
Editorial. El SIGEDA, pàg. 2 /
Qüestions de treball. La implantació
de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008
i el principi de millora contínua
a la Xarxa d’Arxius Comarcals de
la Generalitat de Catalunya, pàg. 4 /
El procés d’informatització i el
projecte de gestió integral de l’expe-
dient judicial en l’Administració
de justícia a Catalunya, pàg. 11 /
Noticiari. pàg. 16 / Rerefons.
Externalització de custòdia de
documents i serveis vinculats,
pàg. 41 / Màster en Arxivística i
Gestió de Documents de l’ESAGED-
UAB: el camí cap a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, pàg. 44 /
Memòries d’un arxivador de secà,
pàg. 46 / Bibliografia. pàg. 47

A
R
X
IU
S
55

H
iv

er
n

2
0
0
8

C



2

L’aprovació de l’Acord de Govern de 22 de
juliol de 2008, pel qual s’estableixen els prin-
cipis rectors i altres aspectes d’implemen-
tació i de desenvolupament del projecte cor-
poratiu del sistema de gestió electrònica de
la documentació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (SIGEDA) ha sig-
nificat una primera fita en el camí que ha
iniciat l’Administració de la Generalitat vers
l’adaptació i reestructuració del seu siste-
ma de gestió documental a la realitat de l’e-
administració.

El SIGEDA és un projecte corporatiu, liderat
pel Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, que s’insereix en aquest am-
pli moviment d’impuls de l’Administració
electrònica en la qual estan immerses les
administracions públiques. Aquesta inser-
ció en un marc més ampli de l’estrictament
arxivístic fa que el seu desenvolupament
hagi d’anar compassat amb altres inicia-
tives i estratègies del Govern en matèria
d’e-administració. En aquest sentit la forta
interrelació del SIGEDA amb projectes
corporatius com ara la Plataforma d’Inte-
roperabilitat i Col·laboració Adminis-trati-
va (PICA), liderada per la Secretaria d’Admi-
nistració i Funció Pública, el portal servei
i tràmits de la Direcció General d’Atenció
Ciutadana o la signatura digital liderada per
CATcert ens indiquen que aquest projecte
és una de les peces estructurals de la nova
arquitectura organitzativa del Govern en
aquest àmbit.

SIGEDA té com a objectius genèrics:

• Dotar l’Administració de la Generalitat
d’un sistema per al control, ús i conser-
vació de la documentació original (elec-
trònica, física o híbrida) gestionada en el
desenvolupament habitual de l’activitat
política i administrativa.

• Garantir la gestió adequada dels docu-
ments del Govern, assegurant-ne l’au-
tenticitat, la fiabilitat, la integritat i la dis-
ponibilitat futura al llarg del seu cicle de
vida.

• Donar resposta a les exigències en matè-
ria d’arxiu electrònic de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciu-
tadans als serveis públics.

Per tal de dur a terme aquests objectius, a
més de la pròpia execució directa del pro-
jecte que recau en la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental, s’ha consti-
tuït un grup de treball en el qual hi són pre-
sents els principals representants dels òr-
gans que estan impulsant transversalment
l’e-administració. El grup està presidit pel
director general de Patrimoni Cultural i
compost per persones representants dels
òrgans i organismes de la Generalitat segü-
ents:

• Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació (CTTI)

• Direcció General d’Atenció Ciutadana
(DGAC) del Departament de la Presidèn-
cia.

• Direcció General del Patrimoni (DGP) del
Departament d’Economia i Finances.

• Direcció General de Contractació Pública
del Departament d’Economia i Finances.

• Oficina per al Desenvolupament de l’Ad-
ministració Electrònica (ODAE) del Depar-
tament de Governació i Administracions
Públiques.

• Agència Catalana de Certificació (CAT-
Cert).

• Consorci Administració Oberta de Cata-
lunya.

• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Do-
cumental, la qual exercirà la secretaria
del grup.

Les seves funcions podríem dir que se cen-
tren en la supervisió del desenvolupament
del projecte així com de la seva promoció
des del punt de vista transversal. En con-
cret ha de:

• Impulsar el projecte SIGEDA en el si de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.
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• Establir els calendaris de les diverses ini-
ciatives, proposar els organismes que par-
ticiparan en les implementacions pilots i
controlar i valorar-ne els resultats.

• Vetllar per tal que les conselleries imple-
mentin el SIGEDA, d’acord amb els ca-
lendaris i condicions que s’acordi amb ca-
dascun dels organismes.

• Retre comptes periòdicament a la Comis-
sió de Coordinació Corporativa, adscrita
al Departament de la Presidència, de l’e-
volució del projecte SIGEDA.

• Vetllar per mantenir la informació ade-
quada del projecte a tota l’Administració
de la Generalitat de Catalunya

• Totes aquelles altres funcions que esti-
guin estretament vinculades amb el pro-
jecte.

Cal tenir present que l’abast d’aplicació del
projecte és molt ampli, en concret els de-
partaments de la Generalitat, els organis-
mes autònoms i entitats autònomes, les en-
titats de dret públic vinculades a la Gene-
ralitat o que en depenen i en el capital o
fons patrimonial de les quals la Generalitat
participa directa o indirectament en un
100%.
Tant els objectius generals abans esmen-
tats com els principis que guien aquest pro-
jecte (coordinació central i implementació
descentralitzada, orientació a l’usuari, orien-
tació a processos i neutralitat tecnològica)
ens situen en un marc on SIGEDA va més
enllà de ser un programari per a la gestió
de documents electrònics i se situa en un
nivell de concepte. Per tant, l’hem de con-
templar des d’una vessant tecnològica com-
binada indestriablement amb polítiques de
gestió documental; unes polítiques que
hauran de ser presents, imbuïdes, en totes

les fases del cicle de vida dels documents.
El projecte corporatiu SIGEDA es basa en el
desplegament d’un seguit de vuit iniciati-
ves:

1.- normalització i estandardització;
2.- implementació del SIGEDA;
3.- creació de l’oficina tècnica de suport;
4.- implementació als departaments o ens

pilot;
5.- migració de l’antic programari SIGEDA;
6.- sistema de digitalització;
7.- integració de signatura digital i
8.- implementació als departaments i ens.

Les iniciatives esmentades no necessària-
ment es desenvolupen seguint l’ordre nu-
mèric esmentat, de forma que n’hi ha al-
gunes que seran permanents com l’oficina
tècnica de suport o d’altres que d’acord amb
l’evolució del projecte, com per exemple el
model de digitalització o la integració de la
signatura digital, s’hauran de definir amb
anterioritat a la implementació en els de-
partaments pilot.

Actualment està en execució la Iniciativa 1,
una consultoria que ha de permetre ajudar
a definir els aspectes clau següents del pro-
jecte SIGEDA:

• Principis rectors, polítiques i voca
bulari
• Model de gestió documental
• Model de digitalització
• Model tecnològic
• Model organitzatiu

Aquests ítems influiran sobre la resta d’i-
niciatives abans esmentades, que de forma
progressiva i seqüencial s’aniran desple-
gant, i del resultat de les quals puntualment
us anirem informant en aquest Butlletí.
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La millora de la qualitat en els serveis i la
millora en l’eficiència de l’Administració
pública és una preocupació generalitzada
des de fa molts anys. Amb la intenció de
produir uns serveis ajustats a les necessi-
tats de les persones que els reben, de satis-
fer les seves expectatives i de generar una
cultura de qualitat l’Administració de la
Generalitat de Catalunya va aprovar, el 2 de
maig de 2001, el Pla d’extensió de models
de qualitat el desenvolupament del qual va
comportar la implantació d’un sistema de
gestió de la qualitat a l’Arxiu Nacional de
Catalunya l’any 2003, amb l’obtenció del cor-
responent certificat l’abril del 2004.
L’article 30 del nou Estatut d’Autonomia de
Catalunya reconeix com a dret dels ciuta-
dans l’accés als serveis públics i a una bo-
na administració i afirma que les adminis-
tracions públiques han de fixar les con-
dicions d’accés i els estàndards de qualitat
d’aquests serveis. En conseqüència, el Pla
d’Actuació del Govern de la Generalitat
2007-2010 preveu adequar l’Administració
de la Generalitat a la realitat social actual,
universalitzar les auditories administrati-
ves i aprovar un decret de mesures per a la
millora de la qualitat dels serveis públics.
Igualment preveu l’aprovació d’una carta
de serveis que estableixi els principis bàsics
que han de regir les relacions de l’Adminis-
tració amb els ciutadans i especifica la im-
portància que cadascun dels Serveis dispo-
si de la seva pròpia per tal de potenciar i
millorar els serveis prestats a la ciutadania.
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La implantació de la Norma
UNE-EN-ISO 9001:2008 i el principi
de millora contínua a la Xarxa
d’Arxius Comarcals de la Generalitat
de Catalunya
Mercè Font, arxivera de la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental

El compromís de la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental en la
implantació del sistema de gestió de qualitat
als arxius comarcals

Un dels objectius fixats en els Plans
d’Actuació de la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental 2004-2007 /
2007-2010 és aconseguir la implantació de
serveis de qualitat en els arxius de la Xarxa
d’Arxius Comarcals mitjançant l’obtenció
del Certificat de Qualitat UNE-EN-ISO
9001:2000 en prestació de serveis, actual-
ment substituïda per la versió UNE-EN-ISO
9001:2008. Aquest pla té com a intenció:

• Millorar la satisfacció dels usuaris i
usuàries.

• Millorar i homogeneïtzar els processos
relacionats amb la qualitat del servei.

• Reduir els errors i les incidències en la
prestació del servei.

• Augmentar la productivitat o eficièn-
cia.

Tot i l’aposta clara i decidida de l’òrgan di-
rector del Sistema d’Arxius per implantar
un sistema de gestió de la qualitat a la Xarxa
d’Arxius Comarcals, abans d’iniciar el pro-
cés es varen avaluar les necessitats reals del
projecte ja que a banda de comptar amb la
implicació del personal de cadascun dels ar-
xius i la dedicació de temps, calia dotar-los
dels recursos econòmics, materials i tecno-
lògics necessaris per fer una implantació
correcta. Aquest fet comportava un incre-
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d’eficiència en la seva gestió i prestació de
serveis. Serveix per detectar les anomalies
possibles i resoldre els problemes derivats
de la gestió abans que els serveis prestats
per l’arxiu en resultin afectats. Amb les au-
ditories anuals posteriors que preveu el sis-
tema es garanteix una estratègia de millo-
ra contínua de la gestió de la qualitat i la
incorporació de nous processos orientats a
aconseguir la plena satisfacció de les ne-
cessitats presents i futures dels usuaris i
usuàries.

La metodologia aplicada

Per poder aconseguir aquest certificat cal
elaborar el Manual de qualitat, amb l’objec-
tiu de definir com serà el Sistema de Gestió
de Qualitat que s’implementarà en cadas-
cun dels arxius. En el manual de qualitat es
defineixen l’objecte, els camps d’aplicació
de la norma i l’abast del sistema. S’adapten
els requisits de la norma a l’especificitat de
cada centre tenint en compte l’organigra-
ma, el propi funcionament, el sistema de
gestió de l’arxiu i les administracions im-
plicades en aquest sistema (Generalitat de
Catalunya, consell comarcal, ajuntament de
la capital de comarca on està ubicada la seu
de l’arxiu).
Aquest manual serà l’eina que assegurarà
el compliment de tots els compromisos de
qualitat adquirits per cada arxiu. La seva
forma i estructura són personalitzades i la
seva elaboració requereix la preparació i
l’assessorament d’una empresa especialit-
zada així com la conscienciació, per part de
l’arxiu que es tracti, del fet que comporta la
implantació d’un procés de millora contí-
nua en la prestació del servei.
L’elaboració d’aquest manual involucra to-
tes les parts i tots els processos que inter-
actuen en la gestió de l’arxiu. Tots els ser-
veis prestats per l’arxiu, destinats a la bona
pràctica arxivística i de gestió documental,
estaran identificats i documentats de ma-
nera específica per tal que puguin ser ava-
luats, perquè s’asseguri la traçabilitat de tot
el procés i es puguin detectar ràpidament
els possibles errors que puguin sorgir. En
aquesta fase és important incorporar els
principis de l’ISO 15489 ja que aquesta nor-
ma serveix de guia per a la gestió docu-
mental com a suport en un procés de qua-
litat que tingui per objecte complir la norma
9001. S’ha demostrat que, a l’hora de fer la

ment notable d’inversions en el seu pres-
supost amb relació a:

• Recursos humans.
• Infraestructures adequades.
• Recursos tecnològics.
• Formació i sensibilització.
• Contractació d’empreses especialit-
zades.

o Assessoria externa i auditories
internes (empresa auditora).
o Auditoria externa i certificació
(empresa certificadora).

• Normalització de processos.
• Selecció de serveis.
• Elaboració de productes.

La dotació pressupostària consignada al
pressupost de la Subdirecció General d’Ar-
xius i Gestió Documental per a la implan-
tació i el manteniment de la ISO 9001:2008
s’ha incrementat proporcionalment d’any
en any. En concret, aquest 2009 la inversió
és de gairebé 66.000 euros.
Des de l’any 2006 s’implanta la norma de
manera seqüencial a tota la xarxa amb la
intenció de finalitzar el procés el 2012.
S’escullen els arxius que ja disposaven (o
que n’han estat dotats) dels recursos i les
garanties suficients per poder fer una im-
plantació correcta. Pel que fa a la resta, es
van corregint progressivament les deficièn-
cies que podrien entorpir la implantació o
provocar no-conformitats a l’hora de la cer-
tificació.
La seqüència d’arxius comarcals on s’ha im-
plantat un sistema de gestió de la qualitat
és la següent: l’any 2005, l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Penedès; l’any 2007, l’Arxiu Comar-
cal de la Conca de Barberà, l’Arxiu Comarcal
de la Noguera, l’Arxiu Comarcal del Ripollès,
l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental; l’any
2008, l’Arxiu Comarcal del Berguedà, l’Arxiu
Comarcal del Pallars Sobirà, l’Arxiu Comar-
cal del Solsonès, l’Arxiu Comarcal de les
Terres de l’Ebre, l’Arxiu Històric Provincial
de Lleida; l’any 2009, l’Arxiu Comarcal del
Bages, l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany,
l’Arxiu Comarcal de la Segarra i l’Arxiu
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

La implantació d’un Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO 9001:2008
Implantar la ISO 9001:2008 als arxius és apli-
car una norma, vàlida per a qualsevol em-
presa o organització pública o privada, per
obtenir uns índexs més elevats d’eficàcia i
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da procés de la institució i els procediments
necessaris per a dur-lo a terme. En definiti-
va es tracta de documentar qui fa cada co-
sa, i quines són les seves atribucions.
Els processos complexos exigiran un nivell
de detall més rigorós que faciliti al perso-
nal la comprensió correcta de les activitats,
les tasques i les seves interrelacions, de ma-
nera que s’hi puguin fer correctament les
tasques específiques que els siguin enco-
manades. Pel que fa als procediments, això
representa definir de manera específica tots
els passos que asseguraran la qualitat del
producte final. Es tracta, doncs, de docu-
mentar de quina manera s’han de fer les
coses i quan.
Aquesta informació ha d’estar classificada
de forma coherent i ha de ser accessible a
qui li correspongui estudiar-la, aplicar-la,
examinar-la i revisar-la, ja que aquests pro-
cessos s’hauran de modificar amb el pas del
temps.
S’identifiquen els processos relacionats
amb: l’ingrés de la documentació a l’arxiu;
el tractament arxivístic; la gestió de l’espai;
la conservació de la documentació; la con-
sulta dels fons; la difusió. Cadascun d’a-
quests processos generarà al seu entorn la
materialització d’una sèrie de productes
concrets elaborats segons la filosofia i els
requisits de la qualitat: per exemple, amb
relació als ingressos de documentació, cal-
drà elaborar fulls de transferència i contra-
ctes de dipòsit normalitzats; en el cas de la
difusió, s’elaboraran pàgines web, es faran
exposicions, s’editaran publicacions, etc.
Les categories bàsiques d’aquests proces-
sos són: generals i específics de prestació
de serveis; estratègics i de planificació; de
seguiment i de medició (satisfacció al client,
auditories internes i seguiment i medició
de processos i productes); d’anàlisi de les
dades recollides; de millora (accions cor-
rectives, preventives i de millora: les accions
correctives tracten d’evitar que una causa
de no conformitat es repeteixi i les accions
preventives tracten d’evitar que algun fet
succeeixi). Per poder fer una avaluació cor-
recta, a més de l’elaboració dels documents
que s’utilitzaran per analitzar els proces-
sos, és indispensable la creació d’un segu-
it d’indicadors de qualitat quantificables i
avaluables, que afectin el control, els ob-
jectius que es vulguin aconseguir i les ten-
dències
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valoració d’un sistema de gestió de la qua-
litat, moltes no-conformitats es produeixen
perquè s’han documentat de manera insu-
ficient els processos de la 9001.

El paper de la direcció de l’arxiu
i la implicació del personal

Sense la responsabilitat directa i la plena
implicació dels directors i directores dels ar-
xius és impossible dur a terme aquesta im-
plantació. Són les persones responsables
d’identificar i definir tots els processos que
seran avaluats i valorats i als quals se’ls
haurà d’aplicar el principi de millora contí-
nua. Seran també les persones responsables
de definir el propi perfil i el de cadascun dels
seus col·laboradors i col·laboradores, així
com el nivell de responsabilitats de cadas-
cú en tots els processos implicats en la im-
plantació. Al mateix temps assumeixen la
responsabilitat d’aplicar les polítiques de-
finides, de fer que siguin conegudes i com-
preses per tot el personal que treballi a l’ar-
xiu i de fer que siguin revisades periò-
dicament per tal que s’adaptin de manera
constant a l’estratègia general de la insti-
tució.
Sense l’interès i la implicació plena del per-
sonal de l’arxiu a fer les tasques que els són
encomanades, seguint l’aplicació del Ma-
nual, tampoc no es podrà fer correctament
aquesta implantació. La direcció ha de con-
firmar que tots els seus col·laboradors i
col·laboradoressaben el que s’espera que fa-
cin (responsabilitats), quines coses estan
autoritzats a fer (autoritats) i la manera en
què aquestes responsabilitats i autoritats
estan mútuament relacionades. L’interès i
la participació en el treball de l’equip pro-
dueix la implicació del personal de l’arxiu
per tal d’aconseguir objectius mitjançant un
procés de millora contínua dels aspectes no
satisfactoris. La motivació, la implicació i el
desig de millora comporten com a conse-
qüència que l’individu busqui la manera de
millorar el rendiment de les seves tasques
adquirint coneixement, experiència i habi-
litats tècniques.

La creació d’un sistema de processos
i la definició d’uns procediments avaluables

Després de l’esforç inicial de documentar
de manera ordenada, comprensible i rigo-
rosa cada activitat, ha de documentar-se ca-



7

Els recursos necessaris per implantar el
Sistema de Gestió de la Qualitat

Per tal que els arxius puguin assolir els ob-
jectius marcats en el Sistema de Gestió de
la Qualitat, a més de la implicació i la dis-
posició del personal, cal disposar dels mit-
jans adequats que facilitin el treball i el con-
trol d’aquest treball. Entendrem aquests
recursos com les persones, la infraestruc-
tura, l’ambient de treball, la informació, els
proveïdors i els recursos econòmics. En el
moment de tirar endavant una implanta-
ció, qualsevol empresa, organització o uni-
tat d’administració ha d’assegurar que dis-
posa dels recursos necessaris per mantenir
el Sistema de Gestió de la Qualitat i donar
una prestació de serveis adequada que sa-
tisfaci tots els requisits dels seus clients
(usuaris i usuàries). És recomanable revisar
aquests recursos amb regularitat.
Cal distingir aquests recursos dels requisits
dels serveis determinats en funció de les
necessitats i expectatives dels usuaris i
usuàries (clients). No és fàcil complir tots
els requisits que exigeix la norma, però els
hem de tenir tots en compte si pretenem
obtenir la certificació del sistema.

Aquests requisits són els següents:

1. Capacitat de les persones per fer les se-
ves funcions
Caldrà determinar la competència neces-
sària del personal que haurà de desenvolu-
par les diferents tasques a l’arxiu, propor-
cionar la formació adequada o adoptar
altres accions per satisfer aquestes neces-
sitats. Es considera apropiat impartir una
formació general per incrementar la cons-
ciència de qualitat i motivar la seva aplica-
ció i una formació específica per fer les tas-
ques assignades. Haurem de disposar de
definició de perfils laborals i plans de
Formació.

2. Infraestructures idònies
Caldrà construir la infraestructura neces-
sària per aconseguir la conformitat dels re-
quisits del servei. Formen part de la in-
fraestructura les instal·lacions, els equips i
els serveis necessaris per al funcionament
de l’organització.
Haurem de disposar d’edificis dotats dels
espais i equipaments adequats per desen-
volupar la seva funció, una distribució cor-
recta d’espais adequats per a cada treball

que s’hagi de desenvolupar, els entorns in-
formàtics adequats per fer els processos
propis de l’activitat (cal preveure tant ma-
quinari com programari), els equips de co-
municació (telèfon, fax, Internet,ADSL, etc.),
i els instruments operatius i tècnics.

3. Ambient de treball
Caldrà crear l’ambient de treball adient per
aconseguir la conformitat amb els requisits
del servei. Tenint en compte la quantitat
d’hores que passem en el nostre lloc de tre-
ball, cal crear un ambient apropiat per acon-
seguir la garantia del dret a una protecció
eficaç davant els riscos derivats de l’activi-
tat laboral i un impuls a la motivació, la sa-
tisfacció i el desenvolupament correcte de
les nostres tasques.
Haurem de disposar de les condicions am-
bientals adients, les condicions d’higiene
adequades, el lloc de treball apropiat, el fo-
ment de les relacions humanes entre el per-
sonal, sistemes de seguretat adients (intru-
sos, prevenció i extinció d’incendis), pre-
venció de riscos laborals i pla d’emergèn-
cies.

Factors a tenir en compte per a
una prestació correcta del servei

1. Planificació de les activitats vinculades
amb la prestació del servei.
2. Identificació dels processos relacionats
amb els usuaris i usuàries (interns i ex-
terns).
3. Disseny i desenvolupament d’aquests
processos (definició i redacció dels passos
que seguirem per dur-los a terme).
4. Gestió de les compres i contractació de
serveis, escollint els proveïdors, qüestio-
nant-nos què volem obtenir d’aquests pro-
veïdors i avaluant els seus productes i ser-
veis (en cas que sigui necessari).
5. Control dels instruments de mesura, per
avaluar si podem mantenir la metodologia
de treball utilitzada o si cal corregir-la.
Amb una definició detallada de cadascun
dels serveis que presten els arxius es poden
establir els criteris suficients per mesurar
la conformitat o no d’aquestes prestacions
i aconseguir-ne un control exhaustiu, cosa
que comportarà l’augment de la producti-
vitat i de l’eficàcia i l’eficiència de l’arxiu i
el personal que hi treballa.
La formació del personal també és un fac-
tor que intervé en la prestació de serveis ja
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que cal garantir que l’equip sigui l’adequat
i no sorgeixin problemes derivats del per-
sonal que intervindrà en aquest procés.
També val la pena considerar, si escau, la
formació dels usuaris i usuàries, sobretot si
es tracta de titulars de fons.

