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Els arxius de les nostres empreses són part
essencial del patrimoni documental de
Catalunya. No podem entendre l’evolució
del país en temps contemporanis sense pa-
rar compte al paper de persones, famílies i
societats mercantils d’enorme dinamisme

empresarial, mitjançant les quals Catalunya
ha constituït una de les àrees més desen-
volupades d’Europa. Començant pel comerç
d’aiguardents i per la fabricació d’indianes
a les acaballes de l’Antic Règim, fins a l’ac-
tual revolució de les noves tecnologies, pas-
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sant pels temps del vapor i els de la difusió
de l’electricitat, Catalunya s’ha anat edifi-
cant durant els darrers tres-cents anys com
una societat industrial de considerable com-
plexitat social. En l’univers de l’empresa
conflueixen molts dels elements socials i és
per això que constitueix un laboratori de re-
ferència per a l’anàlisi de l’estat de l’econo-
mia i de la lluita dels moviments socials al
llarg dels darrers temps de la nostra histò-
ria. Aquest patrimoni documental que abas-
ta aspectes tan rellevants del nostre passat
només podrà ser conegut si és adequada-
ment protegit i divulgat. Cal esperonar els
productors d’aquests fons a invertir en
aquesta part del seu patrimoni. Però, a més,
cal assenyalar que els arxius públics cata-
lans, encapçalats per l’Arxiu Nacional de
Catalunya, gaudeixen d’una dilatada i acre-
ditada experiència en la recuperació, con-
servació i difusió dels arxius empresarials.
En els darrers mesos, amb l’impuls del Go-
vern de Catalunya a través del Departament
d’Economia i Finances i del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, ha nas-
cut un acord per fomentar la preservació
dels arxius històrics de les empreses cata-
lanes. La iniciativa rep el suport actiu de
l’empresariat català, a través d’un grup for-
mat per alts empresaris sensibilitzats de la
importància d’aquest patrimoni i represen-
tants de les institucions empresarials, que
es constituí a Barcelona el 14 de gener de
2008. Té també el suport d’experts i acadè-
mics de prestigi en la matèria, que han con-
format amb l’Administració un grup de tre-
ball tècnic. Aquest segon grup és autor d’un
pla d’actuació destinat a l’assoliment de cinc
objectius principals: sensibilitzar l’empre-
sariat de la importància de preservar els
seus arxius històrics, donar suport a les em-
preses que optin per conservar-los, oferir a
les empreses els arxius públics per diposi-
tar-hi la documentació històrica, elaborar
un cens guia de fons empresarials històrics
i fomentar l’estudi i investigació dels fons.
Diversos materials en vies d’edició oferiran
als empresaris la informació bàsica perquè
puguin adherir-se al pla de la Generalitat de
Catalunya. La coordinació dels dos grups
correspon al senyor RamonAlberch i Fugue-

ras, subdirector general d’Arxius i Gestió
Documental de la Generalitat de Catalunya.
Treballem amb un doble objectiu. D’una ban-
da, que siguin les mateixes empreses les que
es responsabilitzin de la conservació i ober-
tura dels seus arxius històrics, tasca que ha
d’anar en paral·lel a l’establiment de siste-
mes de gestió documental que assegurin el
tractament correcte de tota la producció do-
cumental des de l’origen del document fins
al seu arxivament definitiu. Per a aquest pri-
mer objectiu, les empreses disposen de pro-
fessionals ben preparats. D’altra banda, es
tracta que les empreses que ho desitgin pu-
guin ingressar a l’Arxiu Nacional de
Catalunya o als arxius comarcals els seus
fons històrics. El full de ruta de la Iniciativa
s’ha proposat com a tasca prioritària la re-
cuperació dels arxius de les empreses cen-
tenàries, així com de les persones i famílies
directament implicades en la història em-
presarial de Catalunya.
Els centres d’arxiu de la Generalitat s’en-
carregaran de les tasques derivades del con-
trol de l’ingrés, i aplicaran les tècniques i els
mitjans adequats per assegurar-ne la con-
servació, la descripció i la difusió d’acord
amb les condicions que marca la legislació
amb relació a la documentació pública i amb
ple respecte als drets protegits. Tanmateix
correspon a les universitats catalanes, i par-
ticularment al Departament d’Història i
Institucions Econòmiques de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials (pre-
sent en el grup de treball tècnic) de pro-
moure la història empresarial a través de
l’explotació dels fons.
Aquestes cessions d’arxius empresarials his-
tòrics comportaran als productors impor-
tants avantatges per a la construcció de la
memòria corporativa de les seves organit-
zacions: permetrà la seva conservació, mi-
llorarà la seguretat, facilitarà l’aplicació dels
tractaments arxivístics adequats, vehicula-
rà l’accés i, en conclusió, convertirà els seus
arxius en un actiu material i immaterial per
a l’empresa productora. En definitiva, la ini-
ciativa per al foment dels arxius històrics
empresarials comportarà un nou pas en el
desenvolupament del sistema arxivístic ca-
talà amb el suport del món empresarial.
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Des de la introducció de la informàtica a la
Generalitat de Catalunya, els arxius admi-
nistratius han treballat amb diferents apli-
cacions, però només una ha tingut la con-
dició d’aplicació corporativa, interdepar-
tamental, esmentada fins i tot en el marc
legal. El Decret 76/1996, en el seu article 3.3.
on diu: “L’aplicació del sistema general es
recolza en un programa informàtic admi-
nistrat pel Departament de Cultura”, es re-
fereix al SIGEDA, sigles de Sistema de Gestió
de la Documentació Administrativa.
L’any 1991 es va dissenyar el SIGEDA, ja fa
divuit anys. Va ser un encàrrec del Servei
d’Arxius del Departament de Cultura al
Centre Informàtic i a les responsables dels
arxius centrals dels departaments de
Cultura i Governació de l’època. Com que els
canvis tecnològics són molt ràpids, divuit
anys és una xifra molt respectable que per-
met dir que el SIGEDA és una aplicació ‘ve-
terana’. Aquest és el motiu pel qual les se-
ves pantalles són austeres, pre-windows,
amb un entorn ‘poc amable’, on molt ex-
cepcionalment s’hi inclouen icones, a les
quals tant ens hem acostumat i que ens fa-
ciliten la navegació –potser en un futur les
compararem amb les pantalles tàctils i tam-
bé les trobarem poc amables. En resum, el
SIGEDA és una aplicació àrida, però robus-
ta, pensada sobretot per gestionar els do-
cuments més convencionals, textuals i en
paper, des de l’arxiu de gestió i l’arxiu cen-
tral, d’acord amb les urgències i prioritats
dels anys noranta, lluny encara del que més
tard plantejaria la societat de la informació,
la generalització del correu electrònic, l’ús
d’Internet, la creació i tramesa de docu-

ments electrònics, etc., etc., etc. El SIGEDA
no ha canviat, no ha evolucionat, és l’apli-
cació de sempre.
En concebre el SIGEDA ja es va plantejar la
necessitat de traspassar la informació que
emmagatzemaria cada arxiu central a l’ar-
xiu definitiu, l’arxiu històric de l’Adminis-
tració, que en el cas dels òrgans centrals de
la Generalitat és l’ANC. Però l’any 1992, quan
el SIGEDA s’implantà al Departament de
Cultura –departament pilot i pioner– l’ANC
no disposava encara de cap aplicació infor-
màtica per gestionar el conjunt de les seves
descripcions arxivístiques. De fet no serà
fins al desembre de 1994 que es comença a
dissenyar el GANC (sigles de Gestió de
l’Arxiu Nacional de Catalunya) i des del pri-
mer moment es té en compte que caldrà
incorporar dades del SIGEDA. Abans d’a-
questa data, l’ANC va utilitzar diversos pro-
grames d’ofimàtica (tractament de textos i
bases de dades de més d’un proveïdor) on
sense uns criteris unificats i sistematitzats
es consignaven, com bonament podia cada
tècnic, els inventaris i catàlegs dels fons que
es descrivien.
L’any 1995 es van fer les primeres proves
amb el mòdul principal del GANC, les quals
van posar de relleu mancances i errades de
disseny. El creixement de l’Arxiu, a la vega-
da –és l’any de la inauguració de la nova seu
a Sant Cugat del Vallès i de l’augment més
important que ha sofert la seva plantilla–,
plantejava noves necessitats i noves formes
de gestionar el centre. Entre el 1995 i el 1996
el GANC es redissenya i es millora conside-
rablement. No serà fins al febrer de 1997
quan accepta el nucli principal de l’aplica-
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ció i s’implanta com a eina de gestió de
l’ANC, ara fa dotze anys. Una implantació
que no s’ha aturat des d’aleshores. Perquè
a diferència del SIGEDA, el GANC no ha dei-
xat de créixer i ampliar les seves funcions.
Una altra diferència important, que té a veu-
re amb el seu desenvolupament, és que han
participat en el disseny del GANC diferents
perfils professionals (arxivers especialit-
zats en un o altre tipus de documentació,
en reprografia, atenció a l’usuari, gestió de
l’espai…, a més de restauradors). En aquest
sentit, és el resultat de la suma d’experièn-
cies professionals diverses i complementà-
ries.

Podríem dir que les diferencies principals
d’ambdues aplicacions són les següents:

• en el disseny del SIGEDA hi participen
pocs perfils professionals, en el GANC n’hi
participen molts;

• el SIGEDA no s’ha actualitzat, el GANC
s’actualitza constantment;

• el SIGEDA no s’ha desenvolupat, el GANC
cada any assoleix nous requeriments.

