
1. Els documents
informàtics: quin tipus
de classificació cal
aplicar-los?

L’Administració encara
no ha arribat a la famosa
«oficina sense paper»
que preconitzaven els
profetes de la informàtica
anys enrere. Amb l’estat
d’informatització actual
el que ens trobem és un sistema mixt de gestió de la docu-
mentació, on conviuen el suport informàtic i el suport pa-
per. El suport informàtic serveix per crear els documents,
mentre que el paper és el mitjà dominant en el moment de
guardar-los i utilitzar-los.

La filosofia dels sistemes de gestió dels documents admi-
nistratius implica que els arxius de
gestió classifiquen els documents,
en qualsevol suport, i organitzen els
arxius administratius d’acord amb el
quadre de classificació corporatiu.
Quan parlem d’arxiu de gestió, hem
d’entendre tant l’arxiu de docu-
ments en paper com l’arxiu de do-
cuments electrònics. Per tant hem
d’aplicar els mateixos criteris per
classificar i identificar les carpetes
físiques i les carpetes i documents
de les memòries dels ordinadors. En
aquest article expliquem, a partir de
la nostra experiència al Departa-
ment de Cultura, com estructurar els
directoris dels ordinadors utilitzant
la codificació del quadre de classifi-
cació de la Generalitat de Catalunya
per tal de facilitar-ne la identifica-
ció. Els principis són aplicables,
però, a qualsevol organisme que
compti amb un quadre de classifica-
ció corporatiu que s’apliqui a la fase
activa. També donem recomana-
cions sobre la identificació i l’elimi-
nació dels fitxers informàtics quan
tenen un reflex en paper.

No ens hem proposat en
aquest article tractar el tema
de la utilització i conserva-
ció dels documents electrò-
nics amb valor legal que ja
no tenen reflex en paper,
ens hem limitat al tracta-
ment dels documents que,
la majoria de vegades, es
dupliquen en paper i en su-
port electrònic.

2. La creació dels documents

Fins fa poc, cada aplicació generava un document que no-
més podia ser llegit i modificat amb l’aplicació que s’havia
utilitzat per crear-lo. L’arxivament dels documents en su-
ports electrònics venia, doncs, determinat pel programa

amb què s’havia creat. Aquest siste-
ma era poc pràctic de cara a la recu-
peració ràpida dels documents ja
que obligava a saber primer en quin
programa, en quina versió i amb
quin nom s’havia creat abans de po-
der localitzar qualsevol document.

Ara la tecnologia ja ha superat
aquest dèficit. Windows, cada cop
que incorpora un fitxer a qualsevol
unitat de memòria, pren nota de
quina aplicació ha d’anar a buscar
per obrir-lo quan li ho demanem, de
manera que l’usuari només ha de lo-
calitzar el fitxer per l’administrador
de fitxers, i el Windows ja l’obre au-
tomàticament amb l’aplicació que li
correspon. A aquesta solució s’hi ha
arribat per etapes:

Establiment d’estàndards: uns
programes es fan tan importants que
tots els altres els reconeixen i accep-
ten els seus formats propietaris, bo i
transformant-los al seu per poder-los
llegir.
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Aparició dels entorns operatius comuns, que afavoreixen la
compatibilitat i l’intercanvi fluid de dades entre diferents apli-
cacions: un cas clar és Windows, on totes les aplicacions tre-
ballen amb un entorn operatiu comú, i, tot i generar fitxers pro-
pietaris, permeten utilitzar les dades i passar-les fàcilment d’un
fitxer a l’altre amb el «retallar i enganxar» i els enllaços DDE i
OLE. És en aquesta etapa quan ja es pot parlar d’un entorn
Multimèdia.

Implantació dels sistemes oberts, fet que implica la compa-
tibilitat absoluta pel que fa a maquinari i programari entre di-
ferents sistemes operatius. S’estableixen llenguatges comuns
d’intercanvi de dades (HTML), la qual cosa fa possibles les co-
municacions massives a través d’Internet.

Actualment totes les aplicacions comparteixen uns patrons
d’informació, i poden generar o treballar gairebé amb els ma-
teixos formats de document. Per tant, cada cop és més difusa la
frontera entre les diferents aplicacions i ja no cal fer una clas-
sificació basada en el tipus de fitxer.

3. Com desar i mantenir els documents

3.1. Crear l’arxiu de gestió informàtic
La transcripció d’un quadre de classificació com el de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’ordinador es pot fer en bona part grà-
cies al propi funcionament dels sistemes operatius. Tots els sis-
temes utilitzats al Departament de Cultura (Windows sobre
MSDOS, AS400, Macintosh) desen la seva informació en for-
ma de fitxers, és a dir, conjunts de dades agrupades sota un
nom, i organitzen aquests fitxers en apartats i subapartats, que
reben el nom de directoris, carpetes, biblioteques, llibreries...
Al seu torn, cada apartat també s’identifica amb un nom. El
Quadre de Classificació de la Documentació Administrativa de
la Generalitat de Catalunya, funcional i jeràrquic, amb uns co-
dis alfanumèrics d’un nombre constant de dígits, és l’eina ide-
al per normalitzar la nomenclatura dels directoris. Això impli-
ca agrupar els documents electrònics en expedients, i els ex-
pedients en sèries, i finalment reunir totes les sèries que utilitza
una mateixa unitat administrativa, respectant així el principi de
provinença.

Un directori, en MSDOS i Windows (fins a la versió 3.11), té
un límit d’onze caràcters per al seu nom, dividits en vuit dígits
per al nom més tres per a l’extensió, separats ambdós grups per
un punt. Difícilment es trobarà un codi que ultrapassi aquest lí-
mit, ja que el codi més llarg que podem trobar actualment és,
a Cultura, el K1200 U110 (esports - plans i programes), que es
traduiria com K1200U11.0.