Models de procediments descrits vinculats
a la prestació de serveis d’un arxiu:
1- Gestió de les consultes: es descriu la me-
todologia que aplica l’arxiu amb relació a la
consulta de documents per part dels seus
usuaris i usuàries (ciutadans i ciutadanes,
i titulars de fons). Aquest procediment s’a-
plica a totes les activitats relacionades amb
la sol·licitud de consulta de la documenta-
ció i amb la sol·licitud de serveis de repro-
ducció que fan els usuaris i usuàries de la
sala de consulta (normativa d’accés, drets
d’autor i propietat intel·lectual i aplicació
de taxes).

2- Ingrés de la documentació: es descriu la
metodologia que utilitza el personal de l’ar-
xiu per ingressar documents i fons docu-
mentals, elaborar el registre posterior i es-
tablir les responsabilitats corresponents
independentment de si són transferències
procedents de l’Administració o si han ar-
ribat al centre mitjançant cessions en di-
pòsit, donacions o adquisicions.
3- Tractament arxivístic: es descriu la me-
todologia que aplica l’arxiu per fer el trac-
tament i l’anàlisi de la documentació con-
tinguda en els fons documentals ingressats
o transferits. Aquí es defineixen les res-
ponsabilitats en la recepció de la docu-
mentació, en la neteja i les mesures de con-
servació i en tot allò relatiu a la identificació,
descripció normalitzada, informatització i
també en tot allò que fa referència a la di-
gitalització de documents.

Medició, anàlisi i millora

La norma ISO 9001:2008 requereix fer un se-
guiment de la percepció que tinguin els
usuaris i usuàries amb relació als serveis
prestats, per la qual cosa és necessari fer
periòdicament enquestes de satisfacció que
ens informaran dels nivells de satisfac-
ció dels usuaris i les usuàries de l’arxiu.
Aquests qüestionaris són sempre anònims
i ens proporcionaran un seguit d’indica-
dors de control, avaluació i seguiment que
ens permetran aconseguir una millora con-
tínua.

Els sistemes de gestió de qualitat no són
permanents, al llarg del temps van canviant,
s’introdueixen canvis en els processos, en
els equips, canvien les necessitats dels
usuaris i les usuàries i cal adaptar-los als
nous requeriments. Per tal que un sistema
de gestió de qualitat funcioni cal fer-li un
manteniment periòdic preventiu anomenat
auditoria interna, que se sol fer anualment i
serveix per determinar si les activitats i els
resultats relatius a la qualitat satisfan els
requeriments establerts en elManual de qua-
litat, per tal de comprovar si les disposicions
són adequades per assumir els objectius
proposats. Aquí juguen un paper molt im-
portant els auditors i auditores, la seva for-
mació, la seva habilitat i el seu coneixement
dels procediments.Totes aquestes persones
s’han d’avaluar i seran elements clau per-
què resulti efectiva l’auditoria i per ajudar
a millorar el sistema de gestió de la quali-
tat fent eliminar les no-conformitats de-
tectades i les seves causes.
Igualment caldrà tenir en compte que no
sempre podrem aconseguir tots els objecti-
us establerts i que es podran produir inci-
dències o reclamacions que s’hauran de re-
soldre de manera satisfactòria. Aquestes
reclamacions obligaran a adoptar les ac-
cions pertinents per resoldre aquests pro-
blemes de manera interna i externa, infor-
mant, si és el cas, els usuaris i les usuàries
afectats de la detecció del problema, del re-
mei que s’aplicarà i del resultat previst.
La norma insta a la consecució de la millo-
ra contínua mitjançant el mesurament i l’a-
nàlisi dels resultats obtinguts i l’objectiu de
la millora contínua és incrementar la satis-
facció dels usuaris i usuàries i altres agents
implicats en el sistema. Analitzar i avaluar
la situació per identificar àrees per a la mi-
llora, establir objectius per a la millora i bus-
car possibles solucions, són accions desti-
nades a aconseguir que la millora sigui una
activitat contínua.

Les cartes de serveis i el compromís amb
els usuaris i usuàries

En un entorn de qualitat i en un procés de
millora contínua del funcionament d’una
institució cal incorporar els mitjans i ins-
truments necessaris per donar resposta al
compliment del dret constitucional de la
ciutadania a l’accés a la informació i a la de-
manda dels ciutadans i ciutadanes que re-
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clamen del sector públic una major quali-
tat i eficàcia en els serveis.
Una carta de serveis és un compromís amb
la clientela i un instrument per millorar i
avaluar el servei que es presta; un docu-
ment que informa de què fem, com, quan,
on i quins són els nostres compromisos de
prestació d’aquest servei envers tots els
nostres usuaris i usuàries tant interns com
externs. Mitjançant aquest document una
institució dóna informació amb relació a
què ofereix; quines són les seves responsa-
bilitats; què vol aconseguir i com pretén
aconseguir una millor prestació de serveis
per als seus clients.
Les cartes de serveis són una eina de ges-
tió eficaç ja que d’una banda són un repte
per a l'organització de poder respondre mi-
llor a les necessitats i expectatives dels
usuaris i usuàries i de l’altra permeten me-
surar i manifestar públicament la seva efi-
càcia i rendiment. S’estructuren en dos
apartats:

1- Informació de caràcter general i legal: les
dades identificatives i els serveis que es
presten a l’usuari o usuària

2- Compromisos de qualitat: els objectius i
indicadors i els sistemes de suggeriments i
reclamacions
L’Arxiu Nacional de Catalunya té la Carta de
Serveis a disposició dels seus usuaris i usuà-
ries des de l’any 2008 i no passarà gaire
temps fins que també els arxius comarcals
en disposin, com a eina de gestió de la qua-
litat i amb l’objectiu de millorar el servei als
usuaris i usuàries, disposar d’uns millors
centres, aconseguir una millor utilització
dels recursos i obtenir també un major re-
coneixement professional del servei i de les
persones que hi treballen.

El model d’excel·lència de la qualitat total:
el model EFQM

La Qualitat Total és l’etapa més evolucio-
nada de l’aplicació de la Qualitat en els sis-
temes de gestió, està íntimament lligada
amb el concepte de millora contínua i in-
clou totes les fases anteriors. Els principis
fonamentals d’aquest sistema de gestió són:

• Aconseguir la plena satisfacció de les
necessitats i expectatives de les usuà-
ries i els usuaris.

• Dissenyar i aplicar un procés de millo-

ra contínua en totes les activitats i pro-
cessos que es fan en la institució.

• Total compromís de la direcció.

• Participació de tots els membres de la
institució.

• Col·laboració dels proveïdors.

• Identificació i gestió dels processos
clau per tal d’eliminar tots els proble-
mes estructurals i organitzatius que es
detectin dins d’aquests processos.

• Presa de decisions de gestió basada en
dades i fets objectius. Ple aprofitament
dels recursos d’informació (definits i
elaborats justament per a aquesta fun-
ció).

La filosofia de l’excel·lència empresarial
consisteix a aconseguir, mitjançant l’au-
toavaluació, uns resultats “excel·lents” en
relació amb tots els resultats clau de la ins-
titució. Es podria definir aquesta filosofia
de la forma següent: Gestió (equip directiu
totalment compromès) de la Qualitat (les
necessitats de l’usuari estan del tot detec-
tades i s’assumeixen exactament) Total (tots
els membres de la institució estan involu-
crats en aquest procés, fins i tot usuaris i
usuàries i proveïdors, en la mesura del pos-
sible). Per tal d’aconseguir que els objecti-
us marcats es portin a terme, es promou
que les organitzacions millorin constant-
ment les seves condicions amb uns ob-
jectius clarament establerts, per tal que ad-
quireixin uns nivells de qualitat suficient-
ment elevats per poder obtenir els segells
d’excel·lència, que finalment les certifica
com a organismes reconeguts per la seva
bona gestió empresarial.
Hi ha diferents maneres de fer aquest con-
trol i diferents instruments de mesura; al
Japó utilitzen l’anomenat model Deming;
als Estats Units, el model Malcom Baldrige;
a l’Amèrica del Sud, el Modelo Iberoameri-
cano de Excelencia en la Gestión, i a Europa
s’utilitza el model d’excel·lència de la qua-
litat de la Fundació Europea per al Control
de Qualitat (EFQM). Fins fa poc temps
aquests instruments s’utilitzaven àmplia-
ment en diverses empreses del sector pri-
vat (Coca Cola, Sony, Rolex, General Elèctric,
El Corte Inglés, Rolls Royce, són organit-
zacions empresarials excel·lents), però des
de fa uns quants anys s’aplica al sector
públic.
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Actualment el model EFQM és el més pro-
metedor a Europa i l’adaptació al sector pú-
blic és una innovació important, serveix per-
què les institucions facin autovaloracions
completes, sistemàtiques i regulars de les
seves activitats mitjançant un model con-
trastat i reconegut a partir del qual és pos-
sible elaborar un pla de millora i fer com-
paratives.

L’any 2008 l’Arxiu Històric de Lleó va ser el
primer arxiu de l’Estat espanyol que va
aconseguir el Segell de Qualitat Europea de
Reconeixement a l’Excel·lència de Gestió,

segons el model EFQM que atorga el Club
d’Excel·lència de Gestió a través de l’SGS,
entitat certificadora del procés. L’excel·lèn-
cia empresarial és un reconeixement públic
a la tasca i l'esforç de les persones profes-
sionals dels centres que l’aconsegueixen,
ben segur que tant l’Arxiu Nacional de
Catalunya com els arxius comarcals, una
vegada hagin assolit el grau de maduresa
adient del seu sistema de gestió de la qua-
litat i hagin comprovat que la millora con-
tínua es duu a terme en tots els seus pro-
cessos, aconseguiran aquest premi europeu
a la qualitat.
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1.– Abast del projecte

1.1.- Objectius

Una de les prioritats del Servei de Docu-
mentació, Biblioteques i Arxius Judicials ha
estat, des dels seus inicis el 2001, el desen-
volupament d’aplicacions informàtiques al
servei de la gestió documental. A partir del
2004, al desenvolupament d’aplicacions per
part dels mateixos arxivers i arxiveres s’a-
fegeix el punt de partida de la participació
del personal del Servei en els projectes d’in-
formatització corporatius (Temis 2 i E-jus-
tícia.cat) amb la finalitat d’integrar la ges-
tió documental a les pròpies eines de gestió
processal per garantir un tractament cor-
recte del cicle de vida de la documentació.
S’inicia així un procés de desenvolupament
caracteritzat per la necessitat d’integració
de les diferents aplicacions informàtiques
que es tradueix, a la pràctica, en tres fases
d’informatització que en alguns casos co-
incideixen en el temps, però que tenen en
comú l’evolució cap a l’e-administració. En
aquesta línia, la participació dels arxivers i
arxiveres judicials en el projecte E-justí-
cia.cat, que disposa d’algun dels seus mò-
duls operatius des del 2007, posa l’accent
en la necessitat d’incorporar manuals de
bones pràctiques –MoReq, per exemple– i
estàndards internacionals que permetin

una definició i gestió correctes de l’expe-
dient judicial des d’un context híbrid (digi-
tal i físic) que garanteixi la seva conserva-
ció i accessibilitat al llarg del cicle de vida i
més enllà de la seva vigència jurídica o ad-
ministrativa. Des de l’objectiu de la preser-
vació i conservació a llarg termini de la do-
cumentació, el Servei de Documentació,
Biblioteques i Arxius Judicials participa de
les iniciatives liderades per la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

1.2.- Escenari de la informatització

En l’actualitat, el sistema d’arxius judicials
de Catalunya està integrat per 26 arxius cen-
trals i 1 arxiu territorial. S’ha previst l’en-
trada en servei en els propers anys de 10 ar-
xius centrals més i 9 territorials. Des del
punt de vista de les persones usuàries ar-
xiveres, la plantilla d’arxivers i arxiveres es-
tà integrada per 42 tècnics i tècniques i 44
persones més de suport. Pel que fa als usua-
ris i usuàries del sistema de gestió docu-
mental, actualment són 7.500 funcionaris i
funcionàries, entre jutges, jutgesses, ma-
gistrades i magistrats, secretaris i secretà-
ries, cossos de gestió processal i adminis-
trativa i cos d’auxili judicial.
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2.– Disseny, implementació i evolució
d’eines de gestió corporatives

La informatització dels arxius judicials s’es-
tà fent en tres fases:

a) Primera fase (2001): creació del Servei de
Documentació
Com a requeriment imprescindible per al
suport a l’expansió de la xarxa d’arxius cen-
trals judicials a través de la unificació de
criteris i procediments de treball, es va des-
envolupar una aplicació informàtica en
Access –elaborada pels arxivers i arxiveres
judicials– que automatitza i integra bona
part dels processos d’arxiu central i terri-
torial a través de mòduls de gestió de sol·li-
cituds documentals, inventari, gestió de di-
pòsits, transferències entre arxius centrals,
estadístiques i gestió d’operacions d’exter-
nalització a empreses de custòdia. L’aplica-
ció es troba instal·lada a les 26 unitats d’ar-
xiu i en més de 20 dipòsits de documenta-
ció, gestionant en total un volum superior
als 10 milions d’expedients.

b) Segona fase (2004): implantació de les
disposicions del Reial decret 937/2003, de
modernització dels arxius judicials.
Entre les aportacions del Reial decret des-
taca l’obligatorietat en la implantació de sis-
temes informàtics que permetin automa-
titzar la gestió integral del cicle de vida de
la documentació a través de la integració
informàtica dels arxius de gestió (oficines
judicials), arxius centrals i territorials. Entre
les diferents possibilitats plantejades, es va
decidir incorporar la gestió arxivística dins
de la mateixa eina corporativa de gestió pro-
cessal (Temis 2), a partir del desenvolupa-
ment de tres mòduls: arxiu de gestió, arxiu
central i arxiu territorial.

• Mòdul d’arxiu de gestió: va entrar en
servei l’any 2006 a la quasi totalitat de
les oficines judicials de Catalunya.

• Mòdul d’arxiu central: es troba opera-
tiu en fase pilot a l’Arxiu Central dels
Jutjats de l’Hospitalet de Llobregat. De
forma prèvia a la seva instal·lació, s’ha
migrat la informació procedent de l’a-
plicació informàtica de gestió dels ar-
xius centrals (en Access) en el marc de
la Nova Ciutat Judicial, a partir d’un
protocol que s’aplicarà a la resta d’ar-
xius judicials de Catalunya a partir de
l’any 2009. El mòdul d’arxiu central per-

met gestionar el cicle de vida de la do-
cumentació des d’un únic sistema d’in-
formació. Aquest mòdul presenta in-
novacions funcionals importants; entre
d’altres, incorporació de tecnologia
RFID a la gestió d’expedients i la seva
integració amb altres solucions com
PDA i sistemes de motorització de di-
pòsits.

• Mòdul d’arxiu territorial: Es troba en
fase de desenvolupament. Cobreix les
funcionalitats relatives a l’activitat de
la Junta de l’Expurgació de la Docu-
mentació Judicial, així com les relacio-
nades amb la gestió multijurisdiccio-
nal de la documentació procedent
d’arxius centrals de diferents partits
judicials.

c) Tercera fase (2005): adaptació a la nova
oficina judicial: obre el camí a l’e-adminis-
tració.

3.– El nou context de l’e-administració:
definició de la gestió de l’expedient híbrid

El marc de referència és la implantació de
la Nova Oficina Judicial (2005). Aquesta fa-
se inaugura el camí cap a l’e-administració.
Implica un canvi de plataforma, de tecno-
logia (web) i de filosofia a través de la nova
aplicació de gestió processal: E-justícia.cat.
És la fase en la qual l’expedient judicial es-
devé tecnològicament electrònic, des de la
seva creació i tramitació fins al seu arxiu,
provisional o definitiu. La participació dels
arxivers i arxiveres ha de garantir que la do-
cumentació sigui accessible, que se’n pre-
servi la integritat i l’autenticitat i també que
es conservi a llarg termini. En aquest sen-
tit, el Servei de Documentació, Biblioteques
i Arxius Judicials participa en la definició de
la gestió de l’expedient judicial des d’una
perspectiva híbrida: parametrització del ges-
tor documental (documentació electrònica)
i innovació en la gestió de la documentació
física.

3.1.- Parametrització del gestor documental

En la definició de l’arxiu digital, la partici-
pació del Servei de Documentació, Biblio-
teques i Arxius Judicials es fa en un doble
context: interdisciplinari –integrat per equi-
ps de personal informàtic, tramitadors i tra-
mitadores i arxiveres i arxivers– i interde-
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partamental –mitjançant la participació en
el Grup d’Innovació Tecnològica de la
Subdirecció General d’Arxius, com també
mitjançant l’assessorament de personal tèc-
nic de la mateixa Subdirecció en projectes
concrets–; per exemple, durant l’elaboració
de la matriu de correspondències dins del
programa Compartim 2008.
L’actuació dels arxivers i arxiveres en el pro-
jecte s’inicia en una fase prèvia al registre
telemàtic i es desenvolupa a través de les
diferents fases del cicle de vida de l’expe-
dient. Entre les diferents aportacions des-
taquen:

a) Participació en la fase de presentació i
registre telemàtic, a través de l’elabo-
ració d’una classificació dels docu-

ments probatoris i d’obligat compli-
ment per part dels operadors jurídics i
del personal de registre.

b) Elaboració del model de metadades i
definició de requeriments funcionals,
partint de l’anàlisi documental, de les
aplicacions informàtiques existents i
prenent com a referència MoReq.

c) Definició de la implementació del qua-
dre de classificació, en el cas de les
jurisdiccions civil i penal, a través de
l’elaboració d’una matriu de corres-
pondències entre la classificació fun-
cional i arxivística, amb l’objectiu d’au-
tomatitzar al màxim la classificació
dels procediments judicials.
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Des del Servei de Documentació, Bibliote-
ques i Arxius Judicials s’ha posat èmfasi, en
el marc de l’estratègia global del Departa-
ment de Justícia, en la introducció intensi-
va de les TIC, en concret, en la definició de
l’expedient híbrid amb independència del
seu suport. L’objectiu és equiparar en qua-
litat, grau d’automatització, accés i segure-
tat la documentació física a l’electrònica i
reduir al màxim l’error humà.
Així, en el marc de la nova Ciutat Judicial de
l’Hospitalet de Llobregat s’ha iniciat un pro-
jecte pilot amb l’objectiu d’integrar diferents
tecnologies d’avantguarda amb les aplica-
cions informàtiques al servei de la gestió
documental (Temis i E-Justícia.cat): identi-

ficació per radiofreqüència (RFID),WIFI i mo-
torització de les instal·lacions de dipòsit.
Així, en el cas d’RFID, els expedients són
identificats amb xips des de les oficines ju-
dicials, possibilitant l’automatització i sim-
plificació del procediment de revisió de la
transferència per part de l’arxiu central,mit-
jançant un procés de verificació per lectu-
ra massiva d’aquests expedients a través
d’un quiosc sense necessitat d’obrir física-
ment les capses. A més de la transferència,
la tecnologia RFID s’aplica a la gestió de di-
pòsits, mitjançant la identificació per eti-
quetes RFID de les capses i instal·lacions
d’arxiu (en els nivells establerts per la sig-
natura topogràfica), així com a la gestió de
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tecnològica Temis / E-justícia.cat

Procés Subprocés Responsable RFID WIFI Manteniment Mòduls
informàtics

Fase
arxivística

Arxiu de Organització Informatització Auxili judicial – – Inventari Arxiu
gestió documentació (inventari i instal·lació de gestió

d’UI)

Preparació de la Auxili judicial – – Actualització Arxiu
transferència Impressora de gestió

Impressió Arxiver o Impressora Consulta Arxiu
d’etiquetes RFID arxivera central

Identificació dels Auxili judicial – – – –
expedients amb
etiqutes RFID

Arxiu Transferència Lectura, identificació Arxiver o Quiosc Visualització Arxiu
central i verificació arxivera contingut central

d’expedients capsa

Impressió i Arxiver o Impressora – Consulta Arxiu
incorporació arxivera central
etiquetes RFID
de la UI

Gestió Identificació Arxiver o PDA Sí Alta Arxiu
de dipòsits topogràfica amb arxivera d’informació central

tags RFID

Instal·lació i Arxiver o PDA Sí Actualització Arxiu
reubicació d’UI arxivera central

Instal·lació i Arxiver o PDA Sí Actualització Arxiu
reubicació arxivera central
d’expedients

Identificació Arxiver o PDA Sí Actualització Arxiu
d’espai disponible arxivera central
a les UI

Consulta Arxiver o PDA Sí Consulta Arxiu
informació arxivera central
expedient

Consulta Arxiver o PDA Sí Consulta Arxiu
informació unitat arxivera central
d’instal·lació

Cerca massiva Arxiver o Unitat de Sí – –
d’expedients incorrec- arxivera localització
tament instal·lats

Sol·licituds Identificació Arxiver o PDA Sí Actualització Arxiu de
documentals i preparació arxivera gestió

Arxiu
central

Consulta, Arxiver o PDA, Sí Alta Arxiu de
préstec i arxivera Quiosc d’informació gestió
devolució Actualització Arxiu

central

Processos arxivístics gestionats amb tecnologia RFID
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les sol·licituds documentals. La utilització
de PDA dotades de lectors RFID i connec-
tades mitjançant WIFI amb les aplicacions
informàtiques permetrà a les arxiveres i ar-
xivers actualitzar la informació i fer opera-
cions amb la documentació en temps real i
des de qualsevol lloc i agilitar el servei d’ar-
xiu a les oficines judicials. Un exemple d’ai-
xò és la gestió del préstec: l’arxiver o arxi-
vera, des del seu PDA, introduirà la data de
preparació d’un expedient en el mateix mo-
ment i des del mateix lloc en què físicament
l’hagi recuperat, mentre el personal de l’o-
ficina judicial serà informat, en temps real,
de la disponibilitat d’aquest mateix expe-
dient a través de l’aplicació informàtica.
Altres operacions gestionades mitjançant
RFID són les que es detallen en el quadre de
la pàgina 14.
En relació amb la motorització de dipòsits,
els arxius centrals de la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat es
troben equipats amb armaris compactes au-
tomatitzats. S’ha estudiat la possibilitat de
connectar la seva gestió amb les aplicacions
informàtiques de gestió documental i les
PDA dotades amb RFID. Entre els resultats
previstos, destaca l’optimització de la cer-
ca de documentació a partir de la genera-
ció automàtica de rutes a través dels dipò-
sits i gestionar, alhora i en temps real,
l’obertura automàtica de compactes. L’apli-
cació informàtica guiaria en tot moment les
accions de l’arxiver o arxivera i s’hi avan-
çaria, amb l’objectiu de reduir al màxim el
temps de resposta a les sol·licituds docu-
mentals de les oficines judicials en un en-
torn tecnològicament avançat i de qualitat.

