
Guerra Mundial, però va morir oblidada en una 
residència d’ancians el 2000. I la seva història 
no es va conèixer fins que va ser descoberta per 
Juan Manuel Prada i la va explicar en una no-
vel·la (Las esquinas del aire, 2000). Aquest 2019 
s’ha fet un documental sobre la seva vida  La 
Sagi: una pionera del Barça(2019). El 2016, un 
documental (Dorotea de Chopitea, una señora 
de Barcelona) recuperava la vida excepcional de 
Dorotea de Chopitea (1816-1891) impulsora de 
l’obra social més important de la Barcelona del 
segle XIX: va fundar 4 hospitals, cinc temples, 
quinze escoles i set residències; i cap porta el 
seu nom i encara continua essent una comple-
ta desconeguda pels catalans. Aquestes tres 
històries de dones excepcionals s’han pogut re-
cuperar, però segurament n’hi ha moltes altres 
que no es coneixeran perquè han desaparegut 
els testimonis documentals.

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es
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El moviment feminista, en canvi, sí s’ha preocu-
pat de conservar la documentació que ha gene-
rat. De fet, pel moviment feminista l’arxiu ha es-
tat un arma de combat per a lluitar contra l’oblit, 
i ha creat centres per a conservar la memòria de 
les activitats dels organismes feministes i de les 
dones activistes. El 1935 a Holanda es va crear 
el primer organisme a Europa l’International 
Archives for The Women’ s Movement, fundat 
per tres feministes holandeses (Rosa Manus, 
Johanna Naber i Willemijn Posthumus-van der 
Goot) amb l’objectiu de recollir i conservar la do-
cumentació de la primera onada de feminisme. 
El mateix any 1935 a Nova York es va crear el 
Center for Women’s Archives, amb l’objectiu de 
recopilar el màxim de fons personals de dones. 
Va durar 5 anys fins que es va dissoldre el 16 de 
setembre de 1940 per falta de pressupost, i els 
seus fons van ser acollits per biblioteques uni-
versitàries. Una de les impulsores del projecte 
Rosika Schweimmer expressa en els següents 
termes els objectius del centre: “I see in this Ar-
chive Center a great inspiration to the women of 
the world, a source of right thinking for all who 

pretend to think and share in the making of pu-
blic opinion, and the way to truth about the se-
xes”. (Kimbell Relph, A. 1979. ‘The World Center 
for Women’s Archives, 1935-1940’,  Signs, 4(3), 
pp. 597–603.)

També hi ha iniciatives des del món de l’Art 
per tal de conservar la producció artística de les 
dones. Arxiu FemArtés un projecte hostatjat a Ca 
la Dona que treballa per a l’empoderament de les 
dones artistes difonent els projectes artístics que 
permeti una història de l’art des del feminisme. 
El Contenedor de feminismosés un projecte portat 
a terme a Galicia el 2009 d’arxiu mòbil ideat 
per a l’espai públic amb la finalitat de recuperar, 
documentar i visibilitzar les històries de les dones, 
els feminismes i les lluites per l’alliberament sexual 
dels darrers trenta anys a Galícia. 

Els arxius s’han de sumar a aquestes iniciatives 
i han de fer polítiques proactives per tal d’aug-
mentar la presència de fons de dones als arxius. 
Per a què això sigui possible cal repensar els cri-
teris de valoració de fons a ingressar. Potser és 

necessari revisar el concepte de “rellevància” i el 
“d’interès històric i cultural”, i afegir-hi altres con-
ceptes com el de representativitat, diversitat i in-
clusió. Això implica necessàriament establir una 
política d’adquisicions basada en criteris profes-
sionals i plurals, i respectuosa amb la igualtat de 
gènere i el respecte a la pluralitat i a les mino-
ries. Hi ha dues idees força que s’haurien de te-
nir present a l’hora d’establir aquesta política. La 
primera, és que més enllà dels centres específics 
que conserven els arxius del feminisme, aquesta 
és una tasca que involucra a tots els arxius, ca-
dascun en el seu àmbit, perquè és la única ma-
nera d’assegurar que els arxius representin a la 
totalitat de la població. La segona, és que cal ar-
bitrar mecanismes de participació per tal que la 
ciutadania participi dels processos de valoració. 
És ara que s’està discutint el Pla d’arxius i gestió 
documental de Catalunya 2019-2020 que s’han 
de tenir en consideració aquests aspectes. 

És en aquest sentit que dic que els arxius han de 
ser feministes

Cartell de la pel·lícula 
“Figuras Ocultas” (2017)

https://arxiufemart.wordpress.com/
http://contenedordefeminismos.org/es
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Del pergamí al núvol
10 juny, 2019

Neus Sánchez Pié
Tècnica arxivera de l’Arxiu Capitular de Tarragona i de l’Arxiu Històric  

de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona 
Joan Maria Quijada Bosch

 Tècnic arxiver de l’ Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

En ple segle XXI l’AHAT segueix fidel als seus 
orígens. Gairebé cent anys més tard de la seva 
creació s’ha convertit en un dels arxius eclesiàs-
tics amb més documentació digitalitzada essent 
un referent en aquest àmbit. 

El 9 de febrer de l’any vinent es compliran cent 
anys de la creació de l’Arxiu Històric Arxidioce-
sà de Tarragona (AHAT) per part del cardenal 
arquebisbe de Tarragona, el Dr. Francesc d’Assis 
Vidal i Barraquer. Una triple intenció movia la 
providència del prelat; evitar la possible pèrdua 
de documentació històrica, assegurar-ne la con-
servació i facilitar-ne la seva consulta. En aquells 
temps l’arxiver Mn. Sanç Capdevila i Felip posà 
en pràctica, amb els recursos de l’època, aques-
tes tres premisses. Avui l’AHAT segueix essent 
fidel als objectius fundacionals, però en ple se-
gle XXI, aquests s’han adaptat als nous temps i a 
la vegada s’han vist reforçats gràcies a les noves 
tecnologies del coneixement i la comunicació.

Amb el nomenament, l’any 1999, de Mn. Manu-
el M. Fuentes i Gasó, com a director de l’AHAT, es 
va emprendre la modernització del projecte arxi-
vístic. La primera fita fou l’any 2006 amb l’inici 
del desenvolupament d’un programari propi 

de gestió documental per tractar i descriure els 
fons documentals basat amb la NODAC. Un any 
més tard, veia la llum la primera web de l’arxiu 
www.ahat.cat, la qual al llarg dels anys ha anat 
evolucionat, sempre sota la premissa de facilitar 
el màxim possible l’accés a la ciutadania a als 
fons. I, finalment, el 2008 l’AHAT començava 
el projecte de digitalització dels seu fons docu-
mentals, prioritzant-ne els llibres sacramentals 
(baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i 
compliments pasquals) donada la seva dema-
nada per part dels investigadors i també per la 
seva importància com a font, gairebé única, fins 
a finals del segle XIX, per realitzar qualsevol ti-
pus d’estudi relacionat amb la genealogia i la 
demografia.

El 10 de setembre del 2009, es penjaren al web, 
els primers documents digitalitzats, correspo-
nents a les parròquies de Sant Joan Baptista i 
de la Catedral de Tarragona, convertint-se així, 
l’AHAT, en pioner dins dels arxius eclesiàstics, 
tant catalans com espanyols, al posar a l’abast 
de tothom els seus fons digitalitzats. Encara avui 
segueix essent l’únic arxiu eclesiàstic de l’estat 
espanyol que permet l’accés al document ínte-
grament digitalitzat. 

El projecte de digitalització ha estat possible 
gràcies al finançament aportat per institucions 
com la Diputació de Tarragona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Barcelona, la Universitat 
Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya i l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, i a través dels convenis signats 
amb els ajuntaments d’Alcover, l’Aleixar, Alforja, 
el Catllar, Cambrils, Constantí, l’Espluga de Fran-
colí, Fulleda, Llorac, el Morell, Perafort i Puig-
delfí, la Pobla de Mafumet, Rocafort de Queralt, 
Sarral, la Selva del Camp, Tarrés, Torredembarra, 
Vallbona de les Monges, el Vendrell, Vilallonga 
del Camp i Vila-seca. Així mateix la col·laboració 
amb entitats com el Centre d’Estudis de la Conca 
de Barberà –a través del programa Tu Ajudes de 
l’extingida Caixa Tarragona-, el Centre d’Estudis 
Locals del Vilosell -amb l’organització de les jor-
nades Genealogia i Arxius per tal d’impulsar una 
campanya de patrocini al poble-, el Museu de 
la Vida Rural, i les confraries de Tarragona de la 
Reial Germandat de Jesús Natzarè i de la congre-
gació de Senyores de la Mare de Déu de la So-
ledat. També han col·laborat amb el projecte les 
empreses Bacardi España S.A., Dinser Servicios 
Informáticos S.L., l’Empresa Municipal d’Aigües 
de Tarragona, la Fundació Hospital de Sant Pau 
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i Santa Tecla, i Repsol. I, finalment, la participa-
ció també de les parròquies Sant Jaume apòstol 
d’Arbeca, Sant Joan Baptista de Valls i de la Na-
tivitat de la Mare de Déu de Vilaplana per tal de 
digitalitzar els seus fons.

Des del juny del 2013 l’AHAT ofereix la possibi-
litat d’esdevenir patrocinadors del projecte de 
digitalització a títol personal. Gràcies a aquest 
micromecentatge s’han pogut digitalitzar més 
de vuit-cents documents, corresponents, en la 
seva gran majoria, a fons parroquials. 

Tanmateix, des de l’any 2009 existeix també 
la possibilitat de col·laborar activament amb 
l’AHAT, indexant els llibres de baptismes, matri-
monis i òbits digitalitzats. A través d’una senzilla 

interfície una persona còmodament des del seu 
ordinador o des de qualsevol dispositiu mòbil 
pot introduir les dades dels formularis específics 
que hi ha per cadascuna de les tres tipologies 
de partides. La idea final del projecte és poder 
tenir indexades totes les imatges digitals dels 
llibres sagramentals. L’accés a aquesta informa-
ció és a través d’un cercador que permet accedir 
directament a la imatge on hi ha la persona que 
es busca. L’acollida de la idea entre els nostres 
investigadors ha estat molt positiva i actualment 
la web ja compta amb més de 641.312 registres 
indexats. 

A dia d’avui, l’AHAT compta amb 9.870 docu-
ments digitalitzats que representen un total 
de 1.704.364 imatges digitals. Aquestes, en la 

seva gran majoria, corresponen a documentació 
parroquial, concretament de 161 parròquies. 
A banda, també s’ha digitalitzat, entre d’altra 
documentació, els concilis provincials i sínodes 
diocesans des del segle XIV al XVIII, el fons del 
monestir dominic de Sant Magí de la Brufaga-
nya (segles XVI-XIX), la documentació de la con-
fraria de la Reial Germandat de Jesús Natzarè 
de Tarragona -del primer quart del segle XX- o 
la sèrie de visites pastorals des de 1413 a 1934. 

Per altra banda, l’AHAT també custodia i gestio-
na l’Arxiu Capitular de Tarragona (ACT) i l’Arxiu 
Històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
(AHSPT).  Des de l’any 2011 s’han digitalitzat to-
tes les actes capitulars des del segle XV-XX, els 
llibres d’obra dels segles XIV-XV i la carteria del 

Web de l’AHAT des d’on es pot consultar la documentació digitalitzada
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segle XIII al XVII. També s’ha dut a terme la digitalització del fons musical 
de la catedral compost per 1.451 partitures manuscrites -1.150 d’obres 
d’autor i 301 obres anònimes- entre el primer terç del segle XVII i la prime-
ra meitat del segle XX. Aquest elenc de documentació és pot consultar al 
web www.acct.cat. Respecte a l’AHSPT la totalitat del seu fons esta digitalit-
zat i es pot consultar al web www.ahspt.cat.

En resum, des de l’AHAT es gestiona la documentació digitalitzada dels 
tres arxius que representa un total de 13.755 documents digitalitzats amb 
un volum total de 1.931.802 imatges que ocupen un espai virtual 60,20 
terabytes. Tot aquest treball i inversió ha revertit en el conjunt de la societat 
tal i com ho demostren les xifres. Des de que el 10 de setembre de 2009 
que es van penjar els primers documents al web de l’AHAT la pàgina ha 
rebut més d’un milió de visites de 135 països, amb una mitjana diària de 
cinc centes sessions aquest darrer any. En total s’han visualitzat més 41 
milions d’imatges de documentació digitalitzada.

Calaix de pergamins de l’arxiu
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Arxivers sense Fronteres-
Internacional, una aposta  

per la cooperació i  
la solidaritat arxivística

3 juliol, 2019

Ramon Alberch i Fugueras
Arxivers sense Fronteres-Internacional

Arxivers sense Fronteres ha celebrat 
recentment els seus vint anys 
d’activitats, període en el qual ha 
reeixit a materialitzar projectes de 
cooperació al nord d’Àfrica, l’Amèrica 
llatina i l’antiga Iugoslàvia. 

Arxivers sense Fronteres va néixer l’any 1998 a 
la ciutat de Barcelona per la iniciativa d’un grup 
d’arxivers/eres que ja portaven un temps impli-
cats en projectes de cooperació solidària a les 
ciutats de Montevideo, Bogotà i Campinas, així 
com també a Malabo i a Bòsnia-Herzegovina. 
Amb l’experiència assolida en aquestes accions 
es va creure adient formalitzar aquest compro-
mís mitjançant la creació d’una organització no 
governamental que donés suport efectiu en ca-
sos de desastres naturals i, molt especialment, 
en els casos de resolució de conflictes derivats 
de guerres civils o transicions de dictadures a 
règims democràtics on l’organització, la protec-
ció i l’accés als arxius esdevenia un instrument 
essencial per a la recuperació de la memòria i la 
defensa dels drets humans.

En l’actualitat (juny 2019) hi ha organitzacions 
d’AsF a catorze països, concretament a Espanya, 
França, Mèxic, els Estats Units, Colòmbia, Perú, 

Equador, Bolívia, Brasil, Xile, Uruguai i l’Argen-
tina, a les quals s’han afegit darrerament el 
Senegal i la República Democràtica del Congo. 
Cada AsF és sobirana i genera les seves pròpies 
activitats i projectes, però de manera voluntària 
es comprometen a compartir un emblema, uns 
estatuts i un òrgan de coordinació i govern con-
junt denominat Consell Internacional de Coordi-
nació (CIC). De manera periòdica, sigui de manera 
presencial i també online, el CIC es reuneix per 
impulsar projectes comuns i coordinar les respec-
tives activitats. Les darreres reunions presencials 
varen tenir lloc a Córdoba (Argentina) els dies 
27-28 de setembre del 2018 i a Quito (Equador) 
els dies 7-8 de juny del 2018; en ambdós casos, 
a banda de la reunió de coordinació, es varen or-
ganitzar sengles seminaris dedicats a la temàtica 
dels arxius i els drets humans. El proper encontre 
serà a Montevideo l’octubre del 2019 aprofitant 
la celebració del Congrés d’Arxivística del Mer-
cosur.   És molt rellevant que cada AsF pugui fer 
compatible l’endegament de projectes al propi 
país amb la col·laboració en projectes comuns de 
més ampli abast. En aquest sentit, el projecte més 
reeixit ha estat el “Projecte d’organització i accés 
als documents i arxius dels règims repressius a 
iberoamèrica” (2007-2012) que ha permès la 

recuperació de documents i arxius sensibles i l’es-
tabliment d’un web on es fa visible part d’aquesta 
informació. Val a dir també que a partir de la tro-
bada a Córdoba es fa visible i efectiu un debat que 
anava prenent cos en el col·lectiu i que significava 
la ineludible necessitat d’ampliar el ventall de te-
mes dels quals ocupar-nos. 

Concretament, es va posar un especial èmfasi 
en constatar que així com en un llarg lapse de 
temps l’objectiu principal i prioritari fou prote-
gir, organitzar i fer accessibles arxius relacionats 
amb les dictadures, els conflictes bèl·lics i les 
transicions polítiques per raons perfectament 
justificades (en el moment de néixer AsF eren 
recents encara les caigudes de les dictadures 
militars del con sud, l’esfondrament del bloc de 
l’est i el final de la terrible guerra dels Balcans) 
actualment calia obrir una nova agenda de te-
mes i generar projectes relacionats amb les po-
lítiques de gènere, discriminació racial, joventut 
i migració, la supervivència de cultures i ètnies 
minoritàries, la responsabilitat social de les em-
preses/multinacionals, l’explotació de menors, 
les extraccions mineres, l’associacionisme sin-
dical, entre molts altres. En realitat, una mirada 
més àmplia i transversal sobre els drets humans.   
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En aquests moments els projectes transversales 
en els quals cal implicar-hi totes les organitza-
cions són els referits a Polítiques de Gènere i 
també sobre Migració i Fronteres, aprovats en la 
reunió de Quito i ratificats en la darrera reunió 
de coordinació el mes de gener del 2019. Tam-
bé cal assenyalar que s’ha procedit a formular un 
nou model de compartir responsabilitats de ma-
nera que s’han creat uns grups de treball sobre 
Finançament, Formació, Projectes, Difusió, Nor-
mes i Web. Finalment remarcar que AsF comp-
ta amb representants al grup d’Arxius i Drets 
Humans del Consell Internacional d’Arxius, a 
l’Aliança per al Govern Obert (Open Government 
Partnership) i que en els anys 2015-2018 ha 
format part del Comité Assessor Internacional 
(CAI) del Centre Nacional de Memòria Històrica 
de Colòmbia donant suport a la generació de 
polítiques públiques d’arxius per a la resolució 
del conflicte armat en el marc del procés de pau 
signat entre el govern colombià i el grup guerri-
ller de les FARC

Acte a la universitat de Guadalajara (Mèxic) amb participació d’AsF

Arxiu Nacional Saharaui a Tinduf-2011
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Document Controller  
o l’arxiver/a a l’empresa

26 juliol, 2019

Joan Carles Faus Mascarell
Arxiver, tècnic de processos i administració electrònica,  

responsable de l’Arxiu Municipal Administratiu a l’Ajuntament de Gandia

Pere Guiu Rius
Doctor enginyer industrial en organització, professor de Circuits Administratius. 

Disseny i Millora a l’Esaged- UAB

L’especialització en sistemes de 
Gestió Documental per a projectes 
de construcció i gestió de plantes 
industrials obri una finestra al posi-
cionament de la professió arxivística 
dins el mercat de treball del món 
empresarial. 

L’arxiver/a a l’empresa 

Ara mateix hi ha una forta demanda al món 
empresarial de professionals amb habilitats en 
les modernes tecnologies, l’anàlisi de dades i la 
gestió de la informació. Tanmateix, i ara per ara, 
sembla que els arxivers/res i els arxius en l’àmbit 
d’empresa son minoria envers el sector públic; si 
bé la projecció de la professió al sector privat és un 
repte ineludible. Aquest és l’objectiu inicial del curs 
de formació contínua de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya, Document Controller o l’arxiver/a a l’em-
presa. Sovint demanem una aplicació pràctica a la 
formació, i tot just és aquesta la raó de ser del curs: 
proporcionar les competències bàsiques en relació 
a la gestió documental per a la seva execució di-
recta en entorns de construcció i gestió de plantes 
industrials. 

Les organitzacions generen documents i mane-
gen informació. Totes. La casuística empresarial, 
en conseqüència, esdevindrà múltiple i diver-
sa. Destaquen, però, determinats sectors amb 
exigències de grans volums d’informació, com el 
sanitari, farmacèutic, financer i d’assegurances, o 
enginyeries, entre d’altres. Recomane l’interessant 
anàlisi de Blanca i Alberto Biarge al respecte en el 
Llibre blanc dels Arxius Valencians. Pel que fa a les 
enginyeries, la documentació generada en projec-
tes de construcció d’obra civil o industrial requereix 
d’una complexa i dinàmica gestió documental. 
Ens podrà semblar una parcel·la de coneixement 
específica, massa concreta, però en els últims anys 
s’ha convertit en la gran veta d’ofertes de treball a la 
nostra professió i ha creat fins i tot una nova especi-
alització: el Document Controller. 