La manera de fer-ho és la següent: cal obrir un mínim de
quatre nivells de directoris o carpetes:

Nivell 1: Arxiu de gestió � codi unitat administrativa
Serà el directori assignat a la unitat administrativa. Equival a
l’arxiu de gestió en paper de la unitat, al qual tot el personal hi
té accés. En aquest directori hi desarem tots els documents 
creats pel personal de la unitat administrativa i si algun docu-
ment és d’accés restringit es protegirà amb una clau d’accés
(vegeu punt 3.3). Per exemple l’Arxiu Central del Departament 
de Cultura té un directori dins de la xarxa corporativa que
s’identifica amb el seu codi de procedència: 402 = Arxiu Central

Nivell 2: Sèrie � codi de classificació
Cada sèrie està identificada per un codi alfanumèric format per
una lletra i un número que, en alguns casos, es complementa
amb subdivisions uniformes o específiques. Per exemple:

G207 = Gestió dels documents administratius
G207U3 = Gestió dels documents administratius. Reunions
G218 = Gestió de la documentació activa

Nivell 3: Expedient � codi nominal
Cada expedient s’identifica amb un conjunt de caràcters alfa-
numèrics que el diferencien dels altres expedients de la seva
mateixa sèrie.
En aquest nivell, cada directori equival a la carpeta d’expe-
dient de l’arxiu en paper.

Per exemple:
N-EAOEF = Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i
Festes 
N-K001= Àrea del Conseller

Nivell 4: Document � codi numèric o mnemotècnic
Cada document de l’expedient anirà identificat per un número
que el diferenciarà dels altres documents.
Per exemple:
01.SAM = informe sobre l’organització actual de l’EAOEF cre-
at amb Lotus AmiPro.
02.AF3 = diagrama sobre la circulació de documents creat
amb ABC FlowCharter.
03.WK1 = càlcul de metres lineals per sèrie creat amb Lotus 123.

Donat que el Quadre admet fins a 7 nivells de classificació, el
directori del nivell 2 es pot expandir, desenvolupant-lo en clas-
se, subclasse i divisions, segons la complexitat de les sèries que
utilitzi l’arxiu de gestió. Per exemple, un directori que tingués
tots aquests subdirectoris...

402 (Arxiu Central)

G207 (Sèrie gestió dels documents administratius)
G207U2 (Sèrie gestió dels documents administratius.
Reunions)
G207U3 (Sèrie gestió dels documents administratius.
Informes)
G213 (Sèrie quadre de classificació)
G214 (Sèrie taules d’avaluació documental)
G221 (Sèrie inventaris) 
G218 (Sèrie organització de la documentació activa)
G220 (Sèrie transferències)
G222 (Sèrie préstec i consulta)
G223 (Sèrie gestió dels dipòsits)

...es podria reorganitzar de la manera següent :

402 (Arxiu Central)
G207 (Gestió dels documents administratius)

G207U2 (Reunions)
G207U3 (Informes)

G212 (Concepció del sistema)
G213 (Quadre de classificació)
G214 (Taules d’avaluació documental)
G221 (Inventaris) 

G217 (Funcionament del sistema)
G218 (Gestió dels documents actius)
G219 (Gestió dels documents semiactius)

G220 (Transferència)
G222 (Préstec i consulta)
G223 (Gestió dels dipòsits)
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G212 (Concepció del sistema)
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G220 (Transferència)
G222 (Préstec i consulta)
G223 (Gestió dels dipòsits)
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Aquesta estructura és aplicable tant a
sistemes locals (PC aïllats) com a siste-
mes en xarxa, on de ben segur que les
dades s’emmagatzemen en una (o po-
ques més) unitats de disc comunes,
compartides i accessibles per a tots els
usuaris.

3.2. Denominació dels documents
Una de les limitacions que dificulten
més la identificació correcta dels docu-
ments informàtics és el nombre de
caràcters que admeten els noms dels fit-
xers en la majoria de sistemes perso-
nals. En MSDOS, aquest límit és de vuit
caràcters, més tres, intocables, que re-
ben el nom d’extensió i que indiquen el
tipus de programa. No cal capficar-se
amb aquest problema ja que aquesta és
una limitació conjuntural que les ver-
sions successives dels sistemes han anat
superant i que només ens afectarà fins
que implantem una nova versió.

La nostra proposta és, senzillament,
identificar els documents dins de cada
expedient, amb un número seguit. Tots
els programes comercials proporcionen
innombrables i molt completes opcions
d’identificació dels fitxers, que perme-
ten descriure el contingut mitjançant
codis de classificació, mots clau o text
lliure, i recuperar-los per aquests o per
molts altres ítems (data de revisió, mida,
etc.), fins i tot visualitzant-ne el contin-
gut. La utilització de fórmules mne-
motècniques, si és abusiva, acaba con-
fonent més que aclarint, i és recomana-
ble utilitzar-les només per als docu-
ments que caldrà esborrar aviat.

3.3. Documents versus resta de fitxers
Mai s’han de desar els documents en el
mateix directori que els diferents fitxers
dels sistema o de les aplicacions. Cada
aplicació utilitza una sèrie de fitxers
seus o del sistema per a crear-ne un al-
tre, que és el que conté les dades que
ha introduït l’usuari. Si els fitxers de
l’usuari es barregen amb els del sistema,
després pot ser difícil i perillós fer-ne la
tria: si s’eliminés, per error, qualsevol
fitxer auxiliar es podria inutilitzar l’apli-
cació. Per això, ja des del moment de la
seva creació, els fitxers s’han de desar
en el directori corresponent al seu expe-
dient, tal com hem explicat al punt 3.1.

Malauradament, les aplicacions so-

vint tenen definit un directori per defec-
te per emmagatzemar els fitxers de da-
des, i si no s’indica expressament l’ex-
pedient on es vol desar un fitxer, anirà a
parar a aquesta bossa comuna. Per tre-
ballar amb el sistema que proposem cal
redefinir aquest directori per defecte.
No s’ha d’utilitzar una unitat de disc o
una altra per criteris de confidencialitat,
perquè això va disgregant la ubicació
dels diferents fitxers. És preferible prote-
gir els documents confidencials amb
claus d’accés (cosa que permeten tots
els programes comercials).