3.3.- Gestió del canvi: la formació i la difusió

Paral·lelament a l’entrada en servei de les
noves aplicacions informàtiques corporati-
ves de gestió documental, el Servei de
Documentació des de l’any 2005 ha portat
a terme un intensiu programa de formació
i d’informació adreçat a tot el personal de
les oficines judicials, en especial als mem-
bres del cos d’auxili judicial. El programa de
formació abasta diferents modalitats:

a) Formació especialitzada: formació pre-
sencial impartida pels arxivers i arxiveres
judicials amb la col·laboració del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Des de l’any 2005, un total de 2.214 funcio-
naris i funcionàries de més de 550 òrgans
judicials han participat en 94 cursos (1.134
persones del cos d’auxili judicial i 1.080 dels
cossos de gestió i tramitació processal i ad-
ministrativa).

b) Sessions informatives adreçades als se-
cretaris i secretàries judicials.

c) Autoaprenentatge a través de la intranet
de l’Administració de Justícia. La secció de
formació dels arxius judicials, incorpora, a
més dels documents estàtics –manuals, gu-
ies, protocols– un seguit de simulacions di-
nàmiques organitzades per processos arxi-
vístics que permeten aprendre de forma
intuïtiva el funcionament i la utilització de
les aplicacions informàtiques de gestió do-
cumental. Aquesta estratègia ha estat ben
rebuda per part del personal de l’oficina ju-
dicial i ha reduït l’impacte que la contínua
mobilitat del personal provoca en matèria
de formació i especialització.
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Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental

Ja és disponible a Internet el cercador de fons i
documents dels arxius comarcals de Catalunya
Des del proppassat dia 20 de febrer de 2009 ja es
pot consultar el Cercador de fons i documents de la
Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya que per-
met accedir a les descripcions dels fons docu-
mentals que es custodien als arxius comarcals i
dels documents que els formen, sempre que es
tracti de fons descrits i consultables.
És previst que al llarg del 2009 s’incorporin nous
fons i documents en la mesura que es resolgu-
in qüestions d’accés pendents i descripcions in-
acabades. Alhora, també s’associaran de forma
progressiva les imatges d’una part dels docu-
ments que es descriuen.

El projecte de decret dels requisits dels arxius del
Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment
d’integració i del Registre d’arxius de Catalunya
se sotmet a informació pública
El proppassat 6 de març de 2009 fou publicat al
DOGC l’edicte, de 13 de febrer de 2009, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte de de-
cret dels requisits dels arxius del Sistema
d’Arxius de Catalunya, del procediment d’inte-
gració i del Registre d’arxius de Catalunya que
estableix els requisits mínims perquè els arxius
puguin integrar-se al Sistema d’Arxius de Cata-
lunya, el procediment d’integració i les bases del
Registre d’Arxius de Catalunya.

Adquisicions
Mitjançant l’exercici del dret de tempteig en una
subhasta pública feta a Barcelona el 26 de març
proppassat, la Subdirecció General d’Arxius i
Gestió Documental ha comprat 3 documents en
pergamí provinents de fons patrimonials
(Barcelona, 1292, 1295 i 1299); un Processus soni
emissi ad Curiam Regiam Gerunde per Bartholo-
meum d’Avellaneda contra Bernardum Alamany
d’Orriolis, rationi occupationis dicti castri (1392-
1424); una lletra original de CarlesV al lloctinent
o virrei de Catalunya referent a l’anul·lació d’u-
na armada contra els turcs (Madrid, 16 de març
de 1540); un llibre parroquial sagramental de
baptismes, confirmacions, confessats i combre-
gats, esposalles, òbits i excomunicacions d’Oveix,
Rodés i Sant Romà de Tavèrnoles (Surp, Pallars
Sobirà) (1789-1861); i el llibre de M. Battheney

L’archiviste françois, ou méthode sure pour appren-
dre à arranger les Archives, et déchiffrer les ancien-
nes écritures (París: Chez Le Clerc, 1775, 2a edició
revisada i corregida).

Conferència sobre l’accés a la informació
als Estats Units
El proppassat 24 de febrer a les 19 hores es va fer
una conferència a la Sala de Premsa del Palau
Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), orga-
nitzada per la Subdirecció General d’Arxius i
Gestió Documental, el Consolat General dels
Estats Units a Barcelona i Arxivers sense
Fronteres.
Al voltant de 60 persones de diferents àmbits:
arxiu, protecció de dades, periodisme, etc. es van
aplegar per escoltar la senyora Emilene Martínez,
del National Security Archive de la Universitat
GeorgeWashington, encarregada de presentar la
conferència El acceso a la información en Estados
Unidos. Entre les personalitats, hi van assistir el
cònsol americà a Barcelona, la presidenta d’Ar-
xivers sense Fronteres i el subdirector general
d’Arxius i Gestió Documental.
La senyora Emilene Martínez va explicar al llarg
d’una hora el cas americà, en una exposició pràc-
tica, plena de casos reals, com és aquest accés a
la informació.
Un dels comentaris que més va sorprendre al
públic va ser que als Estats Units les peticions
d’informació es fan per mitjà del correu ordina-
ri, mai a través del correu electrònic (no hi estan
preparats) i que sempre contesten, si bé poden
passar molts anys (va explicar el cas d’una res-
posta que va trigar 15 anys).
El criteri d’allò que és públic o reservat no és ga-
ire clar, no hi ha un criteri clar, unívoc. Moltes
vegades acaba depenent de la persona que faci-
lita la informació, és a dir, és totalment subjec-
tiu. Hom pot arribar a tenir la informació com-
pleta demanant diferents vegades la mateixa
documentació.

El Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació signa un conveni de col·laboració
amb el Síndic de Greuges
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments estableix com un dels seus principis la
gestió i la preservació de la documentació de
Catalunya. Basant-se en aquest principi, la llei
obliga les administracions i institucions pú-
bliques de Catalunya a disposar de sistemes de
gestió de la documentació administrativa que
abastin la producció, la tramitació, el control, l’a-
valuació i la conservació dels documents i l’ac-
cés a aquests, i que en garanteixin el tractament
correcte mentre siguin utilitzats administrati-
vament en les fases activa i semiactiva.
Per a la seguretat jurídica, i per a una actuació
eficaç i transparent, amb obertura a la partici-
pació ciutadana de les administracions públi-



ques és essencial una gestió correcta dels docu-
ments, que es pot considerar un instrument de
servei als drets dels ciutadans.Aquí enllaça amb
la funció que la normativa atorga al Síndic de
Greuges, entre d’altres l’Estatut d’Autonomia, i
amb l’actuació de supervisor i col·laborador de
les administracions per tal de millorar-ne el fun-
cionament.
Una de les funcions del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació és la de coordinar el
Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC). D’aquesta
es deriva l’obligació d’impulsar i vetllar per l’a-
plicació d’un únic sistema de gestió de docu-
ments en cadascuna de les administracions i ins-
titucions de Catalunya. I és a l’Arxiu del Síndic
de Greuges (membre nat del SAC) a qui corres-
pon l’organització, l’avaluació i la conservació
dels documents produïts o rebuts en l’exercici
de les seves funcions.
L’any 2005 la Subdirecció General d’Arxius i
Gestió Documental va iniciar un seguit de re-
unions tècniques amb la Sindicatura de Greuges.
Un primer informe de situació de la gestió do-
cumental i arxiu de la Sindicatura de Greuges va
posar de relleu que calia organitzar la docu-
mentació administrativa de l’organisme (en lí-
nia amb l’objectiu de l’organisme).
D’ençà d’aleshores, el Síndic ha fet tot un segu-
it d’actuacions, entre d’altres: instruccions, des-
cripció de procediments, etc. El fruit ha estat la
signatura del conveni per a la col·laboració en el
projecte de gestió documental i arxiu del Síndic
de Greuges el dia 16 de desembre de 2008.
Amb la signatura d’aquest conveni, el Síndic ma-
nifesta la seva voluntat d’acollir-se al sistema
de gestió de documents d’acord amb les direc-
trius i normes tècniques que proposi el Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació per
als arxius del sistema de la Generalitat de
Catalunya.
També es compromet a dotar-se de recursos hu-
mans suficients, infraestructura tecnològica i
material necessàries i de normativa interna de
gestió de documents. Compromís supeditat a la
disponibilitat pressupostària. Així mateix s’es-
tableix que es constituirà una comissió tècnica
de seguiment formada per un representant del
Servei de Coordinació de Gestió Documental de
la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Docu-
mental i un representant del Síndic de Greuges.
Les seves funcions seran: acordar el programa
d’actuació i vetllar pel seu desenvolupament
correcte, formular les propostes de millora cor-
responents i retre comptes a ambdues institu-
cions dels resultats i possibles incidències del
projecte.
Una peça clau per a la signatura ha estat l’Acord
de Govern que estableix els principis rectors i el
calendari del projecte corporatiu del sistema de
gestió electrònica de la documentació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(SIGEDA).

Arxiu Nacional de Catalunya

L’ANC ingressa documentació personal
important procedent del Centre d’Història
Contemporània de Catalunya
El 18 de novembre de 2008 el Centre d’Història
Contemporània de Catalunya va ingressar a
l’Arxiu Nacional de Catalunya diferents fons do-
cumentals aplegats de mans de diferents parti-
culars des del moment de la seva creació, resul-
tat de la gestió dels seus primers directors, Josep
Benet i Albert Manent. No és la primera vegada
que una col·laboració entre les dues institucions
ha donat peu a l’ingrés de documentació de va-
lor notable a l’ANC. En aquesta oportunitat es
tracta de catorze ingressos de documentació de
fons i col·leccions preexistents i de set corres-
ponents a altres de nova creació. Entre els pri-
mers, trobem documentació relativa a persona-
litats polítiques del màxim nivell a l’època
republicana, com ara els presidents Macià (cor-
respondència amb Leopold Font) i Companys
(necrològica de diversa procedència), Francesc
Farreras i Duran (correspondència rebuda en re-
bre la Creu de Sant Jordi, el 1982 i documentació
gràfica), Jesús Maria Bellido Golferichs (princi-
palment, sobre la reconstrucció d’Acció Catalana
Republicana a l’exili i la presidència de l’Agru-
pació de Metges Catalans pro Renovació de la
Medicina) i Josep Andreu i Abelló (correspon-
dència rebuda del president Companys i
d’Antoni M. Sbert). Entre els ingressos incorpo-
rats a fons preexistents a l’ANC, trobem també
documentació relativa a artistes, escriptors i pe-
riodistes, com ara els fons Miquel Guinart i
Castellà (original de Josep Carner per a la seva
publicació a “Vida Nova”), Josep Carner Ribalta
(original inèdit de “Florida de Llorers. Narra-
cions”), Josep Benet (textos originals rebuts d’en
Gaziel per a la seva publicació a les Edicions
Catalanes de París) i Família Serrahima (docu-
mentació sobre l’execució del testament del pin-
tor Ramon Casas Carbó).
Una part dels nous ingressos ha estat incorpo-
rada a col·leccions ja obertes, com ara la Col·lec-
ció documental sobre la Segona República i la
Guerra Civil espanyola (4 publicacions i fulls vo-
landers, certificat de treball de l’arquitecte Josep
Domènech i Mansana i documentació sobre l’ac-
tivitat militar a l’exèrcit republicà del caporal de
transports Joan Julià i Mournet i del capità de sa-
nitat Jordi Vallès i Ventura), la Col·lecció docu-
mental sobre la Repressió Franquista de l’ANC
(documentació del Consell de Resistència de la
Presó Provincial de Lleida aplegada per Josep Pla
i Vilaseca i inhabilitació per a l’exercici del pe-
riodisme de Josep Maria Junoy i Muns), la Col·lec-
ció documental sobre l’Exili català al segle XX de
l’ANC (documentació sobre Esquerra Republicana
de Catalunya i els professionals catalans exiliats
de Joan Sauret), la Col·lecció d’impresos de
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l’Arxiu Nacional de Catalunya (2 fulls volanders)
i la Col·lecció de publicacions Emigració Catalana
Republicana a l’Exili i a la Resistència (3 publi-
cacions).
Finalment, pel que fa a la documentació ingres-
sada que ha donat peu a la creació de nous fons
destaca la relativa a protagonistes de la Guerra
Civil espanyola, l’exili o el primer franquisme:
Cebrià Jordà i Vidal (principalment, sobre la de-
portació i camps de concentració, entre els quals
Mauthausen, i l’activitat professional al Dispen-
sari Cervantes de la Creu Roja Espanyola Repu-
blicana a París), Manuel Maria Aragó Cabañas
(documentació personal i familiar i sobre l’acti-
vitat militar com a sanitari a l’exèrcit franquis-
ta), Josep Buiria i Rogel (documentació textual i
gràfica personal i política, en especial com a
col·laborador de Josep Pallach) i Josep Sesé i Sesé
(documentació personal i professional, en espe-
cial del període 1936-1945). Completen aquest
grup de documentació incorporada des del
Centre d’Història Contemporània de Catalunya
tres col·leccions: la Col·lecció documental sobre
la lluita antifranquista de Maria Montserrat Martí
i Bas (fulls volanders, publicacions informals i
periòdiques relatives als partits, els moviments
i les iniciatives de lluita contra el franquisme),
la Col·lecció JoaquimVentalló (aplec de poemes
i relats curts publicats al diari El Dia deTerrassa
entre el 1920 i el 1921,materials gràfics diversos,
articles publicats en premsa i fulls volanders i
publicacions clandestines de partits i sindicats)
i la Col·lecció documental sobre la Federació de
Cristians de Catalunya de JosepVidal i Ribas (do-
cumentació aplegada fruit de la participació del
productor en els primers anys de vida de l’enti-
tat, 1974-1981). En el seu conjunt, aquest traspàs
enriqueix l’ANC amb nous fons i col·leccions re-
latius a la vida cultural i la realitat política del
període 1920-1981.

Archiu Generau d’Aran

Dipòsit del fons patrimonial de Çò de Cap de
Juntau de Sant Joan de Toran, Canejan
El senyor Jesús Gómez Hernández ha ingressat,
per contracte de dipòsit, el fons de la família
Bacaria de Sant Joan de Toran, Canejan. El fons
està format per 49 unitats documentals i 3 posi-
tius fotogràfics en b/n, de l’any 1832 fins al 1937,
i es compon d’escriptures de la propietat, com-
pravendes, certificats, rebuts, contribucions, etc.

Exposició dels privilegis atorgats a la Val d’Aran
des del segle XIV fins al XVI
L’Archiu Generau d’Aran col·labora amb el
Conselh Generau d’Aran en l’exposició “Aran
Clavis Regni. La Defensa d’un País”. S’hi mostra-
ran, successivament, una selecció dels privilegis
atorgats a la Val d’Aran des del segle XIV fins al
XVI. La mostra s’allargarà fins al juny del 2009.

Període d’exposició 2009:
Del 20 de febrer al 27 de març. Jura del governa-
dor reial i militar Carlos de Mendoza. 1604
Del 27 de març al 8 de maig. Privilegi concedit
pel rei Felip II de Castella. 1585
Del 8 de maig al 14 de juny. Privilegi de la
Querimònia concedit pel rei Jaume II. 1313.
“Aran Clavis Regni. La Defensa d’un País”. Església
de Sant Joan d’Arties, del 29 de juliol de 2008 al
14 de juny de 2009. De dimarts a diumenge de
17.00 a 21.00 hores.

Elaboració del Catàleg Col·lectiu del
Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya.
El Patrimoni bibliogràfic dels
fons patrimonials aranesos
A l’Archiu Generau d’Aran hi ha dipositats 33
fons patrimonials procedents de diverses po-
blacions araneses. Entre aquests hi ha 6 fons for-
mats pel patrimoni documental produït per les
famílies i pel patrimoni bibliogràfic arreplegat
pels seus membres al llarg dels segles. Aquests
fons són: Çò de Mossempèir de Les e çò des de Cojo
de Bagergue (1505-1898); Çò de Joanchiquet de
Vilamòs e çò de Capdet de Bossòst (1509-1986); Çò
de Pèirponin d’Arròs (1582-1953); Çò d’Augèr de
Betren e çò de Bonòme de Garòs (1600-1979); Çò de
Borièr d’Arró (1682-1981) i Çò de Menga d’Arties
(1695-1924).
L’any 2008, la direcció de l’arxiu va presentar un
informe tècnic per demanar una subvenció per
col·laborar en l’elaboració del Catàleg del
Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. En aquest
projecte es proposava introduir 500 registres dels
6 fons patrimonials esmentats. Un cop atorgada
la subvenció, un catalogador ha estat treballant
en l’elaboració del catàleg esmentat. Els regis-
tres es poden consultar a través de la pàgina web
del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya www.cbuc.es/ccub/. El codi de l’Archiu
Generau d’Aran és el G929.

Restauració
A l’Archiu Generau d’Aran se li va atorgar, dins
el Programa Esteve Gilabert Bruniquer 2008 de
preservació del patrimoni documental de
Catalunya, la restauració de documents de tres
dels fons que hi estan dipositats. Els documents
restaurats són: 23 pergamins dels segles XIV al
XVI del fons del Conselh Generau dera Val
d’Aran; El Llibre de capítols d’Es Bòrdes dels se-
gles XVIII al XIX del fons de l’ajuntament d’a-
questa població i 14 pergamins dels segles XVI
al XVII del fons patrimonial de Çò de Mossempèir
de Les e çò de Cojo de Bagergue.
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Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Important ingrés del fons del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de
Figueres (1855-1964)
L’Arxiu Històric de Girona ha transferit recent-
ment el fons del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 1 de Figueres a l’ACAE, el qual
havia estat ingressat, l’any 1989, per l’Adminis-
tració de Justícia. És remarcable pel seu gran in-
terès, la sèrie d’expedients de responsabilitats
polítiques (1939-1944) formada per poc més de
set-cents expedients personals de gent de la co-
marca considerats en virtut de la Ley de Respon-
sabilidades Políticas decretada el 1940 per legiti-
mar l’espoliació i persecució del bàndol vençut.
Aquests expedients arribaren al Jutjat per l’in-
dult decretat l’any 1966. Cal recordar com l’any
1940 aquest Jutjat va intervenir amb motiu de la
mort a Portbou del filòsof alemany Walter
Benjamin, per la qual cosa molts investigadors
–a partir de les dades donades per Lisa Fittko, en
el llibreMi travesía de los Pirineos (Barcelona, 1988)–
han cercat dins aquests expedients referències
a aquests fets així com els documents personals
i un manuscrit d’un treball inacabat recollits pel
jutge del moment. Malauradament no hi ha cap
testimoni ni dada sobre la seva destinació.
El gruix de la documentació està centrada a par-
tir de l’acabament de la passada Guerra Civil.
Aquest fons judicial està format per 339 capses
que ocupen 56metres lineals i té com a dates ex-
tremes del 1855 fins al 1964. El sistema d’orga-
nització inclou una diferenciació entre matèria
civil, matèria penal i l’administració general del
Jutjat. Bona part d’aquests documents es troben
a disposició de les usuàries i els usuaris de
l’Arxiu.

Ingrés de documentació del Centre Penitenciari
de Figueres
Amb motiu de l’exposició feta l’any passat en
commemoració del centenari de la construcció
de l’actual presó del carrer Sant Pau de Figueres,
es trobaren diversos plecs de documents ante-
riors a la Guerra Civil, els quals han estat inte-
grats dins de la transferència feta anteriorment
al 1996 del fons del Centre Penitenciari. Es trac-
tava de cinc capses arxivadores convencionals
que presenten la particularitat de ser els docu-
ments més antics que es conserven d’aquesta
institució figuerenca, ja que la documentació an-
terior a l’abril del 1939 es donava per perduda,
pèrdua lamentable perquè inclou les fitxes des-
criptives de tots els interns que hi passaren.
Contenen, a grans trets, els expedients de per-
sonal dels nombrosos treballadors que hi pres-
taren els seus serveis, oficis de correspondència,
apunts de comptabilitat… la majoria dels quals
foren escrits reaprofitant documents de la ma-
teixa presó.

Ingrés de diversos documents dels segles
XVI-XIX de les famílies Corretger i Capdaigua
El Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació ha ingressat, en dipòsit, els documents
següents: un llibre que conté una cinquantena
de documents de la família Corretger (1572/1762)
i una cinquantena de documents de la família
Capdaigua, referents als municipis de Pontós,
Vilademires i Cabanelles (1634-1880). També hi
ha tretze documents impresos de l’antic
Ajuntament de Vilademires (Cabanelles) (1721/
1801).
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Restauració del Libro de apeo de Sant Llorenç
de la Muga del 1861
L’ACAE compta amb una important peça més del
patrimoni documental que custodia, des de l’in-
grés d’aquest fons municipal el 1992, ja correc-
tament restaurada. Es tracta d’un magnífic llibre
enquadernat amb mitja pell, cobertes de cartró
i paper jaspiat de 38 fulls d’unes dimensions
grosses, 57 x 38 cm, escrit en tinta negra i ver-
mella. Datat el 1861 a Sant Llorenç de la Muga,
recull amb tot detall les declaracions de contri-
bució territorial rústica de totes les peces de ter-
ra del poble, amb les descripcions dels noms de
les finques i dels seus propietaris, les afronta-
cions i les mides en vessanes de cada una.

Lliurament de 29 consells de guerra de Llançà re-
produïts
L’Associació de Represaliats del Franquisme de
les comarques gironines ha fet lliurament de
vint-i-nou reproduccions d’expedients més de
consells de guerra de veïns de Llançà, els quals
sumats als anteriors donen la xifra de 264 con-
sells de guerra amb què compta l’ACAE. Una de
les tasques en què treballa l’Associació, repre-
sentada per Ester Llorenç, és la de posar a l’abast
dels familiars i del públic en general aquests ju-
dicis sumaríssims als quals van ser sotmesos
moltes persones. L’objectiu és la difusió pública
de la memòria històrica dels que van patir la re-
pressió després de la Guerra del 1936-1939.
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Ingrés d’imatges del municipi de Llers
El municipi de Llers és conegut per haver patit
la voladura de la munició que estatjava a l’es-
glésia de Sant Julià el dia 8 de febrer del 1939 per
part de les tropes republicanes durant la retira-
da, fet que comportà que el barri de Sant
Sebastià quedés pràcticament arrasat. Anys des-
prés, Regiones Devastadas es va fer càrrec de re-
construir bona part de les cases del poble.
Imatges d’aquest desastre, així com les típiques
de grups escolars, litúrgia religiosa, excursions,
panoràmiques, famílies, diferents carrers… des
del 1905 fins al 1980 formen aquest típic aplec
d’imatges d’un poble rural que sumen 215 foto-
grafies, la majoria de les quals varen ser fetes en
blanc i negre.

Arxiu Comarcal de l’Anoia

Donació d’imatges inèdites del diari Regió 7
La direcció del diari Regió 7 ha fet donació de les
imatges inèdites dels bombardeigs a la comar-
ca de l’Anoia per avions de l’aviació italiana que
col·laborava amb les forces armades del bàndol
franquista de la Guerra Civil, l’any 1939. Les imat-
ges han estat reproduïdes de l’arxiu de les for-
ces aèries de la República Italiana, i mostren les
bombes caient a frec de la Carretera Nacional II
i a la zona de l’aeròdrom, prop de la Pobla de
Claramunt i també a Capellades. El fons consta
de 43 imatges, així com de documents que cer-
tifiquen les accions de l’aviació italiana

Arxiu Comarcal del Bages

Edició d’un fullet didàctic de la Guerra del
Francès
Aquests dies ha aparegut un fullet impulsat per
l’Ajuntament de Manresa i l’Arxiu Comarcal on
es contextualitza l’època de la Guerra del Francès
a la ciutat de Manresa i, en una segona part, es
presenta una breu guia de la documentació que
es pot trobar a l’Arxiu Comarcal del Bages.
L’arxiver, historiador i cronista de la ciutat,
Joaquim Sarret i Arbós, va inventariar una part
molt significativa de la documentació procedent
del fons municipal i corregimental de Manresa,
formant una secció temàtica, que ha estat con-
sultada tant pels historiadors bagencs com es-
trangers, com és ara Pierre Vilar. Es tracta d’una
cinquantena de lligalls que contenen cartes, no-
tes, circulars, registres de lleves, notícies de de-
sercions, etc. Aquest fullet combina informació
històrica amb d’altra de més arxivística i és il·lus-
trat amb pintures, documents i impresos de l’è-
poca. Ha estat una altra aportació al bicentena-
ri de la guerra.