Sí, li canvien el nom, i ens agradarà més o no 
tant. Però allò ben cert és que les competènci-
es tractades no van sols de “vetllar” pels docu-
ments: la gestió documental deriva en gerenci-
al, afecta el cor dels projectes i/o negocis i pot 
alterar l’operativitat en el dia a dia d’un gran 
projecte empresarial/industrial. Fins i tot la con-
secució de resultats i/o beneficis. Ara, a més, en 

un entorn plenament digital, extremadament 
globalitzat i amb la competitivitat de terminis i 
costos que exigeixen els “negocis” a gran escala. 
Certament, una part important de la docència 
se centra específicament en conèixer la realitat 
de la gestió documental de projectes de plantes 
industrials. D’altra banda, ens aporta una mirada 
“necessària” del món de l’empresa que podem 
incorporar d’una forma o altra als interessos i 
expectatives professionals de cadascun. De fet, 
el perfil de l’alumnat era molt divers, i totes i tots 
hem palesat els guanys indiscutibles d’aquesta 
nova perspectiva.

Partíem, si més no, d’un altre atribut d’èxit: la 
docència va a càrrec de Vanesa Verdugo Sanz. 
Vanesa és consultora especialitzada en disse-
nyar estratègies de Gestió d’Informació Em-
presarial (V Consultia). Presenta una acreditada 
solvència professional, domini tècnic i dilatada 
experiència. Responsable de la implantació de 
Sistemes de Gestió Documental Industrial en 
grans multinacionals del sector com Sener Engi-
nyeria i Sistemes o Acciona, amb més d’una dè-
cada d’experiència en projectes tals com a Cicles 
Combinats, Plantes Termosolars, Biomassa, etc. 
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situats en diferents països del món com EEUU, 
Mèxic, Argentina, el Marroc, Noruega, Sud-àfrica 
o Espanya.

Gestió documental aplicada a p 
rojectes de plantes industrials

Construir i gestionar plantes industrials (d’àmbit 
nacional i internacional) té substància i exigèn-
cia, amb una correlació precisa amb requisits 
tècnics, models de certificació i obligacions nor-
matives. Els contractes sovint són grossos i els 
equip i projectes complexos, fins i tot distribuïts 
ara mateix arreu del mon, amb independència de 
l’emplaçament concret de la planta. Cal iniciar-nos 
en conceptes específics (definició del projecte, ti-
pus de contracte, fases d’execució i organigrama 
dels equips) i en la casuística per a la seva mate-
rialització efectiva i de les necessitats informatives 
per a dur a bon terme un projecte industrial. 

Aquests conceptes previs ens serviran per a en-
caixar els nombrosos actius que la gestió docu-
mental aporta a la consecució del projecte, ja des 
del disseny del sistema, recopilació d’informació 
per a la materialització dels múltiples contractes 
i el control de la informació en el desplegament 
de les múltiples accions per a la construcció i ges-
tió de les plantes o indústries. En aconseguir-ho, 
la responsabilitat sobre la gestió documental 
ens situa al costat de l’alta direcció i integrat amb 
l’equip tècnic directiu. Ens pertocarà, entre d’al-

tres responsabilitats, acoblar el sistema en eines 
tecnològiques d’ús compartit per a contractistes 
i contractats i tots els equips, disseny dels fluxos 
de treball dels documents, nomenclatura i estat 
de la documentació, matriu de distribució de la 
documentació, perfils d’accessos i de seguretat, 
etc. Intervencions principals que serviran per 
anar bastint les polítiques i els procediments 
aplicables als documents en tot el cicle de vida 
del projecte industrial. 

Una especialització de futur.  
Una finestra al present.

Els models de treball evolucionen, i la professió 
arxivística haurà d’integrar fórmules que asse-
gurin eficiència, veracitat, qualitat i seguretat 
per a tramitar àgilment els serveis sol·licitats, 
siguin públics o privats. L’oferta de serveis s’ha 
d’alinear a les exigències actuals… i hem desco-
bert un nínxol real de mercat per a la gestió do-
cumental i arxiu d’empresa, orgànicament ben 
posicionada, amb implicació gerencial directa i 
enormes possibilitats de projecció de futur. Se-
gurament el 90% de les empreses no disposen 
a hores d’ara d’una estratègia de gestió d’infor-
mació i dades. Podem restar “de perfil” o acarar 
aquesta realitat amb plena determinació, indivi-
dual i col·lectiva. 

Val a dir que el curs ha estat en modalitat online; 
intens, interessant, profitós. I curt. S’ha tractat 

amb experimentació pròpia i pràctiques directes 
els conceptes bàsics adés resumits. Hem reflexi-
onat i assimilat les funcions, perfil i responsabi-
litats del Document Controller. I hem fet un tast 
interessantíssim sobre fronts que ens afecten ja 
mateix, i que poden re-posicionar la disciplina 
arxivística en molt altres sectors empresarials. 
Estem parlant, per exemple, de la “gestió de 
riscos” aplicada a l’empresa. Comptar amb un 
suport documental, d’informació i dades que 
deixi traça i evidència legal és una “assegurança 
de vida” per a qualsevol companyia davant la 
presa de decisions, i també davant desastres i 
infortunis que, cada cop més, s’han de prevenir 
i inserir en la missió d’empresa. Cite aquí els tre-
balls d’Anahí Casadesús. I fins i tot una mirada 
breu a la metodologia BIM (Building Informati-
on Modelling) per a la construcció de projectes 
d’obra civil i industrials. Com sabem, de rabiosa 
actualitat. Potser ha faltat una sessió de treball 
presencial (ni que siga potestativa) per compac-
tar la “comunitat” d’aprenentatge. També ens 
resta per al futur provar un projecte industrial 
en aplicatius i software de gestió documental 
d’empresa o experimentar el BIM. Potser algun 
taller al respecte?

Vull acabar amb una frase, contundent, de la ma-
teixa Vanesa Verdugo: I abans del Big Data què? 
Gestió Documental.

Fases de un projecte industrial

Planta de producció elèctrica de cicle combinat
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Crònica de la 1a Jornada d’Arxius  
i Associacionisme

9 octubre, 2019

Oriol Escuté i Zamora
Tècnic d’arxiu al CEDOC de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana

El 28 de setembre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, des de les Direcció 
General de Cultura Popular i 
Associacionisme i la Direcció 
General de Patrimoni Cultural va 
organitzar la 1a Jornada d’Arxius i 
Associacionisme

Aquesta jornada pretén esdevenir un punt de 
trobada entre arxius i associacions sense ànim 
de lucre que disposen de fons documentals d’alt 
interès històric, cultural o patrimonial i tenen la 
voluntat de millorar-ne el seu tractament, con-
servació i difusió. 

En una primera intervenció, els representants de 
la Generalitat de Catalunya, na Verònica Guarch i 
l’Enric Cobo van intervenir per tal d’exposar l’es-
tat de la qüestió, la metodologia emprada per 
fer una diagnosi de les entitats catalanes amb 
fons patrimonials i l’anàlisi de les dades extretes 
de l’estudi. A destacar com a mostra, que en un 
70% de les entitats de Catalunya no hi ha ningú 
que s’encarregui dels seus fons documentals, 
un 20% tenen algú de l’entitat que vetlla míni-

mament per la conservació i la custodia de la 
documentació i només un 5% tenen un arxiver 
o personal validat que apliquen un tractament 
professional dels fons documentals.

A continuació, en David Vilarrúbias, en Marcos 
Yañez i en Xavier Pedrals, arxivers i personal del 
Departament de Cultura, van fer la presentació 
del Protocol de suport als arxius d’entitats i as-
sociacions culturals de Catalunya. Un interessant 
projecte que pretén acompanyar, assessorar i 
donar suport a les entitats que tinguin interès 
en fer un tractament bàsic dels seus fons docu-
mentals i no tinguin recursos per contractar per-
sonal qualificat. En aquest sentit, es va posar en 
valor en primer lloc la pressa de consciència de 
les entitats i associacions de la importància de la 
gestió dels seus fons documentals, així com el 
servei per part de l’administració de proporcio-
nar unes nocions i conceptes bàsics d’arxivística. 
Entre les eines més rellevants del Protocol de su-
port als arxius d’entitats i associacions culturals 
de Catalunya, hi destaca la proposta de Quadre 
de Classificació per a associacions i entitat cultu-
rals, que de manera estandarditzada es aplicable 

a la documentació de qualsevol entitat d’aquest 
tipus. Properament es farà públic aquest docu-
ment a la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural.

La resta de la #AAJornada va seguir amb les co-
municacions d’algunes entitats que van centrar 
la seva exposició en el tractament, la conservació 
i la difusió dels seus fons. Tant Montserrat Ga-
rrich de l’Esbart Català de Dansairescom Jesús 
Ventura de Músics per la cobla, van explicar de 
quina manera miren de preservar i difondre el 
seu patrimoni documental mitjançant els recur-
sos que tenen al seu abast. Per altra banda, en 
Salvador Cabré de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 
i en Miquel Pérez de l’Arxiu Nacional de Catalun-
ya van seguir amb una comunicació de cas, on 
per exemple es va explicar la relació i la casuísti-
ca del fet casteller i els arxius o com la campanya 
de salvament d’arxius d’associacions en temps 
de crisi de l’ANC (2008-2018) va ser cabdal per 
tal de preservar un patrimoni documental únic 
del teixit associatiu català. 
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Seguidament, va donar-se lloc una taula rodona 
moderada per na Mari Luz Retuerta de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat que partia sobre 
l’eix de les bones pràctiques i experiències en 
la matèria de diverses entitats i associacions. Hi 
van intervenir na Neus Ribes del Centre d’Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat, l’Oriol Vicente 
del Centre d’Estudis Castellar del Vallès – Arxiu 
Històric, na Marta Grassot del Centre de Docu-
mentació de l’Orfeó Català (CEDOC), i l’Alfons Ti-
ñena de la Federació d’Ateneus de Catalunya. La 
diversitat de casos pràctics, d’experiències en el 
tractament de la documentació o la relació amb 
l’administració o institucions arxivístiques va ser 
la tònica dels ponents, on es va poder comparar 

recursos, tècniques i idees entre les diferents en-
titats. A destacar, l’estreta col·laboració entre el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i 
l’Arxiu Comarcal, el conflicte i casuística del Cen-
tre d’Estudis Castellar del Vallès – Arxiu Històric 
i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’Arxiu 
Digital del CEDOC en el marc del projecte Palau 
Digital, o el projecte Metarxiu de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.

A tall de conclusió, la #AAJornada ha servit per 
prendre consciència per part de les associacions 
i entitats culturals de Catalunya sobre la impor-
tància de la gestió dels seus fons documentals, 
la manifestació de falta de recursos i infraes-
tructures per tal d’aplicar un tractament bàsic 

a la documentació que conserven i generen, 
la necessitat d’innovar i reinventar-se des d’un 
punt de vista d’aprofitar i explotar el patrimoni 
documental que tenen i donar-li un valor afegit, 
tant social com cultural, i per part de les admi-
nistracions i els arxius, repensar estratègies per 
tal d’arribar i col·laborar més estretament amb el 
teixit associatiu de Catalunya.   
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Els arxius musicals de Catalunya són 
encara avui un aspecte poc conegut, 
tant en el context dels arxius 
catalans com entre la societat. 

Per la seva especificitat i el tractament diferen-
ciat de molts altres arxius, esdevé un tema de 
què es tracta poc al món dels arxius, i, a més, 
la manca d’una normativa de tractament siste-
matitzat en la regulació dels arxius a Catalunya 
en dificulta encara més un consens respecte del 
tractament i la descripció. Aquest era un element 
que reivindicava al meu article sobre la proposta 
de descripció dels fons musicals a través de la 
NODAC publicat a la revista Lligall l’any 2008; 
doncs bé, després de més d’una dècada encara 
ara els arxius musicals són un dels elements 
més desconeguts de l’àmbit de la l’arxivística, 
malgrat que sortosament dins el sector de la 
musicologia els darrers vint anys se n’ha impul-
sat el tractament amb gran èxit, per bé que amb 
pocs recursos. 

Com deia, de l’article que vaig escriure l’any 
2008 ja han passat més de deu anys i si bé no 
s’ha establert una normativa regularitzada sobre 
el tractament dels arxius catalans des del Depar-
tament de Cultura, afortunadament almenys 

des de la Universitat Autònoma de Barcelona 
s’ha treballat per mantenir vius aquests arxius i 
regular-ne el tractament i la preservació.

Particularment voldria parlar-vos del projecte 
per a la recuperació del patrimoni musical de Ca-
talunya denominat Inventari dels Fons Musicals 
de Catalunya (IFMuC), un projecte gestat des de 
l’any 2000 i que constitueix un dels principals 
referents per conèixer l’estat dels arxius musi-
cals del nostre país. El projecte va ser iniciat des 
del Departament d’Art i Musicologia de la UAB, 
però sens dubte necessitaria poder canalitzar-se 
no només amb el suport de la Universitat, sinó 
també a nivell institucional, a fi de regular la 
normativa en el tractament i la descripció dels 
arxius musicals, i que aquest també fos introduït 
dins l’ensenyament de la praxi arxivística.

A hores d’ara, gràcies a aquest projecte, podem 
veure el mapa de l’estat actual dels arxius mu-
sicals de Catalunya 1, alguns dels quals amb un 
tractament finalitzat i disponible en línia, i d’al-
tres en procés de tractament. L’IFMuC ha permès 
localitzar 293 fons documentals arreu de Catalu-
nya, 20 dels quals ja es troben en línia a través 
del seu propi catàleg. D’altra banda el projecte 
ha comptabilitzat un total  de 452 fons musicals 

que es troben localitzats en la seva gran majoria 
a la Biblioteca de Catalunya (102) el Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català (39) , el Centre 
de Documentació de Cultura Popular(17) i al 
Museu de la Música de Barcelona (16).

Després de posar-se en funcionament el projec-
te, l’any 2007 es van iniciar un seguit d’edicions 
dels inventaris, que encara avui es continuen pu-
blicant, amb un total de 10 volums. I en concret, 
a partir del 2015 es va endegar el projecte del 
catàleg en línia, amb una catalogació exhaustiva 
de cada peça documental i la digitalització parci-
al de cada registre 2.

La riquesa dels fons musicals a Catalunya és im-
mensa i gràcies al projecte IFMuC aquesta reali-
tat s’ha fet més palesa. Fa pocs mesos m’arribava 
a les mans la publicació recent del catàleg dels 
fons capitular de la catedral Girona, un catàleg 
on jo mateixa vaig participar ara farà 15 anys. Sí, 
15 anys són molts anys, oi? La lentitud amb què 
es duen a terme aquestes tasques és evident, 
sobretot tenint en compte que no hi ha gaires 
especialistes i que els recursos són escadus-
sers. Amb tot, gràcies al projecte IFMuC molts 
d’aquests fons musicals s’han pogut fer accessi-
bles i han convertit l’IFMuC en un projecte –mai 

Els arxius musicals de Catalunya, 
una realitat per conèixer

22 novembre, 2019

Marta Grassot 

Arxivera i musicòloga, responsable del Centre de Documentació de l’Orfeó Català
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més ben dit– fet per amor a l’art. La tasca de tots 
aquests anys ha valgut la pena, perquè el camí ja 
està fortament arrelat, i el valor que representa 
l’IFMuC avui esdevé molt important per a la vida 
dels arxius musicals del futur i per la història de 
la música a Catalunya.

Encara queda molt de camí per recórrer, però 
amb la tasca excel·lent d’aquest projecte, podem 
dir que una part important del patrimoni mu-
sical de Catalunya s’ha pogut donar a conèixer, 
o si més no es coneix la seva existència i està a 
l’espera del seu tractament. I així com en d’altres 
àmbits com el camp de la fotografia s’ha creat 
un Pla Nacional de Fotografia, aprofito per rei-
vindicar també  la necessitat d’un pla nacional 
pel que fa el món dels arxius musicals, doncs la 
seva especificitat i riquesa també s’ho mereix.
I acabo amb unes paraules del director del 
projecte  IFMuC, Josep Maria Gregori, sobre la 
principal finalitat de la preservació, tractament 

i accés dels arxius musicals: “col·laborar en la 
restauració d’un deute sistèmic i científic, i tam-
bé ètic i humanístic, mitjançant la difusió oberta 
dels seus resultats, dirigits tant a investigadors, 
intèrprets i pedagogs, com al conjunt de la socie-
tat del nostre temps, la qual ajudarà a retrobar les 

seves arrels i la seva memòria musical”. 

1.http://pagines.uab.cat/ifmuc/ca/censfonsmusicals
2. https://ifmuc.uab.cat/?ln=es 

Manuscrit 6_ f_4r_CEDOC

http://pagines.uab.cat/ifmuc/ca/censfonsmusicals
https://ifmuc.uab.cat/?ln=es
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Els fons audiovisuals de  
les televisions locals:  

un patrimoni en risc de 
desaparició?

18 desembre, 2019

David González Ruiz
Tècnic superior d’Arxius de la Secció d’Imatge i So de l’Arxiu Històric de Sabadell

L’origen i evolució de les televisions 
locals a Catalunya és una història de 
superació i plena d’entrebancs.

L’origen i evolució de les televisions locals a 
Catalunya és una història de superació i plena 
d’entrebancs. La pionera va ser la Televisió de 
Cardedeu que va iniciar les seves emissions 
amb regularitat el 8 de juny de 1981. Després, 
amb més o menys continuïtat, es van anar mul-
tiplicant el número d’experiències. A la primera 
Assemblea de Televisions Locals celebrada l’any 
1984 hi van assistir representants de 32 locali-
tats i, 10 anys després, es presentava un mapa 
en el que es constataria l’existència de 74 emis-
sores de televisió local a Catalunya.

Aquestes primeres televisions locals van néixer 
amb un esperit de servei públic que buscava 
fidelitzar els telespectadors amb continguts de 
proximitat. La producció pròpia de la majoria de 
la graella les definia com a mitjans de comunica-
ció genuïnament locals que s’empeltaven amb 
la vida informativa de cada localitat. La dècada 

de 1990 va ser un període de professionalització 
de les televisions locals per fer front als costos de 
producció i trobar noves fórmules de viabilitat. 
Durant aquest trajecte, moltes d’aquestes televi-
sions locals van desaparèixer deixant com a llegat 
un arxiu audiovisual d’incalculable valor documen-
tal. Actualment encara és difícil comptabilitzar tot 
aquest patrimoni ocult que en alguns casos desco-
neixem on pot haver anat a parar.

Des del punt de vista de la preservació, els fons 
audiovisuals de les televisions locals presenten 
grans reptes. El primer d’ells és com afrontar el 
tractament arxivístic de milers d’hores de gra-
vacions amb la inversió de recursos humans i 
econòmics que això necessita. En segon lloc, la 
necessitat urgent d’intervenir sobre unes cintes 
magnètiques que els fabricants van dissenyar 
perquè duressin aproximadament uns 25 anys. 
I per últim, l’obsolescència tecnològica de les 
cintes magnètiques de vídeo que obliga a la mi-
gració del senyal analògic a un entorn digital per 
garantir la salvaguarda dels continguts.

Conscients d’aquesta problemàtica, l’any 2008 
es va promoure la creació de l’Observatori Per-
manent d’Arxius i Televisions Locals. Una iniciati-
va pionera que principalment pretén vetllar per 
la salvaguarda d’aquest patrimoni documental, 
establir unes bases metodològiques per la seva 
conservació, contribuir a la formació dels profes-
sionals i conscienciar la societat i les adminis-
tracions de la necessitat de preservar aquesta 
riquesa. Podeu seguir la seva activitat, partici-
par en les seves trobades anuals i contactar-hi 
a través del blog: http://blogstv.laxarxa.com/
observatori/

Entre les seves aportacions més destacades hi ha 
la redacció d’una guia de bones pràctiques per a 
la creació d’un observatori permanent d’arxius i 
televisions locals (2008); una enquesta (2009) 
contestada per 26 televisions i 38 arxius que 
feia una radiografia del moment; una proposta 
de formats de vídeo digital per a la conservació 
a llarg termini (2011); una declaració per la pro-
tecció i la promoció dels arxius audiovisuals de 
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les televisions (2015) o unes taules d’avaluació 
i tria de documentació audiovisual produïda per 
les televisions i aprovada per la CNAATD (2018).

Actualment, sembla que el col·lectiu d’arxivers 
estem prenent consciència de la necessitat 
d’afrontar conjuntament el repte de la seva con-
servació: Institucions com l’AAC-GD i l’Oficina 
de Patrimoni de la Diputació de Barcelona han 
organitzat cursos per dotar de recursos als arxi-
vers; la CNAATD ha aprovat les esmentades tau-
les d’avaluació i tria i el Servei de Coordinació 
General d’Arxius del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya està realitzant 
una enquesta per conèixer de primera mà 
l’estat d’aquests fons audiovisuals. Esperem 
que del treball conjunt en sorgeixin políti-
ques públiques que garanteixin la conservació 
d’aquest patrimoni excepcional abans que no 
sigui massa tard.