4. Cal conservar els documents?

Crear i desar documents en suport in-
formàtic es molt més ràpid que fer-ho
en paper i si des del principi, als criteris
de classificació no associem una bona
política d’eliminació d’esborranys, ver-
sions provisionals i altres documents ca-
ducats o efímers correm el risc de
col·lapsar la memòria amb informació
inútil.

Igual que, un cop s’ha tancat un ex-
pedient en suport paper, cal fer una ne-
teja interna per eliminar còpies, esbo-

rranys, notes... també cal mantenir nets
els expedients de l’ordinador. Com a
norma genèrica, cal esborrar tot el que
tingui un reflex en paper (és a dir, tot el
que estigui imprès i es conservi en su-
port paper) i que no sigui ni actualitza-
ble (és a dir, que sigui una versió defini-
tiva intocable) ni aprofitable (és a dir,
que no s’utilitzarà per generar nous do-
cuments). Cal conservar només:

Els documents que s’actualitzen pe-
riòdicament, però només la darrera ver-
sió (per exemple fulls de comptabilitat,
llistes de personal, etc.).

Els documents aprofitables, normal-
ment en forma de models o patrons, i
només un model de cada tipus (oficis
amb el mateix text, actes de reunions,
circulars, etc.).

Les versions definitives, sempre que
siguin susceptibles de ser aprofitades
més endavant, tant si és per editar-les
com per fer-les públiques a través de
xarxes corporatives, o bé a través d’In-
ternet (per exemple informes, articles,
memòries, etc.).

Montserrat CANELA, Isabel CAMPOS,
Joan DOMINGO i Jordi SERRA

Resolució de 4 d’abril de 1997, per la
qual es dóna publicitat a l’Acord de 4
de març de 1997 del Govern, d’accep-
tació de la donació de fons documen-
tals per part del senyor Santiago Capde-
vila i Brophy, el senyor Jordi Sarasa i
Teixidor, la senyora Carme Bonal i Bas-
tons i la senyora Flor de Maria Masó i
Vicens (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 2372 del 16 d’abril
de 1997).

Resolució del 14 d’abril de 1997, per la
qual es dóna publicitat a l’Acord d’1
d’abril de 1997 del Govern, d’accepta-
ció de la donació de diversos fons do-
cumentals per part del senyor Anscari
Mundó i Marcet, la senyora Carme Pas-
cual i Sanahuja, el senyor Guillem Mar-
tínez Molinos i el senyor Pedro Borràs i

Batllori (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 2387 del 8 de maig
de 1997).
Resolució del conseller de Cultura de 6
de maig de 1997, per la qual s’incoa ex-
pedient de declaració de bé cultural
d’interès nacional del document origi-
nal de la carta de població de Cardona
del 23 d’abril de 986 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 2395,
del 21 de maig de 1997).
Resolució de 12 de maig de 1997, per
la qual es dóna publicitat a l’Acord de
29 d’abril de 1997 del Govern, d’ac-
ceptació de la donació del fons docu-
mental de l’Associació Cultural Enllaç
(1974-1986) (Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, núm. 2403, del 2
de juny de 1997).

CRÒNICA

Baix Ebre: II Col·loqui Art i Cultura a
l’Època del Renaixement. Corona
d’Aragó, de l’11 al 13 de juliol de 1997
a Tortosa. Organitzat per l’Arxiu Histò-
ric Comarcal de les Terres de l’Ebre. Per
a més informació: AHC de les Terres de
l’Ebre, tel. (977) 44 15 25.
Baix Empordà: exposició Imatges de Jo-
sep Pla, a la seu de la Fundació Josep
Pla, carrer Nou, 51, de Palafrugell, del
dia 23 d’abril al 30 de juny de 1997.

Organitzada conjuntament per la Fun-
dació Josep Pla, el Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya i l’Arxiu Històric de
Palafrugell.
Barcelonès: Jornades-Col·loqui d’Histò-
ria Local de Sants-Montjuïc, els dies 24,
25 i 26 d’octubre de 1997 al Centre Cí-
vic Cotxeres de Sants, carrer de Sants,
79, Barcelona. Per a més informació:
Secretaria de la Commemoració de
l’Agregació del municipi de Sants i la
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Edita Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

Redacció Servei d'Arxius, carrer Porta-
ferrissa, 1, 08002 Barcelona

Coordinació R. Planes i Albets, A. Ma-
grinyà i Rull
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Organizador Profesional de Congresos,
c/ Vicente Goikoetxea, 1, oficina 4.
01080 Vitòria-Gasteiz, tel. (945) 14 66
30; fax (945) 14 68 27.
Jadoc ‘ 97. I Jornadas Andaluzas de Do-
cumentación. Sistemas y políticas de in-
formación en el Estado de las autonomí-
as. Situación actual y perspectivas, els
dies 13 i 14 de novembre de 1997 al
Conjunt Monumental de la Cartuja de
Sevilla. Organitzades per l’Associació
Andalusa de Documentalistes (AAD).
Termini d’inscripció: fins al 15 d’octu-
bre de 1997. Per a més informació: tel.
(95) 456 09 61, els dijous de 17.00 h a
19.30 h.