Bages una història per conèixer
Aquest és el títol d’un nou dossier adreçat a se-
cundària (ciències socials, geografia i història)
que, amb el títol Bages una història per conèixer.
Industrialització i conflictes del segle XX, han edi-
tat el Consell Comarcal, Zenobita Edicions i la
Subdirecció General d’Arxius - Arxiu Comarcal
del Bages. És el quadern número tres d’un pro-
jecte més ampli; ha estat redactat per Raquel
Martín, LluísVirós i Jordi Torner. Els autors es ba-
sen en un grup de fonts textuals i iconogràfiques
de l’Arxiu Comarcal del Bages que, per la seva
temàtica, poden servir de material complemen-
tari per a l’àrea de ciències socials, geografia i
història de 4t curs d’ESO. El dossier té una ex-
tensió de trenta pàgines, més onze del solucio-
nari.
Els autors tenen una llarga experiència en l’àm-
bit de la didàctica i arxius; han participat en les
primeres i en les segones jornades d’Ensenya-
ment i Arxius que, des de l’any 2002, ha orga-
nitzat l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. En les se-
gones jornades van presentar els eixos bàsics i
teòrics que són el fonament d’aquest dossier i
van intercanviar informació amb altres arxius
de l’Estat.
El quadern té tres grans apartats: La crisi de l’Antic
Règim (1800-1833); La implantació del Liberalisme
(1833-1874); La restauració (1875-1923). Obrerisme
i catalanisme. En cadascun dels apartats s’inten-
ta respondre a una triple pregunta: on vivien?,
com vivien?, com era la societat? Aquestes qües-
tions tenen un reflex en els apartats: El territori,
L’economia i La societat i la política que precedei-
xen una introducció general de l’època centra-
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da en la Catalunya central i el Bages, més con-
cretament. Els exercicis es basen en fonts de
l’Arxiu –adaptades, en alguns casos–, els diaris
de l’època i bibliografia. També hi trobareu plà-
nols, gràfics, fotografies, gravats. S’utilitzen da-
des del padró municipal, actes municipals, im-
presos de l’època com la que fa referència a les
víctimes dels Tres Roures.
En definitiva una eina important que com-
bina la història, el territori, la didàctica i l’es-
tudi i coneixement de les fonts primàries.

Catàleg de la premsa de Manresa (1808-1939)
És el títol del número 11 de la col·lecció d’Inven-
taris i Catàlegs de l’Arxiu. Es tracta d’una nova
aportació de caràcter pràctic com és norma en
els llibres en sèrie. La publicació, de noranta-
una pàgines, està centrada en la premsa de la
ciutat i engloba totes les publicacions periòdi-
ques manresanes que custodia l’Arxiu, amb una
cronologia que abraça des de l’any 1808 fins a
començaments de l’any 1939.Aquesta data mar-
carà un trencament en molts aspectes de la vi-
da cultural i social i, també, en el món de la
premsa.
El Catàleg forma part d’un projecte més ampli
que abraça el conjunt de l’hemeroteca. Aquesta,
és molt rica tant per la quantitat de publicacions
com pel seu contingut; en el període del llibre hi
ha 232 capçaleres diferents. Les seves matèries
són molt diverses: humor, informació, cultura,
medicina, política, religió, esports, etc. Algunes
de les publicacions són entranyables: Ara, Ce-na-
cle, L’Esport Comarcal, L’Om, etc. En definitiva una
publicació que ens ajudarà a apropar-nos a
aquest món divers i complex de la premsa.

Restauració de dos manuals notarials més
L’Arxiu Comarcal del Bages, l’any 2004, va fer una
aposta estratègica: l’establiment d’un servei de
restauració propi. En aquells moments es van
emprendre un seguit d’iniciatives com la signa-
tura d’un conveni amb l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya, entre d’altres. Des d’aleshores, l’Arxiu
ha anat restaurant, d’una manera continuada,
documentació pròpia i de diferents institucions
de la comarca. És una tasca que ha d’anar acom-
panyada d’una important inversió de recursos
econòmics, fet que requereix un esforç continu
per a la seva captació. Avui, l’existència del Pla
Bruniquer la facilita. L’Ajuntament de Manresa,
conscient d’aquesta aposta que lliga passat i fu-
tur, ha assumit la restauració de dos manuals
notarials que, enguany, han estat restaurats per
la restauradora Mònica Megino.
El primer manual és Liber XIIII 1304. 1304, juny,
21- 1304, desembre, 3, de tres mans de paper, amb
un estat de conservació dolent. El segon manu-
al és Liber XL […] 1319. 1319, febrer, 25-1319, maig,
18, de dues mans de paper senceres i una par-

cial, amb un estat de conservació molt dolent
(en el Catàleg dels Protocols Notarials de Man-
resa. Vol. I, una nota ens diu “relligadures tren-
cades. Falta 1 quadern”). Estava apartat de la con-
sulta. El procediment de restauració és complex
i inclou diferents etapes: desmuntatge, rentada,
processos aquosos, eliminació de l’acidesa, con-
solidació, etc.
Fa quatre anys es va prendre una determinació
i ara els resultats comencen a ser molt prome-
tedors.

Cent anys de pintura i dibuix manresà a l’Arxiu
El títol d’aquest encapçalament ens pot portar a
confusió: mirem de definir-lo. No es tracta de cap
exposició, tampoc de quadres, ni de dibuixos o
gravats. Es tracta de temps…, d’una estona amb
el món de l’art, amb els pintors treballant, creant
en els seus tallers; amb dades biogràfiques. Un
recorregut, de més de cent anys, per la història
de la pintura manresana. Josep Algué, Josep
Mestres Cabanes, Àngel Millan, Joan Vilanova i
Roset, Abancó,Vila Closes o entitats tan emble-
màtiques com el Cercle Artístic o el Gremi de
Sant Lluc.
No hem d’explicar la història d’aquest conjunt
de pel·lícules, ni fer-ne una ressenya, però sí as-
senyalar que aquesta aportació de Pere Puig iVila
és un document, un testimoni de primera mag-
nitud.

El fons patrimonial Montcunill
L’Arxiu Comarcal del Bages ha ingressat l’arxiu
patrimonial Montcunill, de Fals, dins el munici-
pi de Fonollosa. El seu embalum aproximat és
d’un metre i mig. La documentació està com-
presa entre els segles XV i XX, tanmateix la ma-
jor part de la documentació és a partir del segle
XVII. La documentació és la característica d’a-
questa tipologia de fons documentals: llibres de
comptes, reculls de documentació notarial (car-
tes de pagament, capítols matrimonials, testa-
ments, censals, àpoques…), documentació de ca-
ire judicial. La documentació ens aporta moltes
dades de l’economia agrícola d’aquesta zona de
la comarca i ens ajuda a l’establiment dels lli-
gams i solidaritats. Hi ha sis pergamins del se-
gle XV al XVI. També, hi ha documentació rela-
tiva a una confraria o a la constitució de la
Societat de Quintos de Fals o de Santa Maria del
Pi de Barcelona. A més a més de la casa Mont-
cunill, per vinculacions familiars, hi trobem do-
cumentació de la casa Oms i de la casa Alsina,
aquesta de Súria.
El mas Montcunill va ser venut l’any 1973 i el
fons documental va ser traslladat a Barcelona.
Ara, trenta-cinc anys més tard, gràcies a la ge-
nerositat de la família la documentació ha re-
tornat al Bages. Actualment estem fent gestions
per ampliar aquesta donació.
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Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Taller sobre les cartes d’Elena Francis
Ambmotiu de les activitats del 8 de març, dia de
la dona treballadora, l’Arxiu Comarcal i el
Programa de la Dona de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat van organitzar el taller “Les
cartes del Consultorio de Elena Francis: paraules
de dones dels anys 50”. El taller es va fer els dies
18 i 25 de març a la seu de l’Arxiu. Núria Jané,
Marina Carreras, estudiants de l’ESAGED, Anna
de la Fragua i M. Luz Retuerta van conduir les
sessions.
A partir de la reproducció de cartes selecciona-
des, en les quals es van protegir les dades de ca-
ràcter personal, es tractaren aspectes diversos
de la vida quotidiana de les dones durant els
anys cinquanta. Es van recollir temes, com el
problema de l’habitatge –els rellogats, la cons-
trucció d’habitatges per a la celebració del
Congrés Eucarístic o les dispeses–; les tasques
domèstiques, amb l’arribada dels primers elec-
trodomèstics; el treball remunerat dins i fora de
casa; les noves professions emergents; els sen-
timents, la sexualitat i la moralitat de l’època,
entre d’altres temes.
FOTO 3

Donació d’un dietari de la transició política
Ha ingressat un dietari de l’escriptor santfeli-

uenc Agustí Vilar. El conjunt l’integren onze lli-
bres dels anys 1979 a 1987, que recullen fets de
la vida política, cultural i quotidiana de Sant Feliu
de Llobregat durant l’època de la transició polí-
tica. En aquest dietari, l’autor barreja vivències,
pensaments i sentiments personals en clau hu-
morística i subjectiva. Com a teló de fons, la crò-
nica local d’una ciutat en profunda transforma-
ció.

Arxiu Comarcal del Baix Penedès

Signatura del contracte de cessió en dipòsit del
fons de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
El dia 25 de novembre, a la seu de l’Arxiu
Comarcal, s’ha fet l’acte de signatura entre Jordi
Sánchez, president del Consell Comarcal del Baix
Penedès, en nom i representació de la Generalitat
de Catalunya, i Josep Maria Puigibet, alcalde de
la Bisbal del Penedès, del contracte de cessió en
dipòsit del fons documental municipal, mitjan-
çant el qual es formalitza la voluntat de l’Ajun-
tament de dipositar la seva documentació fins
a l’any 1990 a l’Arxiu Comarcal, per tal de con-
servar-la i fer-la accessible als ciutadans i in-
vestigadors.
Com a característiques generals del fons podem
dir que ocupa 49 metres lineals i el seu abast cro-
nològic abraça del 1811 al 1990. Cal destacar que
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tic que conserva l’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès. Jaume Ramon Vidales fou notari de la
vila del Vendrell (1888-1900) i abans ho havia es-
tat de Sarral i Montblanc. Compaginà la seva pro-
fessió de notari amb una gran activitat en el món
de la cultura, en la seva vessant literària i histò-
rica. Formà part de la Renaixença i fou un gran
entusiasta dels Jocs Florals. Gran defensor de la
llengua, fundà, amb el seu germà Ramon, una
impremta i el 1892 el setmanari El Vendrellense.

Darrer acte commemoratiu del 75è aniversari
de la Societat Nova de Banyeres del Penedès
El divendres 28 de novembre es va fer, al local de
la Societat Nova de Banyeres del Penedès, la con-
ferència titulada “Memòria col·lectiva i patrimoni
documental de les societats: la Societat Nova de
Banyeres del Penedès”. Aquesta conferència, or-
ganitzada des de l’Arxiu Comarcal, ha estat el
darrer dels actes amb motiu del 75è aniversari
de la seu de la Societat Nova i va anar a càrrec
de Maria Garcia i Figueras, llicenciada en his-
tòria i arxivera de l’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès.
La xerrada va donar a conèixer les associacions
que es van constituir a Banyeres durant el pri-
mer terç del segle XX, i de les quals n’ha quedat
constància documental, amb l’objectiu de posar
de relleu l’alt valor patrimonial d’aquests testi-
monis documentals, que són el testimoni d’un
passat associatiu altament dinàmic en la majo-
ria dels pobles de la nostra comarca. En el cas de
Banyeres, la Societat Nova, és l’única de totes les
societats que es van constituir i que continua
funcionant.
D’aquesta manera, també es pretenia de donar
a conèixer l’Arxiu Comarcal als banyerencs i ba-
nyerenques, amb la intenció que aquesta insti-
tució d’àmbit comarcal sigui coneguda pels ciu-
tadans i ciutadanes baixpenedesencs.

Arxiu Central Administratiu
del Departament de Treball

Trasllat de l’Arxiu Central Administratiu
del Departament de Treball a la nova seu
de Sant Just Desvern
L’Arxiu Central Administratiu del Departament
deTreball s’ha traslladat a Sant Just Desvern. La
nova seu té una capacitat de 8 km de documen-
tació i comparteix l’edifici amb el Centre de
Documentació i Publicacions del mateix Depar-
tament. La instal·lació té diferents àrees ben de-
finides: la primera està reservada a la docu-
mentació i consta de dos dipòsits d’arxiu
independents dotats d’armaris compactes i una
sala de recepció i tractament de documents amb
accés independent; la segona, destinada al pú-
blic, consta d’una biblioteca amb sala de con-
sulta (166 m2) compartida amb el Centre de
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la documentació ingressada a l’Arxiu la formen
el fons municipal, el fons del Jutjat de Pau i el
fons de la delegació local del Movimiento. El fons
documental bisbalenc és una font d’estudi im-
prescindible per conèixer la història de la Bisbal
del Penedès.

Restauració dels pergamins del fons Jaume
Ramon i Vidales
Mitjançant el Pla Bruniquer 2008 s’han restaurat
deu pergamins del fons personal Jaume Ramon
i Vidales. La documentació abraça del 1369 al
1701. El pergamí de 1369 és el document més an-

Primera pàgina del cens de població de la Bisbal
del Penedès del 1897-1898
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Documentació i Publicacions, i finalment, hi ha
un espai reservat a oficines (80 m2) i una sala de
reunions destinades al personal del Centre de
Documentació i Arxiu.
Aquest projecte s’engloba dins d’un canvi de
concepció del sistema d’arxius de la conselleria
de Treball. L’any 2008 va començar a funcionar
l’arxiu de gestió centralitzat de serveis centrals
al carrer Sepúlveda, amb una capacitat per a 3
km de documentació, on es conserva la docu-
mentació activa de les unitats administratives
de la conselleria a Barcelona. Això ha comportat
la creació de circuits de treball de transferència,
préstec i inserció de documentació activa entre
les unitats usuàries i l’arxiu de gestió.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’Arxiu Fotogràfic ha passat a constituir-se
aquest any 2009 com un nou centre d’arxiu dins
el Sistema municipal d’arxius de l’Ajuntament
de Barcelona
Amb el nom d’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i l’a-
crònim AFB, l’Arxiu depèn funcionalment de la
Direcció d’Arxius de l’Ajuntament i orgànica-
ment de la Direcció de Centres Patrimonials de
l’Institut de Cultura, al costat de l’Arxiu Històric
de la Ciutat i els museus municipals.
Creat el 1931 com una secció dins l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona a la Casa de l’Ardiaca,
des de l’any 1993 l’Arxiu Fotogràfic ocupava un
espai propi a l’Antic Convent de Sant Agustí,
quan va aplegar els fons del Servei Fotogràfic de
Museus de l’Ajuntament i de l’Oficina Tècnica
d’Imatge.
Amb aquest nou model organitzatiu es pretén
millorar la projecció del centre dins i fora de
l’Ajuntament, tant en el món dels arxius com en
el de la fotografia, amb l’objectiu d’evolucionar
com a centre d’imatges municipal en la nova era
digital.
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva un fons
format per més de 2.000.000 de documents, des
dels orígens de la fotografia l’any 1839 fins als
nostres dies, un 30% dels quals són de proce-
dència municipal,mentre que el 70% restant pro-
vé d’adquisicions per compra o donació.

Curs Reconsiderant Cerdà. Teoria i pràctica en la
modernització de Barcelona
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, dins
el programa del Seminari d’Història de Barcelona,
organitza un curs en què es revisarà l’obra
d’Ildefons Cerdà coincidint amb el 150 aniver-
sari de l’aprovació del Pla d’Eixample de la ciu-
tat el 7 de juny de 1859. El curs, que es desenvo-
luparà entre el 18 de febrer i el 10 de juny de 2009
i està dirigit per Ramon Grau, es proposa revisar
l’obra de l’enginyer a la llum de dues perspecti-
ves: el projecte intel·lectual del positivisme eu-

ropeu, com a ideologia de progrés, filosofia de la
ciència i pràctica de la reconstrucció social post-
revolucionària; i la dinàmica de la ciutat de
Barcelona, una entitat municipal afeblida, però
amb uns usos i pràctiques d’ordenament de l’es-
pai urbà molt consolidats i que s’anaven adap-
tant per respondre als reptes d’un creixement
sense precedents. En desacord amb alguns mi-
tes molt arrelats sobre el caràcter exogen del pro-
jecte i sobre la manca d’incidència de Cerdà en
la seva aplicació i desenvolupament, es posarà
l’accent en la prolongada relació dialèctica en-
tre el gran enginyer i els altres agents urbans, en
una vasta interacció social que ajudà a produir
a Barcelona aquest resultat complex, conflictiu
i sempre transitori que és una ciutat moderna.

Maqueta del tren anomenat Mina-Grott
L’any 2008 es va commemorar el centenari de la
inauguració del petit tren que travessava la ser-
ra de Collserola per arribar al costat del pantà
de Vallvidrera i que es va anomenar Mina-Grott
i perdurà fins al 1916, data en la qual el tren de
Sarrià arribava a l’estació de les Planes per pri-
mera vegada.
Amb motiu d’aquest centenari l’estudi d’arqui-
tectura Ramon Tort (de Sarrià) ha construït di-
verses maquetes que reprodueixen les dues es-
tacions i el petit tren i el perfil del túnel foradat
per on transcorria el transport. Com que no se’n
coneixen el color ni els acabats s’ha optat per
acabar el conjunt a escala i sense color ja que, a
part de la funció descriptiva es pretén que es-
devingui un document en si mateix.
Per fer aquesta reproducció s’ha comptat amb
els documents,
FERNANDEZ I VALENTÍ, Ricard. El Mina-Grott,
Història d’un petit tren a Vallvidrera. Barcelona:
Arxiu Municipal, 2004
Expediente relativo a la petición de don Heriberto
Alemany Escardó para establecer un sitio de re-
creo en la finca de Can Sibina. 1907. [AMDSG.
Sarrià. Permisos d’obres. Lligall 108, exp. 3, 1907]
Permiso para obras a D. Heriberto Alemany en
Cann Sibina y el pantano. S.pl. 1908 [AMDSG.
Sarrià. Permisos d’obres. Lligall 113, exp. 31]
Proyecto de ferrocarril metropolitano de Vallvi-
drera. Carlos Montañés. 1908 [Archivo Ge-neral
de la Administración. Fondo de Obras Públi-cas.
Caja 549NICO]
Proyecto de ferrocarril metropolitano de Vallvi-
drera. Memòria. Carlos Montañés. 1908 [Archivo
General de la Administración. Fondo de Obras
Públicas. Caja 549NICO]

Ingrés del fons Arxiu de Casa Brusi
A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha
ingressat el fons Arxiu de Casa Brusi, donat pel
senyor Miguel Canals Elias-Brusi, marquès de
Casa Brusi, format per documentació familiar i
patrimonial de la família Brusi (Antoni Brusi
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Mirabent, Antoni Brusi Ferrer i Antoni Maria
Brusi Mataró), propietaris durant els segles XIX
i XX del Diario de Barcelona, fundat el 1792. El fons
consta de 24 arxivadors i de 10 volums, dels anys
1703 a 1941, i permet estudiar l’obtenció del pri-
vilegi d’edició del Diario de Barcelona per part de
la família Brusi, així com les activitats de l’em-
presa editora i de la Llibreria Brusi; també inclou
documentació sobre el patrimoni familiar en els
segles XVIII i XIX. Aquest fons complementa la
documentació de Josep Antoni Brusi Mataró que
ja es trobava dipositada en aquest Arxiu.

Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya

L’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya
obre les portes a la ciutadania
El passat mes de gener va obrir les portes al con-
junt de la ciutadania l’Arxiu del Centre Excur-
sionista de Catalunya (CEC) que té més de 220
metres lineals de documentació rebuda i gene-
rada per l’entitat durant els seus 132 anys d’his-
tòria (1876-2008). L’obertura de l’Arxiu ha per-
mès completar l’oferta de serveis documentals
del CEC, juntament amb l’Arxiu fotogràfic
(300.000 imatges), la Biblioteca (33.000 mono-
grafies) i la Cartoteca (7.000 mapes antics).

Arxiu del Museu Marítim de Barcelona

Ingressa el fons de l’Organització del Treball
Portuari
L’Arxiu del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona ingressa el fons de
l’Organització del Treball Portuari (OTP) després
de signar un contracte de comodat amb l’em-
presa Estibarna, Sociedad de Estiba y Desestiba
del Puerto de Barcelona, APIE (Agrupación
Portuaria de Interés Económico).
El fons de l’OTP té un volum de 270 metres li-
neals de documents generats per la gestió dels
recursos humans del personal d’estiba, càrrega
i descàrrega, del Port de Barcelona i pels docu-
ments administratius i de gestió econòmica pro-
duïts i rebuts pels organismes que des del 1939
van assumir aquestes competències fins a l’any
1988.
El fons reflecteix les competències que des del
primer franquisme i fins a la creació d’Estibarna
van desenvolupar els dos organismes compe-
tents en la gestió dels treballs portuaris d’estiba
i desestiba al Port de Barcelona, el Servei de
Treballs Portuaris (1943-1952) i l’Organització de
Treballs Portuaris (1952-1986).
El fons està format per sèries contínues que ar-
renquen, de forma general, de l’any 1943.
Algunes, però, es conserven des d’abans de la
creació del Servei de Treball Portuari, com per
exemple les Actes de les Caixes de Previsió Sin-

dical que s’inicien l’any 1939. Destaquen les sè-
ries que fan referència a la gestió del personal i
la previsió social (expedients de personal, asse-
gurances, registres d’accidents i de malaltia, fulls
salarials), la gestió econòmica (pressupostos, lli-
bres de comptabilitat, liquidacions) i la gestió
administrativa (llibres d’actes, correspondència).
La importància del fons es troba en el fet que es
tracta de l’única font documental primària que
s’ha conservat, fins a aquest moment, del des-
envolupament de les competències de l’Orga-
nització del Treball Portuari al Port de Barcelona.
Des del punt de vista del productor, es tracta d’u-
na documentació singular i única que reflecteix
la gestió dels treballs d’estiba al port de
Barcelona fins a la publicació de l’RDL/ 2/1986,
de 23 de maig, quan l’OTP va ser substituïda per
la creació de Societats d’Estiba en els ports con-
siderats d’interès general.
En segon lloc, el bon estat del fons i la continu-
ïtat de les sèries en el temps fan que es conver-
teixi en una font d’estudi de gran interès i valor,
malgrat que una part important de la docu-
mentació encara romandrà en situació d’accés
restringit durant un cert temps.
L’Arxiu del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona disposa d’un qua-
dre de classificació i un inventari del fons pro-
visional. La documentació es troba provisional-
ment exclosa de consulta fins a la finalització de
la neteja i el condicionament de les unitats do-
cumentals a les instal·lacions de l’Arxiu.