Reunió anual dels membres de l’Observatori Permanent d’Arxius 
i Televisions Locals al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, 2017. 

Foto: Ajuntament de Girona

Plató de Televisió de Sabadell 
del programa “Sabadell dia a dia”.  

Dècada de 1980.  
Autor: desconegut 

Arxiu Històric de Sabadell.
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Calendari editorial per  
a les xarxes socials dels arxius

20 desembre, 2019

Pilar Campos 
Arxivera de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona i Vocal de Comunicacions

Les xarxes socials no són gratuïtes 
per un arxiu malgrat que sí ho sigui 
donar-se d’alta, mantenir el ritme de 
publicació requereix una inversió de 
temps i idees. L’AAC-GD ofereix una 
eina per facilitar la feina suggerint 
dates i temes per publicar. 

Les xarxes socials ja no són un fenomen nou, han 
esdevingut un sistema de comunicació habitual 
i estès a gran part de la població. La pregunta ja 
no és si s’hi ha d’estar sinó a quina i com om-
plir-la de contingut. Grans institucions tenen un 
suport de community managers i especialistes 
però no és la situació habitual entre els arxius.

Fent una cerca per ‘arxiu’, es detecten bastants 
comptes institucionals a diverses xarxes socials (fa-
cebook i twitter especialment, però també a insta-
gram o youtube) no obstant, exceptuant casos con-
crets, tenen baixa actualització i menys impacte del 
que podrien tot i tenir fons molt visuals i atractius.

Caldria una anàlisi crítica de les estratègies co-
municatives a les xarxes socials dels arxius i re-
flexionar sobre els següents punts:

Objectiu: les xarxes socials són un mitjà, 
no una finalitat en sí mateixes, i només 
coneixent què es vol aconseguir es podran 
definir indicadors i valorar el retorn. 

Audiència: el receptor marca el to i contingut 
dels missatges tant com l’emissor, sense obli-

dar la imatge institucional que es vol projectar. 
En aquest sentit, recordar-nos que seran pocs 
els comptes que es dirigeixin únicament a ar-
xivers i arxiveres.

Periodicitat i creativitat: les xarxes re-
quereixen d’una publicació constant en la 
mesura que es pugui assumir, adaptant-se 
al canal i intentant impactar ja que les publi-
cacions apareixen a l’usuari barrejades amb 
altres de coneguts, amics i temes d’interès i 
cal cridar l’atenció per a que no passin des-
apercebudes.

Davant aquesta situació des de la vocalia de 
comunicació de l’AAC-GD s’ofereix aquest any 
una guia editorial de xarxes socials (centrada 
sobretot a twitter) amb la creació d’un calendari 
de dies internacionals i efemèrides que ajudi 
als encarregats de les xarxes socials a fer difusió 
dels seus arxius i fons.  S’ofereix durant el 2020 
en una primera versió, sobre la que es faran 
actualitzacions periòdiques si es detecten més 
dates d’interès. 

L’ús no ha de ser en cap cas exhaustiu, els comp-
tes dels arxius no són un llistat d’aniversaris i 
dates perquè resultaria de poc interès i repeti-
tiu però pot servir per trobar algunes excuses 
per ensenyar documents aprofitant moments 
de més impacte. A més, es proposa que entre 
els comptes dels arxius es facin difusió mútua 
aprofitant dates o campanyes per publicar sobre 

un tema, per exemple una dia mostrar plànols 
de mercats, la fotografia més antiga/més nova 
o la campanya de Nadal 2020 #FemNadalFe-
mArxiu en forma de calendari d’advent. Utilitzar 
la mateixa etiqueta de manera que s’agrupin 
les publicacions, generar conversa i respostes 
acostuma a funcionar guanyant tots arribar a un 
públic més gran que el limitat al municipi o àrea 
d’actuació.

Crear aquestes sinèrgies entre arxius acosta als 
ciutadans a la visió de Sistema d’Arxius de Ca-
talunya i mostrar que existeix informació relaci-
onada als seus temes d’interès a diferents tipus 
d’institucions per completar la seva recerca. 

Instruccions:

A les efemèrides o dates seleccionades s’infor-
ma el hashtag recomanat, si es coneix, i suggeri-
ments d’idees per publicar. El calendari s’anirà 
completant al llarg de l’any a partir d’altres ca-
lendaris, iniciatives i suggeriments.

Consultar via web el calendari:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dig-
2v3dq0o2vp2li55in0tj6i8%40group.calendar.google.
com&ctz=Europe%2FMadrid

Per subscriure’s i integrar-ho  
al calendari propi:

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZGlnMnY-
zZHEwbzJ2cDJsaTU1aW4wdGo2aThAZ3JvdXAuY2Fs-
ZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvb
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Els arxius dels museus
26 febrer, 2020

Fina Solà Gasset
arxivera de l’MMB

El tractament arxivístic dels 
documents generats en els museus. 
Els arxius dels museus, per a la seva especificitat, 
és un segment poc conegut en el context arxivís-
tic català.  Fent una ullada més enllà del propi 
territori, descobrim la incidència que tenen els 
arxius dels museus i com d’integrats estan en 
els propis museus en altres països. 

L’exemple de la Society of American Archivist 
(SAA) que promou el valor i la diversitat d’ar-
xius i arxivers, disposa d’una Secció destinada 
als Arxius dels Museus en la pròpia associació 
anomenada MAS (Museum Archives Section). 
Aquesta secció inclou més de 1.300 membres 
de diferents museus dels Estats Units com ara la 
National Gallery of Art, l’Smithsonian Institution, 
Nelson-Alkins Museum of Art, Museum of Mo-
dern Art, World of Speed Motorsports Museum, 
entre d’altres.  

En el context d’aquesta secció, se’ls atribueix la 
responsabilitat d’organitzar i  conservar els docu-
ments generats per les pròpies institucions, in-
distintament dels suports i formats com poden 
ser manuscrits, fotografies, dibuixos, mapes, au-
dios, etc fins arribar als documents digitals. Els 
documents com a suport a la gestió de la pròpia 
institució, els documents com a complement de 
la col·lecció, els documents com a element expo-
sitiu, els documents com a memòria. 

La Secció inclou també un grup de treball de 
normes i bones pràctiques dels arxius dels mu-
seus, el qual ha elaborat la identificació de les 
diferents denominacions i els perfils professio-
nals que treballen en els arxius de museus (ar-
xivers i gestors de documents, assistent d’arxius, 
arxiver digital, arxiver associat, etc.) i la conscien-
ciació de la necessitat de formació en arxivística 
pel professional que treballa en els arxius del 
museus. Un butlletí propi, anomenat Museum 

Archivist, informa de manera transparent sobre 
les tasques que s’hi duen a terme. 

Anualment la secció organitza un simposi per 
compartir experiències, projectes i proves pilots 
d’aquest àmbit arxivístic.[1]

Encara que de moment sigui reduït el nombre 
d’arxius de museus catalans gestionats per per-
sonal amb formació específica i que el model en 
gestió cultural sigui diferent al dels Estats Units, 
hauríem d’aconseguir impulsar aspectes que 
afavoreixin la trobada de professionals dels ar-
xius dels museus, l’intercanvi de coneixements 
i la posada en valor de la seva especificitat. De 
tot se n’aprèn.

[1] https://www2.archivists.org/groups/museum-archi-
ves-section
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Protegir la informació: 
una vàlua professional i legal

4 març, 2020

Arnau Guardiola Ponti
responsable del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents a Ponti & Partners, SLP. 

Coordinador del Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa de l’AAC-GD

Els secrets empresarials i la gestió de 
documents, una nova oportunitat.

Recentment, a PONTI IP, hem presentat el Know 
How Diagnosi. El valor del coneixement, un nou 
servei exclusiu vinculat a la Llei 1/2019, de 20 
de febrer, de Secrets Empresarials[1] (LSE). Un 
servei per posar fi a la incertesa en la gestió del 
coneixement on s’estableix un protocol de me-
sures preventives i de contingència. Amb eines 
legals, materials i tecnològiques. 

La LSE és la norma que regula els secrets em-
presarials i estableix com protegir la informació 
no divulgada i quins mecanismes de sanció hi 
ha en cas de pràctiques deslleials. Informació i 
protecció, qüestions que, des de fa anys, fem les 
arxiveres-gestores de documents. La citada llei 
és l’adaptació de la Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 
2016, relativa a la protecció dels coneixements 
tècnics i la informació empresarial no divulgats 
(secrets comercials) contra la seva obtenció, uti-
lització i revelació il·lícites[2].

La LSE defineix els secrets empresarials com 
“qualsevol informació que sigui secreta, tin-
gui valor empresarial i hagi estat objecte de 
mesures raonables per part del seu titular per 
mantenir-la en secret” i s’estableix al titular del 
secret empresarial un dret patrimonial.

A l’article 1.1.c, s’obre l’Objecte, és on s’esmen-
ta que, el secret empresarial, ha d’”haver estat 
objecte de mesures raonables per part del seu 
titular per mantenir-lo en secret.” L’article 3.1.a, 
sobre la Violació de secrets empresarials, s’es-
menta que l’obtenció de secrets empresarials 
sense consentiment del seu titular es considera 
il·lícita quan es porti a terme mitjançant, entre 
d’altres, de “l’accés, l’apropiació o la còpia no 
autoritzats de documents, objectes, materials, 
substàncies, fitxers electrònics o altres suports, 
que continguin el secret empresarial o a partir 
dels quals es pugui deduir”. 

Des d’un punt de vista de la gestió dels docu-
ments, la llei ens permet desenvolupar la nos-
tra tasca. Una bona gestió documental permet 

identificar, classificar i adoptar mesures per as-
segurar-ne el “secret”. Aquestes mateixes me-
sures ens permeten establir polítiques d’accés.

La Llei de Secrets Empresarials, es converteix 
en una nova oportunitat professional per ar-
xiveres i gestores de documents, sobretot, a 
l’àmbit privat. 

Així, tota organització necessita unes mesures 
de caràcter tècnic i tecnològiques per assegurar 
que lainformació susceptible de ser secreta es-
tigui degudament descrita i classificada. Orga-
nitzar i gestionar els documents, independent-
ment del format, per garantir-ne la custòdia i 
accés.

Partint d’una file plan o relació de funcions 
podem determinar quines d’elles són suscep-
tibles de mantenir en secret. Les decisions dels 
òrgans administratius de l’empresa. Els plans 
estratègics. Les propostes comercials a un 
client. La relació dels clients i llurs relacions. El 
coneixement de l’organització i els plans de ne-
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goci. Les estructures retributives o la informa-
ció dels proveïdors. Són exemples d’un llarg 
etcètera de funcions i categories.

La nostra vàlua professional es converteix en un 
aliat per ajudar a identificar i tractar la documen-
tació confidencial. Adoptar mesures per evitar 
accessos indeguts és una qüestió que coneixem 
i tenim per la mà. Ens hi animem?

[1]  BOE-A-2019-2364-C.pdf <https://www.boe.es/boe_catalan/
dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364-C.pdf> [Data de Con-
sulta: 24 de febrer 2020]

[2] DIRECTIVA (UE) 2016/ 943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO – de 8 de junio de 2016 – relativa a la protección de 
los conocimientos técnicos y la información empresarial no di-
vulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización 
y revelación ilícitas – L00001-00018.pdf <https://www.boe.es/
doue/2016/157/L00001-00018.pdf> [Data de Consulta: 2 de 
febrer 2020]

secret-3037639.jpg. Font: Tayeb MEZAHDIA. Pixabay
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A propòsit dels documents vitals 
i de la continuïtat de les activitats 

de l’organització després  
d’una emergència

2 abril, 2020
Elisenda Cristià Balsells, 

Arxivera, directora de l’Arxiu Municipal de Reus

Els documents imprescindibles 
perquè una organització 
pugui continuar funcionant 
immediatament després d’un 
desastre o d’una emergència, 
s’anomenen documents vitals.

Els documents imprescindibles perquè una 
organització pugui continuar funcionant imme-
diatament després d’un desastre o d’una emer-
gència, s’anomenen documents vitals. En parau-
les de la  Society of American Archivist, aquells 
documents que davant d’una emergència són 
immediatament necessaris per a començar la re-
cuperació de l’[activitat], així com aquells relatius 
a drets i interessos, necessaris per a protegir els 
béns, obligacions i recursos de l’organització, així 
com dels seus empleats i [clients] o ciutadans.

El concepte es comença a utilitzar a nord Amèri-
ca a la dècada de 1950 (durant la Guerra Freda) i 
està molt vinculat als plans d’emergència, plans de 
continuïtat de les activitats i a la gestió dels riscos.

En el moment en què apareix el terme “vital 
records”[1], – època d’escalada bèl·lica a nivell 
mundial-, les administracions nord-america-
na i canadenca, decideixen incloure als seus 

plans preventius, no només la protecció de les 
persones, edificis … si no també la d’aquella 
documentació/informació més important, la 
que podria afectar el funcionament del mateix 
govern, de les ciutats, dels petits municipis, de 
les organitzacions en general.

La finalitat és doncs, la de protegir els seus ac-
tius d’informació.

Comencen a sorgir des d’aquell moment els 
primers  plans i programes de documents 
vitals, en els quals s’estipula com aquests docu-
ments s’identifiquen, com es protegeixen i com 
es preserven.

Superat el període de conflicte, a poc a poc, les 
administracions nord-americanes, centraren 
els seus programes de documents vitals, bàsi-
cament en la  continuïtat de les activitats  i 
també en la manera de protegir aquests do-
cuments davant de qualsevol desastre o emer-
gència (desastres naturals, atacs terroristes…)

Avui dia, sobretot en l’àmbit anglòfon, bàsicament 
en l’americà, podem trobar múltiples referències i 
abundant bibliografia que ens en parla.

Així, els NARA publicaven l’any 1996  Vital Re-
cords and records Disastre Mitigation and Re-
covery[2],  en versió web el 1999:  https://www.
archives.gov/records-mgmt/vital-records#In-
troduction  , i més tard, tot just fa dos anys tre-
ien una actualització d’aquesta guia: Essential 
Records Guide https://www.archives.gov/files/
records-mgmt/essential-records/essential-re-
cords-guide.pdf 2018.

ARMA International (Association of Records Ma-
nagers and Administrators), elaborà un informe 
tècnic:  Vital Records. ARMA International TR 29-
2017, que, tal com ens diu en la seva introducció 
“proporciona informació per a les necessitats de 
planificació relacionades amb la continuïtat del 
negoci i la gestió dels documents vitals”.

A més, la FEMA (Federal Emergency Management 
Agency) orienta a les administracions americanes 
i les assessora en el desenvolupament dels plans 
de documents vitals[3].

Cal fer èmfasi també en la norma australiana 
Records management: Australian standard 
AS4390 -1996 / Standards Australia– precedent 
en molts sentits de l’ISO 15489- que dedica tot 
el capítol cinquè a parlar dels Vital Records[4] . Els 

https://www.archives.gov/files/records-mgmt/essential-records/essential-records-guide.pdf
https://www.archives.gov/files/records-mgmt/essential-records/essential-records-guide.pdf
https://www.archives.gov/files/records-mgmt/essential-records/essential-records-guide.pdf


57

defineix com  aquells documents, en qualsevol 
format, que contenen informació essencial per a 
la supervivència d’una organització. Si es perden, 
es destrueixen o no es disposa d’un document 
vital, aquesta pèrdua suposa un desastre que 
afectarà les operacions més crítiques.

El punt de vista australià, considera que l’enfoca-
ment ha d’anar més enllà del document, s’ha de 
centrar en els sistemes, cal així protegir, els sis-
temes d’informació essencials.

Tal com veiem, el concepte, en l’àmbit anglò-
fon, està plenament estès i treballat, sobretot 
allí on va néixer, a nord Amèrica. I això bàsica-
ment ha estat pel fet que la tradició arxivística 
americana està estretament lligada als Records 
Management i molt familiaritzada amb con-
ceptes com els plans d’emergència, plans de 
prevenció de desastres, plans de continuïtat, 
de gestió de riscos o plans de reactivament de 
l’activitat, i per tant, els “vital records o essenti-
al records” – en aquest àmbit sinònims- són un 
concepte molt assumit i integrat en tot els seus 
processos de negoci i activitats.

A nivell internacional, el concepte va ser tractat 
per l’ONU a RAMP (Records and Archives Ma-
nagement Program), que jab l’any 1986, va in-
corporar el subprograma de Gestió de Documents 
Vitals com un dels elements del Programa de Ges-
tió de documents. L’ICA també recull i defineix el 
concepte «Vital Records» i l’any 2012 impulsa el 
projecte  Les documents essentiels des municipa-
lités : identification et recommandations pour leur 
protection[5].  També InterPares Project hi dedica 
atenció en els seus grups de treball.

Les normes ISO 15489-1:2006 i ISO 15489-
2:2006 sobre Gestió de documents fan referèn-
cia explícita als documents essencials de la ma-
teixa manera que els MoReq en les versions de 
2001,2008 i 2010. Relacionades amb aquestes 
normatives n’hem de destacar d’altres que hi es-
tan estretament vinculades -en relació amb l’as-
pecte que tractem-com poden ser: l’ISO 18128: 
2014.  Informació i documentació. Identificació 
i avaluació de riscos per a sistemes de docu-
ments, o l’ISO 21946 Identificació i valoració per 
a la gestió de documents.

I en l’àmbit europeu què succeeix?

Tenim identificats els documents vitals de la 
nostra organització? Sabem com protegir-los? 
Tenim programes de seguiment i d’avaluació 
d’aquests documents?

Serien poques les organitzacions que trobarí-
em que han desenvolupat programes de docu-
ments vitals. També ha estat minsa la literatura 
que s’hi ha desenvolupat al respecte. Europa és 
hereva d’una tradició arxivística força diferent 
de l’americana i aquest tema, ha despertat, en 
general poc interès si ho comparem amb la im-
mensa quantitat de programes de documents 
vitals existents per exemple, als EUA i al Canadà 
i la bibliografia que s’ha generat al voltant d’ells.

A Europa, destaquen els treballs de Christine 
Martínez, a França o de Didier Grange a Suïssa, 
que l’any 2018, publicava De la menace nucléai-
re au concept de continuité des opérations: une 
introduction aux “documents essentiels”  (https://
www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_
num_248_4_5502), un article molt interessant i 
que permet aproximar-se al concepte.

A Espanya, un dels primers a fer-hi referència 
fou en José Ramon Cruz Mundet l’any 2006[6]. 
Darrerament, ANABAD, hi ha dedicat atenció en 
alguns dels articles que ha publicat, així com 
també la XXXV Mesa de Trabajo de archivos de 
la Administración Local (2018) que hi centrà 
l’estudi en un dels seus grups de treball. Com 
a darreres aportacions, cal esmentar l’article de 
Fátima Rodríguez “La necesidad de una metodo-
logia de identificación y gestión de documentos 
essenciales” (Tabula, 2018). Finalment cal posar 
en valor el paper capdavanter del sector univer-
sitari en abordar el concepte.

Pel que fa a l’àmbit normatiu, una de les primeres 
mencions la trobem a l’Esquema Nacional d’Inte-
roperabilitat (ENI), concretament s’hi refereix la 
NTI de Política de GD (2012) i posteriorment, en 
successives normatives es va desenvolupant cada 
vegada més el terme fins a arribar al Modelo B de 
Política de Gestión de documentos electrónicos 
para entitades locales[7]  (2017) on s’estableix que 
els Ajuntaments i Diputacions han d’aprovar criteris 
per a identificar i protegir els «documents essenci-

als»[8]. La normativa estatal els vincula a la continuï-
tat d’activitats («continuïtat de l’activitat municipal») 
i  a situacions d’emergències o catàstrofes.

En l’àmbit legal autonòmic, ben poques són 
les lleis d’Arxius que hi fan referència (Navarra, 
Euskadi i Madrid són algunes en les que s’hi 
menciona).