Malgrat les diferències exposades, la comu-
nicació entre el SIGEDA i el GANC s’havia
d’aconseguir, era un requeriment bàsic per
als administradors d’ambdues aplicacions.
Així, entre el 2000 i el 2001 es dissenya el
traspàs del SIGEDA al GANC. Hi participen,
a més dels informàtics, arxivers del Servei
d’Arxius (administrador de l’aplicació in-
terdepartamental) i arxiveres de l’ANC.
Tanmateix, per diversos motius el tema s’a-
jorna temporalment just quan s’havien d’i-
niciar les proves d’acceptació.
Ara fa un any, al maig del 2008, arran d’una
transferència, l’Arxiu Central de Cultura i
Mitjans de Comunicació i l’ANC van plan-
tejar el tema a la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental. Després d’u-
na fase de proves i millores (sobretot, can-
vis per adequar el sistema d’acceptació i
comprovació de la transferència d’acord
amb els requisits per ingressar documenta-
ció a l’ANC) ha quedat enllestit el traspàs de
dades entre ambdues aplicacions: la comu-
nicació entre el SIGEDA i el GANC ja és una
realitat.
En un extrem de la comunicació hi ha el SI-
GEDA (l’emissor), a l’altre el GANC (el re-
ceptor), i enmig, productes d’ofimàtica que
ajuden en la transmissió del missatge. El
procediment que s’ha de seguir és:

SIGEDA
1. Selecció de documentació que s’ha de

transferir. Des del SIGEDA, l’arxiu central
corresponent engega el procés automà-
tic d’avaluació i tria (el sistema aplica les
taules d’avaluació documental, les TAD).
Aquest procés també es pot fer o modi-
ficar manualment.
Els requisits són: sèrie avaluada per la
CNAATD, expedients tancats, que no es
troben en situació de préstec, transferi-
bles segons la disposició i els terminis fi-
xats per la TAD corresponent.

2. Sol·licitud de transferència. En finalitzar
el procés d’avaluació i tria i confirmada
la sol·licitud de transferència per l’Arxiu
Central, el sistema genera i tramet per
correu electrònic un avís a l’ANC i a
l’Arxiu Central on es diu que hi ha una
sol·licitud de transferència pendent d’au-
toritzar i que s’han generat a l’entorn
Host dos fitxers provisionals en format
txt amb la descripció de les unitats do-
cumentals que es demana transferir.
Un dels fitxers provisionals servirà a
l’ANC per validar l’instrument de des-
cripció. L’altre fitxer provisional servirà a
l’Arxiu Central per emmagatzemar les
dades que, un cop acceptada la transfe-
rència, sortiran definitivament de l’apli-
cació SIGEDA.

FORMAT D’INTERCANVI
3. Importació de l’instrument provisional

de descripció de la transferència. En re-
bre l’avís provisional de transferència,
l’ANC importarà el fitxer txt que ha ge-
nerat el SIGEDA en l’entorn Host a una
base de dades Access en l’entorn PC ano-
menada SIGEDA_format d’intercanvi. Les
dades importades es distribueixen en 24
camps: 3 de procedència, 7 de classifica-
ció, 1 de títol, 7 de dates, 2 de referència
d’expedient, 1 de descripció, 1 d’obser-
vacions, 2 d’unitat d’instal·lació.
Pel que fa a la NODAC, entre els 24 camps
es consigna informació dels elements ob-
ligatoris: codi de referència, títol, dates,
productor, volum i suport, i autoria i da-
tes. I hi pot haver informació dels ele-
ments opcionals: història arxivística, da-
des sobre l’ingrés, abast i contingut, i
documentació relacionada. Aquesta des-
cripció s’aplica als nivells d’unitat docu-
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mental composta o simple i d’unitat
d’instal·lació, els nivells de descripció
més habituals en el SIGEDA.
Per la seva banda, i de la mateixa mane-
ra, l’Arxiu Central pot importar i recopi-
lar el fitxer txt, de Host a PC, en una ba-
se de dades Acces anomenada Trans-
ferència al Nacional.

4. Revisió de la descripció de la transfe-
rència. Des del fitxer SIGEDA_format d’in-
tercanvi, l’ANC comprova, primer, que les
característiques genèriques de la sol·li-
citud siguin correctes (bàsicament: pro-
ductor, sèrie, dates extremes de la docu-
mentació, taula d’avaluació aprovada per
la CNAATD) i, després, que l’instrument
de descripció sigui adequat (sense erra-
des de picatge ni incoherències, entre
d’altres).

SIGEDA

5. Denegació de la transferència. Si la trans-
ferència no compleix els requisits ne-
cessaris, des del mateix SIGEDA, l’ANC
denegarà la sol·licitud i ho motivarà de
forma genèrica.
Si les raons de la denegació són errades
que cal corregir, a més a més, l’ANC en-
viarà per correu electrònic a l’Arxiu
Central corresponent un informe sobre
la revisió de l’instrument de descripció.
Un cop fetes les esmenes al SIGEDA,
l’Arxiu Central haurà de tornar a sol·lici-
tar la transferència (començar de nou pel
punt 1).

6. Acceptació de la transferència. Si la
transferència s’accepta (no hi ha res a
modificar), l’usuari de l’ANC autoritzarà
la transferència des del SIGEDA.
El sistema genera llavors un segon avís
on es comunica per correu electrònic a
l’Arxiu Central i a l’ANC que s’han gene-
rat els dos fitxers txt definitius: un per-
què l’Arxiu Central tingui constància del
que finalment ha tramès a l’arxiu histò-
ric, i l’altre per a l’ANC, que inclou la da-
ta de transferència de les dades (dia,mes
i any de sortida d’informació del SIGEDA).

FORMAT D’INTERCANVI

7. Importació de l’instrument definitiu de
descripció de la transferència. L’ANC im-
porta –de Host a PC– el fitxer txt defini-

tiu generat novament pel SIGEDA a la ba-
se de dades Access (SIGEDA_format d’in-
tercanvi) amb els 24 camps.
Per la seva banda, i de la mateixa mane-
ra, l’Arxiu Central pot importar el seu fit-
xer txt definitiu a la base de dades
Transferència al Nacional.

FORMAT DE MIGRACIÓ

8. Preparació de l’instrument de descripció
de la transferència per migrar a GANC.
L’ANC importa les dades del SIGEDA_for-
mat d’intercanvi a una base de dades (for-
mat de migració) on es prepara la infor-
mació per migrar. Aquí s’apliquen
consultes i macros que completen i ajus-
ten la descripció per a la seva incorpora-
ció al GANC –cal tenir en compte les tau-
les de GANC, la numeració definitiva de
les unitats d’instal·lació, la gestió de l’es-
pai, la visualització de la informació que
des de Sala de consulta o a través d’Inter-
net veuran els usuaris, etc.
Aquesta base de dades té 56 camps: 2 de
procedència (i una taula associada de tres
camps), 4 de classificació (i una taula as-
sociada de tres camps), 4 per a l’ingrés, 2
de títol, 1 de nivell de descripció, 7 d’uni-
tat d’instal·lació, 5 de topogràfics, 3 d’ac-
cés i difusió, 3 de suport i format, 2 de re-
ferència d’expedient, 12 de dates, 2 de
conservació, 1 de reprografia, 3 de des-
cripció, 1 d’observacions, 2 d’unitat rela-
cionada, 2 d’unitat de descripció. Alguns
dels camps són instrumentals (per verifi-
car o corregir informació) i poden acabar
concatenats en d’altres camps com ara els
camps de descripció o observacions. Dels
56 camps només en migren 34.
Pel que fa a la NODAC, entre els 54 camps
es consigna informació dels elements ob-
ligatoris: codi de referència, nivell de des-
cripció, títol, dates, volum i suport, pro-
ductor, i autoria i dates.També s’hi recull
informació dels elements opcionals: his-
tòria del productor, història arxivística,
dades sobre l’ingrés, abast i contingut,
sistema d’organització, condicions d’ac-
cés, llengües i escriptures dels docu-
ments, documentació relacionada i no-
tes. Alguns dels elements opcionals són
obligatoris per migrar a GANC. Aquesta
descripció s’aplica, sobretot, als nivells
d’unitat documental composta o simple
i d’unitat d’instal·lació.
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MÒDUL DE MIGRACIÓ AL GANC

9. Migració de l’instrument de descripció
de la transferència. Un cop l’ANC ha
comprovat i preparat la informació re-
buda del SIGEDA, les dades tenen el for-
mat adequat per migrar. Llavors des del
mòdul de migració s’engega el procés que
incorporarà la informació a GANC.

GANC i INTERNET

10.Modificacions a GANC. Ja a GANC, l’ANC
pot millorar i completar la descripció de
la transferència rebuda del SIGEDA. El vo-
lum de consultes o el valor històric d’u-
na determinada documentació pot fer
necessari aprofundir en el nivell de des-
cripció, incloure onomàstics, topònims o
matèries, precisar la datació, etc. D’altra
banda, en el cas que es digitalitzin docu-
ments, caldrà associar la seva imatge a
la descripció de GANC per tal que tot ple-
gat –descripció i document– sigui con-
sultable des del mòdul de Sala de con-
sulta o per Internet a través del web de
l’Arxiu. En aquest darrer supòsit sovint
es fa necessari precisar o millorar la des-
cripció.

En cadascuna d’aquestes etapes hi ha con-
trols de qualitat. L’objectiu és no perdre in-
formació, millorar-la si és possible i contro-
lar-la per fer-la accessible en qualsevol
moment. La qualitat de la descripció és una
de les garanties de la preservació, conser-
vació i accessibilitat dels documents, tant si
se’n fa un ús administratiu com per a la re-
cerca.
Aviat migraran uns 18.000 registres que des-
criuen transferències a l’ANC fetes pels ar-
xius centrals de Cultura, Presidència, Medi
Ambient, així com de l’antic Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme, de les quals,
a l’espera del traspàs del SIGEDA al GANC,
l’únic instrument de descripció que tenia
l’arxiu històric eren unes llistes en paper.