Arxiu Municipal de Calaf

Ingressa el fons personal Celdoni Fonoll
El proppassat dia 3 de febrer es va rubricar el
conveni de donació a l’Ajuntament de Calaf del
fons personal de Celdoni Fonoll. El fons, que pre-
visiblement rebrà nous ingressos en el futur, és
el resultat de l’activitat del seu productor com a
recitador, cantant, músic i versaire i està format
per 32 llibres, 8 discos, 7 cintes de casset i 7 dis-
cos compactes, compresos per unes dates ex-
tremes que van des del 1977 fins al 2009. Amb
motiu de la donació i dins dels actes de la festa
local de Santa Calamanda es va fer el mateix dia
l’acte de presentació del seu nou llibreMamífers
peluts [del llop a la musaranya] que va comptar
amb la col·laboració de l’actriu Lloll Bertran i del
pianista Isaac Fonoll.
En Celdoni Fonoll va fer les seves primeres apa-
ricions públiques a començaments dels setanta
en forma de recitals poètics que el van dur a ac-
tuar per escenaris d’arreu del Principat. A finals
d’aquesta mateixa dècada publica les seves pri-
meres antologies poètiques, fa les primeres gra-
vacions musicals, i inicia la seva activitat de di-
fusió de la poesia per les escoles catalanes en
forma de recitals. Aquesta intensa activitat el va
portar a ser guardonat amb la creu de Sant Jordi
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el 1990. La seva vinculació amb la poesia el por-
tarà a escriure els seus propis versos a inicis dels
noranta. Uns versos que tractaran temàtiques
tan diverses com la sàtira, l’humor, l’erotisme,
l’amor o el patriotisme, que aquests últims anys
han anat deixant pas a la poesia de la biodiver-
sitat.

Arxiu Municipal de Cambrils

Al servei dels ferits: recull de fonts de l’Hospital
de Cambrils
Es va editar el proppassat mes de novembre com
a fruit de la recerca encetada l’any 2003 per
l’Arxiu Municipal de Cambrils, el Museu d’His-
tòria de Cambrils i els historiadors Manel Tarés
i Ignasi Martí al voltant de l’Hospital de Sang de
Cambrils.
L’objectiu del volum és tant presentar les prin-
cipals conclusions de la recerca com oferir eines
i pautes metodològiques al voltant del tracta-
ment de les fonts documentals. Per això, el vo-
lum l’encapçala un article en què es presenten
les fonts que s’han utilitzat en la recerca (muni-
cipals, parroquials, d’institucions i personals) i
es reflexiona sobre quines característiques i li-
mitacions oferien, especialment pel que fa a les
fonts orals. En segon lloc, es resumeix la trajec-
tòria d’aquesta institució que durant la guerra
va donar servei a soldats ferits i també a civils
de la zona, amb un èmfasi especial en les vi-
vències de les persones que hi van treballar o
que hi van ser ateses. En paral·lel, s’inclou una

àmplia mostra dels documents que s’han utilit-
zat (orals, escrits i gràfics), amb la voluntat d’a-
costar-los a les lectores i lectors i mostrar de qui-
na manera es poden treballar per tal d’obtenir-ne
informació.
El volum ha estat impulsat per l’Arxiu Municipal
de Cambrils i el Museu d’Història de Cambrils i
inaugura la nova publicació Camins. Revista de
patrimoni cultural de Cambrils, editada pel Museu
d’Història de Cambrils. Ha rebut el suport de la
Direcció General de la Memòria Democràtica de
la Generalitat de Catalunya.

Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

Convocatòria del X Premi Aires de la Conca de
recerca comarcal
Organitzat pel Consell Comarcal de la Conca de
Barberà i amb la col·laboració de l’Arxiu Comar-
cal, el passat mes d’octubre es presentà el tríp-
tic de la convocatòria del X Premi Aires de la
Conca de recerca comarcal sobre la Conca de
Barberà. Poden optar al premi tots els treballs
d’investigació o de recerca sobre qualsevol tema
o aspecte relacionat amb la Conca de Barberà o
la seva gent. La dotació econòmica del premi és
de 1.500 euros. Els treballs no han de superar les
150-200 pàgines i, preferentment, es valoraran
els estudis d’abast comarcal. El termini de pre-
sentació d’originals finirà el 30 de setembre de
2009, amb la previsió de l’atorgament del premi
per les festes de Nadal del 2009 i la publicació de
l’obra guanyadora en el transcurs de la tardor de
2010. Per a més informació poseu-vos en con-
tacte amb l’Arxiu Comarcal.

Edició del quadríptic de l’Arxiu Comarcal de la
Conca de Barberà
Amb motiu de la celebració dels 25 anys de
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà s’ha edi-
tat un quadríptic amb els serveis i el quadre de
fons del centre totalment actualitzat.

Arxiu Històric de Girona

Nou edifici per a l’Arxiu
L’Arxiu Històric de Girona tindrà un nou edifici
que estarà situat al barri de Fontajau de Girona,
a la Rambla Xavier Cugat, 1. El projecte fou ad-
judicat per concurs del Ministeri de Cultura el
passat mes de setembre a l’equip d’arquitectes
Benedito-Orteu-Piferrer-Ferrer de Barcelona i es
preveu l’adjudicació de les obres aquest any.
El nou arxiu ocuparà una superfície de 6.147 m2

d’un edifici amb planta baixa i 3 pisos distribu-
ïts de forma irregular segons els usos de cada
planta. En el projecte arquitectònic es definei-
xen clarament els diferents circuits d’accés pú-
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blic i restringit de l’arxiu (entrada i tractament
documental, sortida i eliminació, el propi de la
consulta documental i dipòsits i el que és total-
ment obert, amb la sala i altres zones públiques)
i es té en compte que aquests circuits estiguin
perfectament delimitats per tal que no es creuin
les zones públiques amb les que són d’accés res-
tringit.
La disponibilitat del solar facilita que una part
important dels serveis se situïn a la planta bai-
xa la qual cosa facilita l’organització del centre
sempre que els desplaçaments interiors no si-
guin gaire llargs. La sala de consulta i zones pú-
bliques es projecten immediatament accessibles
des del vestíbul, garantint al mateix temps el
control de sala i de moviments de la zona d’en-
trada.
Els 16 dipòsits configuren una àrea específica i
diferenciada dins de la zona restringida, amb un
bon aïllament constructiu i de seguretat i que-
den situats de manera que garanteixen la faci-
litat de maniobra i manipulació de la documen-
tació i de servei a la sala. Cada un té una
superfície útil de 148 m2 i una capacitat de
1.984,5 metres lineals de compactes. En total es
preveu una capacitat de 31.752 metres lineals de
dipòsits.

Base de dades dels mestres gironins
Dins del programa de col·laboració amb el Grup
de Recerca en polítiques, programes i serveis
educatius (GRES) de la Universitat de Girona co-
ordinat pel Dr. Salomó Marquès Sureda, s’han
editat les dades dels Llibres de moviments de
1911- 1951 que pertanyen al fons de la Delegació
Provincial d’Educació i Ciència de l’Arxiu. Es trac-
ta de dos registres de mestres (homes i dones
respectivament) dels anys esmentats, elaborats
des de les oficines d’Ensenyament de Girona al
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llarg de la monarquia, la república i una bona
part de l’etapa franquista.
De cada un d’aquests mestres, homes i dones,
consten les dades següents: nom i cognoms, el
tipus d’escola (unitària, mixta, etc.), el sou, les
diferents categories professionals, les dates de
nomenament, de presa de possessió i la data i
causa de cessament. Quant a les escoles, a cada
població consta el nom del centre i, en el cas de
poblacions amb més d’una escola (Girona,
Figueres, etc.), aquestes estan numerades.
http://web.udg.edu/pedagogia/grupsderecer-
ca33.htm.

Nous instruments: Catàlegs d’imatges
Catàleg de les fotografies del fons del Govern
Civil de Girona que conté la descripció de 1.510
imatges que són positius en paper dels anys
1953-1982. S’hi poden consultar moltes foto-
grafies de catàstrofes naturals, sobretot inun-
dacions, en diferents poblacions de la provín-
cia. També inclou altres imatges de les quals
destaquem un reportatge interessant que és la
de la inauguració de l’aeroport de Girona l’any
1967. Properament es penjaran les imatges al
GIAC.

Catàlegs d’imatges al GIAC:
Catàleg de fotografies del fons de la Central
Nacional Sindicalista (CNS-AISS) que està for-
mat per 205 positius en paper de l’any 1949 al
1979. Tot i identificar-se amb l’època del fran-
quisme, la Central Nacional Sindicalista (CNS)
va néixer el 1937 com una secció de la Falange
Espanyola de les JONS, per enquadrar i contro-
lar els treballadors. Un cop establertes les bases
de la dictadura franquista, es va integrar dins la
Secretaria General del Movimiento, fins que el
1969 s’estructurà com unministeri a part. El con-
tingut de les imatges està relacionat amb esde-
veniments i activitats en les quals participava el
sindicat franquista. Entre els esdeveniments po-
dem veure actes d’homenatge a diverses auto-
ritats, concursos provincials de diferents oficis,
inauguracions de construccions i barris d’habi-
tatges socials i activitats esportives o culturals
organitzades per la delegació gironina d’“Edu-
cación y Descanso”.
Catàleg de fotografies del fons de la Delegació
Provincial del Ministeri d’Informació i Turisme,
que està format per 45 positius en paper dels
anys 1960 a 1976. El Ministeri fou creat el 1951
com a continuador de les funcions que exercia
des de 1939 l’aparell polític del règim franquis-
ta amb les delegacions d’educació popular en
matèria de control i censura de premsa i propa-
ganda. El nou ministeri assumí funcions més
àmplies i va sumar al control de premsa i es-
pectacles el foment del turisme i el seguiment
de l’aplicació de la normativa relativa a establi-
ments i activitats turístiques. El contingut de les

imatges està relacionat amb el turisme, repor-
tatges d’activitats festives i diverses vistes de lo-
calitats de la Costa Brava.

Curs a l’Arxiu: L’Administració i els seus docu-
ments: tècniques d’arxiu
El Ministeri d’Administracions Públiques i l’Arxiu
Històric de Girona van organitzar un curs de co-
neixements bàsics sobre gestió documental i tèc-
niques d’arxiu per al personal administratiu i
tècnic de l’Administració perifèrica de l’Estat a
Girona, que es va fer a l’Arxiu durant el mes d’oc-
tubre del 2008. Les sessions foren impartides per
Ricard Ibarra, director de l’Arxiu Històric de
Tarragona (“Sistemes d’arxius de l’Estat i de la
Generalitat” i “Origen i funcions dels Arxius his-
tòrics provincials”); M. Àngels Adroer, directora
de l’Arxiu Central Administratiu de la Generalitat
a Girona (“Organització de la informació i el sis-
tema de gestió de la documentació administra-
tiva”); Sònia Oliveras, tècnica informàtica del
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publica-
cions de l’Ajuntament de Girona (SGDAP) (“Docu-
mentació electrònica i els seus sistemes de ges-
tió”), i Montserrat Hosta, directora de l’AHG (“El
fons del Govern Civil; història, organització, ins-
truments de descripció, gestió de transferències
i préstec administratiu”).

Arxiu Municipal de Girona

El CRDI commemora del Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual amb un desplegable sobre
el cinema amateur
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual el passat 27 d’octubre, el
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, de
l’Ajuntament de Girona, conjuntament amb el
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Museu del Cinema de Girona i en col·laboració
amb el Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA),
va elaborar un nou desplegable, enguany dedi-
cat a la història del cinema amateur.
Aquest desplegable conté, en una de les seves
cares, un grup de fotografies de rodatges i foto-
grames de pel·lícules que il·lustren l’evolució del
cinema amateur a Girona, i en l’altra, una cro-
nologia dels avenços tècnics que van permetre
que la producció de cinema s’estengués entre el
públic no professional, així com els fets més re-
llevants en l’àmbit de la cinematografia amateur
gironina: estrenes, premis, projeccions de pel·lí-
cules, creació d’associacions, etc.
Aquest és el tercer desplegable d’una sèrie ini-
ciada l’any passat amb la primera celebració del
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Els an-
teriors estaven dedicats a l’evolució de la foto-
grafia i la imatge en moviment.

Desena edició de les Jornades Imatge i Recerca
Les X Jornades Imatge i Recerca que organitza el
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI),
de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, es van fer
al Palau de Congressos de la ciutat de Girona en-
tre els dies 11 i 14 de novembre.
Com a preàmbul, l’Arxiu Municipal de Girona va
organitzar, un dia abans, una conversa entre el
fotògraf Joan Fontcuberta i l’escriptor Màrius
Serra, presentada amb el títol El fotògraf i el seu
amic. Aquesta iniciativa forma part d’un projec-
te comú de l’Obra Social Caja Madrid i la Fun-
dació Foto Colectania, i consisteix en un diàleg
entre dos personatges rellevants procedents de
diferents àmbits culturals en un ambient d’es-
pontaneïtat i complicitat, sobre la seva concep-
ció de l’art i les seves preocupacions creatives.
També com a preludi de les Jornades, els dies 11
i 12 de novembre es varen fer dues edicions del
taller Noves tècniques i materials en la fotografia
contemporània: identificació i conservació de còpies
digitals, l’objectiu del qual era identificar els nom-
brosos procediments d’impressió digital i donar
una guia per a la seva conservació. El taller fou
a càrrec de Martin Jürgens, conservador de foto-
grafia i un dels més destacats especialistes mun-
dials en tècniques d’impressió digital.
Els dies 13 i 14 es van fer les Jornades. Entre els
ponents cal destacar la participació de Grant B.
Romer i Franziska Frey, especialistes nord-ame-
ricans de prestigi internacional. Grant va parlar
de la història de la fotografia química i de la
George Eastman House (Museu de la Fotografia
de firma Kodak), que és un referent mundial per
a la formació en conservació i restauració de fo-
tografia química. La conferència de Frey tractà
de les estratègies de preservació de la fotografia
digital.
Bernardo Riego va fer una valoració del que ha
estat l’evolució de la fotografia patrimonial des
del 1990, any en què es van fer les primeres

Jornades Imatge i Recerca. Martin Jürgens trac-
tà la conservació de les fotografies que han es-
tat impreses amb tecnologia digital. José Antonio
Millán va parlar de les llicències Creative
Commons aplicades a la fotografia. L’arxivera da-
nesa Bente Jensen presentà l’arxiu d’imatges de
la ciutat d’Aalborg i, finalment, José Luis Arcas
explicà un projecte d’ús del Google Earth per a
la difusió d’imatges fotogràfiques.
Amb motiu del 10è aniversari, també es va or-
ganitzar una taula rodona on destacats espe-
cialistes van fer una valoració de l’evolució de la
fotografia en diferents àmbits: els arxius i la ges-
tió, la recerca, la conservació i la creació.
Participaren en aquesta taula rodona l’arxiver
Joan Boadas, l’advocat Josep Cruanyes, el con-
servador de fotografia Ángel Fuentes, el fotògraf
Josep Maria Oliveras i l’historiador Bernardo
Riego.

El web SGDAP amplia el nombre de documents
consultables en línia
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publi-
cacions (SGDAP), de l’Ajuntament de Girona, con-
tinua ampliant la consulta en línia de docu-
ments, concretament el nombre d’hores de vídeo
dels informatius deTelevisió de Girona, així com
el nombre de pàgines digitalitzades del Diari de
Girona.
La nova actualització permet accedir de forma
totalment lliure i gratuïta, als programes infor-
matius deTelevisió de Girona des de la seva fun-
dació l’octubre de 1986 fins al 31 de desembre
de 1999, el que es tradueix en 3.324 documents,
equivalents a un total de 662 hores de vídeo. Pel
que fa al Diari de Girona, es poden consultar un
total de 295.568 pàgines que corresponen a tots
els exemplars publicats del diari, des de la seva
aparició amb l’actual capçalera, l’u de gener de
1988, fins al 31 de desembre de 2002. Això són
un total d’1.069.257 pàgines de premsa consul-
tables en línia.

El segon volum de la col·lecció “Girona
Fotògrafs” recull l’obra del gironí Josep Buil
Mayral
El valuós llegat artístic que va deixar el fotògraf
Josep Buil Mayral (Girona, 1920 - Eivissa, 2005)
conforma el segon volum de la col·lecció "Girona
Fotògrafs", editada recentment pel Servei de
Gestió Documental, Arxius i Publicacions, de
l’Ajuntament de Girona i Rigau Editors. El llibre
recull una selecció d’imatges fetes durant vint
anys i construeix un important retrat històric de
la societat gironina, especialment dels anys cin-
quanta i seixanta, alhora que posa en valor l’o-
bra de l’autor tant des del punt de vista docu-
mental com artístic.
Lluny de quedar-se en els corrents més conven-
cionals, Josep Buil es va deixar impregnar per les
tendències més innovadores que es practicaven
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a Europa, especialment les de l’escola de París.
Amb les influències de prestigiosos professio-
nals com André Kertesz, Munkacsi o Cartier-
Bresson entre d’altres, el fotògraf gironí va re-
tratar la seva ciutat natal buscant sempre noves
sensibilitats, com la seva particular visió dels
monuments de la ciutat de Girona, la bellesa dels
carrers del barri vell o la sempre bucòlica Costa
Brava.
El volum editat inclou una extensa biografia del
fotògraf, a més d’una anàlisi sobre la trajectòria
de Buil i el context històric en el qual va viure.
Els textos han anat a càrrec de David Iglésias,
Joan Naranjo i Fina Navarrete.

Una nova pàgina web de l’SGDAP recorda els
fets més notables esdevinguts a Girona
El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publi-
cacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona ha
creat, dins del seu lloc web, una nova pàgina que
permet consultar, dia a dia, alguns dels fets més
destacables que han tingut lloc a la ciutat al llarg
de la seva història.
Aquesta nova pàgina està estructurada en dues
seccions, la primera de les quals s’actualitza dia
a dia de forma automàtica i recull les efemèri-
des més recents, principalment aquelles esde-
vingudes durant el segle XX. Són informacions
que fan referència a la transformació urbanísti-
ca de la ciutat, a la memòria dels personatges
il·lustres, a l’activitat política i cultural i, en de-
finitiva, a aquells fets que van tenir una certa re-
percussió en el seu moment. Aquesta informa-
ció es presenta acompanyada d’una fotografia,
un document audiovisual i una pàgina de diari,
del tal manera que l’usuari o usuària pot situar
l’efemèride en el seu context històric. La segona
secció és una llista dels aniversaris que es po-
den celebrar durant l’any en curs i que s’actua-
litzarà anualment.
Aquesta pàgina està adreçada a un públic molt
ampli: professionals dels mitjans de comunica-
ció, investigadors i investigadores i totes aque-
lles persones que tinguin interès o curiositat per
la història de la ciutat de Girona. L’adreça per ac-
cedir-hi és la següent: http://www.ajunta-
ment.gi/sgdap/cat/efemerides.php

L’Arxiu Municipal de Girona commemora el 70è
aniversari de l’acabament de la Guerra Civil
Per commemorar el 70è aniversari de l’acaba-
ment de la Guerra Civil, l’Ajuntament de Girona,
conjuntament amb d’altres institucions i enti-
tats cíviques, ha organitzat un seguit d’activitats
com exposicions, conferències, publicacions, iti-
neraris per la ciutat i projeccions, entre d’altres.
L’Arxiu Municipal de Girona participa en aquests
actes amb l’organització del cicle de conferèn-
cies Girona, 1939-1953. Exilis, repressions i compli-
citats, que tindrà lloc entre el 16 d’abril i el 28 de
maig, i que se centrarà en el període comprès

entre la finalització de la Guerra Civil i la con-
solidació del règim franquista.
Es tracta d’un total de sis conferències l’objec-
tiu de les quals és presentar de manera rigoro-
sa però divulgativa, els fets més rellevants i el
context en el qual varen tenir lloc. Per això, s’ha
demanat al conjunt d’investigadors i d’investi-
gadores que hi participen una anàlisi centrada
en la nostra ciutat i feta a partir de les darreres
investigacions sobre la documentació custodia-
da en els seus diferents arxius.
La coordinació científica dels continguts de les
conferències va a càrrec de Josep Clara i Res-
plandis, professor d’Història Contemporània de
la Universitat de Girona, amb una dilatada ex-
periència en la recerca sobre la Guerra Civil i el
franquisme, i en actes de comunicació pública.
Paral·lelament al cicle de conferències, i amb la
col·laboració de la Fundació Museu del Cinema
- Col·lecció Tomàs Mallol, s’ha organitzat la pre-
sentació, projecció i debat entorn del documen-
tal sobre l’anarquista Felipe Sandoval, El honor
de las injurias, de Carlos García-Álix.

La col·lecció de gravats de l’Arxiu Municipal de
Girona s’amplia
L’Arxiu Municipal de Girona ha adquirit 13 gra-
vats que se sumen a una col·lecció que compta
ja amb un total de 123 peces, i que abraça des
del segle XVII fins a principis del segle XX.
Aquesta col·lecció comprèn tota mena de tècni-
ques: aiguaforts, xilografies, litografies o cro-
molitografies, entre d’altres.
Els nous gravats són 5 estampes litogràfiques fe-
tes pel pintor escocès Muirheard Bone i que for-
men part del llibre Old Spain, publicat a Londres
l’any 1936; un gravat que mostra el sector de mu-
ralla de la Torre Gironella, de 1927, elaborat per
Salvador Azpiazu també en tècnica d’estampa-
ció tipogràfica; una xilografia acolorida de
Francisco de Paula Mellado, de 1845, que repre-
senta una vista de la ciutat que esdevé tota una
icona: la imatge de la catedral i Sant Feliu amb
el riu Onyar en primer terme; una cromolitogra-
fia de J.Vehil del 1900, i per últim, un conjunt de
cinc plànols: quatre aiguaforts dels segles XVII i
XVIII, i una estampació de principi del segle XX.
Pel que fa al gruix de tota la col·lecció de gravats
de Girona, una bona part d’aquesta va ser pu-
blicada al llibre Primeres Mirades, editat per
l’Ajuntament de Girona l’any 2003.

Les conferències Girona i la Guerra del Francès
(1808-1814) ja es poden consultar a la web de
l’SGDAP
Les conferències que es van fer a l’Arxiu Muni-
cipal de Girona entre l’abril i el maig de l’any pas-
sat amb el títol Girona i la Guerra del Francès
(1808-1814) ja es poden consultar de forma lliu-
re i gratuïta a la web del Servei de Gestió Docu-
mental, Arxius i Publicacions de l’Ajunta-ment
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de Girona, concretament a l’espai destinat al ci-
cle Conferències a l’Arxiu Municipal del qual for-
men part: http://www.ajgirona.org/sgdap/cat
/conf_arxiumunicipal.php
Es tracta d’un total de sis conferències que an-
teriorment ja havien estat publicades en format
llibre per l’Ajuntament:
• “Com estudiar la guerra del Francès a
Girona”, de Jordi Bohigas, professor de la
Universitat de Girona (UdG).

• “Napoleó i la seva època”, d’Anna M. Garcia,
catedràtica d’història contemporània de la
UdG.

• “Els setges de Girona de 1808 i 1809”, de
Lluís M. de Puig, historiador i senador.

• “Els efectes socials i econòmics de la guer-
ra del Francès a les comarques gironines”,
de Rosa Congost, catedràtica d’història eco-
nòmica de la UdG.

• “La ciutat de Girona i la guerra del Francès:
urbanisme i arquitectura”, de Ramon Ripoll,
professor d’arquitectura de la UdG.

• “Memòria i mite del setge de Girona, 1808-
2008”, de Genís Barnosell, professor d’his-
tòria contemporània de la UdG.

Aquestes conferències corresponen a la tercera
edició del cicle. Les dues anteriors, Església, so-
cietat i poder a Girona. Segles XVI-XX, i Segona
República i Guerra Civil a Girona (1931-1939) tam-
bé es poden consultar des de la mateixa pàgina.