A l’àmbit català, les universitats encapçalaren la 
recerca i l’estudi d’aquests documents – igual que 
a Espanya-. Cal mencionar com a primeres apor-
tacions les, d’Eva Roca (UPF) i Miquel Serra (UdG)
[9] dins del projecte d’InterPares 3 CE-01 (2012). En 
l’àmbit municipal, Lluís Esteve Casellas, de l’Arxiu 
Municipal de Girona, el 2013 ja fa èmfasi en el 
concepte i en el decàleg elaborat en el marc del 
Projecte sobre documents vitals de l’ICA, exposa 
què són i que no són els documents vitals. Case-
llas defineix els documents vitals com “aquells 
indispensables per a reprendre les activitats d’una 
organització en el menor període de temps possible 
davant d’una situació d’emergència, i molt especi-
alment aquells útils en les primeres 72 hores”  i a 
continuació ens diu que: “els documents vitals 
no corresponen als documents essencials des de 
la perspectiva del patrimoni documental, aquells 
imprescindibles per a la comprensió de l’evolució 
històrica de l’organització (…)”[10].

A nivell municipal, també cal esmentar les re-
ferències al concepte que trobem al   Model de 
Gestió de documents electrònics de l’Ajuntament 
de Barcelona (2016), al  Reglament regulador 
de la política de gestió documental, accés als 
documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de 
Castellbisbal (2014) o al Catàleg de documents 
vitals publicat per la Xarxa d’Arxius Municipals de 
la DIBA  (2018).

La denominació  
ens porta a confusió?

Un altre aspecte que hem de tenir en considera-
ció és el tema de la denominació.

El concepte, tal i com hem dit a l’inici de l’article, 
va néixer amb la denominació “vital records”, no 
obstant, a la zona quebequesa va ser traduït com 
a “documents essentials”, essent però, els dos 
conceptes sinònims[11].

https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_num_248_4_5502
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_num_248_4_5502
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2017_num_248_4_5502
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Quan el terme “documents essencials” arriba 
a Europa, es produeix una certa “perversió” 
del mot. De fet, comencen a identificar-se, en 
ocasions, amb “documents de conservació de 
permanent”. Luciana Duranti i Patricia C. Franks, 
a Encyclopedia of Archical Science, ja ens alerten 
d’aquesta confusió i ens adverteixen que “No 
hem de confondre documents vitals amb docu-
ments de conservació permanent. L’objectiu de 
protegir els documents vitals no és el d’aconse-
guir una conservació permanent a llarg termini”.

En aquest sentit, la puntualització que fa Case-
llas – sobre què són i que no són els documents 
vitals-    , ens pot ajudar a comprendre millor el 
seu significat i sobretot a defugir de la presump-
ció que els documents vitals són, per defecte, de 
conservació permanent.

L’anàlisi etimològica d’ambdues paraules ens 
pot clarificar cada concepte:

Des d’aquesta perspectiva, el concepte docu-
ments vitals estaria relacionat amb la continuïtat 
del negoci i el de documents essencials al de la 
preservació de la memòria.

Així per exemple, un llibre del Consell del segle 
XIV o bé una carta de població, serien docu-
ments essencials de la nostra organització, però 
no pas vitals. Sense ells, l’entitat podria continu-
ar perfectament la seva activitat després d’una 
emergència – no obstant, perdria part de la seva 
essència-.

I com identificarem els documents vitals d’una 
organització? Existeixen una sèrie de criteris que 
ens permeten identificar-los i bàsicament totes 
les fonts coincideixen amb els següents[12]: 
documents que contenen informació relativa 
als plans d’emergència, els que recullen i infor-
men de les directrius, estratègies i planificació 
de l’organització, els que contenen drets que 
afectin el patrimoni municipal de béns, els que 
continguin drets legals i financers (la pèrdua 
dels quals suposo un risc pels drets de caràcter 
jurídic i econòmic), documents que deixin cons-
tància d’acords i resolucions dels òrgans de go-
vern, entre d’altres.

Luciana Duranti i Patricia C. Franks, a Encyclope-
dia of Archical Science esmenten que els docu-
ments vitals comprenen, normalment, entre un 
3 i un 7% dels documents de l’organització.

Una vegada identificats els documents vitals, cal 
elaborar un inventari, assignar-los-hi unes me-
tadades específiques, protegir-los (duplicació, 
emmagatzematge in situ o emmagatzematge 
extern) i preservar-los. Tot, configuraria el nos-
tre programa de documents vitals.

Ens cal una reflexió…

Queda sens dubte molta feina a fer en aquest 
àmbit i més encara quan cada vegada més es-
tem ultrapassant el mateix concepte de “docu-
ment”… parlem d’informació, de dades. Exis-
teixen les dades vitals? La norma australiana ja 
parlava – l’any 1996- de dades crítiques i que 
calia protegir els  sistemes d’informació  on 
estaven aquests documents vitals, aquestes da-
des. Ens cal una profunda reflexió al respecte, 
sobretot per la gran complexitat que comporta 
abordar un debat com aquest.

Des de l’àmbit dels arxius i especialment de la 
gestió documental podem aportar un gran valor 
a la nostra organització en aquest aspecte. 

No obstant, aquesta tasca d’identificar, descriu-
re, protegir i preservar documents vitals, neces-
sària perquè la nostra organització pugui con-
tinuar funcionant després d’una emergència, 
necessita del treball conjunt amb professionals 
de diversos àmbits: des d’arxivers, tecnòlegs, 
juristes a responsables de seguretat, responsa-
bles de programes d’emergències, tècnics de les 
diferents unitats…

De fet, la continuïtat de l’activitat en les organit-
zacions requereix que sapiguem gestionar bé – i 
de manera col·laborativa – la informació i sapi-
guem identificar també quina és vital, aquella 
que ens permetrà reprendre el funcionament de 
les activitats després d’un desastre o una situa-
ció d’emergència i n’assegurarà amb el mínim 
cost (tant temporal com econòmic) poder conti-
nuar endavant.

Més enllà dels molts fronts oberts, de les ur-
gències diàries, de les mancances que tenim en 
quant als recursos, convé que poc a poc anem 
dedicant esforços i realitzant nous projectes 
multidisciplinaris que se centrin en el desenvo-
lupament de plans i programes de documents 
vitals, establir-hi l’estreta relació amb els plans de 
continuïtat de les activitats i vincular-los als Plans 
d’emergència de les nostres organitzacions.Per saber-ne més:  

https://www.recercat.cat/handle/2072/338659

https://www.recercat.cat/handle/2072/338659
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Notes:
[1]Qualificats en un inici també com a “indispen-
sable records”.

[2]En la seva introducció ens diu:  The manage-
ment of vital records is part of a Federal agency’s 
emergency preparedness responsibility. This ins-
tructional guide addresses the identification and 
protection of records containing information that 
Federal agencies may need to conduct business 
under emergency operating conditions or to pro-
tect the legal and financial rights of the Federal 
Government and the people it serves.

[3]La Directiva Federal de Continuïtat 1 de FEMA 
(FCD 1) a l’annex F (Requisits i criteris) estableix 
que les agències han de desenvolupar i mante-
nir un Pla de Registres Essencials i inclouen una 
còpia del seu Pla en llocs alternatius

[4]Capítol V: Vital records protection (Counter Di-
saster Strategies)

[5] En el qual va participar en Lluís-Esteve Casellas 
(Arxiu Municipal de Girona)

[6]Cruz Mundet, J.R (2006): La gestión de docu-
mentos en las organitzaciones. Ed Prámide. Ma-
drid, pàg 250-252 o en els eu Diccionario de Arc-
hivística. Alianza Editorial, pàg 149 i un any més 
tard en Archivística. Gestión de documentos y 
administración de archivos. Alianza Ed. Madrid.

[7]  “Los documentos identificados como esenci-
ales, aquellos indispensables para asegurar la 
continuidad del funcionamiento y prestación 
de servicios del Ayuntamiento/Diputación serán 
dotados de medidas especiales de protección 
que permitan la continui- dad de la actividad 
municipal” 

[8] El Ayuntamiento/diputación deberán aprobar 
criterios para identificar documentos esenciales 
y las medidas de seguridad y nivel requerido 
aplicables. Una vez identificados estos docu-
mentos se deberán adoptar las medidas ne-
cesarias para asegurar especialmente su dispo-
nibilidad, y también su seguridad, privacidad, 
estabilidad y rendimiento. 

[9]Roca, Eva i Serra, Miquel: Cas d’estudi 01. La 
preservació dels e-documents vitals a la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF) – amb col·laboració de 
la Universitat de Girona: Informe del cas d’estudi

[10]CASELLAS, Lluís-Esteve (2013):  Documentos 
vitales. Recomendaciones generales. Decàleg 
elaborat en el marc del Projecte sobre docu-
ments vitals de l’ICA (document inèdit)

[11]De fet, tot i que als EUA va néixer amb el ter-
me “vital records”, a la Guia dels NARA publicada 
l’any 2018, s’apunta a que s’ha canviat la deno-
minació per “Essential records”: This Guide was 
first published in 1996 as the  Vital Records 
Guide. Soon after Hurricane Katrina struck the 
Gulf Coast in 2005, officials in the nation’s sta-
te archives suggested to the Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) that use of the term 
“vital records” be changed. Many state archives 
deal with “vital records” programs that primarily 
focus on birth and death certificates, marriage li-
censes, divorce decrees, and wills. These records 
are created by local authorities and are not con-
sidered to be Federal records. In response, FEMA 
adopted the term “essential records” to describe 
any documentation needed for emergency ope-
rating conditions and disaster recovery.

[12] A l’apartat 1.6.6.1del Modelo B de Política de 
gestión de documentos electrónicos para en-
tidades locales (PGD-eL) ens parla de les carac-
terístiques dels documents essencials:  https://
www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/
SGT/CATALOGO_SEFP/270_PGDE_el_mode-
lo_B.pdf

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/270_PGDE_el_modelo_B.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/270_PGDE_el_modelo_B.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/270_PGDE_el_modelo_B.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/CATALOGO_SEFP/270_PGDE_el_modelo_B.pdf
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Arxivem solidaritat!  
Arxivem el moment!  

Arxivem la pandèmia!  
Cambrils arxiva

7 abril, 2020

Pedro Otiña Hermoso, 
arxiver de l’Arxiu Municipal de Cambrils

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament  
de Cambrils ha impulsat una nova  
campanya per tal d’arxivar el 
moment.

La feina diària d’un arxiu municipal gira al vol-
tant de l’activitat administrativa pròpia del fun-
cionament de la institució. Les hores disponibles 
per tal d’impulsar projectes de recerca, inves-
tigació i divulgació escassegen de tal manera 
que els esforços, sovint, s’han de concentrar en 
aspectes molt concrets i rellevants pel municipi.

En aquest sentit, una de les línies de treball de 
l’Arxiu Municipal de Cambrils ha estat sempre 
la documentació de fets històrics passats que 
d’una manera o altra han afectat la ciutadania. 
A la darrera dècada en podem destacar tota 
la feina desenvolupada conjuntament amb el 
Museu d’Història de Cambrils en recuperar, 
documentar i divulgar el temporal que entre el 
31 de gener i el 3 de febrer de 1911 va resse-
guir les costes catalanes i valencianes, de nord 
a sud, que va provocar la mort d’aproximada-
ment 150 pescadors. El resultat final d’aquesta 
acció va ser la recuperació d’una gran quantitat 
d’informació, una exposició itinerant i la divul-
gació de continguts mitjançant el blog https://
1911temporal.wordpress.com/. De la mateixa 
manera es va actuar amb els homenatges al 

metge cambrilenc Antoni de Gimbernat i Arbós 
https://www.cambrils.cat/anygimbernat/, i al 
cardenal Vidal i Barraquer https://www.cam-
brils.cat/any-cardenal-vidal-i-barraquer.

De sobte, però, el dia a dia, es veu alterat per fets 
extraordinaris que afecten d’una manera trans-
versal a tota la institució i/o a tota la ciutadania a 
la qual se li presta servei. És en aquest moment 
quan des de l’arxiu cal avaluar la necessitat o no 
d’impulsar alguna acció per tal de documentar 
el moment.

Som contemporanis d’importants transformaci-
ons: globalització, digitalització, xarxes socials, 
telecomunicacions… Tot avança a una major 
velocitat que fa una quinzena d’anys. Els arxius, 
en conseqüència, ens estem adaptant als canvis 
que la societat ens exigeix. La recerca de docu-
ments ja no es limita als expedients adminis-
tratius i les hemeroteques, cal anar a les xarxes 
socials per tal de verificar com la ciutadania està 
vivint aquell moment en concret. El tràfic a les 
xarxes socials ens aproxima fefaentment a l’im-
pacte que el succés té sobre la població i en con-
seqüència, aquestes, esdevenen un important 
nucli d’informació i interacció. Informació per-
què reflecteixen el dia a dia de les persones amb 
aquell succés concret. Interacció perquè ens per-
met contactar amb ells i sumar-nos al projecte 

de recollida de documents.

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Cambrils, 
en la línia iniciada ara fa ja uns anys de docu-
mentar tots els fets extraordinaris que succeeix 
al municipi i ens afecta directament, com és 
aquesta pandèmia que ha provocat un parèntesi 
en el dia a dia de la ciutadania, ha impulsat una 
nova campanya per tal d’arxivar el moment.

Aquesta acció al municipi, com diem, no és nova. 
A conseqüència de l’atemptat d’agost de 2017 ja 
es va dur a terme una campanya semblant el re-
sultat de la qual va ser una pàgina web https://
www.cambrils.cat/memorial-cambrils-18a on es 
van publicar tots els documents que la ciutada-
nia i institucions van fer arribar a l’Ajuntament 
de Cambrils i aquells altres que d’una manera 
espontània dipositaven al lloc de l’atemptat. 
També amb motiu del referèndum de l’1 d’octu-
bre del 2017 i el passat temporal Glòria es van 
fer crides semblants amb resultats molt positius.

Normalment, la documentació que la ciutada-
nia aporta acostuma a ser fotografies i vídeos, 
molts dels quals arriben per diferents cedents. 
Després de la recepció i de la verificació de les 
imatges, des de l’AMCAM procedim a forma-
litzar els ingressos dels documents contactant 
amb els cedents.
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En aquesta ocasió, el principal repte que se’ns 
planteja a l’arxiu és el de coordinar la feina de re-
cuperació de documentació des de la distància, 
ates que tot l’equip de l’AMCAM teletreballa. És 
una experiència nova per tots. En conseqüència 
i atenent a les restriccions establertes de mobi-
litat, s’ha considerat oportú iniciar una recollida 
de documentació digital. Aquesta documentació 
digital pot ser enviada a l’adreça de correu elec-
trònic arxiu@cambrils.org o mitjançant les dife-
rents xarxes socials #arxiucambrils.

La feina de difusió de la campanya de recollida de 
documents ha estat plantejada a partir de la publi-
cació de la crida a les xarxes socials i pàgines webs i 
portals de l’Ajuntament de Cambrils: 

 https://www.cambrils.cat/ca/l-ajuntament/
comunicacio/l-arxiu-de-cambrils-dema-
na-la-col-laboracio-ciutadana-per-documen-
tar-el-confinament.

De la mateixa manera l’acció queda recollida 
pels diferents mitjans de comunicació que, en 
una tasca que ja considerem pròpiament de l’ac-
ció, publiquen i presenten informació al respecte:

 http://radiocambrils.alacarta.cat/linformatiu/
noticia/larxiu-de-cambrils-demana-la-collabora-
cio-ciutadana-per-documentar-el-confinament

 https://www.revistacambrils.cat/noti-
cia/29030/larxiu-municipal-demana-la-co-
llaboracio-ciutadana-per-recollir-docu-
ments-que-illustrin-les

 https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/
catalunya-al-dia/cambrils-comenca-a-docu-
mentar-la-resposta-social-al-coronavirus/
audio/1067813/

 https://tarragonadigital.com/costa-daurada/
crida-arxiu-municipal-cambrils-documenta-
cio-coronavirus

 http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/
larxiu-de-cambrils-demana-collaboracio-ciuta-
dana-documentar-la-lluita-contra-el

La recuperació física de documents així com la 
d’objectes, de la que es farà càrrec el Museu 
d’Història de Cambrils, queda posposada fins 
que passi l’actual estat d’alarma. Amb tot, contac-
tem amb els possibles cedents per tal que ens 
guardin allò que considerin oportú.

La crida està orientada a totes aquelles persones 
i empreses que d’una manera desinteressada o 
professionalment contribueixen a documentar, 
erradicar, mitigar o prestar suport a la ciutadania 
en aquest moment tan complicat. Amb aquesta 
acció pretenem que les iniciatives ciutadanes de 
solidaritat i suport no quedin a l’oblit. Al contrari 

les volem documentar per tal que futures gene-
racions tinguin constància del que va fer Cam-
brils per ajudar-se en temps difícils.

La intenció és poder recollir tota mena de do-
cuments: fotografies, cartells, àudios, vídeos, 
memòries escrites… Ens interessa tot allò que 
els cambrilencs fan per combatre la pandèmia 
o per portar millor aquests dies: la fabricació 
de mascaretes, dibuixos infantils, cartells, imat-
ges dels diferents indrets de Cambrils que els 
ciutadans puguin fer des dels seus balcons o 
finestres, vídeos dels carrers deserts, la feina de 
la policia, bombers, personal sanitari, assistents 
socials, etc.

En finalitzar la recollida de material, la intenció 
final del projecte és realitzar una exposició físi-
ca o virtual, o potser una pàgina web per tal de 
complir amb l’objectiu de retornar a la societat el 
seu esforç de solidaritat i suport mutu.

Tot plegat ha de servir perquè les generacions 
futures tinguin la capacitat de conèixer i avalu-
ar la feina feta – en aquest cas d’un municipi -, 
extreguin les seves conclusions i si s’hi tornen a 
trobar, puguin decidir quina és la millor manera 
d’actuar a partir de la consulta de la documenta-
ció precedent.

AMCAM. Polícia local visitant a població que viu fora de nucli urbà. 
Núm. reg. 15000-02-01

AMCAM. Dibuix d’Aranau Auque Amaya (2020). Núm. reg. 15000-01-01
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La fotografia  
que no es veu

21 abril, 2020
Susanna Muriel Ortiz, 

arxivera especialitzada en Patrimoni Fotogràfic, membre d’Arqueologia del Punt de Vista

La materialitat de la fotografia 
fotoquímica del segle XIX constitueix 
un marcador contra l’oblit, com ho són 
les històries incrustades en cadascuna 
de les fotografies familiars que 
custodiem a casa.

La fotografia familiar[ 1] constitueix un 
excepcional suport per la Memòria. Al seu 
voltant s’articulen relats en la trajectòria 
oficial de la història escrita. El treball que 
desenvolupen els ciutadans sobre els seus 
propis fons, està (re)escrivint aquesta 
història.

LES MÚLTIPLES CAPES  
D’UNA FOTOGRAFIA  
FAMILIAR 

La capa de l’escenificació

Des del moment en què es va popularitzar, amb 
càmeres més econòmiques i la simplificació 
dels procediments tècnics, la fotografia conviu 
en la quotidianitat de molta gent. És la fórmula 
perfecta per registrar els principals “moments 
feliços” de l’àmbit familiar, i d’aquesta forma, so-
lemnitzar i alhora eternitzar aquells instants, on 
les persones es preparen, s’arreglen en escena-
ris “ideals”, aquells que es vol siguin recordats. 
Ni els esdeveniments escollits, ni els escenaris 
a fotografiar es deixen a l’atzar. Parteixen d’una 

concepció del món i de la pertinença a un grup 
familiar, per construir realitats. A partir de l’ins-
tant en que es fan aquestes fotografies comen-
ça la seva guarda, que garanteix que un dia es 
tornaran a mirar. Aquesta retrobada convida a 
rememorar les històries de les fotografies. La 
(re)escenificació que hi brolla és una valuosa 
informació del context d’aquestes fotografies. 
La intimitat de les fotografies familiars emergeix 
narrada pels seus protagonistes, deixant al des-
cobert tota aquesta teatralitat i donant a conèi-
xer una realitat que fa úniques i excepcionals 
aquestes imatges.

La capa dels usos de  
la fotografia familiar

Tothom té fotografies familiars. No importa la 
quantitat, sí, en canvi, el que es recorda de ca-
dascuna d’aquestes imatges. Quan tornem a mi-
rar-ne una, la nostra, la seva història ens fa sentir 
únics en l’espai i el temps. Constitueix un senyal 
d’identitat personal i social, respecte al grup al 
que es pertany. Les imatges ens protegeixen del 
flux del temps i de la pèrdua de l’espai.