Més enllà d’aquests registres pendents de
migrar, a partir d’ara serà possible importar
del SIGEDA els milers de registres que des
del 1992 hi han introduït els arxius centrals
i de gestió de diversos departaments de la
Generalitat de Catalunya.
Fins ara, era paradoxal que no es poguessin
migrar al GANC les descripcions fetes al SI-
GEDA –l’única aplicació corporativa–, men-
tre que era possible fer-ho amb descripcions
d’altres aplicacions que s’ajustaven al for-
mat d’intercanvi. Per aquest segon sistema
l’ANC ha rebut dels arxius centrals més de
600.000 registres.
La comunicació del SIGEDA al GANC a tra-
vés d’un producte d’ofimàtica permet que
cada part implicada (emissors i receptor)
mantingui la seva singularitat, sense restar
per això fluïdesa a la comunicació. Aquesta
solució permet una sortida cap al GANC, pe-
rò també cap a altres possibles opcions que
es puguin adoptar en un futur –podríem dir
que la sortida a Access actualitza, rejoveneix
el vell SIGEDA.
Queden lluny aquelles pors i recances del
començament dels noranta quan a les
Jornades d’Arxivística de Sabadell sembla-
va que les migracions eren molt i molt difí-
cils d’aconseguir i les pèrdues d’informació
essencial gairebé del tot inevitables.
L’evolució de la informàtica, d’una banda, i
l’aposta dels arxivers per les migracions, de
l’altra, ho han fet possible.
Tanmateix, qualsevol migració cal pensar-
la bé, s’ha d’analitzar acuradament el que
es vol migrar i com es farà, validar el resul-
tat abans d’acceptar les dades, etc. Altra-
ment, del soroll informatiu i les errades que
un traspàs d’informació poc acurat pot ar-
rossegar en resultarà un instrument de des-
cripció deficient.
Una darrera reflexió. És una satisfacció apro-
fitar la feina feta en el passat –en aquest cas
eines i descripcions–, sempre que ens per-
meti el més important: continuar avançant.
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1.– Introducció

Tots sabem que les TIC estan en constant
evolució i quan les organitzacions encara no
s’han preparat per resoldre els problemes
d’adaptació a un sistema, un altre de nou
l’està substituint. Els organismes es troben
amb noves tecnologies que s’estan fent un
forat i que són capaces de rebre i enviar in-
formació i que, per tant, també s’han de te-
nir en compte per poder integrar-les dins el
sistema de gestió documental corporatiu.
Una d’aquestes noves tecnologies és la dels
aparells de connexió telemàtica sense fil
(wireless) com són els ordinadors portàtils,
les PDA (personal digital assistents) i els te-
lèfons mòbils. Les organitzacions ja estan
usant els mòbils en procediments adminis-
tratius de manera cada cop més habitual,
per tant s’han de tenir en compte a l’hora
de gestionar la documentació.

Però, com podem capturar i guardar els
SMS? Els missatges de mòbil es podrien ges-
tionar mitjançant el sistema de gestió de
documents electrònics, però per això ne-
cessitem una sèrie de polítiques generals
d’ús, com serien qui ha de capturar el mis-
satge i com es fa la captura per incloure-la
en el sistema de gestió documental, etc.

Com diu el professor S. Makinen:1 “Els apa-
rells mòbils i les connexions sense cable
desafien les teories i les pràctiques dels ges-
tors documentals”. De vegades podríem dir
que és un malson per a aquests professio-
nals. No només és el problema de la segu-
retat, que és molt greu, sinó també la difi-

cultat que un mateix usuari pot estar tre-
ballant amb diferents mitjans i en diferents
llocs de treball, llocs que no necessàriament
estan interconnectats. La dispersió de la in-
formació es generalitza i la possibilitat de
perdre part de la documentació en un pro-
cediment administratiu és més gran.

2.– Seguretat

Aquest és un dels primers punts que cal
considerar. S’ha de tenir clar que l’accés a
la informació es fa des de fora de l’organit-
zació i per això poden començar els pro-
blemes. Moltes vegades els documents con-
tenen dades privades o personals i les tre-
ballem en un mitjà que pot ser insegur, per
què? Cal tenir en compte que un mòbil, un
ordinador portàtil o una PDA són molt fàcils
de perdre o de ser robats i, a més, com que
aquests aparells van amunt i avall moltes
vegades no reben les actualitzacions de soft-
ware necessàries per ser més segurs. Les
xarxesWi-Fi no són les més segures i no no-
més transmeten virus i correu brossa sinó
que també poden ser interceptades amb
prou facilitat per qualsevol hacker amb uns
mínims coneixements. A tot això hi podem
afegir l’ús del Bluetooth, que és una de les
maneres més fàcils de capturar virus i ja te-
nim el malson a les nostres mans.

S’ha de tenir molt clar quins són els punts
febles a l’hora d’estandarditzar l’ús dels apa-
rells amb tecnologia mòbil; potser a prime-
ra vista, els temors més grans són els virus
informàtics però el que realment hauria de
preocupar és la pèrdua d’informació. Això
ho veiem clar en els diferents estudis que
les organitzacions d’altres països estan fent
en aquest tema. Per tant, és força important
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formar els usuaris de manera que s’impli-
quin en la responsabilitat i seguretat “físi-
ca” de l’aparell. És primordial també que no
carreguin les últimes versions del software
sense esperar que els serveis o unitats TIC
els en donin l’autorització o en facin la ins-
tal·lació.

El que cal fer si un usuari utilitza aquests
aparells i vol tenir accés a l’oficina sincro-
nitzant la PDA és habilitar un servidor amb
un programari específic. S’ha de tenir una
xarxa de connexió IP i una porta d’entrada
a l’XMV (Xarxa Mòbil Virtual) que possibili-
ti la connexió segura amb autenticació de
privadesa, és a dir l’ús del xifratge que do-
ni garantia a les dades trameses.

3.– Polítiques d’ús

El primer que ens hem de plantejar és si
aquests aparells són realment necessaris
per al funcionament de l’organització. El
software que porten ha d’estar ben treballat
i ha de correspondre’s amb les necessitats i
tecnologies de l’organització; tot i que és evi-
dent que potser els aparells escollits no co-
breixen les necessitats d’un determinat ser-
vei i, per tant, és possible que s’hagin de
mantenir diferents tipus d’aparells. Hem de
valorar costos i ens hem de començar a pre-
ocupar per la seguretat. Altres temes que cal
valorar són la interoperabilitat i compatibi-
litat dels diferents aparells entre si i amb el
sistema.

Normalment, aquests aparells amb tecno-
logia mòbil serveixen per buscar a la xarxa,
tenir accés a certes informacions residents
en servidors webs, a l’agenda, i enviar mis-
satges de correu electrònic. Per tant, en lí-
nies generals, es podrien aplicar les políti-
ques d’ús del correu electrònic. Els usuaris
haurien de conèixer i aplicar les polítiques
de seguretat. A més, han de tenir una for-
mació que ha de ser creada i implementa-
da pels responsables de la gestió documen-
tal de cada organització i pels responsables
de les àreesTIC; amb diferents nivells, sem-
pre relacionats amb les responsabilitats i
necessitats de cada usuari.

El que els usuaris d’aquests dispositius han
de tenir clar, és que aquests són propietat
de l’organització, estan interconnectats amb
el seu sistema informàtic i per tant s’han de
seguir les polítiques d’ús i seguretat. No és
només la importància de l’aparell, sinó que

quan una persona deixa l’organització en la
qual treballa, tots els accessos a aquesta han
de desaparèixer.

S’ha de mantenir una bona pàgina d’intra-
net en la qual s’incloguin les polítiques, els
manuals i la formació.També s’hauria d’au-
ditar el nivell dels usuaris periòdicament,
tant en la gestió documental com en l’ús
dels aparells sense fil, per veure si se segu-
eixen les directrius d’ús i si gestionen cor-
rectament la informació. I com a última no-
ta, s’haurien de revisar anualment aquestes
polítiques per millorar l’ús d’aquests apa-
rells i per garantir la seguretat de l’organit-
zació.

4.– Gestió de la informació “mòbil”

En tota institució que faci ús d’aquests apa-
rells, el gestor documental ha de revisar les
polítiques i procediments de l’SGD per tal
que donin unes eines mínimes als usuaris
per poder organitzar i guardar els docu-
ments creats o rebuts amb tecnologia sen-
se fil. Com tots sabem, és el missatge el que
compta, no el mitjà que es fa servir per en-
viar-lo. Per tant, els missatges i documents
creats, enviats o rebuts mitjançant aquests
aparells són documents propietat de les
organitzacions i s’han d’incloure dins del
seu SGD.

Per què? Ens pot preguntar l’usuari. Doncs
la resposta és clara, perquè això aporta un
seguit de beneficis en la gestió dels proces-
sos, redueix la possibilitat de pèrdua o des-
trucció de documents necessaris per a un
procés encara obert, i millora la recuperació
dels documents quan es necessiten.

Una altra pregunta que els usuaris es plan-
tegen és quan un missatge es pot conside-
rar document. En línies generals podem dir
que qualsevol missatge rebut o enviat amb
un aparell amb tecnologia de transmissió
sense fil que faci referència a temes de l’or-
ganització, és un document i per tant ha de
formar part del Sistema de Gestió Docu-
mental corporatiu.

Fins i tot quan es reconeixen els documents
com a tals, molts d’aquests no seran iden-
tificats, codificats i descrits seguint l’SGD
corporatiu, sinó que es perdran o seran eli-
minats sense arribar al sistema. Això bàsi-
cament es produeix perquè no hi ha estàn-
dards, normatives o instruccions clares en
tot aquest nou món mòbil. Per tant, els ges-
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tors documentals haurien d’estar implicats
en la creació de les polítiques i la formació
d’ús d’aquests aparells d’una manera di-
recta.