Arxiu Municipal de Granollers

Ingrés del fons Foto Bosch
Es tracta de prop de 35.000 documents icònics
que la família d’aquest fotògraf de la ciutat ha
donat a l’Ajuntament. Bona part del material grà-
fic dels més de 50 anys de vida professional de
Josep Bosch i Plans (fins a l’any 1965) i algunes
fotografies fetes pel seu pare, Joan Bosch Ferrer
(principis del segle XX), es podran posar a dis-
posició de la ciutadania.
La família Bosch Soldevila ha donat a l’Ajunta-
ment de Granollers aquest material, que queda
custodiat a l’Arxiu Municipal amb la denomina-
ció de Fons Foto Bosch. L’Arxiu Municipal s’en-
carrega ara de conservar-lo i tractar-lo, perquè
la ciutadania el pugui consultar.
Són prop de 35.000 documents icònics: més de
1.000 són positius en paper; i més de 33.000, ne-
gatius en suport placa de vidre i polièster, a fal-
ta de fer-ne un recompte més exhaustiu durant
el tractament arxivístic d’aquest material.
Aquesta donació s’ha formalitzat amb la signa-
tura d’un document contractual que regula el
traspàs de la titularitat a favor de l’Ajuntament,
així com la cessió dels drets d’explotació de les
imatges. Amb l’acceptació d’aquesta donació,
l’Ajuntament adquireix l’obligació de conservar
i custodiar la totalitat dels documents i fer-ne el

tractament arxivístic necessari per a la classifi-
cació i descripció correctes, que en faciliti la con-
sulta pública. També es compromet a fer cons-
tar, en qualsevol comunicació o difusió del
material d’aquesta donació, que forma part del
Fons Foto Bosch.
Una primera mostra del fons podrà veure’s en el
llibre Records de Granollers. Fotografies de Josep
Bosch que es presentarà coincidint amb la inau-
guració de l’exposició “J. Bosch, Fotògraf. Retrats
d’Estudi” el dijous 11 de desembre a les 20 h al
Museu de Granollers (carrer Anselm Cla-vé, 40-
42). Per a més informació visiteu el lloc www.gra-
nollers.cat

Les donacions de particulars, fonamentals
per completar el fons documental de l’Arxiu
Municipal de Granollers
L’Ajuntament de Granollers va agrair el passat
dimecres 21 de gener les donacions de docu-
mentació icònica i textual que han fet una tren-
tena de particulars durant els darrers anys (del
2005 al 2008). Són unes aportacions que contri-
bueixen a l’enriquiment del patrimoni docu-
mental de la ciutat i que s’han incorporat a l’Ar-
xiu Municipal de Granollers; algunes, com a part
de col·leccions o de fons ja existents; d’altres,
com a fons i col·leccions de nova creació.
Amb l’acte institucional, l’Ajuntament va agra-
ir especialment la col·laboració d’aquests parti-
culars, atès que les donacions són una font d’in-
grés fonamental per completar el fons docu-
mental de l’Arxiu Municipal de Granollers. Així
es garanteix l’accés públic a material d’interès
històric i cultural de persones, famílies, col·lec-
tius, entitats, associacions, empreses i comerços
de la ciutat.
L’Arxiu custodia aquest material, el classifica,
tracta i conserva de manera adequada i el posa
a l’abast de la ciutadania. És obert a la incorpo-
ració de nous documents, per mitjà de dona-
cions, cessions, dipòsits o adquisicions.

Arxiu Municipal de Lleida

La web de l’Arxiu
A través de l’adreça www.paeria.cat, en l’apar-
tat Ajuntament de Lleida.Arxiu Municipal, es pot
accedir a la web de l’Arxiu Municipal.
S’hi pot consultar diversos documents històrics
(pergamins), les publicacions de l’arxiu, actes
municipals i l’hemeroteca.També es pot accedir
a les normatives sobre reproduccions de docu-
ments. També es descriuen els diferents serveis
que ofereix l’arxiu als usuaris i usuàries.

Premsa i actes municipals en línia
L’Arxiu Municipal de Lleida va ampliant el nú-
mero de pàgines digitalitzades del fons de l’he-
meroteca. Aquest any s’han penjat a la web de
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l’arxiu 1.700 pàgines més corresponents al Diario
de Lérida (abril 1974 - octubre 1976).També es po-
den consultar les actes del Ple de l’Ajuntament
des del 1938 fins al 1959.

Arxiu Municipal de Palafrugell

Els documents de la maleta del brigadista
Els documents que el capità de les Brigades
Internacionals Karl Rosenberg va deixar, en una
maleta, a la casa de la família Català a Palafru-
gell, han estat cedits per Maria Català a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell. Vint-i-tres documents
militars, nou cartes, sis plànols de l’est d’Europa
i vint-i-tres llibres formen part del fons perso-
nal de Karl Rosenberg a l’AMP, un brigadista que
–d’acord amb les dades dels seus documents–
havia nascut el 27 de setembre de 1911 i era
membre de les Joventuts Unificades de Letònia.

Les memòries d’Irene Rocas i la correspondència
amb Mn. Alcover
Esplais de la meva llarga vida, els dietaris d’Irene
Rocas (1861-1947) i l’epistolari Alcover-Rocas
(1911-1926) en format CD-ROM, és una edició de
l’Ajuntament de Palafrugell - Arxiu Municipal, a
cura de Jordi Curbet i Maria Pilar Perea, amb una
presentació de l’alcalde Lluís Medir i un pròleg
de Dolors Grau. L’edició dels divuit volums de
memòries (del fons Bassa-Rocas de l’AMP) i l’e-
pistolari ha comptat amb la col·laboració de di-
ferents entitats: la Diputació de Girona, l’Asso-

ciació de Veïns i Amics de Llofriu, la Universitat
de Barcelona, la Red de Archivos e Investigadores
de la Escritura Popular, la Institució Pública
Antoni M.Alcover i l’Editorial Moll. S’han previst
dues presentacions: el 9 de març a la Universitat
de Barcelona, organitzada per la Unitat d’Estudis
Biogràfics, i el mes de maig a Llofriu, organitza-
da per l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu.
El testimoni escrit d’Irene Rocas destaca per l’a-
bast cronològic i l’exhaustivitat; ens aporta da-
des d’interès en els àmbits de la llengua, la cul-
tura i la política, i permet resseguir la vida
quotidiana de diverses generacions i fets esde-
vinguts a Catalunya i l’Argentina.

Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Presentació del llibre Les muntanyes de
la llibertat. El pas d’evadits pels Pirineus
durant la Segona Guerra Mundial
El proppassat 1 de novembre vàrem presentar a
l’arxiu el llibre de Josep Calvet Les muntanyes de
la llibertat. El pas d’evadits pels Pirineus durant la
Segona Guerra Mundial. La presentació va anar a
càrrec de Carme Maria Marugan (directora de
l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà), Agustí López
(Alcalde de Sort), Jordi Guixé (historiador i res-
ponsable de Projectes i Espais de la Direcció
General de la Memòria Democràtica), Francesc
Vilanova (professor d’història contemporània de
la Universitat Autònoma de Barcelo-na), i hi van
assistir un centenar de persones.
Durant els anys de la Segona Guerra Mundial,
milers de refugiats i refugiades van arribar a
Espanya després de travessar els Pirineus. Molts
d’ells eren jueus que fugien de la barbàrie nazi,
però també homes que volien unir-se als exèr-
cits aliats. El llibre fa una reconstrucció molt cu-
rosa de tot aquest procés, és un estudi pioner
perquè considera tots els Pirineus com una re-
alitat global estesa des del Mediterrani fins a
l’Atlàntic. Aquest treball és una part de la seva
tesi doctoral, que l’autor va iniciar a l’Arxiu
Comarcal del Pallars Sobirà amb la recerca a di-
versos fons dels ajuntaments i concretament
amb el buidatge dels llibres de la presó de Sort.
La xifra d’evadits que van passar per Sort s’a-
proxima a les 2.700 persones.

Els inventaris dels fons procedents de
l’Arxiu Ducal de Medinaceli seran consultables
per Internet
L’any 2000 el conseller de Cultura ens lliurava
107 rotlles de microfilms amb les còpies dels
fons Vilamur, Pallars i Catalunya General de
l’Archivo Ducal de Medinaceli (ADM). Donat que
els instruments de descripció eren molt esque-
màtics, vàrem fer uns inventaris que fins ara no-
més podien ser consultats a l’Arxiu Comarcal del
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Pallars Sobirà. Amb la instal·lació del nou pro-
gramari GIAC (Gestió Integral d’Arxius Comar-
cals) i amb la nova eina que l’acompanya (la fit-
xa de primers tractaments), hem pogut carregar
aquests inventaris al programa. Així podran ser
consultables per Internet i, per tant, estaran a
disposició d’un públic molt ampli.
La riquesa d’aquests fons documentals és in-
qüestionable. Els fons del comtat-marquesat de
Pallars i del vescomtat deVilamur potser són una
mica més locals, encara que es poden trobar sor-
preses (per exemple, documents de Ponts, Berga
o Sant Pere de Roda). Però el fons de Catalunya
General inclou documentació molt poc conegu-
da de tots els Estats catalans que pertanyien a
la casa Ducal de Medinaceli: Empúries, Segorbe,
Cardona, Conca d’Òdena, Vilamur, Arbeca-Ju-
neda, Entença, Prades i Pallars.

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Èxit de l’exposició “De l’Escola al Monestir. 30
Anys d’Exposició de Flors”
“De l’Escola al Monestir. 30 Anys d’Exposició de
Flors” oferia un recorregut a través dels 30 anys
d’Exposició de Flors a Banyoles, que l’Arxiu va
oferir des del 30 de maig al 30 de setembre de
2008.
Aquesta exposició fou visitada per 812 persones.
El major volum es va concentrar en els dies de
l’Exposició de Flors de Banyoles (del 30 de maig
a l’1 de juny de 2008) amb 650 visitants. Les res-
tants 162 persones en varen poder gaudir grà-
cies a l’obertura al públic del monestir de Sant
Esteve i la sala polivalent de l’Arxiu Comarcal,
tots els dies d’estiu, per part de l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles.

Ingrés de documentació de l’Oficina Comarcal
del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
L’Oficina Comarcal del Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural va fer transfe-
rència els dies 4 de juny i 28 de juliol de 2008, de
25,10 metres lineals de documentació compre-
sa entre els anys 1987-2003. Es tracta de docu-
mentació de gestió i d’explotació d’aquesta ofi-
cina, des que es va crear fins a l’any 2003.

Signatura del contracte de cessió en dipòsit de la
documentació de l’Ajuntament de Camós
El 6 d’agost de 2008, se signà el contracte de ces-
sió en dipòsit de la documentació de l’Ajunta-
ment de Camós a la Generalitat de Catalunya.
Les parts signants foren el president del Consell
Comarcal i l’alcalde de Camós. En total són 15
metres lineals de documentació corresponent
als anys 1862-1984.

Visita guiada al monestir de Sant Esteve i a
l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany
Activitat pedagògica, gratuïta, destinada al pú-
blic en general. Ideada i impulsada per l’Arxiu
Comarcal del Pla de l’Estany i l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles. Es va
dur a terme cada divendres a les 11.30 h del ma-
tí, des del 20 de juny al 19 de setembre de 2008,
i fou seguida per 177 persones.
Es tracta d’un recorregut guiat per les depen-
dències del monestir de Sant Esteve de Banyoles
en què s’explica fonamentalment la vida quoti-
diana de l’antiga comunitat de monjos benedic-
tins. Tot seguit, a l’Arxiu Comarcal s’aprofundia
en aspectes concrets d’aquest tema gràcies a la
documentació de l’antic monestir custodiada per
l’Arxiu.

Cicle de tres conferències sobre la Banyoles dels
anys cinquanta i seixanta
Els dies 7, 8 i 9 de gener de 2009 l’Arxiu ha pre-
sentat un cicle de tres conferències, sota el deno-
minador comú de la Banyoles demitjan segle XX,
que ha estat seguit per un total de 80 persones.
L’historiador i arxiver municipal de Banyoles
Josep Grabuleda va oferir un viatge al passat de
la ciutat, concretament a les dècades dels anys
cinquanta i seixanta, comentant una selecció
d’imatges i unes filmacions casolanes en format
super-8, que un col·leccionista local ha ofert per
a aquest esdeveniment.

La Guia de l’Arxiu a la pàgina web de
l’Ajuntament de Banyoles
En les polítiques de difusió ens presentem con-
juntament amb l’Arxiu Municipal de Banyoles
sota el denominador comú d’Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany.
Seguint aquesta filosofia hem redactat, conjun-
tament, la Guia de l’Arxiu i aquest mes de gener
l’hem penjada a la web de l’Ajuntament de
Banyoles (www.banyoles.cat/ciutat). El format de
presentació és el de pàgina web, de manera que
usuaris i usuàries poden navegar per aquells as-
pectes que més els interessin.

Publicació del butlletí Tabulari
Aquest mes de gener l’Arxiu ha posat a disposi-
ció del públic una nova eina per donar a conèi-
xer la riquesa patrimonial documental de la co-
marca, i convidar la ciutadania a prendre-hi
contacte. Es tracta del butlletí Tabulari.
Amb aquest butlletí volem oferir una visió glo-
bal de què som, què fem i per a què servim. Hi
detallem els ingressos de documentació, co-
mentem les nostres activitats de difusió, donem
a conèixer els fons que custodiem, parlem dels
nostres serveis, donem veu als nostres usuaris i
usuàries, i també donem a conèixer el patrimo-
ni cultural de la comarca que no es troba dipo-
sitat a l’Arxiu Comarcal.
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N’hem fet un tiratge de 1.000 exemplars, que
s’han distribuït a tots els equipaments culturals
de la comarca.També es pot trobar en format PDF
a la pàgina web patrimoni.gencat.cat/arxius i a la
secció de l’Arxiu Comarcal del web de l’Ajunta-
ment de Banyoles www.banyoles.cat/ciutat

Arxiu Comarcal del Priorat

Exposició: “75 Veremes 1933-2008”
Des del 13 de desembre i fins a finals del mes de
gener de 2009 estigué oberta l’exposició “75
Veremes 1933-2008” coorganitzada amb el Celler
de Capçanes en commemoració del 75è aniver-
sari de la fundació d’aquesta entitat.
L’exposició conjugà documents d’abans i des-
prés de la Guerra Civil, així com els plànols de
construcció del celler i diverses fotografies de
treballs agrícoles, com també de la construcció
de l’edifici. Aquest s’inicià abans de la contesa
bèl·lica i no es pogué finalitzar fins ben entrats
els anys quaranta. L’exposició es va fer a l’en-
trada del celler i fou molt visitada.

Ingressen els fons de les Cooperatives Agrícoles
de la Vilella Alta, el Lloar, Gratallops i la
Cooperativa de Consum
El fons de la Cooperativa de la Vilella Alta, enti-
tat creada el 1933, ocupa 8,4 metres lineals i s’i-
nicia el 1880. Aquest fet és perquè abans que es
creés l’entitat ja hi havia el molí d’oli, de l’ad-
ministració del qual hi ha documents a partir de
finals del segle XIX. Dins del fons d’aquesta em-
presa s’hi han localitzat dos cartells del Depar-
tament d’Agricultura de la Generalitat durant la
II República que contenen dos decrets del
Departament dirigits a les entitats agrícoles, da-
tats el 1936 i el 1937.
El fons de la Cooperativa Agrícola del Lloar, in-
gressat a l’arxiu al mes de novembre, s’inicia el
1933 i abasta fins al 2001. En total són 13,2 me-
tres lineals.Aquesta entitat fou creada l’any 1930,
i hi ha documentació a partir d’aquesta data pen-
dent encara d’ingressar a l’arxiu.
El desembre va ingressar totalment barrejada la
documentació de la Cooperativa Agrícola de
Gratallops i la de la Cooperativa de Consum.
L’abast cronològic és del 1916, data de fundació
del Sindicat Agrícola de Gratallops, més tard co-
operativa, fins al 1999. El volum és de 3,2 metres
lineals. La documentació d’aquesta empresa és
molt minsa ja que la major part es perdé. L’única
sèrie completa són els llibres d’actes.

Ingressa el fons del Sindicat Agrícola
La Renaixença de la Vilella Baixa
S’ha ingressat el fons del Sindicat Agrícola la
Renaixença que, a diferència del que el seu nom
pot indicar, era una associació recreativa, so-
bretot ball i teatre, que a principis dels anys vint

també esdevingué cooperativa de consum. Està
format per 1,2 metres lineals de documents i té
un abast cronològic que s’inicia el 1912 fins el
1936. Aquest any fou integrada dins del Sindicat
Agrícola de la Vilella Baixa.

Ingressen els fons dels col·legis d’Ulldemolins i
els Guiamets
S’han ingressat els fons dels col·legis CEIP
Montsant d’Ulldemolins i CEIP Sant Feliu dels
Guiamets. Es tracta de dos fons de petit emba-
lum. El primer ocupa 8 capses d’arxiu definitiu
i s’inicia la documentació el 1940 fins al 1979. El
segon, més petit, consta de 4 capses i abraça els
anys 1860-1991. Hi ha un llibre de matrícula d’a-
lumnes que comença el 1860 i arriba fins a mit-
jan la dècada dels anys deu del segle XX.

Cens d’arxius al Priorat
Durant l’any 2008 a la comarca del Priorat s’ha
fet el cens d’arxius que ha permès censar bona
part dels fons documentals que hi ha a la co-
marca. En total el nombre d’unitats censades ha
estat de 80, nombre que augmenta amb relació
als fons custodiats per aquestes.
La metodologia del treball ha estat la següent:
en primer lloc s’ha fet un buidatge de la biblio-
grafia existent (llibres d’història local, revistes,
etc.) sobre la comarca per tal d’esbrinar i desco-
brir fonts documentals i quin tipus de docu-
mentació custodien. També ha estat important
el buidatge de les dades que sota la direcció de
l’Arxiu Històric de Tarragona es van recollir en
el cens que varen fer el 1978 d’arxius de la co-
marca del Priorat.També ha estat important l’a-
juda oferta per l’Institut Ramon Muntaner (IR-
MU) que ens ha posat en contacte amb els
centres d’estudis i els ha explicat la metodolo-
gia del cens perquè, tots conjuntament, pogu-
éssim obtenir més dades.
Un cop recollida la informació, amb les adreces
i la persona de contacte, ens posàvem d’acord
amb aquest per tal de poder visurar els fons do-
cumentals que custodiaven. Per recollir les da-
des de les unitats censals ens hem basat en el
model preparat per la Subdirecció General d’Ar-
xius i Gestió Documental, omplint els camps
amb la informació i les dades obtingudes en la
visita a les entitats i organismes que tenen do-
cumentació.
La iniciativa ha estat ben acollida per totes les
entitats i organismes que s’han visitat.

Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Acte de signatura de la cessió en comodat del
fons personal d’Artur Bladé i Desumvila
El passat dilluns 9 de febrer, a les 17 hores, l’Arxiu
Comarcal acollí l’acte de signatura de la cessió
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en comodat del fons personal d’Artur Bladé i
Desumvila a la Generalitat de Catalunya.
Durant la roda de premsa, prèvia a la signatura
del contracte, intervingueren Enric Cobo i Barri,
cap de Servei de Coordinació General d’Arxius
de la Generalitat de Catalunya; Josep Solé Arnal,
president del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre; Fidel Ciurana Chorto, alcalde de
Benissanet, i Artur Bladé Font, fill i hereu d’Artur
Bladé i Desumvila.
També assistiren a l’acte Josep Moragrega Font,
president del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre;
Núria Grau Poyo, presidenta de l’Associació
Cultural Artur Bladé de Benissanet i, Gerard
Mercadé Pié, director de l’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre, que són les entitats i institucions
que durant el 2009 convocaran una beca, dota-
da econòmicament pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Benissanet, per
aprofundir en l’obra i figura de l’escriptor de la
Ribera d’Ebre. L’acte també serví per fer el pri-
mer lliurament de documents a l’Arxiu.
El fons té un volum aproximat de 4 metres li-
neals, del qual s’ha cedit, en un primer ingrés,
la meitat. Està constituït, bàsicament, per arti-
cles d’Artur Bladé i Desumvila a Serra d’Or,
Telestel, l’Avui, la Nostra Revista, Pont Blau, Xaloc,
La Riuada de Móra d’Ebre o La Veu de Flix; publi-
cacions i articles d’interès per a l’escriptor; cor-
respondència amb Josep Miquel i Macaya, Carmel
Biarnés, Albert Manent, Carles Riba, Josep
Iglésies, Rafel Dalmau, Pere Altés, Josep Maria
Poblet, Rafel Tasis i Joan Baptista Xuriguera, en-
tre d’altres; a més de dietaris, mecanoscrits d’ar-
ticles i conferències, mecanoscrits d’obres com
L’Edat d’Or o L’Exiliada, llibretes de notes i arti-
cles sobre el mateix autor.
El fons personal Artur Blade i Desumvila consti-
tueix, per tant, un importantíssim testimoni so-
bre l’escriptor i les seves relacions i idees, però
també, cal tenir-ho present, d’un personatge vi-
tal en el renaixement cultural de la Ribera d’Ebre
als anys seixanta, d’un observador privilegiat de
la intel·lectualitat catalana exiliada de postgu-
erra (Pompeu Fabra, Francesc Pujols o Rovira i
Virgili) i d’un destacat militant i col·laborador
d’ERC, a més de gran memorialista i periodista.

L’Arxiu finalitza l’inventari del fons de l’Entitat
Local Menor de la Serra d’Almos (Tivissa)
L’Arxiu Comarcal ha finalitzat l’inventari del fons
de l’Entitat Local Menor de la Serra d’Almos
(1931/1981), pertanyent al municipi de Tivissa.
El fons, que té un volum d’1,2 metres lineals, té
importants buits cronològics i temàtics que cor-
responen, generalment, a les etapes de pèrdua
de competències de la Serra d’Almos, que pas-
sen a ser gestionades des de l’Ajuntament de
Tivissa.
No obstant això, el fons conserva força docu-
mentació del període 1931-1939, coincidint amb
el major grau d’autonomia mai viscut per la po-

blació, referent a la proclamació de la República
al municipi, als problemes derivats de la gestió
dels afers municipals en temps de guerra, al con-
flicte entre les diverses tendències convergents
al bàndol republicà enfrontades, a l’organització
de milícies ciutadanes, i a l’intens procés col·lec-
tivitzador practicat per la CNT-FAI, a més de les
habituals sèries municipals d’hisenda, pressu-
postos o fiscalitat.