A la capa informativa que ens aporten les imat-
ges familiars, cal afegir un nou estrat dipositat 

Capsa de fotografies familiars.
Fotografia Ricard Martinez
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arran del seu ús. Com a objectes que es prenen 
amb les mans, les fotografies vernaculars s’escri-
uen, es dibuixen, es marquen, ratllen i tallen … 
Aquestes accions deixen cicatrius, restes d’una 
convivència íntima, perquè més que viure amb 
les imatges, hi vivim a dins. Les fotohabitem i hi 
deixem empremtes, que no són gens diferents 
de les que hi ha a una casa viscuda. Fotografies 
marcades que donen testimoni del seu ús, de la 
seva vida social.

La capa dels silencis  
o absències

Les fotografies familiars sovint remeten en el 
seu relat a l’existència d’unes altres imatges, del 
que -per diverses circumstàncies- no se’n dispo-
sa, d’un suport fotogràfic. Es tracta de fotografies 
que es recorden, però que no es tenen. Sovint 
destaquen en el relat de les fotografies famili-
ars que formen part d’un àlbum familiar. Dins 
aquesta línia estarien també aquelles fotografi-
es que expliquen absències, persones que no hi 
són i que no apareixen en les imatges, però que 
estan presents en el record. Aquestes imatges 
formen part del context de les fotografies fami-
liars que només poden ser recuperades des de 
la tradició oral. 

Aquí radica la importància i la necessitat que 
el treball realitzat amb les fotografies familiars 
sigui iniciat pels propis autors i productors dels 
fons. Només ells, a partir d’una cadena de cus-
tòdia inter-generacional, coneixen l’entramat 
informatiu que ha donat origen a cadascuna de 
les imatges que – possiblement- custodiaran en 
un futur els Arxius. 

Comunitats de treball  
participatiu, 
“Arxivística Domèstica”

Totes aquestes capes es conjuren quan comença la 
construcció narrativa de la memòria. Les fotografies 
familiars son el bitllet per viatjar al record. Però cal 
potenciar aquestes activitats de reminiscència, no 
es tracta tant sols d’evocar la memòria d’una imat-

ge, cal sumar-hi la base metodològica professional 
dels arxivers en el tractament dels fons fotogràfics. 
Fa més de 10 anys que com Activista d’Arxiu Fami-
liar em dedico a la creació de projectes de formació 
on apropo la metodologia arxivística a la societat. 
Treballo dins l’àmbit universitari, entitats públi-
ques, centres socials, i agrupacions cíviques per 
donar a conèixer com treballar els arxius a aque-
lles persones que volen tenir un paper actiu en la 
gestió dels seu propi fons. Acosto la metodologia 
professional dels arxivers al servei de la ciutadania. 

És menester formar un equip de treball amb la so-
cietat, ja que són els ciutadans els qui conserven i 
coneixen la informació que fa únics els seus arxius 
familiars, els guardians de la seva unicitat. Cal anar 
més enllà de propostes en les que s’ensenyin les di-
verses fases de tractament arxivístic dels fons fami-
liars. Convé avançar cap a la memòria que guarden 
les imatges. Per aquest motiu, he creat tallers com 
Del Record a la Mirada. Organitza i Refotografia el 
teu Arxiu Familiar amb el fotògraf especialista en 
Refotografia Ricard Martínez, d’Arqueologia del 
Punt de Vista, en el que a partir d’unes nocions 
bàsiques d’arxivística s’introdueix als participants 
en l’experiència de la Refotografia. Arxivística Do-
mèstica és una altra proposta que permet anar més 
enllà, doncs incorpora la figura de l”Arxiver Domès-
tic”, aquell qui pren un paper actiu, juntament amb 
els professionals, en l’organització, descripció i con-
servació preventiva dels seus propis fons. De forma 
que les imatges familiars incorporen una informa-
ció precisa i rellevant que fa d’aquestes imatges 
unes instantànies singulars. Recentment he creat la 
proposta docent Family Photo Talks, un taller sobre 
la conservació i la memòria col·lectiva de les foto-
grafies familiars. Un treball en que es posa en valor 
l’exercici de l’escolta activa de les imatges vernacu-
lars. Els participants donen contingut i presenten 
l’experiència de les fotografies familiars pròpies, 
en un procés que construeix el territori específic 
de les subjectivitats, fent aparèixer la multiplicitat 
on fins el moment es creia que totes les imatges 
eren iguals. Quantes vegades hem sentit allò que 

les fotografies de casaments, batejos i comunions 
son totes iguals. Aquestes afirmacions es queden 
en la superfície, sense aprofundir en les capes de 
significat que hem referit.

Era de la postarxivística. La materialitat de la fo-
tografia fotoquímica del segle XIX constitueix un 
marcador contra l’oblit, com ho són les històries in-
crustades en cadascuna de les fotografies familiars 
que custodiem a casa. En l’era de la postarxivística 
els professionals podem (i devem) transferir una 

part dels processos del treball a la societat en les 
seves primeres fases, tot construint una comunitat 
de treball participatiu, conjugant diferents recursos 
per crear un nou Arxiu que sàpiga capturar a qui 
s’hi apropa.

https://susannamuriel.com/

[1] Aquestes reflexions fan referència principal-
ment a la fotografia familiar fotoquímica, que 
forma part de la memòria tangible dels nostres 
pares, avis i avantpassats, avui tot això està can-
viant per la ubiqüitat de la càmera fotogràfica.

Participants del taller d’Arxivística Domèstica impartit a La Lleialtat Santsenca, 20 abril 2019. Fotografia Ricard Martínez.
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Un dia a l’arxiu del  
Departament de Salut:  

la importància de conservar,  
preservar i fer accessibles  

les històries clíniques
8 abril, 2020

Patrícia Lloveras,
Responsable de Gestió Documental i Arxiu del Departament de Salut 

Adrià Cruz, 
Tècnic de Gestió Documental i Arxiu del Departament de Salut

L’arxiu central administratiu 
del Departament de Salut s’ha 
encarregat de gestionar els ingressos 
extraordinaris de fons documentals 
de centres sanitaris que han cessat la 
seva activitat de forma irregular.

L’equip de persones que treballen en aquest ar-
xiu – situat a la seu de la Conselleria del Departa-
ment de Salut – desenvolupa excepcionalment, 
a part de les tasques que impliquen implemen-
tar i mantenir el sistema de gestió documental, 
el tractament i la custòdia d’històries clíniques 
de centres sanitaris que han cessat la seva acti-
vitat de forma irregular i que el departament de 
forma subsidiària se n’ha fet càrrec. 

Concretament el fons del Departament de Salut, 
iniciat el 1977, consta de més de 5000 metres 
lineals de documentació, als quals s’han de su-
mar les històries clíniques que conformen els 16 
fons extraordinaris i el fons d’audiovisuals. Una 
documentació que es troba ubicada, majoritàri-
ament, en una nau industrial al Parc Logístic de 
la Zona Franca. 

Així mateix, tota aquesta documentació es clas-
sifica seguint el quadre de classificació, elaborat 
l’any 1997 i actualitzat en una segona edició 
l’any 2006, que reflecteix les competències, les 
funcions i les activitats que desenvolupa el De-
partament de Salut. Amb tot, el maig de 2019, 
sota la coordinació de la Secció de Gestió Docu-
mental i Estandardització, es posava en marxa 
el nou quadre de classificació funcional de la 
Generalitat de Catalunya. Un nou quadre de 
classificació, que engloba totes les funcions de 
la Generalitat per àmbits, on hem de destacar 
l’àmbit salut. Un àmbit on no només s’ha vist 
encaixat el nostre antic quadre de classificació, 
sinó també el del CatSalut i, properament, el de 
l’Institut Català de la Salut. 

Així doncs, bàsicament ens fem càrrec de la do-
cumentació en suport paper i/o electrònic de 
les unitats administratives que formen part del 
Departament de Salut, ubicades a la seu de la 
Conselleria al Pavelló Ave Maria del recinte de 
la Maternitat i a l’edifici Salvany. Així com també 
ens fem càrrec de la documentació produïda per 
les unitats administratives ubicades en les seus 
de Salut Pública de les comarques de Catalunya 

Central i de l’institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques (ICAM) ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili. 

Paral·lelament, des de fa 5 anys col·laborem i 
participem activament en l’impuls i la implan-
tació de l’administració electrònica, formant 
part del Grup de Treball Multidisciplinari (GTM) 
del Departament de Salut. En aquest context, 
la nostra tasca principal és aplicar als tràmits 
electrònics del departament que es gestiona-
ran amb sistemes d’informació corporatius els 
instruments tècnics del protocol de gestió de 
documents electrònics i arxiu: el quadre de clas-
sificació funcional, l’esquema de metadades, el 
quadre de tipus documentals, les taules d’accés 
i avaluació documental, la llista de codis de pro-
ductors dels Departaments, Ens i Organismes 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya i 
la codificació d’unitats orgàniques.

Cal destacar també que en els darrers anys s’ha 
implantat el DOCTram, sistema d’informació 
propi del Departament de Salut, per gestionar 
els expedients electrònics que no es gestionen 
amb sistemes d’informació corporatius com 
TAIS, TEI o el Tramitador Genèric. Aquest sistema 
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d’informació, administrat des de l’arxiu, integra 
el perfil d’aplicació de metadades d’ARESTA i, per 
tant, aplica també tots els instruments tècnics 
que contextualitzen el projecte ARESTA, raó per 
la qual actualment estem treballant en la seva 
integració definitiva.  

La importància de conservar, preservar i fer ac-
cessibles les històries clíniques

Com comentàvem anteriorment, des de l’arxiu 
del Departament de Salut tractem i custodiem, 
excepcionalment, algunes històries clíniques. 
Aquesta tasca excepcional, per una banda, s’ini-
cia l’any 2000 quan vàrem començar a rebre 
consultes externes de persones que cercaven la 
seva història clínica o de centres que volien in-
formació en relació als terminis de conservació i 
accés de les històries clíniques, així com també 
de les dades sanitàries. Un tipus de consulta que 
en els darrers anys s’ha intensificat arran els ca-
sos dels nens robats i la seva repercussió en els 
mitjans de comunicació.

Degut a això, sempre amb l’autorització del nos-
tre cap de servei, vam iniciar unes investigacions 
per informar-nos del destí de la documentació 
clínica d’alguns centres sanitaris que ja havien 
cessat la seva activitat. A partir d’aquesta recerca 
s’ha anat elaborant, juntament amb l’Arxiu Cen-
tral Administratiu del CatSalut, un llistat amb la 
informació trobada. Un llistat que s’ha anat actu-
alitzant periòdicament i al qual també s’ha afegit 
informació que ens han anat comunicant altres 

centres d’arxiu que custodien històries clíniques. 

Així mateix, en paral·lel a les consultes, l’arxiu 
s’ha encarregat de gestionar els ingressos extra-
ordinaris de fons documentals, majoritàriament 
històries clíniques però també llibres de quirò-
fan, registres d’urgències, registres d’ingressos, 
etc., de centres sanitaris que han cessat la seva 
activitat de forma irregular. Un clar exemple en 
són els fons documentals ingressats de les clí-
niques iDental i Funnydent. En última instància, 
com ja comentàvem anteriorment, el Departa-
ment de Salut s’ha de fer càrrec de forma subsi-
diària d’aquests fons “abandonats”. 

Què fem nosaltres quan apareix un fons d’un 
centre sanitari “abandonat”? Des de l’arxiu s’han 
promogut unes accions determinades. En pri-
mer lloc, l’equip planifica  la primera visita al 

centre juntament amb un inspector d’assistència 
sanitària que emet l’informe corresponent, s’or-
ganitza el trasllat, s’encapsen les històries clíni-
ques, es traslladen a l’arxiu, es fa el tractament 
documental – classificació, ordenació, inventari, 
entrada a la base de dades, comunicació i petició 
d’informe a l’assessoria jurídica – i, finalment, es 
comunica als organismes públics corresponents 
que tenim aquesta documentació per si ha-
guessin consultes de persones interessades. En 
segon lloc, s’ha elaborat el Protocol d’accés a la 
història clínica i un formulari per les persones 
titulars interessades en obtenir la informació de 
les seves dades. 

Per altra banda, també s’ha gestionat el trasllat 
i ubicació en arxius públics d’històries clíniques 
de centres sanitaris tancats, per facilitar-ne l’ac-
cés a les persones interessades i garantir-ne la 
seva preservació. Un bon exemple n’és el fons 
de l’antic Hospital del Tòrax de Terrassa, que ha 
estat tractat i traslladat a l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental.

Finalment, cal destacar que aquesta tasca espe-
cífica va comportar que ens especialitzéssim en 
aquest tipus d’informació. Per tant, des de l’any 
2010 que es va crear la Comissió Tècnica en Ma-
tèria de Documentació Clínica, la responsable de 
l’arxiu hi participa activament, ja que un dels ob-
jectius és elaborar recomanacions pels centres 
sanitaris, les consultes individuals i els centres 
d’arxiu de com han de tractar la documentació 
sanitària: registre d’accessos, canvis de suport, 
migració de dades, taules de conservació d’his-
tòries clíniques, etc.
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Per la seva cronologia, que abasta 
dels segles XV al XX, es tracta 
d’un dels arxius hospitalaris més 
importants que es conserven a 
l’actualitat. El seu fons és una font 
imprescindible per a la història de 
Catalunya i de la ciutat de Barcelona 
al llarg de més de 600 anys. 

L’Arxiu a l’antic  
Hospital de la Santa Creu

L’Arxiu ha existit des de la fundació de l’Hospi-
tal l’any 1401, com fa evident una inscripció del 
segle XV que encara es conserva a l’escala de la 
Caritat de Santa Creu i que n’indicava l’entrada: 
“Rational e archiu del Hospital”. El primer arxiver 
amb aquest nom va ser Sebastià Roger, nome-
nat el 1596; fins llavors, la custòdia dels docu-
ments havia estat assumida pels escrivans. Les 
Obligacions dels Arxivers van quedar regulades 
a les Ordinacions de l’Hospital de 1756.

Un dels instruments de treball de l’Arxiu més 
antics que es conserven és el Llibre de Rebudes, 
començat l’any 1724 pel notari Grau Ferrusola. A 
través de la signatura dels rebuts d’entrada i sor-
tida de documents, es pot fer un seguiment dels 
arxivers de l’Hospital fins a mitjans del segle XIX.

L’Arxiu en el projecte de Lluís Domè-
nech i Montaner

Gràcies al llegat que el 1898 instituí Pau Gil Serra, 
banquer català establert a París, va sorgir el conveni 
entre la seva marmessoria i la Molt Il·lustre Admi-
nistració (MIA) de l’Hospital de la Santa Creu per a 
la construcció de dos hospitals en un projecte en 
conjunt: el de Santa Creu i el de Sant Pau. A la me-
mòria del projecte, Lluís Domènech i Montaner ja 
descriu una gran sala de 10×20 metres de planta 
i 12 metres d’alçada destinada a Secretaria i Arxiu, 
situada a ponent del Pavelló de l’Administració. El 
1929, un any abans del trasllat del vell hospital al 
nou edifici modernista, Pere Domènech Roura, con-
tinuador de l’obra del seu pare, va habilitar l’espai, 
tot construint una galeria perimetral i dissenyant 
els armaris per la custodia de la documentació.

La venda de documents  
a l’Institut d’Estudis  
Catalans

El 1918, els Administradors de l’Hospital van acor-
dar la venda a l’Institut d’Estudis Catalans d’alguns 
documents “sense interès per l’Hospital” per un 
import de 8.000 pessetes, a pagar en dos terminis. 
Des de llavors, els fons de l’Hospital de la Santa 
Creu està repartit entre les dues institucions, que 
són l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Bibli-
oteca de Catalunya. El juny de 2006 es va signar un 
conveni entre ambdues institucions per la elabora-
ció d’un catàleg en conjunt de la documentació de 
l’antic Hospital de la Santa Creu.

L’Arxiu de l’Hospital  
General de Catalunya

El 26 de juliol de 1936, l’Hospital canvia el seu 
nom pel d’Hospital General de Catalunya, i pas-
sa a ser administrat per la Generalitat en substi-
tució de la Molt Il·lustre Administració. A finals 
de desembre d’aquell any, i en virtut d’un Decret 
del govern sobre confiscació d’Arxius, l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat s’interessà per fer-se càrrec de 
l’Arxiu de l’Hospital, però la Junta Administrativa 
s’hi va negar, al·legant que no hi havia perill de 
perdre ni de malmetre la documentació, que es 
trobava degudament instal·lada a les oficines de 
l’Administració. L’única excepció van ser els do-
cuments referents a herències i finques, que van 
tornar en acabar la Guerra Civil.

Gràcies a la documentació conservada d’aquest 
conflicte, l’Arxiu ha pogut prestar un gran servei 
expedint un elevat nombre de certificacions 
acreditatives de l’estada a l’Hospital de ferits de 
guerra i de bombardeig, cosa que els ha per-
mès aconseguir les pensions creades per la Llei 
5/1976 d’11 de març. També en la recerca de 
dades de desapareguts de guerra i presoners en 
camps de concentració, sol·licitades per la Direc-
ció General de Recursos i Règim Penitenciari del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Ca-
talunya, com a conseqüència de la Llei 52/2007 
de la memòria històrica.

L’Arxiu Històric de  
l’Hospital de la  

Santa Creu i Sant Pau
5 juny, 2020

Pilar Salmerón
arxivera



67

La Postguerra

L’any 1940, la Diputació de Barcelona va sol·lici-
tar a l’Administració de l’Hospital que els lliures-
sin els documents d’interès històric que encara 
es trobaven a l’Arxiu de l’Hospital. La petició ve-
nia motivada per assegurar-ne millors condici-
ons de conservació i d’estudi. La resposta dels 
Administradors va ser que tot el que es demana-
va ja s’havia lliurat el 1919, que els documents 
estaven perfectament conservats en l’Arxiu, i 
que aquest no estava pas tancat als estudiosos 
que el consultaven prou sovint.

Nova Organització

A partir de la dècada dels anys 50, l’Hospital co-
mençà a viure una gran transformació degut a la 
manca d’espai. Es van crear nous departaments 
i serveis, i la sala de l’Arxiu fou molt transforma-
da, ja que es dividí en pisos destinats a departa-
ments administratius. La documentació de l’Ar-
xiu es va reinstal·lar en diferents dependències 
del Pavelló de l’Administració. L’any 1966 s’in-
corporà a l’Hospital el primer Director General; 
aquest, preocupat per la disgregació de l’Arxiu, 
va sol·licitar de l’Administració la contractació 
d’un arxiver professional que se’n fes càrrec.

El 1972 l’Arxiu es constituí formalment com a 
Departament d’Arxiu Central. A més de la docu-
mentació històrica, també se li confià la custòdia 
de la documentació administrativa i clínica. S’ha-
bilitaren diversos espais de l’Hospital com a di-
pòsits documentals i s’obrí una sala de consulta 
per a investigadors a la tercera planta del Pavelló 
de l’Administració.

El volum de documentació que anava gestio-
nant requeria la centralització en un sol espai, i 
a principis de 1978 fins i tot s’estudià la possibi-
litat d’habilitar per a l’Arxiu un pavelló d’infer-
meria sencer (el pavelló de Nostra Senyora de la 
Mercè, que fins aleshores havia acollit els Labo-
ratoris Centrals), tot i que finalment es va desti-
nar a Sala de Parts i Urgències Ginecològiques. 
Posteriorment, amb la creació de l’Arxiu d’Histò-
ries Clíniques, l’Arxiu Central es desvinculà de la 
documentació clínica i recuperà la seva denomi-
nació original d’Arxiu Històric.

L’any 1992, s’habilitaren unes dependències a la 
quarta planta del Pavelló de l’Administració, per 
sobre la sala de consultes de l’Arxiu, per a la pre-
servació i exposició dels fons conservats, i que 
suposaren un accés més fàcil i directe per part 
del públic interessat. Aquell mateix any, un grup 

d’experts en modernisme de la UNESCO van fer 
una acurada visita a l’Hospital i van inaugurar 
oficialment les noves instal·lacions de l’Arxiu. De 
fet, la importància d’aquest fons documental i 
bibliogràfic, que es remunta al segle XV, fou una 
de les raons que portaria aquesta Institució a de-
clarar l’Hospital Patrimoni Mundial l’any 1997.

Dos trasllats

Amb la inauguració del tercer Hospital, el nou 
Sant Pau, es plantejà la necessitat de restaurar 
els pavellons del recinte històric modernista, 
inclòs el Pavelló de l’Administració, que acollia 
l’Arxiu. El 2009, per acord de la Molt Il·lustre 
Administració, l’Arxiu Històric es va traslladar 
provisionalment al carrer de Sant Sever, en uns 
espais cedits pel Capítol de la Catedral de Barce-
lona. Aquella va ser-ne ubicació durant cinc anys, 
sense perjudici pels investigadors, que van po-
der seguir accedint-hi i consultant-lo.