Hi ha diverses maneres d’assegurar la crea-
ció de documents des dels missatges. Si es-
tem parlant de correu electrònic dins d’un
sistema corporatiu, per aconseguir una mi-
llor gestió dels documents els usuaris de
PDA haurien de sincronitzar diàriament els
aparells, d’aquesta manera seria molt més
senzilla la integració en l’SGDA.

Si ens referim a missatges de text o de veu,
s’hauran d’establir estratègies corporatives
per crear i mantenir aquests documents.
Hem de tenir en compte que els missatges
de text no es poden capturar durant la sin-
cronització, per tant si es fan servir, s’hau-
ria de prendre nota i crear un document in-
formant del que s’ha enviat, a qui s’ha
enviat, si hi ha resposta, i quina ha estat.

L’enregistrament d’aquests missatges en
l’SGD de l’organització s’ha de fer al més
aviat possible. Una forma que facilita la
creació i el manteniment d’aquests docu-
ments és la creació d’uns formularis elec-
trònics que ens marcaran tots els camps

necessaris per convertir aquests missatges
en documents (de qui, on, quan, com, te-
màtica).

5.– Conclusions

Després d’aquesta petita aproximació a
aquest noumón, una cosa és clara, cada cop
més el gestor documental ha de treballar
conjuntament amb el tècnic informàtic,
s’han d’intentar llimar les distàncies entre
ambdós professionals perquè cada cop més,
els àmbits de treball es creuen, i en un
temps no gaire llunyà no podrem parlar de
l’un, sense fer referència a l’altre. Per tant,
fóra bo que comencéssim a treballar plegats
per trobar un nivell comú de comunicació
que ens permetés enfrontar-nos als nous
reptes tecnològics d’una manera més efi-
cient.

Però per damunt de tot, s’han de tenir molt
clars els beneficis que per a l’organització
representa l’ús d’aquestes tecnologies. S’ha
d’avaluar tot el que hi ha a favor i tots els
factors contraris, abans de decidir-nos a ad-
quirir nous aparells i s’ha d’intentar pre-
veure qualsevol problema amb unes políti-
ques clares i eficaces.
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Noticiari

Subdirecció General d’Arxius

Implantació d’un repositori segur de documenta-
ció digitalitzada de la Xarxa d’Arxius Comarcals
Durant el mes de juliol s’ha formalitzat la con-
tractació dels serveis que ofereix el Centre de
Supercomputació de Catalunya (CESCA) pels
quals la documentació digitalitzada de la Xarxa
d’Arxius Comarcals i la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental restarà dipositada
en un espai segur que en garanteixi al 100% la
seguretat i la preservació.
Al febrer del 2008 la Subdirecció General d’Arxius
i Gestió Documental va elaborar un estudi sobre
el Dimensionament digital que donà unes xifres
molt elevades de contingut digitalitzat, aproxi-
madament uns 9 TB entre la XAC i l’SGAiGD.
Aquest volum responia a una política de digita-
litzacions organitzada i coordinada per la Sub-
direcció General d’Arxius i Gestió Documental
amb el nom de Pla Bruniquer.
Així, amb la missió de preservar el patrimoni di-
gital de la XAC aplicant les polítiques de segure-
tat i protocols de comunicació, tot garantint la
confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de
la informació, es va considerar vital comptar amb
un repositori segur com el del CESCA. L’SGAiGD
ha creat un grup de treball que ha de definir els
protocols de càrrega i facilitar la migració / càr-
rega de documents digitalitzats de la XAC al re-
positori segur de formats de conservació, CESCA,
i garantir la disponibilitat dels formats de con-
sulta vinculats al programari d’arxiu (GIAC).
Aquest grup, coordinat pel cap del Servei de
Coordinació Genera l d’Arxius i la directora de
l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, disposa d’arxi-
vers i tecnòlegs que han de fer més eficient el
procés de càrrega d’uns 2 milions de documents
digitalitzats i facilitar, amb la confecció de pro-
tocols de càrrega, qualsevol actuació de digita-
lització de futur en els arxius de la xarxa que re-
quereixi l’ús del repositori segur per als formats
de conservació.

Gestor de la premsa digitalitzada de la Xarxa
d’Arxius Comarcals, PANDORA
El projecte de digitalització de la premsa histò-
rica dels arxius comarcals neix de la necessitat
de posar a l’abast dels usuaris un tipus de docu-
mentació que permet fer una investigació com-
plementària a la pròpia dels documents d’arxiu.
En aquest context, la Subdirecció General
d’Arxius i Gestió Documental (SGAiGD) va valo-
rar l’adquisició de PANDORA com a gestor d’a-
questa documentació digitalitzada amb l’objec-
tiu de donar visibilitat i difusió a la premsa
històrica dels arxius.

La tasca d’aquest gestor web no és altra que la
de difondre els fons hemerogràfics digitalitzats,
donar accessibilitat als ciutadans a aquest pa-
trimoni i facilitar eines i instruments d’investi-
gació integrals. Per acomplir aquesta missió s’han
especificat uns requeriments i pautes a través de
la Guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius
Comarcals (XAC), s’ha dissenyat un servei de su-
port i assessorament per part de l’SGAiGD i s’han
definit els protocols de càrrega massiva i de càr-
rega simple.
Actualment s’han carregat unes 144.000 imatges
i esperem arribar a les 300.000 imatges a finals
de setembre que serà quan es passi de l’entorn
de preproducció a l’entorn de producció en línia
i accessible per a tothom.
Un grup de treball coordinat des del Servei de
Coordinació General d’Arxius de l’SGAiGD està
adequant la interfície a les necessitats del web
de la XAC i a la guia d’estils del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació.

S’elabora un document de requeriments del futur
gestor d’arxius històrics
Per impuls de l’SGAiGD al mes de febrer es va
constituir un grup de treball format per arxivers
de l’ANC, dels arxius comarcals i de l’SGAiGD,
amb l’encàrrec de redactar un document de re-
queriments funcionals bàsics del que hauria de
ser el futur gestor d’arxius històrics, que ha de
ser el mateix per a l’ANC i els arxius comarcals.
Aquest document ha d’aplegar els requeriments
que ja funcionen en les actuals aplicacions de
l’ANC i dels arxius comarcals (GANC i GIAC) i
aquells altres que es preveuen com a novetats.
El grup ha reeixit en la seva tasca i ha lliurat a
l’SGAiGD, el proppassat mes de juny, el document
Gestor d’arxius històrics. Requeriments funcionals
bàsics, versió extensa i resumida, i un informe
d’adequació del gestor a la NODAC. A partir d’a-
quí l’SGAiGD, conjuntament amb l’Àrea TIC del
Departament, ha de valorar la conveniència de
fer evolucionar els programes actuals al nou ges-
tor, amb els nous requeriments funcionals que
el grup planteja i els tecnològics que proposin
des de l’ÀreaTIC, o bé estimar la possibilitat d’ad-
quirir un programa nou.

Comença la tercera fase del Cens d’arxius de
Catalunya
El proppassat més de maig es va iniciar des de la
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental
la tercera fase del Cens d’arxius de Catalunya.
Durant aquesta fase es desenvoluparà aquest
projecte a les comarques d’Aran, Bages, Noguera,
Maresme, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de
l’Estany, Ripollès, Segarra i Urgell.
D’altra banda, al mes de juny ha finalitzat el Cens
d’arxius a la comarca del Vallès Oriental on s’han
registrat més de 350 unitats censals. Aquesta co-
marca, que va ser juntament amb la del Priorat pio-
nera en la seva elaboració, el va començar l’any 2008.
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Per tant, a hores d’ara, i amb l’inici del Cens a
aquestes deu comarques, són ja 13 les comar-
ques on s’ha fet o s’està fent el Cens d’arxius de
Catalunya

Adquisicions
La Subdirecció General d’Arxius i Gestió Docu-
mental ha comprat, entre altres, els documents
històrics següents: Llibre d’àpoques d’Esteve
Serra, manyà de Barcelona. 1733-1780, [40] f.,
Llibre de Rafel Riera, corredor d’orella de Barce-
lona, 1641-1661, 152 f.; 11 missives de 1930-1936,
una del 1951 i un imprès menor de polítics cata-
lans dels anys de la II República, la majoria adre-
çades a Josep Bordas; 22 documents personals i
un dietari de guerra (1927-1958) del soldat repu-
blicàVicenç Andrés Sánchez; acció Nº 1.298 de la
Reial Companyia de Comerç de Barcelona, a nom
d’Antoni de Duran i de Bastero, datada a
Barcelona, el 28 de febrer de 1759; Llibre de me-
mòrias o Llibre de la fàbrica de Joan Pons, Barce-
lona, 1813-1817, [122] f., cobertes originals de per-
gamí; documents, retalls de premsa i fotografies
del Casal Català de Buenos Aires de 1936-1953;
Generalitat de Catalunya. Presidència. Comissariat
de Propaganda. Comunicat de Premsa. Édition fran-
çaise. Nº 178. Barcelona, 17 fevrier 1937. 4 f.; una
àpoca de Bernat Cuch, mercader de Barcelona,
corresponent a un violari del 1368, setembre, 7;
i un diploma concedit per Lo Centre Nacionalista
Català de Balaguer a Maria dels Reis Solsona i
Aleart, datat a Balaguer, el 2 febrer 1910, amb di-
buixos de P. Vidal.