Exposició “Imatges de Guerra i Reconstrucció
de la Ribera d’Ebre (1938-1960)” i Jornada de
portes obertes a l’arxiu
L’Arxiu Comarcal inaugurà el passat divendres
12 de desembre, l’exposició “Imatges de Guerra
i Reconstrucció de la Ribera d’Ebre (1938-1960)”.
Es tracta d’un recull de fotografies i documents,
en què es mostren diversos espais de la comar-
ca on es desenvolupà la Batalla de l’Ebre, re-
marcant el potencial destructor dels bombarde-
jos aeris i la tasca de reconstrucció, posterior al
conflicte, empesa per la Dirección General de
Regiones Devastadas. L’exposició es pogué visi-
tar, a la sala polivalent de l’Arxiu, entre el 12 i el
23 de desembre.
A la inauguració de l’exposició hi foren presents
Josep Solé Biosca, alcalde de Móra d’Ebre; Josep
Solé Arnal, president del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, i Enric Cobo Barri, cap de Servei de
Coordinació General d’Arxius de la Generalitat
de Catalunya.
L’exposició s’estructurà en tres grans nuclis te-
màtics. El primer recull diverses instantànies del
conflicte armat a Móra d’Ebre, Miravet, Ascó i
Flix, i posa èmfasi en el potencial destructiu de
la batalla; el segon mostra imatges aèries dels
bombardejos de l’Aviazione Legionaria Italiana
a diverses poblacions riberenques (Móra d’Ebre,
Garcia, Ascó, Flix, Vinebre i Riba-roja d’Ebre).
Finalment, a l’últim apartat, es fa una síntesi del
procés reconstructiu posterior a la Guerra Civil
a les dues poblacions de la Ribera d’Ebre adop-
tades per Franco (Móra d’Ebre i Benissanet), a
partir d’imatges i fragments dels llibres d’actes
municipals d’ambdós municipis.
Per elaborar l’exposició, l’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre s’ha nodrit d’imatges cedides per
diverses biblioteques i arxius catalans i espany-
ols (Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Arxiu Comar-
cal de l’Alt Penedès, Arxiu Municipal de Flix,
Centre d’Història Contemporània de Catalunya,
Biblioteca Nacional de Madrid i Archivo del
Partido Comunista de España), a més d’utilitzar
documentació dels fons municipals de Móra
d’Ebre i Benissanet, actualment en custòdia al
mateix centre, que han servit per il·lustrar do-
cumentalment el procés reconstructiu posterior
a la Guerra Civil.
Coincidint amb l’exposició, el matí de dissabte
dia 13 de desembre, l’Arxiu Comarcal de la Ribera
d’Ebre va fer la segona jornada de portes obertes
que permeté visitar les instal·lacions del centre.
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Arxiu Comarcal del Ripollès

Donació de la documentació sobre
l’organització de l’Onzè Centenari de la mort
del comte Guifré el Pelós (1997)
El dia 7 d’octubre de 2008, el senyor Frederic
Martínez i Ibáñez,membre de l’organització dels
actes que l’any 1997 es van fer a tota la comar-
ca del Ripollès per commemorar l’onzè cente-
nari de la mort del comte Guifré el Pelós, va fer
donació a l’Arxiu Comarcal del Ripollès de la do-
cumentació institucional que va generar aquell
esdeveniment, així com d’una col·lecció sence-
ra de tots els programes i efímers editats per
aquell motiu.

Nova transferència del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció de Ripoll
El proppassat dia 21 de gener va ingressar a
l’Arxiu Comarcal poc més de 20 metres lineals
de documentació procedent del Jutjat de Ripoll;
sobretot, es tracta d’expedients que mancaven
dels ingressos ja fets anteriorment. A més, cal
destacar l’ingrés de les fitxes del Registre Civil
de Ripoll que, ordenades alfabèticament, conte-
nen les anotacions corresponents als assenta-
ments del registre: una bona eina pels genealo-
gistes.

Donació del fons Pere Jordi Piella i Vilaregut
El proppassat dia 27 de febrer es va fer, a la seu
del Consell Comarcal, l’acte de signatura del con-
tracte de dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Ripollès
de la documentació de l’excalcalde de Ripoll Pere
Jordi Piella. El fons personal del senyor Piella es-
tà format per la documentació generada, aple-
gada i conservada durant els anys en els quals
la seva activitat política va estar vinculada, des
del PSC, amb l’Ajuntament de Ripoll, la Diputació
de Girona i el Parlament de Catalunya; l’abast
del fons inclou també l’etapa anterior a la de-
mocràcia. Per tant, el fons és especialment inte-
ressant per conèixer les iniciatives i propostes
fetes o plantejades pel senyor Piella en totes tres
institucions públiques.A més, el fons permet co-
nèixer de primera mà les activitats de les plata-
formes ciutadanes en què el senyor Piella va par-
ticipar o d’aquelles de les quals va ser-ne l’im-
pulsor i estudiar així l’impacte i la repercussió
que van tenir. La documentació objecte d’aquest
dipòsit comprèn els anys 1972-2002 i ocupa 7,00
metres lineals: 63 capses normalitzades, 1 cap-
sa per a documents de gran format i 3 capses per
a suports fotogràfics (paper i suport fotogràfic:
positius i negatius de 35 mm).

Col·laboració en el documental La Guerra Civil
a Ripoll
L’Ajuntament de Ripoll i la productora audiovi-
sual Zeba Produccions han promogut la filma-
ció d’un documental sobre la Guerra Civil espa-

nyola a Ripoll; el fons d’imatges de l’ACRI sobre
aquesta temàtica ha estat utilitzat per il·lustrar
el discurs d’aquesta producció.

Arxiu Comarcal de la Selva

Exposició commemorativa dels 25 anys de
funcionament de l’Arxiu Comarcal de la Selva
Entre el 23 de desembre de l’any passat i l’1 de
febrer d’enguany, s’ha exposat a la Biblioteca
Municipal Joan Vinyoli de Santa Coloma de
Farners l’exposició commemorativa dels 25 anys
d’existència de l’Arxiu Comarcal de la Selva.
L’exposició, titulada “Una Crònica de 25 Anys”,
s’ha elaborat, en bona part, a partir de la infor-
mació que ha aportat la revista local Ressò. La
revista, que ha complert recentment el seu qua-
rantè aniversari, va dipositar el seu fons docu-
mental a l’ACSE a principis del 2008 i s’ha utilit-
zat aquest fons per dibuixar una crònica, entre
les moltes possibles, per il·lustrar els darrers 25
anys. De cada any, a partir del 1983, s’ha escollit
un fet remarcable en tres àmbits explicatius:
l’Arxiu Comarcal, la ciutat de Santa Coloma i la
comarca de la Selva; situats respectivament en
plafons individualitzats per anys. L’exposició ha
estat visitada per unes 400 persones.

Ingressa el fons de l’Ajuntament d’Osor
Aquest municipi d’uns 500 habitants, situat al
nord de la comarca de la Selva, formant part del
massís de les Guilleries, fa uns anys va ingres-
sar part de la seva documentació municipal a
l’ACSE.Al mes de novembre passat, en virtut del
conveni existent, l’Ajuntament va dipositar a la
seu de l’arxiu 90 unitats d’instal·lació amb do-
cumentació d’una cronologia que va del 1864 al
1989 i on destacarien especialment els llibres
d’actes entre el 1864 i el 1900.

Arxiu Històric de Tarragona

Digitalització de llibres notarials per a la
Societat Genealògica d’Utah
Arran del conveni signat pel Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació i la Societat
Genealògica d’Utah, de l’Església de Jesucrist dels
Sants dels Últims Dies, aquesta ha iniciat la di-
gitalització de protocols custodiats a l’AHT.
Creada el 1894 com una entitat jurídica sense
ànim de lucre dins l’Església dels Mormons, la
Societat Genealògica d’Utah col·labora amb go-
verns de tot el món amb l’objectiu de recollir in-
formació que faciliti el coneixement dels avant-
passats de les persones, per preservar la
memòria de tota la humanitat. Està interessada
en la reproducció històrica de caràcter genealò-
gic, per la qual cosa la tasca feta a l’AHT des del
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passat mes de novembre s’ha centrat en la re-
producció digital de llibres especials dels fons
notarials –capítols matrimonials i testaments–
dels diferents districtes tarragonins. L’entitat
costeja el treball, i lliura una còpia de la docu-
mentació en format TIFF a l’AHT. En el treball
que s’està fent a l’AHT s’utilitza una càmera
Illunis amb un objectiu Nikkor 50 mm f/1.8, per
a l’obtenció d’una escala de grisos de 19 mega-
píxels.

Exposició “Eufemià Fort i Cogul (1908-1979)”
a la Selva del Camp
El passat 16 de novembre, organitzada per l’Arxiu
Històric de Tarragona, en col·laboració amb
l’Ajuntament de la Selva del Camp, s’inaugurà
al castell del Paborde d’aquesta localitat l’expo-
sició “Eufemià Fort i Cogul (1908-1979)”, ambmo-
tiu del centenari del seu naixement a la vila, de
la qual fou nomenat fill il·lustre el 1996. L’acte
es completà amb una conferència de Jaume
Sobrequés i Callicó, que en recordà moltes vi-
vències. Des de l’any 1999 l’AHT té cura de l’im-
portant fons documental d’aquest notable estu-
diós i historiador de la Selva i del cister, fundador
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (1947). Per
a la mostra, que romangué oberta fins al dia 30,
es triaren nombroses fotografies, fitxers de tre-
ball, correspondència de personatges significa-
tius, a més de diverses publicacions d’una ex-
tensíssima bibliografia, aparegudes sota els
diversos pseudònims emprats pel seu autor i tre-
balls manuscrits, inclosos alguns d’inèdits, es-
pecialment sobre la Selva i el món cistercenc. Es
comptà igualment amb l’aportació d’objectes
personals cedits per la família d’E. Fort.

Continua l’itinerari de l’exposició
“Valentí Canadell. Fotògraf. Retrospectiva en
blanc i negre”
Amb el suport de la Fundació Caixa Tarragona i
gràcies a la difusió feta des del Consell Comarcal
delTarragonès, a partir del proper 6 demarç, l’ex-
posició sobre el fotògraf Valentí Canadell pros-
seguirà l’itinerari que va iniciar el passat any
2008 a la Canonja. Concretament l’exposició ani-
rà a les poblacions de Salou –a laTorreVella, fins
al 27 d’aquest mes–, la Pobla de Mafumet, el
Catllar i la Nou de Gaià, dins la comarca del
Tarragonès; així mateix, en el marc de la relació
entre l’AHT i el Museu Municipal d’Alcover, es-
tà previst que la mostra es traslladi igualment a
aquesta localitat de l’Alt Camp.

Segona fase de digitalització del fons d’empresa
Foto Raymond (1940-1991)
Començada la digitalització d’aquest fons foto-
gràfic l’any 2007, en què es van reproduir 8.000
fotografies, el 2008 se n’han digitalitzat 6.000
més. Amb aquesta actuació s’ha efectuat la con-
versió analògica digital, mitjançant càmera aè-
ria, d’aproximadament el 50% del fons, un pro-
cés que es preveu tirar endavant en funció dels
recursos disponibles.

Signatura d’un Conveni entre el Departament
de Cultura, el Consell Comarcal del Tarragonès
el Ministeri de Cultura
Per tal que l’Arxiu Històric de Tarragona pugui
fer les funcions d’arxiu comarcal d’acord amb la
llei d’arxius vigent, el passat mes de desembre
es va procedir a la signatura d’un conveni a tres
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bandes entre el Ministeri de Cultura, titular de
l’arxiu, el Departament de Cultura i el Consell
Comarcal del Tarragonès. Aquest conveni dóna
compliment al que preveu la Llei 10/2001, de 13
de juliol, d’arxius i documents, a la disposició
addicional primera, en què diu que “d’acord amb
l’Administració de l’Estat i sens perjudici del que
estableix l’article 3.2, els arxius històrics pro-
vincials poden fer, a més de les que els corres-
ponen d’acord amb la legislació estatal, les fun-
cions següents: a) Custodiar la documentació en
fase semiactiva de conservació permanent i la
documentació inactiva de les delegacions terri-
torials de l’Administració de la Generalitat. b)
Les pròpies d’arxiu comarcal a la comarca on te-
nen la seu”.

Programa d’assistència als municipis
del Tarragonès en l’àmbit del patrimoni
documental
En la seva funció d’arxiu comarcal, l’AHT ha po-
sat en marxa el programa d’assistència als mu-
nicipis de menys de 10.000 habitants. Inicialment
s’hi van acollir els municipis de Salomó i el
Catllar, i recentment s’hi ha incorporat també la
Canonja. Recordem que aquest servei comporta
la posada en funcionament d’un sistema d’ar-
xiu municipal en cada població, i el seu mante-
niment en el temps. D’altra banda, els contactes
amb altres poblacions delTarragonès estan avan-
çats, i és previsible que a curt termini sol·licitin
també poder disposar d’aquesta assistència.
Aquest servei es contempla com l’instrument
bàsic per garantir el control de la documentació
generada pels ajuntaments del Tarragonès, una
de les funcions principals encomanades a l’AHT
com a arxiu comarcal, i és complementari a la
possibilitat que les poblacions puguin ingressar,
si així ho desitgen, la seva documentació histò-
rica a l’Arxiu.

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Signatura d’un conveni per a la digitalització
de l’arxiu parroquial de Vila-seca
El 30 de març, al despatx oficial del senyor ar-
quebisbe, es va signar un conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) per a
la digitalització de l’arxiu parroquial d’aquella
població.
Abans de la signatura, mossèn Manuel M.
Fuentes, director de l’AHAT, va explicar el que es
pretén amb aquesta digitalització, que no és al-
tra cosa que garantir la conservació d’uns va-
luosos fons documentals i, alhora, posar-los a
l’abast dels estudiosos. Va indicar també que,
properament, es posarien a disposició dels in-
vestigadors les digitalitzacions dels llibres sa-
gramentals, els quals es podran consultar a tra-

vés del web de l’AHAT. Per la seva banda, el se-
nyor Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, va ex-
pressar la seva satisfacció de poder col·laborar
en aquesta iniciativa que serveix per preservar
i difondre un ric patrimoni cultural.
Tot seguit signaren el document monsenyor
Pujol, el senyor Poblet i mossèn Fuentes, en pre-
sència del senyor JosepToquero, regidor delegat
de Joventut, Cultura i Relacions Cíviques, i mos-
sèn Jordi Vila, rector de la parròquia de Sant
Esteve de Vila-seca.

Arxiu del Port de Tarragona

Edició del llibre d’Actes de les III Jornades
Tècniques d’Arxius Portuaris
L’Autoritat Portuària de Gijón acaba d’editar el
llibre d’actes de les III Jornades Tècniques d’Ar-
xius Portuaris. Els dies 14 i 15 de novembre de
2007 van tenir lloc a Gijón les III Jornades
Tècniques d’Arxius Portuaris amb el títol: Nor-
malització i Xarxes d’Arxius. Xarxa d’Arxius
Portuaris.
El llibre recull, entre d’altres, la ponència
d’Eduardo Núñez Fernández, arxiver municipal
de Gijón, que, amb el títol “La importància de la
normalització als arxius”, explicà les raons per
les quals és del tot necessària una normalitza-
ció dels sistemes arxivístics i dels processos d’ar-
xiu; i també la d’Alfonso Díaz Rodríguez, cap de
secció dels Arxius Centrals del Principat d’As-
túries, que va exposar el sistema de gestió arxi-
vística de l’Administració autonòmica asturia-
na, el SIGIA (Sistema de Gestió i Informació
d’Arxius) del Govern d’Astúries, sistema de re-
ferència dins l’àmbit estatal.
S’hi recullen també les exposicions presentades
pels diferents Grups de Treball dedicats a l’ela-
boració d’un quadre de classificació comuna, a
la formació, al cens d’arxius portuaris, a la nor-
malització documental i al reglament d’arxius
portuaris. I per últim, les conclusions de les
Jornades, que incideixen en la necessitat de con-
tinuar la tasca iniciada pels esmentats Grups de
Treball, que està donant molts bons resultats, ai-
xí com la formació de nous grups i l’impuls de
la celebració de les IV Jornades aquest any 2009.

Nova versió web de l’Arxiu del
Port de Tarragona
L’Arxiu del Port deTarragona disposa, dins la web
corporativa del Port de Tarragona, d’una nova
presentació amb un nou disseny i els continguts
actualitzats amb la relació dels fons documen-
tals, els serveis que ofereix i l’horari.
A banda d’aquesta informació es pot accedir al
catàleg de la Biblioteca Auxiliar amb 9.200 vo-
lums i fer cerques per diferents camps.
També es poden descarregar en format pdf les
bases del III Premi d’Investigació Port de Tarra-
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gona el termini del qual finalitza al desembre de
2009 i les Actes de les II Jornades Tècniques
d’Arxius Portuaris fetes a Tarragona l’any 2007.
Podeu visitar-nos a l’adreça següent: www.port-
tarragona.cat

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

L’Arxiu Comarcal, aparador d’exposicions
L’any 2008 ha estat especialment fructífer en
col·laboracions institucionals per a la presenta-
ció d’exposicions, un total de sis. L’explotació
dels fons conservats a l’Arxiu, les commemora-
cions institucionals, la difusió de la història i l’ac-
tivitat escolar són l’origen i la motivació de les
mostres presentades a l’Arxiu de forma gairebé
ininterrompuda durant tot l’any. El conjunt d’a-
questes exposicions és un valuós mitjà per a do-
nar a conèixer el centre i les seves activitats a
un públic molt divers.
Al mes de gener es tancà una de les exposicions
més concorregudes: una mostra de fotografies
del destacat fotògraf terrassenc Carles Duran
(1911-2001) amb imatges d’esdeveniments pú-
blics d’època franquista amb el títol de “Terrassa,
1939-1968. L’ull de Carles Duran”, producció de
l’Arxiu Municipal Administratiu deTerrassa. Als
mesos d’abril i maig el Centre de Paràlisi Cerebral
El Pi presentà una mostra commemorativa del
25è aniversari d’aquesta escola municipal d’e-
ducació especial de Terrassa, en la línia d’altres
exposicions que s’han instal·lat a l’Arxiu amb
motiu d’aniversaris d’entitats socials diverses.
Juny i juliol fou el període reservat a un ampli
projecte institucional, artístic i educatiu promo-
gut pel Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia de la UPC, la Delegació del Vallès del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Terrassa. L’exposició, i el catàleg cor-
responent, són el producte d’un curs de foto-
grafia arquitectònica orientat a captar visions
estètiques dels espais públics de la ciutat de
Terrassa, amb el títol de “Veure Terrassa. Una
Mirada a la Ciutat”, i l’Arxiu fou un més dels es-
pais escollits per a la seva difusió. El setembre
fou el torn d’una altra mostra de fotografia ar-
tística, en aquest cas amb la finalitat de pro-
moure els valors de la naturalesa a través de les
imatges premiades en el darrer concurs orga-
nitzat per l’Associació per la Defensa i l’Estudi
de la Natura (ADENC, amb seu a Sabadell) i amb
el títol de IV Instants de Natura. Per un Vallès
més sostenible.
Durant el mes d’octubre es va presentar una pro-
ducció de la Confederació General del Treball
(CGT) i la Fundació Salvador Seguí, amb la col·la-
boració del Centre d’Estudis Històrics deTerrassa:
l’exposició “Revolución Libertaria”, amb un am-
pli contingut històric sobre la ideologia llibertà-
ria del primer terç del segle XX i especialment

tot el que van fer durant la revolució dels anys
1936 i 1937.
Finalment, el 4 de novembre s’inaugurà una co-
producció de l’Arxiu, el Comitè del Centenari del
naixement del poeta Agustí Bartra i l’entitat
Amics de les Arts i Joventuts Musicals deTerras-
sa: l’exposició “Mots Encesos.Agustí Bartra (1908-
1982), Poeta Auroral”, que s’afegia a l’edició de
l’opuscle editat per l’Arxiu El fons Bartra-Murià
(Ajuntament de Terrassa, 2008), activitats d’ex-
plotació i difusió del fons personal i literari
d’Agustí Bartra i Anna Murià donat fa uns anys
a la ciutat de Terrassa.
Les sis exposicions foren visitades per diversos
grups escolars i un total de 1.765 persones.

Memòria rural de Terrassa: activitats generades
a l’entorn d’un fons dipositat a l’Arxiu
La darrera institució agrària de la industrialit-
zada ciutat de Terrassa fou la Cooperativa
Agrícola deTerrassa, entitat fundada el 1920 que
cessà la seva activitat el 1983. El llegat institu-
cional de la Cooperativa donà lloc a una nova en-
titat creada el 1995 amb el nom de Serveis
Terrassencs Sant Isidre, destinada a la prestació
de serveis als seus socis i sòcies i a entitats be-
nèfiques. El 2005 aquesta entitat va cedir en di-
pòsit el fons de l’extingida Cooperativa a la ciu-
tat de Terrassa i va subvencionar les tasques de
descripció del fons. Aquesta entitat estava inte-
ressada a continuar la col·laboració amb l’Arxiu
amb l’objectiu d’explotar i difondre el fons do-
cumental cedit i s’obrí una línia d’actuació mit-
jançant la col·laboració d’una tercera entitat, el
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, que pro-
porcionaria historiadors i historiadores per fer
projectes de recerca, estudi i publicació de tre-
balls sobre història agrària. El 2008 la mateixa
entitat d’origen cooperatiu creà la Fundació Sant
Galderic, amb l’objectiu de consolidar les seves
aportacions a projectes d’estudi del món agrari
i a d’altres finalitats benèfiques.
En aquest context, un equip d’historiadors de
l’esmentat Centre d’Estudis Històrics engegà un
primer projecte anomenat “Memòria rural de
Terrassa. Records d’un món en extinció”, que fou
presentat públicament a l’Arxiu el 14 d’octubre
passat. L’objectiu del projecte és recollir testi-
monis orals de l’activitat agrària de l’extens ter-
me de Terrassa, especialment d’aquelles per-
sones que encara poden explicar la seva expe-
riència dins de l’extingida Cooperativa Agrícola,
però també per salvar de l’oblit l’activitat agrà-
ria sempre vigent, que és un element constitu-
tiu del paisatge rural i resta marginal enfront
dels sectors econòmics predominants en l’ac-
tualitat. El Centre d’Estudis Històrics compta
amb la rigorosa metodologia preparada l’any
2000 per al projecte “Memòria terrassenca.
Recerca i arxiu de fonts orals” i el gran projecte
“Combat per la llibertat. Memòria de la lluita an-
tifranquista aTerrassa, 1939-1979”, promogut per
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l’Ajuntament deTerrassa i patrocinat per Memo-
rial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera que en aquests projectes,
els enregistraments de les entrevistes són dipo-
sitats a l’Arxiu i se’n fan còpies en repositoris de
seguretat de l’Ajuntament de Terrassa.

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Cicle de conferències: La Història a través
dels Arxius
Aquesta primavera té lloc a l’Arxiu Comarcal del
Vallès Oriental (Granollers), un cicle de confe-
rències encaminat a visualitzar l’estreta relació
que hi ha entre la narració dels fets històrics i la
recerca documental als arxius. Aquestes confe-
rències són:

“La fi dels templers catalans a través de les fonts
documentals” a càrrec de Josep M. Sans i Travé,
historiador i arxiver, director de l’Arxiu Nacional
de Catalunya, autor de nombrosos llibres sobre
el Temple a Catalunya. Divendres, 20 de març de
2009 a les 19.30 h.

“La persecució de bruixes al Vallès (segle XVII).
Fets històrics i fonts arxivístiques” a càrrec de
Raimundo García Carrera, historiador, autor del
llibre Caça de bruixes al Vallès. Divendres, 17 d’a-
bril de 2009 a les 19.30 h, a l’ACVO.

“Els arxius com a font d’estudi de la Guerra Civil
i el franquisme”, a càrrec de Joan Garriga i Eduard
Navarro, professors i historiadors, autors de di-
verses monografies i articles sobre el període

1931-1975 alVallès Oriental. Divendres, 8 de maig
de 2009 a les 19.30 h.