Completada la rehabilitació d’una part impor-
tant del Recinte Modernista a finals del 2013, 
l’Arxiu va tornar a la seva ubicació al Pavelló de 
l’Administració. Les dependències de la quar-
ta planta van ser transformades en uns espais 
acollidors i ben il·luminats, amb llum natural tot 

Dependències de l’Arxiu a la 4a planta del Pavelló de l’Administració (1992-2009). Fotografia de Robert Ramos
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el dia, que donen cabuda a les zones de treball 
tècnic i una sala de consulta amb capacitat per a 
deu investigadors, oberta a tothom que ho sol·li-
citi prèviament. Per a la custòdia de la documen-
tació es va construir un dipòsit documental de 
més de 1.000 metres lineals que compta amb 
totes les mesures de seguretat i climatització, i 
que es troba aïllat de la resta de dependències 
per murs i terra tallafocs.

Els fons documentals

La documentació conservada a l’Arxiu Històric de 
l’Hospital es troba classificada per sèries docu-
mentals, cada una de elles descrita amb el seu 
propi catàleg. El fons, de gran varietat, segueix 
una cronologia que s’inicia abans del 1401, data 
d’unificació dels hospitals llavors existents a la 
ciutat de Barcelona en un de sol: l’Hospital de 
la Santa Creu.

D’aquesta unió se’n conserva la butlla de ratifi-
cació signada pel papa Benet XIII el 5 de setem-
bre de 1401, document fundacional que encara 
preval avui en dia. El 1977, aquest pergamí va 
ser dipositat amb caràcter provisional a l’Arxiu 
Capitular, on va romandre fins el juny del 2018, 
data en què va tornar a l’Arxiu. Dels petits hospi-
tals medievals es conserven documents del d’en 
Pere Desvilar i del de Sant Llàtzer, i un petit per-
gamí de 1219 del d’en Colom pel qual el Papa 
Honori III li’n dona la seva protecció.

Durant els segles que van seguir a la fundació 
de l’Hospital, i per assegurar-ne la subsistència, 
aquest es va veure beneficiat per diferents privi-
legis donats pels reis. Un dels mes característics 
és el conegut com Privilegi de les Comèdies, 
atorgat per Felip II en 1587, i pel qual donava 
a l’Hospital l’exclusivitat de les representacions 
teatrals que es feien a Barcelona. Amb aquest 
privilegi comença una de les sèries conservades 
més importants: la de la Casa del Teatre.

Al llarg dels anys l’Arxiu de l’Hospital es va 
anar enriquint amb l’organització de rifes peri-
òdiques, l’activitat dels seus baciners, els testa-
ments i les herències, els seus protocols notari-
als, i sobretot la documentació generada per la 
cura de malats i de nens de pares desconeguts i 
les seves criadores: els expòsits i les dides. Altres 
sèries importants són aquelles que fan referèn-
cia a les institucions vinculades amb l’Hospital 
però amb vida pròpia, com la Casa de Conva-
lescència, el Reial Col·legi de Cirurgia, l’Institut 
Mental de la Santa Creu, Can Masdeu- nou Sant 
Llàtzer, Betlem i la Granja. Amb la gestació de 
l’Hospital modernista, també s’hi incorporà 
tota la documentació del llegat d’en Pau Gil i de 
l’obra de construcció.

L’Arxiu també compta amb una important col-
lecció de fotografies i d’objectes artístics, així 
com de fons personals provinents de donacions.

L’any 2010, amb motiu de la contínua consulta 
per part dels equips de rehabilitació del Recin-
te Modernista, es van digitalitzar més de 2.400 
plànols d’obra de l’arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner, i el 2014, l’Institut de Cultura de 
Barcelona va incorporar l’Arxiu al projecte Bar-
celona Open Challenge per la digitalització de 
documents d’interès patrimonial a la fi de poder 
difondre’ls i poder-los consultar en línia. Al llarg 
de tres anys es van digitalitzar uns 3.600 docu-
ments i més de 55.000 pagines.

Reflexions d’una arxivera

L’any 1977 vaig entrar a treballar a l’Arxiu His-
tòric de l’Hospital. A partir de la confecció dels 
inventaris analítics de la documentació vaig 
començar a estimar-ne els seus papers i la seva 
història. Crec sincerament que ser arxiver no es 
només una professió, sinó una vocació. Les situ-
acions viscudes són moltes i de tots colors, però 
totes em va servir per aprendre’n més cada dia.

Una part important d’aquest aprenentatge ha 
vingut dels investigadors que he conegut en la 
meva trajectòria –alguns d’un dia, i d’altres d’anys 
de consulta– i que han fet que aquesta arxivera 
s’enriquís al llarg de quasi 42 anys dels seus conei-
xements i de l’esforç de la seva recerca.

Dipòsit documental de l’Arxiu en l’actualitat. Fotografia de Robert Ramos
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La protecció de dades personals 
com a límit a la transparència

10 juny, 2020

Carles San José i Amat
Consultor i formador del sector públic en matèries de transparència, 

protecció de dades i procediment administratiu en general. 

L’onada de lleis de transparència 
ha consolidat el dret a saber de la 
ciutadania, que se satisfà amb la 
publicitat activa i amb el dret  
d’accés a la informació pública.  
Però el dret a saber no és absolut, 
sinó que hi ha límits, sobretot el 
relatiu a la protecció de dades 
personals.

1. La transparència.

La transparència és un principi d’actuació al 
que s’han de sotmetre totes les administracions 
públiques (art. 31.2 Llei 26/2010 i 3.1.c Llei 
40/2015), principi que també obliga les entitats 
que formen part de el sector públic institucional 
(art. 81 Llei 40/2015).

Al seu torn, es reconeix la transparència com 
un dret de la ciutadania, connectat amb el dret 
a una bona administració, garantit a totes les 
persones per l’article 41 de la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. En efecte, tota 
persona té dret a saber què fan les entitats de 
sector públic. I no només què fan, sinó també 

com ho fan. Aquest dret a saber és inherent a la 
democràcia. Així, transparència i democràcia són 
dos conceptes que van de la mà i que són inse-
parables, de manera que l’opacitat és incompati-
ble amb la democràcia.

Però la transparència no va arribar de la mà de 
la democràcia, sinó molts anys després. Cal ad-
metre que existien normes que imposaven un 
cert nivell de publicitat i es reconeixia el dret 
d’accés als arxius i registres (art. 105.b Consti-
tució espanyola) que es regulà de manera molt 
genèrica i poc detallada a l’article 37 de la Llei 
30/1992. L’aposta clara i decidida per la trans-
parència no va arribar fins a l’aprovació de les 
lleis de transparència (Llei estatal 19/2013 i Llei 
catalana 19/2014), que es basen en dos eixos o 
pilars: la publicitat activa i el dret d’accés a la in-
formació pública. 

La visió de la transparència com un instrument 
que permet a la ciutadania fiscalitzar l’acció pú-
blica es simbolitza amb aquesta frase: “Les dicta-
dures fan transparents els ciutadans i opacs els 
governants, mentre que en la democràcia és -o 
ha de ser- a l’inrevés”. Dit d’una altra manera, en 
un sistema democràtic els governants haurien 

de ser transparents en la gestió de la cosa públi-
ca, per donar compte a la ciutadania i permetre 
així que pugui conèixer i avaluar l’activitat dels 
governants. Per contra, els governants han de 
garantir la privacitat de la ciutadania, assegurant 
la confidencialitat de les dades personals que 
tenen al seu poder.

Aquesta obligació d’assegurar la confidencialitat 
de determinada informació suposa un límit a la 
transparència. En efecte, el dret a saber no és 
absolut, sinó que, tal com succeeix amb la im-
mensa majoria de drets -siguin o no fonamen-
tals- està sotmès a límits, recollits per la pròpia 
legislació de transparència. Aquesta situació 
no s’ha de considerar com una anomalia, sinó 
que és similar a la de totes regulacions en dret 
comparat. En efecte, és evident que mitjançant 
l’exercici de el dret d’accés no s’hauria de poder 
accedir a tota la informació gestionada pel sector 
públic, com seria per exemple les històries clí-
niques dels centres sanitaris públics, o les sub-
vencions rebudes per persones en situacions de 
vulnerabilitat social.

Des de la perspectiva de la normativa de pro-
tecció de dades personals, val a dir que l’RGPD 
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té present la possible col·lisió entre el dret a la 
protecció de dades i el dret d’accés a la informa-
ció pública, al reconèixer al seu article 86 que en 
ocasions, el dret a la protecció de dades s’haurà 
de sacrificar en favor del dret d’accés a la infor-
mació pública. 

2. El límit de la protecció de dades 
personals en els portals de la trans-
parència.

La Llei 19/2014 obliga les entitats del sector 
públic a difondre un volum formidable d’infor-
mació als portals de la transparència. Moltes 
vegades,  aquesta informació a publicar conté 
dades personals, pel que caldrà tenir en comp-
te les possibles limitacions. Així, els subjectes 
sotmesos a la legislació de transparència han 
de complir les seves obligacions de publicitat 
activa però, al mateix temps, han de respectar el 
dret a la protecció de dades personals. Ens tro-
bem doncs amb dos drets aparentment enfron-
tats, que cal conciliar adequadament. S’haurà 
d’efectuar una ponderació o equilibri entre la 
transparència i el dret a la protecció de dades, 
sense caure ni en l’opacitat excessiva ni en una 
sobreexposició informativa. 

En relació amb les obligacions de publicitat ac-
tiva i els possibles límits, l’article 7.1 de la Llei 
19/2014 es remet als previstos per al dret d’ac-
cés a la informació, especialment els relatius a la 
protecció de dades. En la regulació detallada de la 
informació a publicar als portals s’han especificat 
més limitacions, com és el cas de les subvencions. 
Al respecte, l’article 15.1.c de la Llei 19/2014 obli-
ga a publicar la identitat de les persones benefi-
ciàries, però afegeix que s’ha de preservar en el 
cas d’ajuts atorgats per motius de vulnerabilitat 
social, com tampoc no s’haurien de poder iden-
tificar les persones que reben ajuts per motius 
vinculats a categories especials de dades (salut, 
religió, vida sexual, etc. -art. 9 RGPD-). 

Com es pot observar, la interacció entre la publi-
citat activa i la protecció de dades pot generar 
situacions conflictives. En efecte, la posada en 
funcionament dels portals de la transparència i 
la consegüent publicació i posada a disposició 
en internet d’una quantitat ingent d’informació 
ha generat molts interrogants en els subjectes 
obligats, que tenien dubtes sobre si en determi-
nats casos havia de prevaler la transparència o la 
protecció de dades. Aquesta situació d’una ele-
vada complexitat va portar a l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a efectuar una 

auditoria sobre els portals de la transparència, 
per tal de verificar si les entitats de sector públic 
català complien amb la normativa de protecció 
de dades personals en la gestió d’aquestes pla-
taformes. En l’informe de l’auditoria, publicat 
el mes de maig de 2019 i disponible al web 
de l’APDCAT, s’anunciava que l’objectiu princi-
pal perseguit era ajudar a les entitats a complir 
amb la normativa aplicable, i això es feia a través 
d’una sèrie de pautes i recomanacions generals 
i específiques, que s’emetien des de l’òptica dels 
principis a tenir en compte en tot tractament de 
dades personals (art. 5 RGPD).

A tall d’exemple, es donava una pauta general 
sobre el principi de minimització de les dades 
(art. 5.1.c RGPD), en virtut del qual només s’han 
de tractar les dades personals necessàries per a 
la finalitat perseguida. I en base a aquest prin-
cipi general es donaven unes pautes específi-
ques: a) identificar les persones amb el seu nom 
i cognoms sense afegir-hi el DNI sencer (en con-
sonància amb la disposició addicional 7ª de la 
Llei orgànica 3/2018 -LOPDGDD-); b) no publicar 
signatures manuscrites; i c) evitar la divulgació 
del DNI en les signatures electròniques. 

Photo by FOX from Pexels
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En el mateix informe es feia referència al prin-
cipi d’exactitud (art. 5.1.d RGPD) que implicava 
evitar difondre informació incompleta o des 
actualitzada que pogués perjudicar les perso-
nes afectades; i també es donaven pautes des 
de l’òptica del principi de limitació del termini 
de conservació (art. 5.1.e RGPD), en base al qual 
només s’han de mantenir publicades les dades 
durant el termini necessari per assolir els fins de 
transparència. 

3. El límit de la protecció de dades 
en el dret d’accés a la informació 
pública. 

La informació que gestionen les entitats del sec-
tor públic està ben farcida de dades personals, i 
al respecte concorre un entramat de drets i deu-
res que hem de saber conjugar adequadament. 
L’aportació d’informació personal per part de la 
ciutadania genera en les entitats de sector pú-
blic el deure de respectar els principis i garanties 
del dret a la protecció de dades personals, i en 
particular el de confidencialitat (art. 5.1.f RGPD). 
A aquest deure de confidencialitat es refereix 
també l’article 5 de l’LOPDGDD, i també l’exigeix   
l’article 13.h de la Llei 39/2015 en el catàleg de 
drets de les persones quan es relacionen amb 
les administracions públiques. 

Per tant, l’exercici del dret a d’accés origina en el 
personal de les entitats del sector públic el deu-
re de ser transparents i de facilitar la informació 
sol·licitada. Alhora, el dret a la protecció de da-
des imposa un deure de confidencialitat respec-
te les dades personals recollides. Així, si davant 
d’una sol·licitud d’accés, per prudència, optem 
per l’opacitat, podem incomplir la legislació de 
transparència; però si, per contra, som massa 
transparents, podria ser que vulneréssim la le-
gislació de protecció de dades. I aquest atzucac, 
com s’ha de resoldre? A favor de la transparència 
o de la protecció de dades? 

La meva resposta és sempre la mateixa: cal 
resoldre’l a favor de la transparència… i de la 
protecció de dades. En efecte, els drets aparent-
ment enfrontats no són absoluts, de manera que 

la solució és intentar conciliar-los o conjugar-los, 
per exemple amb l’accés parcial (art. 25 Llei 
19/2014), tot i que en ocasions el sacrifici d’al-
gun dels drets pot resultar inevitable. En aquest 
escenari de complexitat no hi ha solucions aprio-
rístiques, sinó que cal fer una ponderació i un 
equilibri en cada supòsit concret. 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés (GAIP) 
ha confirmat repetidament que la protecció de 
les dades personals és el límit que entra més 
en joc respecte del dret d’accés a la informació. 
Abans d’entrar ja en l’anàlisi del límit de la pro-
tecció de dades (art. 23 i 24 Llei 19/2014) faig 
dos aclariments. El primer, que el límit de la pro-
tecció de dades es refereix a dades de persones 
vives, ja que les dades de persones difuntes no 
generen restriccions, tret que puguin afectar la 
seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge, en 
què s’amplia la protecció a 25 anys més enllà de 
la mort, o 50 anys del document si es desconeix 
la data de la mort, però es pot presumir -o es té 
la certesa- que la persona és morta (art. 36 Llei 
10/2001). . I el segon, que les dades personals 
que limiten l’accés s’han de referir a terceres 
persones, és a dir diferents de la persona sol·li-
citant. I és que si el qui sol·licita l’accés demana 
informació relativa a la seva persona, llavors 
cal vehicular la sol·licitud com un exercici del 
dret d’accés regulat per la normativa de protecció 
de dades, tal com disposa l’article 24.3 de la Llei 
19/2014. En efecte, en tal cas la finalitat perseguida 
amb aquesta sol·licitud no seria controlar les actua-
cions dels governants (transparència), sinó exercir 
el poder de control sobre les pròpies dades. 

Entro ja en l’anàlisi de la regulació que fa la Llei 
19/2014 del límit de la protecció de dades, i ho 
faig amb una classificació entre tres categories 
de dades personals, en les que el límit opera 
amb major o menor intensitat. 

En el primer nivell d’intensitat del límit hi tro-
bem les dades de l’article 23 de la Llei 19/2014, 
referent a les dades personals que avui es deno-
minen de categories especials (art. 9 RGPD). Si 
la informació conté dades relatives a la ideolo-

gia, l’afiliació sindical, la religió o les creences, 
la regla general és que es denegui l’accés, tret 
que la persona sol·licitant aporti el consenti-
ment exprés i per escrit de la persona afectada, 
o que aquesta les hagi fet manifestament públi-
ques. D’altra banda, si les dades fan referència a 
l’origen racial, la salut o la vida sexual, si inclou 
dades genètiques o biomètriques o conté dades 
relatives a la comissió d’infraccions penals o ad-
ministratives que no comporten l’amonestació 
pública a l’infractor, la regla general de dene-
gació es manté, tret que es disposi del consen-
timent exprés o que l’accés estigui emparat per 
una norma amb rang de llei. 

Les dades d’infraccions administratives estaven 
previstes com a “especialment protegides” a l’ar-
ticle 7.5 de l’anterior LOPD, però no s’han inclòs 
a la llista de l’article 9 de l’RGPD de categories 
especials de dades. Els dubtes que això podia 
generar, des de la perspectiva del dret d’accés, 
s’han esvaït amb la redacció que la nova LOPDG-
DD ha donat a l’article 15.1 de la Llei 19/2013 
que, a banda d’afegir les genètiques i biomètri-
ques, inclou expressament les dades relatives a 
infraccions administratives, entre aquelles a les 
quals s’aplica la intensitat màxima del límit. 

Faig aquí un salt al tercer nivell d’intensitat del 
límit, és a dir el més baix, en el que tenim les 
dades personals merament identificatives, con-
tingudes en informació directament relacionada 
amb l’organització, el funcionament o l’activitat 
pública (art. 24.1 Llei 19/2014). Són dades per-
sonals vinculades a l’exercici de funcions al sector 
públic, que no aporten cap informació sobre la 
vida privada i, per això, la regla general aquí seria 
l’accés, tret que en el cas concret hi prevalgui la 
protecció de dades personals o altres drets cons-
titucionalment protegits, com podria ser el nom 
i cognoms d’empleats de cossos policials o els 
d’una persona víctima de violència de gènere. 

I he deixat per al final les dades personals res-
tants, és a dir les no compreses en els  nivells ni 
primer ni tercer, i que caurien en la tipologia del 
segon nivell d’intensitat del límit, corresponent a 
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les previstes a l’article 24.2 de la Llei 19/2014 (da-
des acadèmiques, laborals, econòmiques, etc.).  
Aquest conjunt de dades són les que generen 
més problemes des de l’òptica del dret d’accés, 
perquè aquí la legislació de transparència no es 
decanta ni a favor ni en contra de l’accés, sinó que 
encomana una tasca de ponderació entre l’interès 
públic en la divulgació i els drets de les persones 
afectades, segons el cas concret plantejat.

Per a aquesta tasca de ponderació, l’LTC enumera 
un seguit de circumstàncies a tenir en compte:  a) 
temps transcorregut; b) finalitat de l’accés, espe-
cialment si té una finalitat històrica, estadística o 
científica i garanties que s’ofereixin; c) que les da-
des siguin relatives a menors d’edat; d) que pugui 

afectar a la seguretat de les persones. I es poden 
afegir també altres circumstàncies rellevants en 
la ponderació, com per exemple que les dades 
personals s’hagin publicat prèviament, cosa que 
jugaria a favor de l’accés; o en sentit invers, que 
en recollir les dades personals s’hagi generat una 
expectativa raonable de privacitat. 

En tot cas, l’element decisiu en la ponderació és 
si la sol·licitud d’accés a informació encaixa en la 
finalitat principal de la transparència, que no és 
altra que donar visibilitat a l’acció dels governants 
per tal que la ciutadania pugui fiscalitzar-la. 

En definitiva, si de resultes de l’aplicació de la 
legislació de transparència i després d’efectuar, 

si escau, la ponderació pertinent, es conclou que 
cal donar al sol·licitant accés a dades personals 
de tercers, estaríem davant d’un tractament de 
dades personals que, malgrat no tenir el con-
sentiment de la persona afectada i titular de les 
dades, en principi tindria base jurídica suficient 
(art. 6.1.c i 6.1.e de l’RGPD). Ara bé, caldria faci-
litar només les dades personals necessàries per 
a la finalitat de transparència, en aplicació del 
principi de minimització de les dades (art. 5.1.c 
de l’RGPD), cosa que podria justificar que no es 
facilités un accés íntegre a la informació, sinó 
parcial (art. 25 Llei 19/2014).