Arxiu Nacional de Catalunya

Digitalització i difusió en xarxa dels lligalls del
fons Generalitat de Catalunya (Segona República)
retornats de Salamanca
En compliment de la Llei de Restitució 21/2005,
l’any 2006 van ingressar a l’ANC 500 dels 507 lli-
galls de documentació de la Generalitat de
Catalunya confiscats durant la Guerra Civil, pro-
cedents de l’Archivo General de la Guerra Civil
Española a Salamanca. I l’any 2008 es van resti-
tuir els 7 lligalls restants. Es tracta de documen-
tació generada pels departaments de Presidència,
Agricultura, Assistència Social i Beneficència,
Cultura, Defensa, Economia, Finances, Governa-
ció/Seguretat Interior, Justícia, Obres Públiques,
Sanitat i Treball.
No obstant el fet que té tots els documents re-
produïts en microfilm des del 1993, l’ANC ha op-
tat per obtenir-ne una còpia digital en color amb
la tecnologia actual. El mateix any 2006 es van
iniciar les tasques de digitalització i fins a la da-
ta s’han reproduït ja 257 lligalls, que represen-
ten el 50% del volum total. D’aquestes imatges,
un total de 103.666, corresponents a 168 lligalls,
s’han associat al catàleg que descriu els expe-
dients en suport informàtic. Les tasques d’asso-
ciació de la imatge digital a l’instrument de des-
cripció es duen a terme de forma paral·lela a la
revisió i ampliació d’aquesta descripció segons
les pautes de la Norma de Descripció Arxivística de
Catalunya (NODAC). A mesura que es tanca
aquesta revisió es dóna accés a les unitats de des-
cripció i a la imatge associada al lloc web de
l’ANC, exceptuant les unitats documentals, la di-
fusió de les quals a través d’Internet, pel tipus de
dades que contenen, s’està valorant. En aquests
moments ja es poden consultar en xarxa la ma-
joria dels documents dels 30 primers lligalls, més
de 9.600 imatges.

L’Arxiu de la Cooperativa La Flor de Maig
és consultable en línia
El 30 de juliol de 2008 es va signar el conveni de
col·laboració entre l’Institut per a la Promoció i
Formació Cooperatives – IPFC – (departament de
Treball), l’Arxiu Nacional de Catalunya (Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació) i la
Fundació Roca i Galès per a la descripció i digi-
talització dels fons documentals del cooperati-
visme català i la seva difusió a través de mitjans
telemàtics. Després de finalitzar la fase d’iden-
tificació dels fons documentals, es va seleccio-
nar el fons de la Sociedad Cooperativa Obrera de
Ahorro y Consumo La Flor de Mayo per iniciar-
ne les taques de descripció i posterior digitalit-
zació. Aquest fons documental s’ha catalogat i
reproduït i ja és consultable en línia al web de
l’ANC. Abasta cronològicament del 14 de maig
de 1908 al 20 de gener de 1948 i té un volum de
119 unitats documentals, de les quals 63 són po-

A
R
X
IU
S
56



12

sitius en blanc i negre. En total es poden veure
2.489 imatges. En paral·lel, s’ha conclòs el trac-
tament arxivístic dels fons de la Sociedad Obrera
de Consumo La Dignidad, de la Sociedad
Cooperativa El Reloj i de la Unión Cooperatista
Barcelonesa, i s’ha iniciat el procés de digitalit-
zació dels dos primers, que properament es di-
fondran en la mateixa web de l’ANC. En l’actua-
litat, les taques de descripció dels fons que aplega
la Fundació Roca i Galès es concentren en la
Sociedad Cooperativa Obrera de Consumo de
Tejedores a Mano de Gracia (1895 – 1986), una de
les cooperatives, juntament amb La Flor de Mayo,
més emblemàtiques del moviment del coopera-
tivisme de consum que ha tingut lloc en el nos-
tre país.

La Fundació Lluís Carulla ingressa l’arxiu
de Cultura en Ruta, SA, iniciativa de foment de
la cultura catalana (1969-1978)
En els darrers mesos ha ingressat a l’Arxiu
Nacional de Catalunya, en compliment de l’a-
cord adoptat pel Patronat de la Fundació Lluís
Carulla el 9 de febrer de 2009, l’arxiu de la so-
cietat Cultura en Ruta, SA, testimoni interessant
per a l’estudi de la difusió de la cultura catala-
na. L’estiu de 1969, un grup de promotors format
per Pau Riera, Martí Mas, Joan Baptista Cendrós
i Amadeu Bagués, a l’ombra de l’Òmnium
Cultural i encapçalats per Lluís Carulla, consti-
tuïren la societat anònima Cultura en Ruta, amb
l’objectiu principal d’exhibir i vendre llibres i al-
tres materials audiovisuals i objectes d’ús pri-
vat o educatiu i de programar activitats de caire
cultural. El seu projecte fructificà en una llibre-
ria rodant o bibliobús que constituí un element
molt actiu de dinamització cultural i posà a la
venda productes culturals catalans (26.000 dis-
cos i 380.000 llibres) de manera itinerant.
Presentat a Terrassa al març de 1970, el biblio-
bús tingué d’inici un gran impacte, perquè va
portar el català al carrer de forma no clandesti-
na ni vergonyant, sinó amb audàcia i agressivi-
tat comercial. Va recórrer fins al 1978 prop de
seixanta mil quilòmetres i més de dues-centes
poblacions del Principat, la Catalunya Nord i el
nord del PaísValencià. La seva presència va cons-
tituir un estímul a la vida cultural de moltes po-
blacions i va contribuir a generar xarxes de fo-
ment de la cultura a través dels “amics locals”.
El 1978, una vegada assumida la inviabilitat eco-
nòmica del projecte, la societat anònima Cultura
en Ruta fou liquidada i traspassada a la Fundació
Carulla-Font (creada el 1973), denominació ini-
cial de l’actual Fundació Lluís Carulla.
El fons ara ingressat fou conservat inicialment
a la seu d’Òmnium Cultural i fou objecte d’una
primera ordenació i descripció per part de la
Fundació Lluís Carulla el 2004. En el moment del
seu ingrés a l’ANC era dipositat al Museu de la
Vila Rural de l’Espluga de Francolí. Aplega la do-
cumentació generada i rebuda per l’empresa,

com a resultat de les seves activitats pròpies.
Conserva els expedients, la gestió de les retri-
bucions i les cotitzacions socials del personal
contractat. Pel que fa a la creació i gestió de la
societat, hi ha les escriptures de constitució i
modificació dels estatuts, les actes dels òrgans
de govern, els contractes i altra documentació
de caràcter legal i fiscal. De la comptabilitat, aple-
ga balanços anuals, diaris de tresoreria i qua-
derns de comptes corrents i de caixa. El fons in-
clou la documentació relativa a la creació i el
manteniment del magatzem base i del bibliobús.
Pel que fa al funcionament, destaquen molt es-
pecialment els anomenats informes de poblacions,
relatius a més de dos-cents municipis, que faci-
liten una rica aproximació a la realitat política,
associativa i cultural de cada lloc, així com a les
actituds envers la cultura catalana de les auto-
ritats i els principals personatges locals. El fons
aplega també fulls de control de l’activitat co-
mercial diària, estadístiques de vendes, docu-
mentació relativa a les campanyes de la diada
de Sant Jordi, a les vendes a domicili i corres-
pondència amb editors i llibreters. En definitiva,
el fons Cultura en Ruta, SA, permet conèixer al
detall una interessant iniciativa de la societat ci-
vil per al foment de la llengua i la cultura cata-
lanes encetada enmig de les dificultats dels anys
terminals del franquisme.

Des del 2007 s’han digitalitzat 50.000 pàgines
de sumaríssims
L’any 2003 es van iniciar les tasques del tracta-
ment dels procediments judicials militars (su-
maríssims) fets durant el franquisme. Aquest
tractament s’està duent a terme gràcies a la
col·laboració entre l’Arxiu Nacional de Catalunya,
el Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació i el Tribunal Militar Territorial
Tercer, titular de la documentació.
L’any 2007 les tasques del tractament van fer un
salt qualitatiu amb l’inici del programa de digi-
talització d’aquells sumaríssims dels quals s’ha
considerat oportú fer-ne un suport alternatiu de
consulta, com són els que afecten personalitats
com els presidents Lluís Companys o Josep Irla
o, sobretot, els procediments de més difícil ma-
nipulació, a causa del seu volum o de l’estat de
conservació en què es troben.
Durant les dues campanyes de digitalització que
s’han fet fins al moment (una el 2007 i l’altra el
2008), s’han digitalitzat 39 procediments, amb un
total de prop de 50.000 pàgines, que afecten 2.549
processats. Si bé les xifres que donem són míni-
mes respecte dels totals dels sumaríssims (més
de 100.000 procediments i uns 150.000 proces-
sats), a poc a poc aquestes aniran augmentant a
mesura que es vagin fent les diverses campany-
es de digitalització d’aquest important fons do-
cumental.
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Archiu Generau d’Aran

Dipòsit del fons patrimonial de Çò de Tarrau
de Bagergue
El senyor JosepTarrau Caseny ha dipositat la do-
cumentació de la família Tarrau de Bagergue (se-
gles XVII-XX). El fons es compon de testaments,
capítols matrimonials, escriptures, compraven-
des, certificats, etc. Les relacions laborals de di-
versos membres de la família amb l’administra-
ció local i la comunitat eclesiàstica de Bagergue
fa que dins dels fons es conservi documentació
d’aquestes dues institucions.

Aplicació de la NODAC en els fons dipositats
a l’Archiu Generau d’Aran
L’Archiu Generau d’Aran ja disposa de la des-
cripció arxivística normalitzada, NODAC, de 71
dels 91 fons inventariats o catalogats que s’hi
conserven. S’han descrit fons de l’Administració
local, de l’Administració perifèrica de l’Estat, de
l’Administració reial i senyorial, notarials, judi-
cials, registrals, institucions, comercials i d’em-
preses i patrimonials. Els elements de la NODAC
es poden consultar en la fitxa de descripció de

fons que es pot visualitzar en el Cercador de fons
i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

La col·lecció de postals de l’Arxiu al cercador
de fons i documents de la XAC
Ja es poden visualitzar, a través del cercador de
fons i documents, les imatges de la col·lecció de
postals de l’Arxiu. Al començament del segle XX,
diversos fotògrafs autòctons i forans van fer fo-
tografies de la Val d’Aran que es convertirien en
postals. Els fotògrafs són: Manuel Solé de Bossòst;
Silvi Gordo Montanya, Juli Soler Santaló, Foto-
grafia Batlle i Zerkowitz de Barcelona; Frères
Labouche deTolosa, Sarthe de Luchon i Duchein
(França) Les imatges han estat digitalitzades se-
guint la Guia de digitalització de la XAC.