Estudi de la tipologia d’usuaris i usuàries de
l’ACVO
Durant l’any 2008, l’Arxiu Comarcal del Vallès
Oriental ha fet un estudi exhaustiu de les usuà-
ries i els usuaris que han vingut a consultar els
nostres fons. Els resultats han estat els següents:

-Particulars en general: 31,3%
-Estudiants universitaris: 17,4%
-Estudiants de batxillerat: 12,0%
-Funcionariat Adm. local: 10,0%
-Funcionariat judicials: 9,0%
-Historiadors i historiadores
i documentalistes: 8,0%
-Professorat d’institut: 4,6%
-Professionals diversos: 3,3%
-Periodistes: 3,2%
-Professorat d’universitat: 1,0%

Evidentment cada arxiu comarcal té una tipolo-
gia d’usuaris i usuàries diferent, ja que poden in-
fluir el tipus de fons que hi ha dipositats o la im-
portància d’aquests. En el nostre cas, la principal
conclusió que podem treure és que un terç són
particulars sense un perfil concret que fan con-
sultes puntuals; el segon grup, proper al 30%, són
estudiants, ja siguin d’universitat, ja siguin de
secundària i batxillerat. Un 19% són persones ti-
tulars de fons (funcionariat d’ajuntaments, del
Consell Comarcal i dels Jutjats) i la resta és un
conglomerat de professionals diversos com his-
toriadors, historiadores, documentalistes, pro-
fessorat, periodistes i alguns advocats i advoca-
des i arquitectes.
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L’aparició d’empreses vinculades a la ges-
tió de la documentació en els darrers temps
és una realitat en un sector en expansió i
que es concreta en diversos àmbits d’ac-
tuació: consultoria; digitalització; custòdia;
microfilmació, etc. Cada cop més es pot ob-
servar una certa especialització de les tas-
ques que porten a terme aquestes empre-
ses. No entendre la gestió de la informació
com un dels principals actius d’una orga-
nització és part del problema. El cert és que
diverses administracions públiques estan
dedicant grans quantitats econòmiques a
aquests temes, fet que més d’un cop deri-
va directament de les mancances de recur-
sos humans i professionals d’arxius i la ges-
tió documental a les organitzacions, de
manera que moltes vegades s’acaba inter-
pretant la contractació d’aquests serveis
com un mal menor inherent a la mateixa
organització, pagant despeses anuals per
suplir probablement mancances estructu-
rals de recursos.

En aquest sentit, la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental (en endavant,
SGAiGD) recull anualment en les memòries
que es demanen als arxius del sistema una
sèrie de dades que mostren a l’engròs fins
a quin punt aquest fet està instal·lat en la
manera de fer de les nostres organitzacions
–parlem en aquest cas de les memòries dels
arxius centrals administratius.
Tot plegat dibuixa un panorama real que
comporta a la pràctica que milers i milers
de capses de documentació administrativa
acabin dipositades en empreses externes
de custòdia de documentació. Davant d’a-
questa situació, i a banda d’altres accions
relacionades que es puguin dur a terme res-
pecte del gran volum econòmic que repre-

senta anualment aquest fet a les nostres
administracions públiques, des de la
SGAiGD es va considerar en el seu moment
la possibilitat de fer ues pautes o unes pro-
postes per elaborar els plecs de prescrip-
cions tècniques per a l’externalització de la
custòdia de documents i determinats ser-
veis vinculats que poguessin ajudar a nor-
malitzar la situació i alhora fer un servei al
col·lectiu d’arxivers i arxiveres. La certesa
de la problemàtica general que representa
la custòdia de documentació dels diferents
departaments i organismes de la Generalitat
de Catalunya per part d’empreses externes
va portar al convenciment de la necessitat
d’intentar homogeneïtzar aquests plecs tèc-
nics en un document conjunt, elaborat per
arxivers i arxiveres que ja s’han trobat en
aquestes situacions, per tal d’aprofitar el
coneixement acumulat en aquests temes,
que cada responsable d’arxiu anava solu-
cionant de la millor manera possible, de for-
ma particular o aprofitant moltes vegades
les experiències que altres membres del
col·lectiu d’arxivers i arxiveres havien tin-
gut anteriorment.

En aquest sentit, des d’aquesta Subdirecció
General es va contactar també amb la
Direcció General de Patrimoni del Departa-
ment d'Economia i Finances de la Genera-
litat de Catalunya per tal d’exposar la pro-
blemàtica general –a més dels costos totals–
que representa la custòdia de la documen-
tació corporativa per part d’empreses ex-
ternes a la nostra Administració. Es va arri-
bar, doncs, a l’entesa d’intentar homoge-
neïtzar aquests plecs tècnics que van sor-
gint de forma contínua i potser en un futur
la possibilitat que des de la Comissió
Central de Subministraments s’estudiés la

Rerefons
Externalització de custòdia
de documents i serveis vinculats
Jaume Sardà Font (Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental)
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possibilitat de disposar o no d’un servei ho-
mologat.

Des del punt de vista normatiu, la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments, estableix en el seu article 7.1 la ne-
cessitat que totes les administracions i les
entitats lliures de documents públics dis-
posin d’un únic sistema de gestió docu-
mental. Al punt 7.2 estableix també que tots
els documents públics han de tenir garan-
tides l’autenticitat i la integritat dels con-
tinguts, i també la conservació i, si és pro-
cedent, la confidencialitat. Els articles 2 i 7.3
estableixen també que un cop conclosa la
tramitació ordinària, la documentació ad-
ministrativa que no és utilitzada d’una ma-
nera habitual per la unitat que l’ha produ-
ïda en la seva activitat s’ha de transferir a
l’arxiu corresponent.

S’ha de tenir en compte també que a la ma-
teixa Llei d’arxius i documents, s’estableix
en el seu article 8 que “l’organització, l’ava-
luació i la conservació dels documents pú-
blics i l’accés a aquests són responsabilitat
directa dels titulars respectius. En cas que
les administracions o les entitats titulars de
documents públics contractin tasques re-
latives a aquestes funcions amb empreses
privades s’han de reservar la definició del
sistema de gestió documental i la direcció
i la supervisió de l’activitat contractada”.

És en aquest entorn normatiu i en les cir-
cumstàncies apuntades que es va conside-
rar, doncs, l’oportunitat d’elaborar unmodel
de prescripcions tècniques per a l’externa-
lització de la custòdia de documents i deter-
minats serveis vinculats que contemplés no-
més la custòdia i serveis vinculats a la ma-
teixa (préstecs, destrucció, etc.), i no pas d’al-
tres; el producte resultant d’aquesta expe-
riència –un document de 46 pàgines que por-
ta per títol Externalització de custòdia de do-
cuments i serveis vinculats, de data 16 de juny
de 2008, fet pel grup de treball d’externalit-
zació de documents d’aquesta SGAiGD– és el
que us volem comentar en aquest article.

Aquest document vol tenir un sentit emi-
nentment pràctic i d’utilitat, que pugui fer
servei a les persones responsables d’arxius
que es puguin trobar en la situació d’haver
de contractar serveis d’externalització i cus-
tòdia o serveis vinculats a les seves orga-
nitzacions i que contempli de manera com-
pleta i normalitzada el màxim de qüestions

que es posen en evidència a l’hora d’elabo-
rar un plec de custòdia de documentació,
amb els serveis associats normalment: prés-
tec, trasllat, destrucció, etc.

En aquest sentit, s’han recollit el coneixe-
ment i les experiències pràctiques dels
membres del grup de treball per tal d’ela-
borar unes pautes que ajudin a compren-
dre els aspectes a tenir en compte a l’hora
de redactar un plec de prescripcions tècni-
ques d’un contracte de serveis de custòdia
de documentació i d’altres serveis vincu-
lats, així com apunts pràctics que no figu-
ren al plec, però que val la pena tenir en
compte a l’hora d’encarar aquests temes.
Entenem que potser aquest aspecte pot ser
el més útil d’aquest producte, a banda d’u-
na homogeneïtzació necessària.

En cap moment s’ha intentat fer un model
a seguir obligatòriament sinó més aviat re-
collir un coneixement pràctic i normalitzar
unes pautes de treball que puguin ajudar,
entenent que una normalització en aquest
camp ajuda a solucionar qüestions que
acaben apareixent durant la vigència del
contracte. En aquest sentit, es recomana
acuradament adreçar-se a la unitat de con-
tractació de cada organisme i treballar con-
juntament la redacció i seguiment del con-
tracte en qüestió, per tal de poder identificar
clarament els punts que han de figurar al
plec de clàusules administratives i què ha
de figurar, segons el cas que es tracti, en el
plec de prescripcions tècniques. Així doncs,
el document que es presenta vol ajudar a
normalitzar i fer més àgil la confecció del
plec de prescripcions tècniques i la seva ges-
tió posterior, a l’hora d’avaluar les ofertes i
gestionar els serveis objecte del contracte
mentre duri.

Com ja hem dit, no s’inclouen en aquest do-
cument altres contractes que no siguin de
custòdia i serveis vinculats. S’han treballat
els plecs de prescripcions tècniques dels
concursos d’externalització publicats més
recentment (més de deu) per tal de con-
templar el màxim de casuístiques possibles
i fer un producte complet i actual, incidint
especialment en els aspectes pràctics que
puguin ajudar a redactar i gestionar també
la valoració posterior de les ofertes presen-
tades a concurs.

El document, a banda d’un índex i una in-
troducció general, inclou una proposta co-
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mentada per elaborar el plec de prescrip-
cions tècniques on es fan comentaris ge-
nerals a tenir en compte segons l’apartat
que es contempli així com qüestions pràc-
tiques que s’hi relacionen. Els diversos apar-
tats que es desenvolupen són, en aquest or-
dre i d’acord amb una estructura més o
menys generalitzable: 1) antecedents; 2) ob-
jecte; 3) vigència; 4) abast del treball; 5) con-
dicions d’execució; 6) serveis (preparació de
la documentació; trasllat de la documenta-
ció; custòdia de la documentació; inventa-
ri de la documentació; consulta de la docu-
mentació; destrucció de la documentació;
restitució de la documentació); 7) mesures
de conservació (sistemes de protecció con-
tra incendis; sistemes de protecció d’intru-
sió o robatori; sistemes de protecció pre-
ventiva de l’aigua; sistemes de protecció
preventiva de subministrament elèctric i
enllumenat; sistemes de protecció contra
plagues urbanes; neteja de les instal·lacions;
condicions climàtiques); 8) requisits mínims
per a l’execució dels serveis; 9) pòlissa d’as-
segurances; 10) control de la qualitat dels
serveis; 11) facturació; 12) requisits de con-
fidencialitat; 13) altres prescripcions; 14)
llengua i, finalment, un apartat d’observa-
cions.

El document també recull en forma d’an-
nexos unes propostes de documents de tre-
ball de caràcter pràctic que poden ajudar el
professional dels arxius que es trobi en
aquesta situació a fer millor la feina que li
correspon respecte del plec de prescripcions
tècniques. A saber: 1) Annex I. Punts a com-
provar en la visita a les empreses que op-
ten a la contractació. Proposta; 2) Annex II.
Document de treball per a la valoració de
dades econòmiques. Proposta; 3) Annex III.
Graella de suport per a la valoració d’ofer-
tes. Proposta; 4) Annex IV. Graella resum de

valoració. Proposta; 5) AnnexV. Condicions
sobre el trasllat de la documentació a l’Arxiu
Nacional de Catalunya (si és el cas); 6)
Annex VI. Proposta que es fa als plecs de
prescripcions tècniques de l’administració
central de l’Estat (a tall il·lustratiu, només).
També s’inclou un petit recull bibliogràfic
de referència per si algú vol aprofundir en
aquestes qüestions.
Per treballar de forma col·laborativa aquest
document es va crear un espai de treball al
portal d’Arxius i Gestió documental, a la pla-
taforma e-Catalunya: http://ecatalunya.gen-
cat.net/portal/index.jsp.
Està previst anar actualitzant aquest docu-
ment si es considera adient, en forma de
noves versions. Esperem que us pugui fer
servei. Si és del vostre interès, el document
es pot consultar a:
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepar
tament/Cultura/Temes/Arxius/Subdireccio%
20General%20d%20Arxius/Materials%20d%2
0Interes/arxius/20080616_externalitza-
ci%C3%B3.pdf

Agraïm l’esforç i la dedicació dels membres
del grup d’externalització de custòdia de
documents que han elaborat aquest docu-
ment: Alfred García Puig, del Departament
de Governació i Administracions Públiques;
Joan Antoni Jiménez Castillo, del Servei
Català de la Salut; Betlem Martínez Raduà,
del Departament d’Economia i Finances;
Joan Ignasi Salcedo del Moral, del Departa-
ment de Justícia, Arxius judicials de la
DGMAJ, i Jaume Sardà Font, de la Subdirec-
ció General d’Arxius i Gestió Documental,
que ha fet les funcions de coordinació tèc-
nica. Finalment, agraïm la col·laboració de
companys i companyes que, tot i no formar
part del grup de treball, ens han fet arribar
suggeriments o plecs molt recents per aju-
dar a completar aquest producte.
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El curs 2002-2003 l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents va posar en
marxa els estudis del Graduat Superior
d’Arxivística i Gestió de Docu-ments. A par-
tir del curs 2009-2010 serà substituït pel
Màster en Arxivística i Gestió de Docu-
ments per tal d’adaptar-se a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, i donar continuïtat ai-
xí a una iniciativa pionera a l’Estat espany-
ol en la mesura que és l’únic centre que per-
met vincular a una institució de rang
universitari la formació integral en arxivís-
tica i gestió de documents.

El programa que es presenta neix de la va-
loració positiva de l’experiència desenvo-
lupada fins ara en els estudis del Graduat
Superior d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments, a la qual s’afegeixen les aportacions
dels sectors professional i empresarial, amb
la voluntat de donar resposta a una de-
manda formativa per a un sector profes-
sional en expansió dins el marc de l’EEES i
que es correspongui amb l’oferta formativa
dels altres països que l’integren. En el pro-
cés d’adaptació s’ha tingut en compte el tre-
ball desenvolupat pel sector professional a
través de l’Associació d’Arxivers de Cata-
lunya, de la Coordinadora d’Associacions
d’Arxivers de l’Estat espanyol i per la ma-
teixa ESAGED que ha portat a terme, a més,
accions concretes sobre els estudis d’arxi-
vística i l’Espai Europeu d’Educació Superior
mitjançant el contacte amb experts euro-
peus d’altres universitats en les quals s’im-
parteixen estudis equivalents, i amb la in-
corporació del centre al Comitè Director de
la Secció d’Educació Arxivística del Consell
Internacional d’Arxius (ICA/SAE).

Des de la posada en marxa del Graduat
Superior a l’ESAGED i fins al curs 2007-2008,
és a dir, durant els seus primers cinc anys
de cicle complet de formació, han finalitzat
els estudis un total de 147 alumnes. En
aquest període de temps s’ha pogut cons-
tatar tant l’oportunitat de l’oferta com del
disseny del pla d’estudis, així com la cor-
respondència creixent amb les demandes
del mercat de treball. Cal assenyalar que el
percentatge d’inserció professional dels gra-
duats d’aquests cinc primers anys supera
el 95%. Pel que fa a l’oportunitat de fer pràc-
tiques professionals per part de l’alumnat,
s’han signat un total de 129 convenis entre
l’ESAGED i diverses institucions i empreses,
la qual cosa ha permès fer un total de 436
pràctiques remunerades.
El Màster en Arxivística i Gestió de Docu-
ments es proposa proporcionar una forma-
ció integrada en el camp de l’arxivística i la
gestió de documents que capaciti l’alumnat
per al desenvolupament del seu treball en
organitzacions públiques i privades, tant
amb documents de caràcter històric com
administratius i en qualsevol tipus de su-
port, així com capacitar-los per a l’aplicació
de les tècniques arxivístiques i la incorpo-
ració de les noves tecnologies, tant en la
gestió dels arxius com en el disseny i ad-
ministració dels sistemes de gestió docu-
mental de les organitzacions, i alhora a des-
envolupar el sentit crític, els valors ètics del
professional de l’arxivística i la capacitat
d’innovació.

Poden accedir als estudis de màster els lli-
cenciats, graduats i diplomats en qualsevol
especialitat o persones amb experiència su-
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ficient. La titulació que obtindran serà la de
Màster en Arxivística i Gestió de Docu-ments, o bé
el Certificat d’assistència de l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents per a
les persones sense titulació de grau o lli-
cenciatura.
El pla d’estudis està integrat per un total de
vint-i-un mòduls, distribuïts en dos cursos
(quatre semestres), corresponents a un to-
tal de 120 crèdits ECTS, distribuïts de la ma-
nera següent:

Primer curs. Primer semestre:

- Fonaments de l’arxivística: introducció
a l’arxivística (5 crèdits)

- Dret i règim jurídic dels documents: in-
troducció al dret (5 crèdits)

- Tecnologies informàtiques: introduc-
ció a les tecnologies de la informació i
la comunicació (5 crèdits)

- Productors i tipologies documentals:
l’Administració pública (5 crèdits)

- Gestió documental: administració d’or-
ganitzacions i empreses (5 crèdits)

- Pràctiques d’arxivística i gestió de do-
cuments: integració professional (2 crè-
dits)

Primer curs. Segons semestre:

- Gestió documental: circuits adminis-
tratius. Disseny i millora (5 crèdits)

- Dret i règim jurídic dels documents: as-
pectes bàsics (5 crèdits)

- Tècniques arxivístiques: sistemes de
classificació i arxivament (5 crèdits)

- Tècniques arxivístiques: mètodes de
descripció i recuperació de la informa-
ció (5 crèdits)

- Productors i tipologies documentals:
institucions i empreses, entitats i per-
sones privades (5 crèdits)

- Pràctiques d’arxivística i gestió de do-
cuments: pràcticum (8 crèdits)

Segons curs. Tercer semestre:

- Tècniques arxivístiques: avaluació do-
cumental (5 crèdits)

- Tecnologies informàtiques: documents
electrònics i preservació digital (5 crè-
dits)

- Gestió d’arxius: tècniques de gestió
dels serveis d’arxius (5 crèdits)

- Gestió documental: sistemes de gestió
documental (5 crèdits)

- Fonaments de l’arxivística: diplomàti-
ca dels documents medievals,moderns
i contemporanis (5 crèdits)

- Recerca arxivística: introducció a la
recerca arxivística (2 crèdits)

Segons curs. Quart semestre:

- Dret i règim jurídic dels documents: ac-
cés a la documentació. Protecció de da-
des (5 crèdits)

- Productors i tipologies documentals:
documents audiovisuals i gràfics (5 crè-
dits)

- Gestió d’arxius: màrqueting i comuni-
cació dels serveis d’arxiu (5 crèdits)

- Gestió d’arxius: conservació preventi-
va i equipaments d’arxiu (5 crèdits)

- Recerca arxivística: treball de recerca
(13 crèdits)

Els estudis, com fins ara els de Graduat, són
de caràcter presencial. Les classes i tutories
es desenvoluparan de dilluns a dijous, en
horari de tarda, entre les 16 hores i les 20.30
hores. Durant el darrer semestre l’activitat
presencial es concentra de dilluns a dime-
cres per tal de facilitar hores d’estudi als
alumnes per fer el treball de recerca.
La metodologia docent combinarà les ses-
sions presencials i tutories amb la utilitza-
ció del CampusVirtual, les visites a centres
d’arxiu i centre responsables de la gestió
documental d’organismes públics i privats,
i les pràctiques remunerades, que tenen ca-
ràcter obligatori, tot i que hi haurà la pos-
sibilitat d’acreditar-les per aquells i aque-
lles alumnes amb experiència professional
prèvia. El treball de recerca final és obliga-
tori per a tots l’alumnat.
L’ESAGED té a més un claustre de profes-
sors amb una llarga experiència en la do-
cència en arxivística, enriquida durant els
cursos impartits en el Graduat, que ara fa
possible una adaptació de qualitat al nou
marc acadèmic europeu.
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Intestats

De vegades l’arxiver pensa que faria bé si
deixés estar la feina d’arxiver i obrís una
consultoria. O, si més no, si aconseguís que
li paguessin un complement de productivi-
tat (o específic, tant li és) pels serveis com-
plementaris que dóna. L’arxiver té una lli-
breteta on apunta, amb lletra petita, les
feines no estrictament arxivadores o arxi-
vístiques que ha anat fent. En els darrers sis
mesos ha hagut de decidir –opinar, per ser
més precisos– sobre el destí final dels cos-
sos abacallanats d’una dotzena de monges
barroques, aparegudes allà on ningú (ex-
cepte l’arxiver, que va avisar amb prou
temps) no les esperava. Ha escrit el text de
la felicitació de Nadal, que l’alcalde tenia
molta feina i no s’hi podia dedicar. Ha cor-
regit –corrent el risc de patir un atac fatal
de feridura– les proves de l’opuscle que, com
cada any, publica la Confraria de Concos de
Sant Vicenç (on, per cert, publiquen foto-
grafies del fons d’imatges de l’arxiu sense
demanar permís ni, faltaria més, citar-ne la
procedència), s’ha barallat amb dos arqui-
tectes, dos, per defensar la supervivència
d’unes pintures estil Remordiment Tardà
que han aparegut als murs de l’església que
acollirà l’auditori nou. L’arxiver està cansat.
L’analítica anual que amb molta gentilesa
paga l’Ajuntament ha mostrat uns nivells
anòmals de triglicèrids i transaminases, i
l’electrocardiograma és com el perfil tren-
cat de l’etapa reina de la Volta Ciclista al
Secà.
Per això, quan aquell matí l’avisen que els
de la brigada estan buidant un pis i que sis-
plau s’hi passi, l’arxiver no ho dubta: salta-
rà per la finestra. Els terribles intestats:
muntanyes de rampoines, llibres inútils i,
en el millor dels casos, una capsa de saba-

tes amb cartes de la mili i un sobre amb
quatre fotos mogudes. L’arxiver ja ha pas-
sat una cama per damunt de la barana, pe-
rò s’ho repensa. Qui sap si en aquella casa
hi ha els llibres d’actes –entre els anys 1822
i 1835– que falten? I si apareixen, en una ca-
laixera, les mítiques plaques de vidre del fo-
tògraf Casalí, desaparegudes des de fa més
demig segle? Es posa una granota verda d’o-
rigen militar, agafa guants i un parell de
mascaretes i corre cap al domicili del qui
fou el senyor Marquès, un dels nombrosos
misantrops locals, conspicu rendista i per-
sonatge bohemi (dins del que permetien els
estrets marges morals de la ciutat). Quan ar-
riba, els homes de la brigada ja pràcticament
han fet tota la feina: s’acosta l’hora d’es-
morzar i no volen tornar-hi amb la panxa
plena. L’arxiver comprova que no hi ha res
al pis i s’enfila a la furgoneta. Condemna al
foc etern una col·lecció completa d’El Mundo
Deportivo i deixa en un raconet els llibres que
poden passar a la biblioteca. Encuriosit, ob-
re una de les maletes que hi ha al terra, es-
perant que es faci lloc a la caixa. Hi ha un
estoig de violí. Que l’arxiver recordi, el se-
nyor marquès no tocava res. Li comença a
bategar el cor. L’estoig és vell, de fusta. I si
allà dins hi ha el violí de Jacob Stainer que
fou de Johann Sebastian Bach, al qual es va
perdre el rastre després de la mort del mes-
tre? Pensa en la brigada municipal de
Leipzig buidant la casa del vell Bach. Obre
l’estoig amb tota cura. Hi ha un violí. Sense
cordes i sense pont, però en bon estat. Amb
l’ai al cor busca l’etiqueta. No és l’Stainer.
És francès: Jules Levesque, 1779. És igual. Si
no el volen a l’escola de música –que no el
voldran– el guardarà a l’arxiu, al costat del
mític flabiol (amb tamborí) de l’Estevet Lero.
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