III Jornadas de Castilla-la Mancha sobre
Investigación en Archivos. La Adminis-
tración de Justicia en la Historia de Es-
paña, els dies 11-14 de novembre de
1997 a Guadalajara. Organitzades per
el Archivo Histórico Provincial de Gua-
dalajara, la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha, ANABAD Castilla-
la Mancha i la Asociación de Amigos
del Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara. Termini d’inscripció: 15
d’octubre de 1997. Per a més informa-
ció: Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara, plaza de los Caídos, 11,
19071 Guadalajara, tel. (949) 21 16 09;
fax (949) 22 60 14.
El patrimonio histórico. VIII Cursos mo-
nográficos. La función de los museos,
bibliotecas y archivos: su nuevo papel
en el umbral del siglo XXI, els dies 8-11
de juliol de 1997, a l’edifici La Casona
de Reinosa (Cantàbria). Organitzats per
la Universitat de Cantàbria i l’Ajunta-
ment de Reinosa. Per a més informació:
Ajuntament de Reinosa, plaza de Espa-
ña, 5, 39200 Reinosa, tel. (942) 75 02
62 (de 10 a 14 h); fax (942) 75 11 47.

seva Marina a la ciutat de Barcelona
(Centre de Documentació Històrica
Sants-Hostafrancs-la Bordeta, carrer de
Miquel Àngel, 55-57, baixos, tel. (93)
339 70 03, Centre de Documentació
Històrica Montjuïc-la Marina i Centre
Cívic Casa del Rellotge, carrer del Llo-
bregat, s/n, tel. (93) 432 16 99). VI Jor-
nades Catalanes de Documentació. Ex-
podoc-97, els dies 23, 24 i 25 d’octubre
de 1997 al Palau de Congressos de Bar-
celona. Organitzades per la Societat Ca-
talana de Documentació i Informació
(SOCADI) i el Col·legi Oficial de Biblio-
tecaris i Documentalistes de Catalunya
(COBDC). Per a més informació: SO-
CADI, tel. (93) 441 83 16; fax (93) 441
35 44.

Garrotxa: XLI Assemblea Intercomarcal
d’Estudiosos, Besalú, 18 i 19 d’octubre
de 1997, organitzada per Amics de Be-
salú i el seu Comtat, carrer Portalet,
17850 Besalú; Beques ciutat d’Olot.
Beca de ciències socials i humanes
1997. Organitzada per l’Ajuntament
d’Olot, el Consell Comarcal de la Ga-
rrotxa i l’Arxiu Històric Comarcal
d’Olot. Termini de presentació de la do-
cumentació: 30 de setembre de 1997.
Per a més informació: AHC d’Olot, tel.
(972) 27 91 31, fax. (972) 27 15 94.
Montsià: XXIII Col·loqui de la Societat
d’Onomàstica, a Ulldecona els dies 24,
25 i 26 d’octubre de 1997. Organitzat
pel Museu del Montsià, el Centre d’Es-
tudis d’Ulldecona i l’Arxiu Històric Co-
marcal de les Terres de l’Ebre. Per a més
informació: Museu del Montsià, tel.
(977) 70 29 54 i AHC de les Terres de
l’Ebre, tel. (977) 44 15 25.
Noguera: II Curs d’Estiu. El comtat d’Ur-
gell a la península Ibèrica, els dies 7, 8 i
9 de juliol de 1997, a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera, Passeig Àngel
Guimerà, s/n, 25600 Balaguer. Organit-
zat pel Consell Comarcal de la Noguera

i coordinat per l’Arxiu Històric Comar-
cal de Balaguer i l’Arxiu Històric Co-
marcal de Tàrrega. Per a més informa-
ció: AHC de Balaguer, plaça Mercadal,
1, tel. (973) 44 52 00; fax. (973) 44 86
21.
Segrià: Congrés d’Història de la Cultura.
Producció cultural i consum social, els
dies 6, 7 i 8 de novembre de 1997, a
l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs. Termini d’inscripció: 30 de se-
tembre de 1997. Per a més informació:
Congrés d’Història de la Cultura. Servei
de difusió. Institut d’Estudis Ilerdencs,
plaça de la Catedral s/n, 25002 Lleida,
tel. (973) 27 15 00; fax. (973) 27 45 38.

Tarragonès: presentació i lliurament de
l’inventari del fons de la família Mora-
gas (1413-1951) dipositat a l’Arxiu
Històric de Tarragona, el dia 13 de juny
de 1997 a les 19 hores, a la seu dels
Serveis Territorials de Cultura de Tarra-
gona, carrer Major, 14. Exposició El
fons documental de la família Moragas,
del 13 al 20 de juny de 1997 a la seu
dels Serveis Territorials de Cultura de
Tarragona, organitzada per l’AH de Ta-
rragona.
Vallès Occidental: Cursos de genealo-
gia, heràldica i paleografia organitzats
per la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia,
durant els mesos de febrer, març i abril
de 1998 a la seu de l’ANC, carrer Jaume
I, núm. 33-55, de Sant Cugat del Vallès.
Per a més informació: ANC, tel. (93) 589
77 88, ext. 227, senyora Teresa Duran.
Congreso Internacional sobre Sistemas
de Información Histórica, els dies 6, 7 i
8 de novembre de 1997 al Palau de
Congressos Europa de Vitòria-Gasteiz.
Organitzat per Las Juntas Generales de
Álava. Per a més informació: Egunbide.
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fons de l’Ajuntament de Pinós (segle
XIX-1994), 21 m. l.; segon lliurament de
documentació de l’Ajuntament d’Odèn
(1863-1990), 14 m. l.; documentació de
la Fira de Sant Isidre de l’Ajuntament de
Solsona (1983-1986), 0,5 m. l.; fons
dels jutjats de pau de Pinós (segle XIX-
1980), 1,5 m. l.; d’Odèn (1910-1985),
1,5 m. l.; i de Llobera (1940-1985), 0,7
m. l.; un Llibre d’Actes (1940-1958) i un
Llibre de Registre de Socis (1940-1970)
de la Societat de Caçadors de Solsona i
comarca; 10 postals de la comarca
(1974-1996); 4 vídeos de festes i activi-
tats diverses de la comarca (1995-
1996); 25 cartells de la comarca (1983-
1997).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: foto-
grafies de la comarca (segle XX), 1.313
unitats