Photo by Fernando Arcos from Pexels
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Tinc set de dades!
16 juliol, 2020

Jordi Serra Serra
Cap de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos 

del Consorci d’Educació de Barcelona

L’arxiver, per la seva proximitat a 
la gènesi de la informació dins les 
organitzacions, es converteix en el 
garant de la fiabilitat de la dada, i 
per tant en el principal proveïdor de 
fonts per a l’analítica de dades.

Reinventar la roda és darrerament l’exercici que 
moltes disciplines practiquen assíduament, i 
que serveix per alimentar la insaciable voracitat 
de novetats del món de les xarxes socials. I en 
aquest context, quan parlem de dades, tot és 
nou i tot és futur. Abocar petabytes de raw data 
provinents de sistemes no connectats en un data 
lake i explotar-les amb Hadoop se’ns presenta 
com una revolució enfront de les formes d’explo-
tació de la informació més convencionals (data 
warehouse i models relacionals). Això s’esdevé 
en el mateix context on la robotització es plan-
teja com l’alternativa definitiva al desenvolupa-
ment de pesats sistemes de gestió (incloent-hi 
els de gestió documental), i el machine learning 
com el substitut natural del tradicional anàlisi de 
funcions i activitats d’una organització i de qual-
sevol sistema de classificació humà.

Els tres exemples comparteixen un denomina-
dor comú: el reconeixement de la incapacitat 
de les organitzacions per ordenar el caos i sis-
tematitzar el seu funcionament. Siguem rea-
listes: després d’anys de treballar-hi, poques 

organitzacions han assolit un nivell realment 
alt d’interoperabilitat entre els seus sistemes 
d’informació, superant la tradicional separació 
en “silos” desconnectats. Poques organitzacions 
han aconseguit tampoc una transformació dels 
seus processos a un nivell que permeti que tots 
estiguin no només automatitzats sinó també ba-
sats en informació estructurada (i si més no nor-
malitzada). I poques organitzacions han aconse-
guit una implantació completa de sistemes de 
gestió documental en el 100% dels processos de 
creació de la informació. En el moment en què la 
capacitat d’anàlisi de dades ha crescut per sobre 
de la capacitat de les organitzacions d’ordenar la 
seva informació en un temps i a un cost raona-
bles, s’ha començat a generar la il·lusió (certa o 
falsa) que aquesta ordenació de la informació ha 
deixat de ser un requisit imprescindible per po-
der treure el màxim profit de les dades acumula-
des, i que la sola anàlisi de les dades és estímul 
suficient per a la intel·ligència col·lectiva que pot 
conduir una organització pel camí de l’encert.

Aquesta il·lusió, no ens enganyem, posa en risc 
la supervivència del treball desenvolupat durant 
molt de temps pels arxivers[1], i de les metodo-
logies que aquest treball ha construït. Però no 
només això. També posa en risc el treball dels 
professionals d’organització que s’ocupen de la 
sistematització dels processos, i dels professio-

nals de les TIC que desenvolupen solucions per 
a fer que aquesta sistematització es faci efectiva 
en el dia a dia. Són prescindibles, doncs, aquests 
elements quan disposem de màquines que 
aprenen i prenen automàticament decisions a 
partir d’oceans de dades no sistematitzades?

Només quan ens endinsem en projectes d’analíti-
ca de dades ens adonem de la insaciable set de da-
des d’aquesta disciplina, de com les necessita per 
viure i produir resultats sovint gairebé màgics. Però 
no de qualsevol mena de dades, sinó de dades cer-
tes, actuals i úniques. Per molt que apliquem analí-
tica de Big Data, sense determinades dades inicials 
de referència (dades mestres i transaccionals[2]) no 
és possible treure conclusions significatives sobre 
la resta d’informació, o en tot cas conclusions que 
puguin tenir aplicació directa en la gestió diària 
de les organitzacions. Els científics de dades coin-
cideixen en afirmar que, en la majoria de projectes 
d’analítica de dades, prop d’un 80% del temps es 
dedica a netejar i incrementar la qualitat de les 
dades (data cleansing o data scrubbing)[3], per tal 
de poder treballar sobre una base el més propera 
possible a la realitat sobre la qual es busca poder 
intervenir. I, especialment en l’àmbit públic, no-
més un percentatge d’aquests projectes assoleix 
resultats que després es tradueixin en polítiques 
concretes aplicades a les organitzacions.
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Un 80% del temps de projecte destinat només a 
obtenir dades, netejar-les i posar-hi ordre! Pocs 
arxivers admetrien aquest malbaratament en un 
projecte de gestió documental.

El front en la lluita per a la qualitat de les dades 
segueix trobant-se doncs en les dades de gestió, 
en aquelles dades que es produeixen com a 
resultat natural de l’activitat de les organitzaci-
ons. I en aquesta trinxera, l’activitat dels arxivers 
segueix essent d’un valor incalculable, i la clau 
per a la detecció d’aquells registres d’activitat on 
trobarem la dada única que serveix de referència 
per a les anàlisi que es vulguin emprendre.

L’arxiver, per la seva proximitat a la gènesi de la 
informació dins les organitzacions, es converteix 
doncs en el garant de la fiabilitat de la dada, i 
per tant en el principal proveïdor de fonts veri-
ficades, úniques i de qualitat per a l’analítica de 
dades. I això és així per tres motius: 

En primer lloc, perquè l’arxiver participa directa-
ment en la transformació dels processos, i a tra-
vés d’aquesta transformació determina quines 
dades es generaran, en quin moment, qui els 
donarà veracitat (doncs en determina els mit-
jans d’autentificació), on s’emmagatzemaran, 
i durant quant de temps estaran disponibles. 

No només això: també en pot determinar quan 
escaigui l’estructura, la sintaxi i les fonts de con-
trol dels valors. I un element molt important: 
en un escenari d’actualització contínua, on les 
dades són tremendament volàtils i captives de 
l’interès del moment, l’arxiver pot contribuir a la 
consolidació d’aquella informació que, un cop 
historificada, ha de servir de referència per ana-
litzar evolucions, tendències i donar persistència 
al sistema. 

 En segon lloc, perquè l’arxiver és qui millor sap, 
per al conjunt de l’organització, qui genera cada 
dada, en quin moment ho fa, per quin motiu, i 
on la desa. I qui, per tant, pot apuntar amb més 
precisió, per a cada dada, a la font més fiable 
dins l’organització (fins i tot en aquells casos 
on els sistemes d’informació originals no s’han 
transformat, o els processos encara estan en un 
estadi embrionari de millora). L’arxiver sap, per 
exemple, qui manté un full de càlcul com eina 
per al seguiment d’un tràmit, o qui obté les da-
des d’una font verificada per interoperabilitat. 
Però el més important: l’arxiver sap quins vin-
cles hi ha entre les dades d’un tràmit i les d’un 
altre, entre les que genera un agent i les que 
consumeix un altre, les que s’obtenen de fonts 
externes i les que es fabriquen a mida. Coneix 
les redundàncies i asincronies de la informació, 

i de la mateixa manera que assenyala quins són 
els documents originals i amb valor essencial, 
pot assenyalar en quin sistema es troba la dada 
única en cada faceta del mapa de dades de l’or-
ganització.

 I en tercer lloc, perquè l’arxiver no només coneix 
les dades pròpies, sinó també el mapa de rela-
cions de les dades de l’organització amb totes 
aquelles dades de l’entorn amb les quals poden 
existir vincles. I un exemple clar d’això és el co-
neixement que, especialment en l’àmbit públic, 
els arxivers tenen de les obligacions de transpa-
rència i de les múltiples fonts de dades obertes, 
sovint negligides o directament ignorades en 
nombrosos projectes d’analítica de dades.[4] 
L’arxiver analitza les necessitats d’informació 
externa dels tràmits, i per tant sap exactament 
d’on provenen les dades, i si escau qui les podria 
facilitar.

Però a més l’arxiver pot esdevenir una important 
font de benefici econòmic per a les organitza-
cions. Segons Gartner, el 25% de les empreses 
actuals són compradores i venedores de dades, i 
es preveu que aquest percentatge s’incrementi a 
un 35% en només dos anys. La capacitat de mo-
netitzar el capital informatiu d’una organització 
depèn de la capacitat de governar encertada-
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ment aquest capital. I una eficaç governança de 
les dades permet incrementar la qualitat de les 
dades, cosa la qual de retruc incrementa la seva 
cotització en el mercat de la informació.

Quan parlem de l’aportació dels arxivers no 
estem parlant només d’aplicar sistemes de 
classificació i regles de conservació, ni tampoc 
de gestionar dipòsits d’objectes digitals. Estem 
parlant de governança de la informació en ma-
júscules, és a dir d’entrar a fons en el disseny 
dels sistemes d’informació de negoci, mape-
jar-ne les dades i les relacions dinàmiques 
que s’estableixen entre aquests sistemes i els 
processos als quals donen suport, i veure com 
això va configurant l’arquitectura d’informació 
de l’organització.[5] Procés a procés, activitat a 
activitat, l’arxiver ha d’analitzar el flux de dades 
que permet completar aquestes activitats, on 
s’emmagatzemen les dades, quina és la seva 
fiabilitat, autenticitat i nivell de normalització, 
quin consum fa el procés de dades externes, i 
quines d’aquestes dades formen part d’un mo-
del comú al conjunt de l’organització (dades ho-
ritzontals). Només aquesta anàlisi pot transcen-
dir la visió típicament vertical dels sistemes-silo, 
i pot proveir fonts de gran valor per a l’analítica 
avançada i predictiva.

Però no podem perdre temps: la mateixa tasca 
de governar la informació està essent objecte 
de robotització.[6] L’aplicació d’intel·ligència 
artificial a la gestió de les dades (el que Timot-
hy King anomena gestió de dades augmenta-
da[7]) pot fer, segons Gartner, que en els prò-
xims dos anys les tasques manuals associades a 
la gestió de dades es redueixin en un 45%. Tant 
de bo que aquesta reducció no es faci a costa 
del pes específic de l’arxiver, sinó que, al contra-
ri, en consolidi el seu valuós i creixent paper de 
facilitador de dades de qualitat.

[1] Utilitzo el terme arxiver, al llarg de l’ar-
ticle, com a sinònim de professional de la 
gestió documental i de la informació dins 
l’organització.

[2] Thomson, Sara Day. Preserving transac-
tional data. DPC Technology Watch Report 
16-02, maig de 2016.

[3] A títol d’exemple: What does a data 
analyst do? Plenty of cleaning up, it seems, 
Los científicos de datos pasan el 80% del 
tiempo limpiando datos y el otro 20% pro-
testando por tener que limpiarlos SEDIC – 
Blog, La importancia de limpiar, seleccionar 
y transformar los datos – Cleverdata

[4] Només cal veure el baix ús que ha tin-
gut el dataset de mortalitat observada vs. 
esperada (MoMo) en plena pandèmia del 
Covid-19, i en plena discussió pública sobre 
el recompte de defuncions i la incidència 
real de la mortalitat per Covid-19. MoMo és 
un sistema per a la vigilància de la mortalitat 
diària per totes les causes a Espanya, gesti-
onat pel Centro Nacional de Epidemiología, 
que té com a objectiu identificar patrons inu-
suals de mortalitat i estimar l’impacte en la 

mortalitat de la població de qualsevol esde-
veniment d’importància. Sorprèn doncs que 
la informació que proporciona sobre la mor-
talitat per tota mena de causa a Catalunya, 
disponible en format de dades obertes, no-
més ha registrat des de la seva publicació el 
27 d’abril de 2020 un total de 419 accessos, 
i només ha estat descarregada 137 vegades.

[5] En la línia que ja s’ha vingut treballant 
els darrers anys a Catalunya, com per exem-
ple s’exposa a Serra, L. E. C. “The mapping, 
selecting and opening of data: The records 
management contribution to the Open 
Data project in Girona City Council”. Records 
Management Journal, 24(2), 2014. O per 
exemple també el plantejament integral 
abordat pel Consorci d’Educació de Barcelo-
na, i presentat al darrer Congrés de Govern 
Digital.

[6] Res de nou, atenent crides com la de 
Bailey, S. “Forget electronic records manage-
ment, it’s automated records management 
that we desperately need”. Records Manage-
ment Journal, 19(2), 2009. Però en tot cas, 
brutalment accelerat pel creixement actual 
del machine learning.

Sistema de governança integral de la Informació del Consorci d’Educació de Barcelona. Font: elaboració pròpia de l’autor Copyright ©
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Arxius i xarxes socials.  
Eines per a l’impuls dels  
“arxius de proximitat”

1 setembre, 2020

Joaquim Daban i Massana,
Cap del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar - SAMLM

Les xarxes socials faciliten 
l’acostament al conjunt de la ciutadania 
i, per tant, cal saber-les aprofitar 
perquè són una eina excel·lent per a 
donar a conèixer les funcions dels 
arxius i per a reivindicar el valor del 
patrimoni documental.

Gran part de la població percep els arxius com 
uns organismes allunyats de la societat: poc 
accessibles, elitistes i reservats a sectors mino-
ritaris. La majoria de la ciutadania no ha tingut 
mai cap mena de contacte amb els arxius, des-
coneixen les seves funcions, els objectius princi-
pals i únicament els relacionen amb espais poc 
il·luminats, mal ventilats i amb prestatgeries 
plenes de “papers vells”. Malgrat els esforços 
esmerçats per les institucions i els professionals 
del nostre país, aquesta imatge perdura i és di-
fícil erradicar si no som capaços d’impulsar ini-
ciatives que ajudin a revertir aquesta visió deci-
monònica. Atesa aquesta situació, des del Servei 
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar vam decidir 
impulsar diverses iniciatives per tal d’aconseguir 
que la població lloretenca s’acosti a les nostres 
instal·lacions, en conegui els serveis i els utilitzi 
quan sigui necessari. Preteníem, doncs, que el 
SAMLM deixés de ser concebut com “l’arxiu de 
l’Ajuntament i dels erudits locals”, i es transfor-
més en un “arxiu de proximitat” obert a tota la 
ciutadania. Amb aquest objectiu, una de les ini-
ciatives que ha donat més bon resultat ha estat 
l’ús de les xarxes socials, perquè ens ha permès 

aconseguir la imatge d’un centre d’arxiu molt 
més dinàmic, actiu i proper. La bona resposta 
obtinguda ens anima a compartir l’experiència 
per si pot ser d’utilitat. 

Poc després que s’iniciés el segle xxi van irrom-
pre les xarxes socials al món occidental i, a partir 
de llavors, s’imposà una nova revolució que ha 
transformat radicalment la manera de relacio-
nar-nos. El naixement i l’expansió de Facebook, 
Twitter, Youtube i Instagram ha afectat tots els 
àmbits personals i professionals. Les empreses, 
sempre amatents als canvis i a les noves opor-
tunitats que ofereixen les tecnologies, de se-
guida van aprofitar aquestes plataformes per a 
difondre productes i explorar noves possibilitats 
de negoci. Els mitjans de comunicació també 
s’hi adaptaren ràpidament perquè els permetia 
difondre les notícies de forma immediata. Els 
polítics, per la seva banda, van incorporar l’ús 
d’aquestes plataformes per tal de fer arribar els 
seus programes a la ciutadania i per interac-
tuar-hi, en una mena de campanya permanent. 
Les administracions, els museus, els cossos de 
seguretat, les biblioteques i també els arxius…  
Ens hem incorporat progressivament a l’ús de 
les xarxes socials perquè permeten aconseguir 
més visibilitat i major projecció.

Abans de la proliferació d’aquestes plataformes, 
la difusió de les activitats programades pels ar-
xius era força complexa. Es requeria la planifica-
ció d’una bona estratègia: una nota de premsa 

atractiva, contactes amb el cap de comunicació 
i amb els periodistes, planificació i coordinació 
d’una agenda… Aquestes circumstàncies limi-
taven la visibilitat dels nostres serveis, condicio-
nava la divulgació de les nostres propostes i, en 
conseqüència, la ciutadania no rebia un missat-
ge clar sobre les funcions i competències dels 
arxius. Però, afortunadament, això ha canviat 
radicalment amb l’arribada de les xarxes social 
perquè, per a difondre les nostres informacions, 
ja no és necessari transmetre-les exclusivament 
a través dels mitjans de comunicació tradicio-
nals, sinó que cada arxiu pot construir la seva 
pròpia xarxa que li permet divulgar les informa-
cions a un àmbit local, comarcal o nacional.

A principis del 2011 vam incorporar-nos al feno-
men de les xarxes socials amb la intenció d’apro-
fitar-ne les potencialitats. Després d’analitzar 
diferents plataformes, vam crear un perfil propi 
a Facebook perquè ens permetia una comunica-
ció ràpida i fàcil amb la resta d’usuaris. Des de 
bon principi vam establir una premissa bàsica: 
encara que poguéssim compartir informacions 
d’altres departaments municipals o d’altres ar-
xius, l’objectiu fonamental era la difusió de notí-
cies pròpies, d’activitats organitzades per l’arxiu i 
de documents conservats a les nostres instal·la-
cions. A partir d’aquests criteris preteníem acon-
seguir més visibilitat del servei, més difusió dels 
nostres missatges i activitats, i més interactuació 
amb els nostres seguidors. 
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El desembre de 2015 vam donar un nou im-
puls a l’ús de les xarxes socials. Primerament, 
a la plataforma de Facebook vam reconvertir el 
“perfil propi” en “pàgina” (on es traspassaren to-
tes les dades i seguidors)[1]. En segon lloc, vam 
activar un compte de Twitter[2] perquè aquesta 
aplicació s’estava generalitzant entre els sectors 
més dinàmics de la nostra societat i, òbviament, 
si volíem fer-los arribar els nostres missatges, 
havíem d’incorporar-nos-hi. En tercer lloc, vam 
procurar la reestructuració del compte de You-
tube de l’Ajuntament, i vam promoure la crea-
ció de diferents llistes de distribució per tal de 
donar més visibilitat als projectes audiovisuals 
que s’impulsaven des del SAMLM[3]. Finalment, 
vam estructurar les nostres publicacions a la xar-
xa en cinc agrupacions temàtiques, en funció del 
contingut i del tipus de documentació que s’hi 
adjuntava. A través d’aquestes subdivisions es 
facilitava la difusió dels missatges i s’aconseguia 
una anàlisi més detallada de les repercussions. 
D’acord amb aquest plantejament, vam establir 
les temàtiques següents:

 
Missatges per a la difusió de la 
pàgina web

En aquesta agrupació s’inclouen els missatges 
que fan difusió dels diferents apartats de la nos-
tra pàgina web[4]: renovacions, actualitzacions, 
creació de nous continguts… Aquestes informa-
cions van adreçades, especialment, a estudiants, 
investigadors, centres educatius i institucions 
acadèmiques; però també volem que arribin 
a un tipus d’usuari molt més generalista. Som 
conscients que la major part de la ciutadania 
desconeix les possibilitats que ofereix la web del 
SAMLM i és per això que, periòdicament, donem 
a conèixer el contingut de les diferents seccions: 
l’arxiu en línia (que facilita la consulta dels pa-
drons, de l’hemeroteca, dels llibres d’actes…), el 
dipòsit virtual, el cercador d’imatges, les produc-
cions audiovisuals, les descripcions dels fons, 
les publicacions de l’arxiu, les exposicions vir-
tuals… Aquest tipus de missatge no acostuma 
a generar massa interaccions, però comporta un 
gran nombre de visites a la pàgina web: 26.468 
visites el 2015, 33.057 el 2016, 37.488 el 2017, 
35.855 el 2018 i 24.282 el 2019[5].

Publicacions per a la divulgació  
de documents singulars

S’incorporen en aquest apartat els missatges 
que difonen el patrimoni documental lloretenc: 
cartells, pergamins, plànols, dibuixos, fotogra-
fies… Aquestes publicacions les contextualit-
zem i les vinculem amb efemèrides, festivitats i 
activitats populars per tal d’incrementar la seva 
divulgació. A través d’aquesta interconnexió 
s’aconsegueix que l’arxiu es relacioni amb sec-
tors molt diversos del teixit social i empresarial 
del municipi: el gremi de comerciants, les as-
sociacions culturals i populars, les agrupacions 
d’hoteleria i restauració, les entitats esporti-
ves… Dins d’aquesta temàtica, les publicacions 
que generen més interaccions són les fotogra-
fies antigues, que acostumen a generar intensos 
debats entre els seguidors per tal d’identificar 
el nom d’una casa, la data d’una fotografia o la 
identificació d’un personatge.