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Donació de 70 cartells de la desapareguda
Galeria Fajol de Figueres (1979-1994)
La recordada Galeria Fajol del carrer Joan
Maragall de Figueres té un mostreig de 88 peces
del seu cartellisme a l’ACAE, ja que la col·lecció
del mateix arxiu anteriorment disposava d’al-
guns cartells.Aquests documents presenten unes
mides i impressió molt diferents, però amb el de-
nominador comú del suport a l’obra dels artis-
tes que treballaven preferentment a la comarca,
com l’aquarel·lista Martínez Lozano, M. Bordallo,
Vives Fierro, Joan Padern, entre molts altres. Els
cartells inclouen la reproducció d’obres dels ar-
tistes que s’hi anunciaven, encara que també s’hi
exhibiren algunes exposicions de fotografies an-
tigues, atès el conegut interès col·leccionista del
propietari. Complementen aquesta col·lecció al-
gunes invitacions personalitzades de les inau-
guracions corresponents.

Ingrés de les fitxes decadactilars i per fórmula
dactiloscòpica del Centre Penitenciari de Figueres
Les fitxes decadactilars contenen les impressions
dels dits de les dues mans de cada detingut, a
més de nombrosa informació personal, dades
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que no deixen ningú indiferent, com el motiu de
la detenció o el malnom que identifica alguns
detinguts, les descripcions acurades de cicatrius
i tatuatges –dibuixos de sirenes, serps, àligues,
etc.– i distintius d’algunes persones que ingres-
saren a la presó entre els anys 1943 i 1999. Molt
poques porten fotografia, especialment els es-
trangers de la dècada dels quaranta. Han quedat
instal·lades en quaranta-dues capses arxivado-
res. Tenen una ordenació onomàstica, és a dir,
pel cognom dels detinguts.

Ingrés de set pergamins (1404-1624) de Llançà
La col·lecció de pergamins de l’ACAE s’ha vist in-
crementada amb set pergamins més, els quals
han estat adquirits per compra pel Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació i posterior-
ment dipositats a l’Arxiu de Figueres, segons re-
solució de 18 de febrer passat. Tots fan referèn-
cia a la vila de Llançà i cal destacar pel seu
interès tres privilegis de 1405 i 1519, així com una
àpoca de pagament de 1429 a favor de l’argenter
de Castelló d’Empúries, Francesc Pujols, d’una
part del preu d’una custòdia de plata que va fer
per a l’església parroquial de Sant Vicenç, i una
concòrdia entre la universitat de Llançà i els llocs
de la Selva, la vall i muntanya de Sant Baldiri, de
Sant Pere de Rodes del segle XVII on s’avenen pel
repartiment de caladors de pesca de la mar
d’Amunt del cap de Creus.

Ingrés de 490 imatges noves a
la Col·lecció de l’ACAE
La Col·lecció d’Imatges de l’ACAE s’ha vist els úl-
tims mesos augmentada amb 479 noves imatges
procedents de cessions i donacions de parti-
culars, força d’aquests vinculats amb associa-
cions i entitats socials. A grosso modo podem
enumerar l’entrada de 184 imatges de Vilajuïga
(1895/1950), 44 imatges de Capmany (1900/1960)
amb nombroses instantànies del ranxo de car-
naval, 140 deVilabertran (1930/1985), força de les
quals recullen les diferents obres del monestir

de Santa Maria i altres actes que s’hi han fet; una
desena del Billar Club de Figueres (1929/1936),
que tenia la seu al Cafè Novetats de la Rambla;
una altra dotzena del castell de Sant Ferran (ca.
1920) i 87 panoràmiques de patrimoni arquitec-
tònic comarcal preses l’any 2000.A
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Ranxo de Carnaval de Capmany del 1935 (ACAE).

Fundadors del Patronat de Santa Maria deVilabertran,
anys quaranta (ACAE)

Inauguració de l’exposició “Sumaríssim:
1939-1945. 70 Anys dels Primers Consells de
Guerra a les Comarques de Girona”
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà i l’Arxiu
Històric de Girona han treballat conjuntament
amb l’Associació de Familiars de Represaliats del
Franquisme i el Museu Memorial de l’Exili de la
Jonquera en l’organització i el muntatge d’una
exposició que contribueix a commemorar els 70
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anys dels primers consells de guerra a les co-
marques gironines, amb l’objectiu de rescatar la
nostra història i, en certa manera, homenatjar
tantes persones víctimes oblidades de la repres-
sió franquista. L’exposició té com a fil conductor
intentar explicar què varen ser els procediments
judicials militars contra civils, els anomenats con-
sells de guerra o sumaríssims d’urgència, que pati-
ren milers de persones, sense garanties de de-
fensa, pel sol fet d’haver estat republicans o
simpatitzants de les forces polítiques de l’es-
querra abans del febrer de 1939.
Distribuïda en onze panells, recull un mostreig
d’històries de gironins i gironines víctimes del
moment repressor posterior a l’acabament del
conflicte bèl·lic, a més de dos faristols amb la re-
producció d’un voluminós consell de guerra i una
piràmide que aplega la llista, ordenada alfabèti-
cament, de les 582 persones afusellades pel rè-
gim franquista després d’un procediment su-
maríssim. Amb la voluntat que sigui itinerant,
s’ha exhibit a la sala d’exposicions del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà durant tot el mes de
març, al MUME de la Jonquera del 23 de maig al
28 de juny i s’exhibirà a l’AHG durant els mesos
d’octubre i novembre de 2009. El catàleg que
acompanya l’exposició es pot consultar a:
http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_ar-
xius/00_subhome_arxius/Noticies/cataleg_Girona.
pdf

Curs d’introducció al llatí instrumental
Els pròxims divendres 16, 23, 30 d’octubre i 6 de
novembre de 2009 tindrà lloc a la sala de con-
sulta de l’ACAE un curs pràctic sobre lectura de
documentació, preferentment pergamins, escri-
ta en llatí amb l’objectiu de facilitar els rudiments
i els recursos instrumentals necessaris per com-
prendre els textos escrits d’època medieval, així

com l’estudi de les diferents característiques lin-
güístiques, l’evolució històrica, la cronologia, les
modalitats, etc. La teoria s’alternarà amb pràcti-
ques d’anàlisi i lectura de textos medievals ori-
ginals i editats. El professor que impartirà les
classes serà el Dr. Antoni Cobos. Per tenir més
informació i fer les inscripcions, adreceu-vos a
acaltemporda.cultura@gencat.cat o al telèfon 972
670 178.

Arxiu Comarcal del Bages

Deu anys de l’Arxiu Comarcal del Bages
L’Arxiu Comarcal del Bages compleix el seu desè
aniversari. Va ser inaugurat per la Festa de la
Llum –d’especial rellevància per als manresans–
de l’any 1999. En aquest espai de temps, l’Arxiu
s’ha transformat radicalment. Ha passat de ser
l’Arxiu de Manresa a ser-ho del conjunt de la co-
marca. El Bages està format per trenta-cinc mu-
nicipis i supera els 180.000 habitants. Algunes xi-
fres ens poden ajudar a fer palès el canvi que ha
experimentat la nostra institució.Té subscrits un
gran nombre convenis de col·laboració cultural i
institucional (Seminari de Paleografia, Codicolo-
gia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma,
Biblioteca de Catalunya, Societat Municipal
Fòrum, Arxiu Històric de Cardona, Centre d’Es-
tudis del Bages, la Seu de Manresa…) que per-
meten una incidència i una projecció de la seva
actuació més grans. El seu pes en la difusió cul-
tural de Manresa i, cada vegada més, de la co-
marca, és remarcable; ha col·laborat o ha fet ac-
tivitats de difusió a Manresa, Fals, Marganell,
Súria, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sant
Mateu de Bages, Cardona, Moià etcètera. També
ha participat en exposicions a Barcelona i a l’es-
tranger com “Literatures de l’Exili” o la versió cas-
tellana “Literaturas del Exilio”. Ha estrenat una
pàgina web (www.arxiudelbages.cat). Té, de for-
ma creixent, una destacada presència en els àm-
bits de la didàctica i els arxius; enguany ha co-
editat el dossier pedagògic Bages.Una història per
conèixer. Industrialització i conflictes del segle XIX,
que ha tingut difusió en tots els centres d’ense-
nyament de secundària de la comarca. Ha ins-
taurat un Servei de Restauració que funciona des
de l’any 2004 i ha assolit uns excel·lents resul-
tats. Algunes xifres significatives són l’augment
dels fons de l’Arxiu: actualment, n’hi ha més de
220, s’ha passat, en aquests darrers anys, de
150.000 unitats fotogràfiques a més de 800.000
unitats. Prova del seu creixement és el fet que un
dels aspectes que caldrà analitzar en un futur
pròxim és la construcció d’un nou Arxiu o l’am-
pliació de l’actual. La configuració d’aquesta re-
alitat nova i positiva de l’Arxiu ha estat possible
gràcies a la col·laboració de molta i molta gent.
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Cartell de l’exposició Sumaríssim 1939-1945
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Ingressa a l’Arxiu el fons musical
Josep Maria Solà i Fonoll

És un nou fons de l’Arxiu Comarcal, format per
uns 18 m de documentació. L’Arxiu està molt ben
classificat i el seu material és molt divers: milers
i milers de partitures (originals pròpies o d’altres
músics, impreses), documentació de gestió d’or-
questres, col·lecció de dedicatòries, (Duo Diná-
mico, MarioVisconti…), gravació del Grup Royal.
Des de l’Arxiu volem agrair a la família aquesta
aportació. La figura de Josep Maria Solà és cab-
dal per entendre el món musical manresà dels
darrers cinquanta anys. Va ser músic –domina-
va diferents instruments–, representant del grup
Royal, director de l’Orquestra Copacabana. Era
una persona meticulosa, ordenada, a qui li agra-
dava guardar tots els materials vinculats amb
aquest món. No vàrem tenir l’oportunitat de co-
nèixer-lo, però ens atrevim a dir, a través de la
imatge que ens proporciona la documentació,
que la música tot i no ser la seva professió ofi-
cial, sí que va ser la seva gran passió.