Arxiu Històric de Tarragona: fons de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Tarragona (1887-1975), 19 m. l.;
fons del Col·legi Oficial d’Agents de
Duanes i Comissionistes de Trànsit de
Tarragona (1914-1975), 3,5 m. l.; fons
del Patronat d’Ensenyament Mercantil
de Tarragona (1928-1964), 1 m. l.; fons
de la Junta de Vigilància del moll de Ta-
rragona (1920-1949), 0,5 m. l.; fons de
la Cambra Oficial Sindical Agrària de
Tarragona (1944-1983), 2 m. l.; fons del
Viceconsolat dels Països Baixos (1867-
1936), 1,5 m. l.; 1 volum de la Societat
Jaume Gasset, Guillem Oliver i Joaquim
Amat (1829-1844); fotografies de la
Secció de Control d’Espectacles de la
Delegació Provincial d’Informació i Tu-
risme de Tarragona (1960-1970), 830
unitats.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
fons municipal de Ciutadilla (1661-
1980), 30 m. l. i el de la Cambra Agrà-
ria de Vilagrassa (1936-1993), 4,7 m. l.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
expedients de llicències d’activitats
econòmiques i d’obres del fons de
l’Ajuntament de Terrassa (1989), 25 m.
l.; protocols del districte notarial de Ter-
rassa (1971), 84 vol.; documentació de
les seccions de penal i civil del fons del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 1 de Terrassa (1929-1955), 40 m.
l.; 4 llibres de la Comissió de Solidaritat
i relacions de l’Associació sindical MLE-
CNT de Terrassa, exiliats a Tolosa de
Llenguadoc (1946-1983); 4 llibres de la
Germandat de Sant Muç de Terrassa
(1848-1889).

Arxiu Històric Comarcal de Valls: fons
de la Impremta Castells de Valls (1880-
1970), 65 m. l.; col·lecció de docu-
ments dels mossos d’esquadra de Cata-
lunya (1715-1836), 4 m. l.
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(març-abril de 1997)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: fons de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà, manaments d’ingrés i
de pagament (1994-1995) i nòmines
(1991-1995), 8 m. l.; protocols del dis-
tricte notarial de la Bisbal d’Empordà
(1970-1971), 69 volums; primera trans-
ferència de documentació del fons de
l’empresa de paviments ceràmics PA-
VICSA (1987-1992), 12 m. l.; dipòsit
temporal del fons patrimonial Riembau
de Castell d’Aro (segles XIII-XX), 17 lli-
galls, 2 llibres i 374 pergamins; micro-
film dels Llibres Mestres del fons patri-
monial Teixidor de Madremanya (segle
XVIII), 1 bobina; proclama impresa de
l’alcalde de la Bisbal d’Empordà de
l’any 1920; 10 imatges antigues d’edifi-
cis bisbalencs (1918); una postal de l’al-
tar major de l’església de Sant Sadurní
de l’Heura; 1 fotografia del mestre Ca-
rreras Dagàs amb els seus alumnes (se-
gle XX); 1 vídeo intitulat Plaisatges. La
mirada de Josep Pla, realitzat per Video
Play Serveis (segle XX).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, do-
cumentació del Pla únic d’obres i ser-
veis (1985/1991), 3 capses; fons perso-
nal del mestre Josep Batlle i París de
Maçanet de Cabrenys (1836/1957), 15
capses.

Arxiu Històric de Girona: fons de la Fa-
rinera Nostra Senyora Auxiliadora de la
Creueta de Quart (1907-1940), 7 m. l.;
fons patrimonial del mas Salvador de
Romanyà de la Selva (1708-1963), 6 lli-
bretes i 12 plecs de documents; fons pa-
trimonial del mas Vinyoles d’Amunt de
Sant Mateu de Montnegre (1458-1919),
21 pergamins, 9 llibretes i 10 plecs de
documents.

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada
(novembre i desembre de 1996) : docu-
ments de la Farmàcia Cooperativa (se-
gle XX), 1 carpeta; 90 fotografies de l’ar-
xiu fotogràfic municipal; (gener i febrer
de 1997): protocols del districte notarial
d’Igualada (1970-1971), 34 volums;
fons la Lliga de Catalunya de Mutilats i
Vídues de la Guerra d’Espanya (1970-
1995), 0,5 m. l.; fons de l’Associació
Igualadina Aliança Cultural Bandera
Negra (1920-1940), 0,5 m. l.; 160 foto-
grafies d’Igualada i de la comarca
(1905-1980); (març i abril de 1997): do-
cumentació de contractació (1960-
1980), intervenció i tresoreria (1990-
1994) de l’Ajuntament d’Igualada, 25
m. l.; fons de l’Hospital Comarcal
d’Igualada (1970-1990), 5 m. l.

Arxiu Històric de Lleida: fons de les
cambres agràries d’Alcoletge (segle XX),
3,84 m. l., Almacelles (segle XX), 9,24
m. l., Corbins (segle XX), 2,64 m. l. i Vi-
lanova de la Barca (segle XX), 2,88 m.
l.; plànols parcel·laris de rústica, plànols
cartogràfics d’urbana, fotografies aèries
i per contacte, i ortofotos del fons de
l’Institut Geogràfic Cadastral (1955-
1972), 396,72 m. l.; documentació de
l’Institut Geogràfic Nacional (segle XX),
66,48 m. l.; carpetes fiscals de contri-
buents (1976-1982), 156 m. l. i docu-
mentació de gestió tributària, advoca-
cia, intervenció, inspecció, etc. (1969-
1985) del fons d’Hisenda, 240 m. l.

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
Consell Comarcal de la Conca de Bar-
berà, expedients generals (1993) i docu-
mentació comptable (1988-1991), 5,80
m. l.; segona transferència de documen-
tació de l’Ajuntament de Savallà del
Comtat (1942-1993), 3,45 m. l.; fons de
la Cambra Agrària de Santa Coloma de
Queralt (1942-1993), 3,66 m. l.; quarta
i cinquena transferència de documenta-
ció del Casal Montblanquí (1970-1994),
1,15 m. l.; documentació referent a la
construcció de la zona poliesportiva i
de la piscina municipal de Montblanc
(1968-1991), 0,25 m. l.