 
Notícies sobre activitats i 
informacions arxivístiques

En aquesta temàtica s’inclouen dos tipus de 
missatges. D’una banda, les publicacions que 
difonen les diverses activitats impulsades per 
l’arxiu municipal: presentació de publicacions, 
conferències, celebració del Dia Internacional 
dels Arxius, commemoració del Dia Mundial del 
Patrimoni Audiovisual, exposicions… I de l’altra 
la divulgació de notícies relacionades amb les 
funcions dels arxius: ingressos documentals, 
operacions de restauració, processos d’organit-
zació d’un fons, visites pedagògiques… Tot i que 
aquest tipus d’informacions no generen massa 
reaccions entre els usuaris més profans, sí que 
comporta força respostes entre seguidors del 
món arxivístic, documental i patrimonial.

 
Publicacions d’audiovisuals

Aquest apartat aplega la difusió d’audiovisuals 
que s’han elaborat a partir de pel·lícules i foto-
grafies ingressades a les nostres instal·lacions. 
Majoritàriament, els muntatges incorporen 
imatges dels anys quaranta als vuitanta del se-
gle passat i tracten temàtiques molt variades: 
activitats de festa major, arribades dels primers 
turistes, competicions esportives, actes oficials 
de l’Ajuntament… Aquestes publicacions acos-

tumen a tenir gran repercussió a les xarxes so-
cials. Segons les dades proporcionades per la 
plataforma Facebook, el muntatge “Santa Cristi-
na – 1914” on es mostraven imatges de la festa 
major d’aquell any, va superar les 13.000 visua-
litzacions. L’audiovisual “SAMLM & MyLloret” 
que presentava imatges del turisme dels anys 
seixanta, va arribar a les 6.550 visualitzacions; 
i el projecte “Una passejada pel Lloret de prin-
cipis del segle XX” que combinava fotografies 
antigues de la població, va aconseguir 5.750 
visualitzacions. A través d’aquests muntatges, 
els ciutadans prenen consciència del valor del 
patrimoni audiovisual i es converteixen en grans 
col·laboradors a l’hora de reivindicar, recuperar i 
protegir aquesta documentació.

 
Activitats participatives

Des del SAMLM hem impulsat diverses propos-
tes per tal de fomentar la interactuació amb els 
nostres seguidors. L’any 2017 es va organitzar el 
concurs “La pregunta d’en Sam”[6], que compta-
va amb la col·laboració de l’emissora local Nova 
Ràdio Lloret, on es formulaven dues preguntes 
setmanals relacionades amb la documentació 
de l’arxiu i amb la història del municipi. Als parti-
cipants se’ls suggeria quatre possibles solucions 
i se’ls indicava una pista (que habitualment re-
metia a la pàgina web de l’arxiu municipal). La 
bona valoració d’aquesta iniciativa ens va animar 
a plantejar una nova proposta per a l’any 2018 i 
2019: el “Cercapunts”[7]. En aquesta ocasió, els 
seguidors havien de localitzar una col·lecció de 
punts de llibre editats per l’arxiu municipal, amb 
imatges de fotografies que procedien de dife-
rents fons. Vam amagar 30 col·leccions i, a través 
de les xarxes socials, es donaven les indicacions 
necessàries per localitzar-les. 

A través de les dades estadístiques que ofereix 
cadascuna de les plataformes, es constata que 
les publicacions amb una major repercussió a la 
xarxa són els muntatges audiovisuals i les foto-
grafies. A partir d’aquesta evidència, és aconse-
llable establir una certa alternança entre les di-
ferents publicacions: vídeos, notícies, activitats 
participatives, documents… Així, els seguidors 
més profans també podran conèixer altres fun-
cions que desenvolupen els arxius. 
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D’altra banda, s’ha de tenir present que una ma-
teixa publicació genera reaccions molt diferents 
entre una plataforma i l’altra. En general, els mis-
satges que incorporen fotografies antigues de la 
població suscita més comentaris a Facebook que 
a Twitter; i contràriament, les entrades que an-
nexen imatges relacionades amb les competèn-
cies dels arxius comporta més reaccions a Twitter 
que a la plataforma de Facebook.

A finals del 2018 vam ser conscients de la força 
que estava agafant la plataforma Instagram 
entre la població més jove. Després de valorar 
els avantatges i els inconvenients, vam optar 
per activar un compte en aquesta aplicació per 
poder-nos acostar als sectors més joves de la 
societat i difondre’ls el nostre patrimoni docu-
mental[8].

Totes aquestes plataformes faciliten dades es-
tadístiques que permeten valorar, de forma 
aproximada, quina ha estat la repercussió de les 
diverses publicacions.Globalment, a l’any 2019 
hem assolit les xifres següents:

Facebook: 
3.240 seguidors   
167.748 visites   
29.121 interacions

Twitter: 
1.325 seguidors   
264.540 visites.           
8.723 intereaccions

Youtube: 
19.953 visites  
72.033 minuts de visualització

Instagram: 
812 seguidors     
74.574 visites    
19.885 interactuacions

Més enllà d’aquestes dades estadístiques, hi ha 
un seguit d’indicadors molt més tangibles que 
ens permeten valorar la repercussió real de l’ús 
de les xarxes socials en el nostre arxiu: incre-
ment dels ingressos documentals extraordina-
ris, augment de l’assistència als actes públics, 
creixement del nombre de consultes, pujada de 
les visites pedagògiques…

Però enguany, l’arribada de la COVID-19 ha 
suposat un canvi radical en la manera de tre-
ballar i de relacionar-nos. Durant els mesos de 
confinament tots hem hagut de ressituar-nos i 
reinventar-nos per tal d’afrontar aquesta difícil 
situació. Els arxius no n’hem estat cap excepció i 
cadascú podria explicar experiències i situacions 
ben paradigmàtiques. En el nostre cas, i pel que 
fa a l’impuls dels arxius a través de les xarxes so-
cials, vam decidir incorporar una nova agrupació 
temàtica que aplegaria els missatges vinculats 
a la “funció social” dels arxius. En un primer 
moment vam impulsar la campanya “Arxivem 
la Covid-19”, que posteriorment es va estendre 
a molts altres arxius del país. Aquesta iniciativa 
ens ha permès recollir més de 785 fitxers digi-
tals aportats per la ciutadania: àudios, vídeos, 
imatges, cartells… que ocupen 1,20Gb i ens 
mostren situacions i iniciatives molt diverses. 
Unes setmanes més tard vam elaborar i difondre 
diferents publicacions amb la intenció de fer més 
suportable aquell llarg confinament; i és per això 
que vam impulsar els projectes següents:

Les altres pandèmies. A través de diversos 
missatges, vam explicar altres episodis de pan-
dèmies que havia patit la nostra població: la del 
1650, la del 1854 i la de 1918.

L’escrivà del segle XXI. Aprofitant que la ciu-
tadania es trobava confinada a casa seva, es va 
proposar un projecte de col·laboració del tipus 
“crowdsourcing”. A través d’aquest projecte, 
els participants podien assumir la transcripció 
d’una de les actes dels segles XVIII,  XIX o XX que 
consta en algun dels llibres del Ple de l’Ajun-
tament i que es poden trobar a la pàgina web 
del SAMLM. Aquestes transcripcions s’incorpo-
rarien al cercador de l’arxiu en línia i, d’aquesta 
manera, es facilitaria la cerca d’informació sobre 
dades, fets, noms i esdeveniments recollits en 
els llibres d’actes. Per tal de treballar amb els 
mateixos criteris, es va facilitar una normativa de 
transcripció per a tots els participants[9].

La imatge ampliada. Es tractava de captar 
l’atenció dels nostres seguidors a través de l’ob-
servació de petits detalls que figuren a les foto-
grafies antigues. Inicialment, aquest projecte 
estava pensat com a “fil” per a la plataforma de 
Twitter; però es va adaptar fàcilment a les aplica-
cions de Facebook i Instagram. Vàrem presentar 
tres publicacions: “Un llit misteriós” (27 d’abril); 
“Pedres estranyes” (7 de maig) i “La monja fan-
tasma” (19 de maig).

El calaix del SAMLM. A través de petits mun-
tatges audiovisuals es donaven a conèixer imat-
ges i pel·lícules de diferents fons documentals. 
Les temàtiques van ser molt variades: “Jocs i 
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entreteniments a l’aire lliure” (1 de maig); “No 
sempre tot és gris” (14 de maig); “La construcció 
del Passeig Marítim” (25 de maig); “Les que hi 
són però no es veuen” (9 de juliol).

 Les reprojeccions audiovisuals. En col·labo-
ració amb el Teatre de Lloret, es va decidir recu-
perar alguns muntatges audiovisuals que havia 
projectat el SAMLM en els darrers anys. A través 
del canal de Youtube del Teatre, i mitjançant 
l’opció “Estrena” que ofereix aquesta aplicació, 
es van projectar els següents muntatges: “Teatre 
i Perfums” (8 d’abril); “Tot recordant Santa Cris-
tina: 1914-1979” (27 de maig) i “Tot recordant 
Santa Cristina: 1980-1999” (15 d’abril). 

Els resultats que hem obtingut amb totes aques-
tes publicacions han estat excel·lents:

• Ens connecten amb un ampli sector de 
la població que desconeixia absolutament 
l’existència dels arxius.

• Ens donen major visibilitat en el conjunt 
de la ciutadania.

• Es difon el nostre patrimoni documental.

• Incrementen l’interès de la població per 
l’adequada conservació de la documentació.

• Ens permeten captar nous fons documen-
tals que estaven a punt de desaparèixer.

• Augmenten el nombre d’usuaris que uti-
litzen els nostres serveis.

• Fan créixer l’assistència a les activitats or-
ganitzades per l’arxiu.

    …

En definitiva, les xarxes social són una bona eina 
per tal de reivindicar-nos i donar-nos a conèixer 
perquè,  encara que sembli paradoxal, els “ar-
xius virtuals” promoguts a través de les pàgines 
web i les xarxes socials, contribueixen a impul-
sar els “arxius de proximitat” que ens acosten 
molt més a la ciutadania.

[1] https://www.facebook.com/arxiulloret

[2] https://twitter.com/Arxiu_Lloret

[3] https://www.youtube.com/user/ajuntlloret-
mar/playlists

[4] https://www.lloret.cat/seccions/arxiu-muni-
cipal 

[5] Durant el 2019, la web va estar inactiva du-
rant 3 mesos per causes alienes a la nostra vo-
luntat

[6] Es vinculava l’acrònim de l’arxiu, SAMLM, 
amb un hipotètic personatge, una mica pecu-
liar i extravagant, conegut amb el sobrenom de 
Sam. 

[7] Aquest concurs està inspirat en el BookCros-
sing. A l’hora d’escollir un nom per aquesta 
activitat es van proposar diferents anglicismes: 
SearchPoint, FoudPoint, PuntCrossing; però vam 
optar per utilitzar una paraula composta d’arrel 
catalana.

[8] https://www.instagram.com/arxiulloret/

[9] Vam analitzar les experiències realitzades 
pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació de la Universitat de Barcelona i per 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.
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Què en sabeu de l’ArxiRuta? Quina 
metodologia utilitzem? Com s’ha 
elaborat i actualitzat el formulari 
de preguntes? Quan va sorgir el 
mapa de l’ArxiRuta? Quins criteris 
de selecció d’arxius segueix? Us 
expliquem els detalls i algunes 
curiositats d’aquest projecte de 
difusió arxivística catalana.

Em vaig incorporar a La Dada a finals de 2018. 
En aquell moment, compartia consell editor 
amb Elisenda Cristià, Andrea Regadera, Núria 
Gómez, Sergio Nanín i Oriol Escuté. Corrien aires 
de renovació i això significa que van sorgir noves 
propostes de difusió. Entre aquestes, tal i com ja 
haureu pogut imaginar, es trobava l’ArxiRuta 
que em van encarregar.

Respecte al nom de la secció, vaig fer una llista 
amb diverses possibilitats, que no destacaven 
per la seva originalitat. Els companys de La 
Dada van proposar #ArxiusOnTour, després va 
evolucionar a Arxius en Ruta i, finalment, es va 
quedar com ArxiRuta.

Al mateix temps, es creà un formulari que agrupa 
les preguntes en diversos apartats: presentació, 
història, fons documentals, personal, edifici/
dipòsits, serveis, gestió documental/projectes, 
peculiaritats i visió de la professió. Els apartats 
són comuns en tots els articles, no obstant 
això, depèn de l’arxiu es pot explicar més o 

menys. Aquest model és força flexible i permet 
respondre a la majoria d’arxius, alguns deixen 
preguntes en blanc però en responen d’altres. 
Per exemple, la gestió documental és més 
interessant en un arxiu municipal que en un 
arxiu comarcal, per la seva participació i àmbit 
d’influència. L’organització de l’arxiu és molt més 
rellevant en un Sistema complexe d’un arxiu de 
grans dimensions i menys destacable en un 
arxiu petit. La part del personal és l’apartat més 
breu però creiem que és interessant reflectir-
ne aquesta dada. A mitjans de 2020, es va 
actualitzar el formulari incorporant petits canvis 
com l’adreça, les xarxes socials i augmentant 
l’extensió de 3.000 a 5.000 caràcters.

El febrer de 2019 vam publicar el primer article 
que va tenir molt bona resposta per l’audiència, 
tal com va quedar palès a les xarxes socials. La 
periodicitat teòrica és una publicació cada dues 
setmanes, s’ha complert regularment amb 
algunes excepcions. A mitjans de novembre de 
2020 hem publicat el número 40.

Quin és el criteri de selecció d’arxius? Doncs, 
la idea inicial era escollir arxius de tipologies 
molt diferents, si us fixeu en els primers articles 
trobem un comarcal, un centre de la imatge, 
un municipal, un institut d’estudis, un arxiu 
arquitectònic... La diversitat sempre ha estat una 
de les prioritats de la secció. Al principi va ser 
més fàcil de complir però, actualment, ja costa 
més. Si us fixeu en la majoria d’articles publicats 

darrerament, predominen els arxius comarcals i 
municipals. La diversitat geogràfica o territorial 
també s’ha tingut en compte i aquesta s’ha 
complert totalment. De la mateixa manera que 
els congressos d’arxivística, La Dada viatja per 
les diverses províncies de manera equitativa. 
Sovint, algun company de professió envia algun 
article, però encara triga unes setmanes o mesos 
a publicar-se per a respectar aquest criteri.

L’ArxiRuta segueix una metodologia molt 
simple. Primer de tot, em poso en contacte amb 
els arxius candidats, els faig la proposta i envio 
el formulari. Inicialment, aquest primer contacte 
era telefònic, molt més proper i personalitzat. Al 
cap d’un temps, per un tema d’agilitat i també en 
conseqüència de la pandèmia, aquest contacte 
ha passat a realitzar-se per mitjà de correu 
electrònic. Quan m’arriba el contingut, processo 
la informació i els retorno l’article definitiu 
perquè li donin el vistiplau. En els primers 
articles no es donava el vistiplau final i ens vam 
trobar que en algun cas s’havia de modificar el 
contingut una vegada publicat. Alguns arxius 
responen les preguntes de manera molt directa 
i sintètica, llavors cal elaborar-ne la redacció. 
D’altres envien el text tant ben redactat que, 
realment, no donen pràcticament feina. El 
mateix passa amb l’extensió, alguns articles 
s’adapten al criteri previst i d’altres són tant 
extensos que cal eliminar contingut.

Història de l’ArxiRuta
22 de novembre de 2020

Sergi Borrallo Llauradó
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A més a més del contingut, com a tota publicació 
web, cal acompanyar-ho d’imatges que incitin a 
la lectura de l’article i que il·lustrin el text. Durant 
el primer any només es publicaven tres imatges, 
però després vaig ampliar-ho a quatre i en algun 
cas excepcional, fins i tot cinc. Aquestes han de 
permetre visualitzar documents, instal·lacions, 
activitats, projectes i, sobretot, l’edifici, ja que és 
la imatge que s’utilitza en la portada de l’article.

Elaborar un mapa dels diferents arxius visitats 
no estava previst inicialment, va ser una obsessió 
personal. Havia vist el programa Instamaps de 
l’ICGC i la seva aplicació en fons d’arxius, en més 
d’una jornada de formació i vaig creure que era 
una eina de suport molt potent per a la secció 
que donaria visibilitat del recorregut de la ruta. 
A finals de 2019, coincidint amb la vintena 
d’articles publicats, vam publicar el mapa de 
l’ArxiRuta, que s’ha actualitzat quan s’ha arribat 
a l’edició 30 i 40. A banda de poder visualitzar el 
punt geogràfic de l’arxiu visitat, també permet 
conèixer diverses dades de cada arxiu: número, 
data de publicació, nom de l’arxiu, acrònim, 
localitat, adreça, coordenades, imatge de 
portada i enllaç a l’article.

Malgrat que ja ha passat molt de temps i a mode 
de making off, vull comentar algunes curiositats 
dels articles publicats. La casualitat va voler que 

el primer número fos a l’Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre, on treballa la creadora de La Dada, Laura 
Tienda, aquesta dada era desconeguda per mi en 
el moment d’escollir l’arxiu que obriria la secció. 
L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (núm. 
6) es va fer coincidir amb el Congrés d’Arxius i 
Gestió de Documents que es va celebrar a la 
mateixa localitat, precisament allí vaig poder 
conèixer els col·laboradors i la directora. L’Arxiu 
Joan Maragall (núm. 8) és l’únic article que no 
he preparat jo sol, ja que gran part va anar a 
càrrec d’ Oriol Escuté. Els Arxius de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet (núm. 11) va 
tenir un vincle personal intens ja que vaig tenir el 
privilegi de treballar-hi. L’Arxiu de la Universitat 
de Girona (núm. 12) ha estat l’article que ha patit 
més nombre de correccions i que s’ha demorat 
més, semblava que no veuria la llum, tot i així, 
estic moltíssim satisfet del resultat i de l’empatia 
del personal. En canvi, l’Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès (núm. 13) va entregar-me l’article amb 
un temps rècord, cosa que he d’agrair. Vaig 
contactar amb l’Arxiu Comarcal de la Segarra 
(núm. 19) amb la intenció d’explicar el Dipòsit 
d’Arxius de Cervera. Immediatament després 
de la publicació de l’article de l’Arxiu Municipal 
de Girona (núm. 20), Lluís-Esteve Casellas va 
publicar un tuit on ens acusava, de manera 
simpàtica, d’haver difós fake news perquè 
havíem dit que era el director quan en realitat 

és en Joan Boadas. L’article de l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià (núm. 29) va coincidir amb 
la polèmica notícia que un dels presos polítics, 
Oriol Junqueras, aniria a l’arxiu a fer treball 
social. L’article del Centre de Documentació del 
Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici (núm. 31) va estar a punt de no publicar-
se per no tractar-se purament d’un arxiu. El 
contingut de l’Arxiu del Port de Tarragona, el van 
enviar a l’inici de la pandèmia però no el vaig 
rebre i uns quants mesos després vaig fer-los 
un recordatori i es van sorprendre perquè me 
l’havien enviat feia molt de temps. Tot i que en 
aquesta secció hi caben tots els arxius, sobretot 
els petits per ser més desconeguts, el número 
40 vaig voler que fos l’Arxiu Municipal de 
Barcelona, per tractar-se d’un referent nacional. 
Em produeix una gran satisfacció comprovar que 
dels quaranta arxius visitats fins el moment, en 
la meitat hi treballen excompanys o amics de 
professió. També agraeixo la col·laboració del 
personal dels arxius i el tracte rebut i, en aquest 
aspecte, vull destacar l’Arxiu de la Universitat de 
Vic (núm. 30), que sense conèixer-nos de res 
m’han fet sentir com a casa.

Finalment, només em quedar animar a la resta 
d’arxius a participar en aquesta secció i poder 
completar el mapa de l’ArxiRuta!
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L’Arxiu des de fora neix amb l’objectiu de saber què coneixen o què en saben 
dels arxivers i dels arxius, professionals d’altres àmbits, l’opinió dels quals 
ens pot ser enriquidora. Durant aquest dos anys s’han entrevistat un total de 
26 persones de perfils professionals ben diversos: des de programadors a 
editores i empresaris, des de metges fins a escriptors, des d’antropòlogues a 
professors de secundària, des d’arquitectes a poetes i matemàtics, bombers 
i músics i un llarg etcètera… Si voleu conèixer algunes de les seves opinions 
sobre els arxius, ho podeu fer a través d’aquest vídeo.

 Arxiu des de fora





Amb el suport de