Documentació dels requetès de Manresa
i comarca a l’Arxiu

És tracta d’un conjunt de documents amb un em-
balum petit, però significatiu. És documentació
del propi partit que agrupa els requetès de
Manresa i comarca. La documentació està for-
mada per unes 140 fitxes, aproximadament, i 17
expedients personals; cronològicament abraça
des de l’any 1936 a l’any 1948 –amb alguns buits
importants. Ens dóna informació de Marganell,
Sant Martí deTorruella, Sant Joan deVilatorrada,
Santpedor, Súria, el Pont de Vilomara, Castell-
adral, Callús,Aguilar de Segarra,Montserrat, Moià
i Manresa. És una nova aportació valuosa per a
l’estudi d’aquest període històric.
El carlisme, que va tenir un ressorgiment im-
portant als anys trenta en el nostre país, es va
manifestar amb força a la Catalunya central. Els
centres carlins, les publicacions –diaris i setma-
naris– en són una manifestació. La documenta-
ció permet aproximar-nos a la seva vessant més
combativa i més militant.

L’Arxiu participa en la Jornada de divulgació
dels estudis genealògics

Aquestes jornades són organitzades per l’Arxiu
Històric de Moià, l’Associació Cultural Modilia-
num, l’Ajuntament de Moià i l’Associació Cata-
lana de Documentació Històrica Patrimonial i
Familiar (ACDHPF). Hi participen Llorenç Ferrer
(Universitat de Barcelona); Rafael Ginebra (Arxiu
i Biblioteca Episcopal deVic); Esteve Canyameres
(historiador i estudiós de la genealogia) i Jordi
Torner (Arxiu Comarcal del Bages). La presenta-
ció de les jornades anirà a càrrec de RamonTarter
(Arxiu Històric de Moià) i Miquel de Fàbregas (pre-
sident de l’ACDHPF).
L’acte intenta estudiar la genealogia des de les

seves diferents vessants i a través de diferents
professionals que hi tenen contacte des d’òpti-
ques diferents. Des de fa força anys i, d’una for-
ma progressiva, s’ha desvetllat un interès en els
estudis genealògics i hom ho pot constatar a tra-
vés dels usuaris dels arxius. Ensems, la genealo-
gia ha esdevingut una disciplina utilitzada en di-
ferents camps del saber: demogràfic, econòmic,
històric, entre altres. És en aquest context, d’u-
na forma divulgativa, que es faran aquestes jor-
nades.

Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Celebració del 25è aniversari
L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà celebra en-
guany el seu 25è aniversari, per això el passat 17
d’abril es féu un acte per commemorar aquest
esdeveniment que tingué una assistència de més
de 150 persones. Hi intervingueren el president
del Consell Comarcal del Baix Empordà, Ricard
Herrero; l’alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal,
Lluís Sais; Josep Matas i Balaguer, primer direc-
tor de l’Arxiu; i Antoni Martí que presentà el seu
documental Paisatges observats de Vídeo Play
Serveis, productora bisbalenca que celebrava,
com nosaltres i amb nosaltres, el seu quart de se-
gle d’existència. L’Arxiu presentà l’opuscle Arxiu
Comarcal del Baix Empordà: 25 anys d’història i el
programa d’activitats que ha programat fins al
mes de novembre del 2009.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Exposició: “El Comerç d’Ahir, Avui Present”
En el marc de la 30a exposició de la Fira Comer-
cial i Industrial del Baix Llobregat, l’Arxiu Comar-
cal del Baix Llobregat, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha or-
ganitzat una exposició sobre el passat i el pre-
sent del comerç local. La mostra es va poder vi-
sitar a Sant Feliu, a la Fira, els dies 8, 9 i 10 de
maig. Aquesta exposició ha permès ampliar la
col·lecció d’imatges de la ciutat, gràcies a les
aportacions de diversos particulars.

Actes amb motiu de la celebració
de la Setmana Internacional d’Arxius
L’11 de juny, amb motiu de la Setmana Interna-
cional d’Arxius, l’Arxiu Municipal de Corbera de
Llobregat i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
van organitzar un acte de lliurament dels DVD
amb les actes digitalitzades de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat. En el decurs de l’acte, el
subdirector general d’Arxius, Ramon Alberch, va
fer una conferència sobre la importància dels ar-
xius en el context patrimonial i en el marc de la
societat de la informació.
El 12 de juny l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
va participar en la taula rodona “Arxius i digita-
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lització: la conservació de la memòria amb les
noves tecnologies”, organitzada per l’Ajuntament
de Castelldefels i l’associació local GREHIC.

Presentació del llibre Constructors
de consciència i de canvi
El 16 de juny, es va fer a Sant Feliu de Llobregat
la presentació del llibre Constructors de conscièn-
cia i de canvi. Una aproximació als moviments so-
cials des del Baix Llobregat. L’obra, coeditada per
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, és un es-
tudi sobre els diversos moviments socials al Baix
Llobregat des d’una cronologia àmplia i una mi-
rada multidisciplinària. L’obra comprèn una part
introductòria, a càrrec de les persones encarre-
gades de la direcció i la coordinació: Enric Prat,
Mercè Renom, Esther Hachuel i M. Luz Retuerta;
una altra, sobre les perspectives teòriques i me-
todològiques, amb articles de Josep Fontana,
Francisco Fernández Buey i Enric Tello, i el gruix
del llibre: 15 recerques sobre el Baix Llobregat
que rubriquen 14 autors. Els períodes i les temà-
tiques són diversos i abasten quatre grans blocs:
articles sobre els moviments socials d’Antic
Règim; sobre el període comprès entre la revo-
lució liberal i la Segona República; sobre els mo-
viments socials durant la dictadura franquista,
i, per acabar, treballs que analitzen els movi-
ments socials dels temps presents.
Albert Alonso Quiñones, Josep Campmany,Mont-
serrat Carmona, Gràcia Dorel-Ferré, Alba Garcia,
David Garcia, Javier García Galcerán, Robert
González,Valerià Paül, Enric Prat Carvajal, Mercè
Renom, Jordi Sempere, GemmaTribó, Jesús A.Vila
són els autors d’aquesta obra col·lectiva, que ana-
litza la importància dels moviments socials en
els processos de transformació del Baix Llobregat.

Donació de documents
Ha ingressat la documentació del Bar Molins
(1839-1944). Un conjunt de 49 documents proce-
dents de la gestió del patrimoni d’aquest bar em-
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blemàtic de la ciutat. Els Molins eren els titulars
del local que va ser la seu de l’Ateneu Santfeli-
uenc, durant el període de 1881-1923, i, anterior-
ment, de l’entitat l’Antiguo Mutuo Apoyo.Alguna
de les propietats d’aquesta família havien estat
béns del Comú de Sant Feliu, com per exemple
la carnisseria i el corral, per això aquesta docu-
mentació té un gran interès per a la història de
la ciutat.

Arxiu Comarcal Baix Penedès

Signatura del conveni de cessió en dipòsit del
fons municipal de Sant Jaume dels Domenys
El dia 14 d’abril s’ha fet l’acte de signatura del
contracte de cessió en dipòsit del fons docu-
mental de l’Ajuntament de Sant Jaume dels
Domenys entre Jordi Sánchez, president del
Consell Comarcal del Baix Penedès, en nom i re-
presentació de la Generalitat de Catalunya, i
Martí Ventura i Calaf, alcalde de Sant Jaume dels
Domenys. Amb aquesta cessió es formalitza la
voluntat de l’Ajuntament de dipositar la seva do-
cumentació a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès,
per tal de conservar-la i fer-la accessible als ciu-
tadans i investigadors.
Com a característiques generals del fons podem
dir que ocupa 93 metres lineals i el seu abast cro-
nològic abraça de 1847 a 1996. La documentació
ingressada a l’Arxiu la formen el fons municipal

(1864/1996), que inclou un document, en suport
pergamí, de 1396 que s’ha convertit en el segon
document més antic de l’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès; el fons del Jutjat de Pau (1847/1991) i el
fons de la Delegació Local del Movimiento
(1939/1978). Pel que fa al pergamí de 1396 es trac-
ta d’un document privat entre Pere Amiguet, de
Sant Jaume dels Domenys, que reconeix haver
rebut 200 sous de part del seu cunyat Pere

Document en pergamí de 1396 que s’ha convertit en
el segon document més antic de l’arxiu
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Calabuig, de Sant Martí Sarroca, que li correspo-
nien en concepte de dot, pel seu casament amb
Guerauona Calabuig.