Arxiu Històric de Palafrugell: 4 docu-
ments solts de Palafrugell (1889-1941);
11 cartells d’activitats culturals de Pala-
frugell (1981-187) i 158 fotografies de
la costa de Palafrugell (1900-1990).

Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà:
fons de la cambra agrària de la Cerda-
nya (1891-1910), 0,10 m. l.; fons perso-
nal d’Andreu Salvadó i Cobello (1919-
1949), 0,50 m. l.; fotografies utilitzades
per il·lustrar el CD-ROM de la Cerda-
nya (1996), 396 positius i 396 negatius.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: fons de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, expedients de
llicències d’obres (1989-1991), 8,52 m.
l., expedients de certificacions de quali-
ficacions urbanístiques i altres sol·lici-
tuds al departament d’obres (1993),
0,24 m. l., fotografies del gabinet de
premsa (1990-1996), aprox. 500 unitats
i expedients del Patronat Municipal de
Cultura Can Ricart (1979-1995), 8,40
m. l.; protocol de la notaria de Martorell
(1971), 13 volums.

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: protocols del districte
notarial de Santa Coloma de Farners
(1896), 8 volums.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
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CONSEJO INTERNACIONAL de ARCHIVOS.
ISAAR (CPF). Norma internacional
sobre los encabezamientos autoriza-
dos archivísticos relativos a entida-
des, personas y familias. Preparada
por la Comisión ad hoc de Normas
de Descripción. Paris, Francia, 15-20
de noviembre de 1995. (Versión defi-
nitiva aprobada por el CIA). Versió
castellana preparada per Asunción
de Navascués Benlloch. Madrid: Mi-
nisterio de Educación y Cultura, Di-
rección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, 1997. 36 pàg.

DOMÈNECH i FERNÀNDEZ, Sílvia. Tesaure
BIMA. Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 1997 (Normes i regla-
ments; 2). 127 pàg.

«Els centres d’estudis: voluntat de futur.
Dossier». A: Revista de Girona. Núm.
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Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: inventaris dels fons patri-
monials Salamó de la Bisbal d’Empordà
(1500-1958), 10 m. l., i Teixidor de Ma-
dremanya (1234-1919), 2 m. l. i 302
pergamins.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventari del fons del mestre Josep Bat-
lle i París de Maçanet de Cabrenys
(1836/1957).

Arxiu Històric de Girona: catàleg de les
sèries policia rural i urbana del fons del
Govern Civil (1826-1894); inventari de
les sèries d’altes i baixes de contribució
urbana (1919-1980), exempcions de
contribució rústica i urbana (1898-
1980) i recursos i reclamacions de con-
tribució urbana (1968-1980), del fons
d’Hisenda; catàleg del fons de l’Escola
Pública de Quart (1931-1981); catàleg
del fons de la Cambra de Compensació
Bancària de Girona (1975-1995); catà-
leg del fons del monestir de Sant Feliu
de Guíxols (1313- segle XIX).

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada: in-
ventaris de la secció d’obres de l’Ajun-
tament d’Igualada (1980-1985); del fons
de l’Hospital Comarcal d’Igualada
(1970-1990); del fons de l’Aliança Cul-
tural Bandera Negra d’Igualada (1920-
1940); i del fons personal de Josep Mer-
cader (1870-1930).

Arxiu Històric de Lleida: inventari de la
contribució territorial rústica i pecuària
del fons d’Hisenda (1880-1976).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
inventari de les seccions de població
(1897-1995) i eleccions (1834-1995)
del fons de l’Ajuntament de Montblanc.

Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà:

inventari-catàleg dels processos civils
del fons del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció de Puigcerdà (1939-1979).

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: catàleg dels protocols
del districte notarial de Santa Coloma
de Farners corresponents a l’any 1896;
catàleg dels pergamins fotocopiats de
Sant Pere de Cercada (1143/1257).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventari del fons del Consell Comarcal
de Muntanya del Solsonès (1983-1988).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventari del fons de l’Ajuntament de Tír-
via (1604-1989) i de la col·lecció de fo-
tografies d’àmbit comarcal (segle XX).

Arxiu Històric de Tarragona: inventaris
dels fons de la família Moragas (1413-
1951); de la família Argany-Monter de
la Selva del Camp (Baix Camp) (1516-
1677); de la família Poca-Batlle de
Montroig del Camp (Baix Camp) i de
Vilaverd (Conca de Barberà) (1576-
1795); i del fons personal de l’empresa-
ri Francesc Castanys i Solà (1834-1859);
descripció de 830 fotografies de la Sec-
ció de Control d’Espectacles de la Dele-
gació Provincial d’Informació i Turisme
de Tarragona (1960-1970).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
Ajuntament de Terrassa, catàleg d’expe-
dients de cultura, ensenyament i esports
del fons (1939-1966); catàleg de pro-
cessos del Jutjat de Primera Instància de
Terrassa (1835-1846); inventaris dels
fons de la parròquia de Sant Pere de
Terrassa (1612-1892); de la Conferència
de Sant Vicenç de Paül (1859-1980); de
l’Arxiconfraria de les Filles de Maria
(1929-1996); d’Acció Catòlica Femeni-
na (1932-1969); i de les escriptures del
fons de la família Pujals de Terrassa
(1727-1905).

NOUS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DELS ARXIUS

ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. «El sistema
de archivo, biblioteca y servicios
anexos en el Ayuntamiento de Barce-
lona». A: Bidebarrieta. Anuario de
Humanidades y Ciencias Sociales de
Bilbao. Núm. I (Bilbao, 1996) («I
Symposium. Bilbao, 700 años de me-
moria»), pàg. 349-359.

ANTON PELAYO , Xavier; JIMÉNEZ SUREDA,
M. «Les indústries papereres a Sarrià
de Ter (1935-1960): fonts i evolució
de la població obrera». A: Jornades
d’Homenatge a Lluís Esteva. Patrimo-

ni i història local (Sant Feliu de Guí-
xols, 1996), pàg. 111-114.

ARXIU Històric Comarcal d’Igualada.
Igualada: Consell Comarcal de
l’Anoia, Ajuntament, Generalitat de
Catalunya, 1997 [fullet].

ARXIU Històric Comarcal de Vilafranca
del Penedès. Vilafranca del Penedès:
Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
Ajuntament, Generalitat de Catalu-
nya, 1997 [fullet].

ARXIU Històric de Tarragona. Tarrago-
na: Generalitat de Catalunya. Depar-
tament de Cultura, 1997 [fullet].
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El 6 de maig de 1994 la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Cardona va
sol·licitar la col·laboració del Servei
d’Arxius per a la restauració de la Carta
de Poblament de Cardona del 986. El
Servei d’Arxius va demanar al laborato-
ri de Restauració de l’Arxiu Nacional de
Catalunya que assumís la realització
d’aquesta intervenció, de forma que el
23 de gener de 1995 es va realitzar el
trasllat del document des de l’Arxiu
Històric de Cardona a la seu de l’Arxiu
Nacional.

La Carta de Poblament de Cardona
del 986 és el segon document d’aquestes
característiques que atorgaren els comtes
de Barcelona a aquesta vila. El primer
fou la carta atorgada pel comte Guifré,
perduda potser arran de la invasió d’Al-
mansor l’any 985. Després d’aquest es-
deveniment, el comte Borrell II, nét del
comte Guifré, va dur a terme una políti-
ca de reforçament de les fronteres que
l’any següent es va materialitzar amb
l’afermament del lloc de Cardona a tra-
vés d’aquesta segona carta de pobla-
ment. Entre altres autors, han publicat o
estudiat aquest important document Jero-
ni Pujades, Domènec Costa i Bafarull,
Ramon Gaya i Massot, Joan Serra i Vila-
ró i Josep Maria Font i Rius.

La restauració del document
El document és un pergamí d’una alçà-
ria que oscil·la entre els 48,2 i el 47,7
cm i d’una amplada que va dels 62,9 als
62,7 cm, escrit en tinta ferrogàl·lica de
baixa acidesa. El pas del temps havia
malmès el suport documental i li havia
causat diverses degradacions degudes a
la brutícia (pols i incrustacions diverses
a tota la superfície, especialment als
marges a causa de la manipulació sofer-
ta), la humitat (una important taca tra-

vessava el pergamí de dalt a baix vers el
marge dret), les infeccions (nombroses
taques de color morat indicaven activitat
microbiològica que havia provocat peti-
tes pèrdues puntuals del suport docu-
mental) i altres pèrdues de suport oca-
sionades per talls, estrips, esquinços i
arrugues a les zones de plec del docu-
ment, als marges dret i esquerre i a l’an-
gle superior esquerre. A més, el pergamí
es trobava adherit a una tela de teixit de
lli, que li havia estat enganxada el 1786
per Jaume Pasqual, per tal de donar-li
més consistència. La cola de proteïna
animal amb la qual es va enganxar el
document a la tela havia enfosquit el
pergamí i havia provocat l’aparició de
taques marronoses. Finalment, la tinta
havia sofert pèrdues d’intensitat de color
en les zones afectades per la humitat.
L’actuació de l’equip de restauració de
l’Arxiu Nacional va centrar-se en la ne-
teja, desinfecció i reforçament del su-
port documental. En concret, els passos
que se seguiren foren els següents:

a) Neteja en sec amb gomes de dife-
rents dureses, raspalls, pinzells i cotó.

b) Desinfecció de les zones que ha-
vien sofert degradació microbiològica
amb l’aplicació d’un fungicida a base de
prolifenol al 5% en dissolució d’alcohol
etílic. Cal destacar que les anàlisis efec-
tuades van mostrar la inexistència d’acti-
vitat dels fongs així com la nul·la presèn-
cia d’alteració per insectes.

c) Separació del document de la tela
que li donava suport. El procés es va re-
alitzar amb l’aplicació del producte
anomenat comercialment Goro-tex per
tal d’afavorir l’assimilació progressiva
d’humitat per part del pergamí sense
mullar-lo directament. A partir d’aquest
moment, amb l’ajut de bisturí i pinces
es desprengué la tela del document i es

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

La restauració de la Carta de Poblament 
de Cardona del 986
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procedí a l’eliminació de les restes de
cola estovada.

d) Neteja en humit, amb una mescla
al 50% d’aigua i alcohol, d’aquelles zo-
nes del document on les neteges ante-
riors no havien eliminat tota la brutícia
adherida.

e) Assecat i aplanat en premsa del
pergamí per tal d’eliminar l’excés d’hu-
mitat acumulada durant els processos
anteriors.

f) Reintegració del suport documental
en les zones que havia desaparegut a
través d’empelts de pergamí modern, de
gruix i textura semblants a l’original, i
reforç de les zones debilitades i malme-
ses amb tel de pergamí. En ambdós ca-
sos s’utilitzà com a cola un compost
d’acetat de polivinil diluït amb aigua.

g) Assecat i aplanat final en premsa
per tal d’afavorir una millor adhesió
dels empelts i reforços del suport docu-
mental.

Nous aspectes diplomàtics de la Carta
de Poblament

La separació de la tela que sostenia
el pergamí des del segle XVIII va mos-
trar un conjunt d’anotacions presents en
el revers del document, fins aquell mo-
ment desconegudes. Aquest tipus
d’anotacions són un fet habitual i són el
testimoni de l’ús que al llarg del temps
ha tingut cada peça documental. Les
anotacions aparegudes són les següents:

a) Signatura antiga o referència del
lloc on es guardava el document.

b) Anotació on es llegeix «Compte
Burell [...] del die louis de les aymines»,
amb lletra de finals del segle XVII o del
XVIII. Malgrat que l’anotació no s’ha
conservat sencera, el seu text és prou
clar per saber que es refereix a la con-
cessió de poder extreure sal cada di-
jous, que es troba en el text de la Carta
de Poblament. Per això ens parla de
l’autoritat que concedí el document, el
«Compte Burrell», del «die louis», dia
estipulat per a l’extracció del mineral.
Cal fer notar que l’esment del dijous es
va escriure en llatí, malgrat que el con-
junt de l’anotació es va realitzar en ca-
talà, fet que ens permet suposar que es
va copiar literalment del document, re-
dactat tot ell en aquesta llengua.

c) Anotació fragmentada de la qual
només es pot llegir «Comitus borre-
llus...» a més d’una «n» solta. Es tracta
d’una anotació que podria ser similar a
la que s’ha descrit en primer lloc, possi-
blement fent esment de la mateixa
qüestió ja que sembla realitzada per la
mateixa mà que subratllà el fragment
del text del pergamí que fa referència a
aquesta qüestió. En aquest cas el text
era escrit en llatí. Aquest fet, juntament

amb el tipus de lletra, ens porta a pen-
sar que es tracta d’una anotació més an-
tiga, possiblement del segle XVI, que en
deteriorar-se es repetí donant lloc a la
que ja hem comentat.

Un cop enllestits els treballs tècnics
de restauració, la Carta de Poblament
va ser retornada a l’Ajuntament de Car-
dona en el curs d’un acte institucional
celebrat al Saló de Plens de la Casa de
la Vila el 23 de desembre de 1995.

Llorenç CODERN i BOVÉ

Ingresssos
(maig-abril de 1997)

Àrea dels fons de l’Administració: Ge-
neralitat de la II República. Pla d’Obres
Públiques (1935), 4,4 m. l.; Patronat
Nacional Antituberculós. Dispensari
Central, històries clíniques, estadísti-
ques i recull de premsa (1921-1979),
4,3 m. l.

Àrea dels fons històrics: Fons d’empre-
ses: Bracons i Riera, S.L.(segle XX), 50
m. l.; Sociedad Española de Carburos
Metálicos, SA (1885-1929), 0,1 m. l.;
Fábricas de Lorenzo Mata y Pons, S.A.
(1882-1975), 5 m. l.; Fons personals:
Armand de Fluvià i Escorsa (segle XX),
3,5 m. l.; epistolari de Francesc Cambó
i Julia Becerra, comtessa de Creixell
(1928-1932), 0,1 m. l.; Joaquim Egea i
Guerra (anys 40-90), 1 m. l.; Emili Grau
i Sala (1920-1975), 0,5 m. l.; Francisco
Sitjà i Príncipe (1945-1975), 0,1 m. l.;
Enric Maynés i Gaspar (1918-1950), 0,4
m. l.; Col·leccions: fullets sobre movi-
ments socials i polítics antifranquistes i
postfranquistes aplegats per Eduard Riu
i Barrera (1959-1981), 0,6 m. l.

Àrea dels fons d’Imatges, Gràfics i Au-
diovisuals: àlbum fotogràfic de la Palma
de Cervelló (Cervelló, Baix Llobregat)
(aprox. 1910), 301 fotografies.

Nous instruments de descripció
(març-abril 1997)

Àrea dels fons de l’Administració: Centres
Penitenciaris de Barcelona, ampliació i
informació de nous camps al catàleg in-
formatitzat (1960-1976), 135,2 m. l.;
catàleg informatitzat del fons de la Junta
Electoral Provincial de Barcelona. Elec-
cions legislatives 1993 (1993), 80 m. l.

Activitats:

• Signatura del contracte de dipòsit a
l’ANC del fons històric de la Federa-
ció Sindical Tèxtil Ràdium, en un
acte celebrat el dia 10 de març al

• Centre d’Art Santa Mònica de Barce-
lona, amb la presència del conseller
de Cultura. En el decurs de l’acte, el
senyor Pere Gabriel, catedràtic
d’Història Contemporània de la
UAB, pronuncià una conferència so-
bre l’aportació de la Federació Sindi-
cal Tèxtil Ràdium a la història del
sindicalisme català.

• Signatura del contracte de donació a
l’ANC de l’epistolari entre Francesc
Cambó i Julia Becerra, comtessa de
Creixell, i lliurament d’aquesta docu-
mentació, en un acte celebrat el dia
17 de març al Palau Marc de Barce-
lona, amb la presència del conseller
de Cultura.

• Cicle de conferències Noblesa i so-
cietat en la Catalunya moderna i
contemporània, el dia 5 de març
L’actitud de la noblesa catalana en la
Guerra de Successió, pel senyor Joa-
quim Albareda i Salvadó; el dia 13
de març Noblesa i burgesia. Els nous
nobles dels segles XIX i XX, pel se-
nyor Borja de Riquer i Permanyer; i
el dia 20 de març Els arxius de la no-
blesa catalana, pel senyor Josep
Fernàndez i Trabal, a la seu de
l’ANC. Organitzat per l’ANC amb la
col·laboració de l’Institut d’Estudis
Nobiliaris Catalans i la Societat Cata-
lana de Genealogia, Heràldica, Si-
gil·lografia i Vexil·lologia.

• Cicle de conferències Semblances i
Entitats, el dia 25 de març Eusebi
Güell i Bacigalupi, per Francesc Ca-
bana i Vancells; i el dia 29 d’abril Es-
coltisme català, per Albert Balcells i
González, a la seu de l’ANC. Orga-
nitzat per l’ANC.

• Cicle de conferències Campanyes ar-
queològiques catalanes a Egipte i el
sud de Sudan, el dia 10 d’abril Su-
dan: bressol dels faraons negres, per
Emma González; el dia 17 d’abril
Malediccions a l’Antic Egipte?, per
Emma González i Susana Alegre; i el
dia 24 d’abril Egipte: el món dels fa-
raons, per Susana Alegre. Organitzat
per l’Associació d’Amics de la
UNESCO de Sant Cugat del Vallès,
amb la col·laboració de l’ANC.

• Curs sobre circuits documentals, del
28 al 30 d’abril a la seu de l’ANC, or-
ganitzat per l’Escola d’Administrració
Pública de Catalunya amb la col·la-
boració de l’ANC.
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