Inauguració de l’exposició titulada “Agustí Cohí
Grau. Una Vida per la Música”
Del 17 d’abril al 30 de maig, a l’Auditori Pau
Casals del Vendrell, amb motiu de la presentació
del llibre Petita història d’Agustí Cohí Grau, amb
text de Lluís Gassó i il·lustracions de Pilarín
Bayés, s’ha presentat una part de l’exposició
“Agustí Cohí Grau. Una Vida per la Música”, or-
ganitzada per l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès
i els Amics de la Història del Vendrell, amb el su-

port de l’Ajuntament del Vendrell i el Consell
Comarcal del Baix Penedès. El 4 de juny es va in-
augurar l’exposició completa a la sala La Fusteria
del Vendrell. Aquesta mostra té com a objectiu
donar a conèixer la trajectòria professional del
mestre Cohí en les seves vessants d’intèrpret,
compositor, director i pedagog. Per a l’elaboració
d’aquesta exposició ha estat fonamental l’estu-
di de documentació de la Biblioteca PúblicaTerra
Baixa, de l’arxiu personal del mestre Cohí, de
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès i d’altres en-
titats i particulars que hi han col·laborat. Fins al
dia 17 juny, l’exposició ha estat visitada per 451
persones.

Conferència Fotografies: històries
per compartir
El dia 9 de juny, al Centre Cívic L’Estació del
Vendrell es va fer un acte en record dels vendre-
llencs Josep Ferret Carbonell i Joan Navarro Nin,
per la seva contribució a la vida cultural de la vi-
la, organitzat per l’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès, els Amics de la Història del Vendrell i
l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del
Consell Comarcal del Baix Penedès.
En aquest acte s’oferí la conferència titulada
“Fotografies: històries per compartir”, impartida
per Josep Martí i Baiget, director de l’Arxiu
Municipal de Valls i expert en patrimoni foto-
gràfic. El conferenciant va explicar els orígens de
la fotografia i el seus primers suports, els dagu-
erreotips i els ferrotips, que són peces úniques i
l’aparició de la placa de vidre que va permetre
disposar de negatiu i positiu.Va destacar que no
només és important la fotografia per la imatge
que ens presenta sinó que també ho és com a ob-
jecte, és a dir, pel tipus de suport que la conté i
les dades que aporta (nom del fotògraf i pobla-
ció). Entre les fotografies que va exposar, desta-
quem els dos daguerreotips que són delVendrell,
propietat de la senyora M. Carme Cardó Soler, i
que, segurament, són les imatges més antigues
que es conserven a la vila del Vendrell.

Sessions didàctiques a l’Arxiu Comarcal
Els dies 10 i 11 de juny els alumnes de 4t d’ESO
de l’IES Baix Penedès del Vendrell van assistir a
unes sessions didàctiques a l’ACBP. La visita es
va programar per part d’aquest centre educatiu
en el marc del Projecte de Recerca (PREC). En
aquesta ocasió el PREC tenia com a objectius
principals la recerca de la informació i el seu trac-
tament. Amb aquestes premisses, des de l’Arxiu
Comarcal es va oferir una sessió didàctica pre-
parada expressament per a l’ocasió. La sessió
consistí en una primera part d’introducció teòri-
ca, una segona part on es va passar un petit re-
portatge que il·lustrava de manera gràfica a par-
tir de quines fonts i com es duu a terme una
recerca històrica i, per acabar, els alumnes van
visitar les instal·lacions de l’arxiu i van tenir
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l’oportunitat de veure de prop documents de di-
ferents formats.

Arxiu Central Administratiu del CatSalut

Nou apartat d’Administració Electrònica
a la Intranet de l’Arxiu
Des del passat mes d’abril, la Intranet de l’Arxiu
Central Administratiu del CatSalut, ha posat en
funcionament un nou apartat dedicat a
l’Administració electrònica (AE), en el qual vol
fer arribar a tot el personal de la institució una
explicació amb llenguatge senzill de les impli-
cacions de l’arribada i la implantació de l’AE.
Aquest apartat, dissenyat íntegrament pel per-
sonal de l’Arxiu Central Administratiu, s’actua-
litza setmanalment amb una nova píndola
d’Administració electrònica, amb la finalitat d’in-
troduir el personal del CatSalut en la nova cul-
tura de servei electrònic al ciutadà amb explica-
cions generals sobre l’AE i amb exemples pràctics
de com canviarà la nostra forma de treballar, amb
una millor utilització dels recursos de l’organit-
zació amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’e-
ficiència dels serveis que oferim.
De moment s’han publicat cinc píndoles expli-
catives sobre el concepte general d’AE, sobre la
Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als

Amb aquest nou servei l’Arxiu Central Adminis-
tratiu pretén dinamitzar i potenciar la Intranet
del CatSalut, satisfer les necessitats informati-
ves dels usuaris en matèria de gestió documen-
tal i convertir la Intranet en una eina d’informa-
ció vital per al desenvolupament de les activitats
arxivístiques.

Arxius centrals dels Departaments d’Acció
Social i Ciutadania i de Justícia

Finalització del procés de trasllats
de documentació entre els arxius centrals
d’aquests departaments
El Decret 284/2002 de 19 de novembre d’estruc-
turació i reestructuració parcial de diversos de-
partaments de l’Administració de la Generalitat
(DOGC 3765, 20/11/2002) i decrets anteriors, va-
ren fer que l’adscripció orgànica de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) i l’Institut Català de l’Acolliment i
l’Adopció (ICAA), passés per diversos departa-
ments (Departament de Benestar Social, Depar-
tament de Justícia, Departament de Benestar i
Família i finalment al Departament d’Acció Social
i Ciutadania).
Aquestes reestructuracions orgàniques donaren
lloc a un fraccionament de la documentació de
la DGAIA i ICAA, passant per diferents espais i
ubicacions. Fou per aquests fets que es va enge-
gar el 2003 un procés de tractament arxivístic per
tal de resoldre aquest problema i unificar la do-
cumentació per tal de tenir-la classificada, orde-
nada i descrita, i facilitar-ne la seva recuperació
per a consulta i/o préstec.
Amb el darrer trasllat, del passat mes d’abril, en-
tre els arxius centrals d’ambdós departaments
es dóna per finalitzat aquest procés i totes les
transferències de documentació programades.

Arxiu Central Administratiu del
Departament de Presidència

Sistema de gestió documental a l’EADOP
L’any 2007 el Parlament va aprovar la Llei 2/2007,
de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, desenvolupada per l’Ordre
PRE/190/2007, de 12 de juny per la qual s’aprova
l’aplicació informàtica i el procediment corres-
ponent a la signatura i la publicació del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya en suport
digital. Per donar-ne compliment normatiu,
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions
(EADOP) està desenvolupant un nou circuit de
publicació del DOGC. Aquest nou circuit es fo-
namenta en el disseny del procediment en l’en-
torn electrònic tot garantint la seguretat, fiabili-
tat i integritat dels processos i els documents que
se’n deriven.
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serveis públics, sobre el nou Decret 56/2009, d’im-
puls dels mitjans electrònics a la Generalitat, so-
bre què ens pot oferir l’AE i sobre la interopera-
bilitat. Properament s’aniran publicant píndoles
informatives sobre la tramitació electrònica, la
seu electrònica, els sistemes d’identificació i va-
lidació, la notificació electrònica, el portasigna-
tura digital, la compulsa electrònica, el segellat
de temps, el registre electrònic, l’expedient elec-
trònic, etc.
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Un dels elements prioritaris en tot aquest pro-
cés ha estat la incorporació de tots els requeri-
ments arxivístics en el disseny i desenvolupa-
ment tecnològic d’aquest nou circuït per tal que
els documents digitals des del moment en què
són creats o capturats pel sistema ja continguin
les metadades contextuals, d’ús i contingut. Però
aquest procés, marcat per la necessitat d’ade-
quar-se als nous requeriments davant d’un es-
cenari originat per la publicació del DOGC digi-
tal i la necessitat d’adaptació als canvis tec-
nològics que afecten els diferents serveis de
l’Entitat, també s’inclou en el marc del disseny i
la implantació del sistema de gestió documen-
tal de l’EADOP en tots els seus processos estra-
tègics i operatius. En aquest canvi cal destacar
també que, encara que el projecte compta amb
la col·laboració de l’Arxiu Central Administratiu
de la Presidència, l’Entitat davant el posiciona-
ment estratègic que representa la gestió docu-
mental, i molt especialment, per al desenvolu-
pament de l’Administració electrònica, ha decidit
incorporar en la seva plantilla una arxivera per
tal de garantir l’èxit immediat, però també futur,
de tot el projecte.

Arxiu Municipal de Barcelona

Mostra de documents a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha ini-
ciat un nou cicle de mostres de documents dels
seus fons al vestíbul del centre, amb la denomi-
nació “UnTast de l’Arxiu”.Aquestes mostres, amb
una durada aproximada de sis mesos, volen ofe-
rir als visitants un petit tast de la gran riquesa i
diversitat documental de l’Arxiu,mitjançant una
selecció de peces representatives d’un o diver-
sos fons aplegats en les diferents seccions que
el conformen.
La primera mostra d’aquest cicle porta per títol
“Orient a la Biblioteca Massana” i consisteix en
una selecció de tretze luxosos llibres sobre
l’Orient, que formen part del fons bibliogràfic do-
nat a l’Arxiu per Agustí Massana,mitjançant lle-
gat testamentari, poc després de la inauguració
del centre l’any 1922. Es tracta de llibres il·lus-
trats amb diverses tècniques, editats entre el dar-
rer quart del segle XIX i els primers anys del XX,
força representatius de l’interès de Massana per
la indumentària, les arts decoratives i la icono-
grafia, com ho demostra també la creació de l’en-
cara coneguda i reconeguda Escola Massana
d’Arts Aplicades. La mostra es pot visitar fins al
31 d’octubre.

L’Arxiu Municipal del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi publica un llibre
sobre els carrers de Sarrià
L’objectiu del treball és l’examen del procés his-
tòric de desenvolupament urbanístic de Sarrià

fins a la configuració viària actual i un estudi
molt detallat dels 228 carrers amb una explica-
ció interpretativa del nomenclàtor, que és una
mena de memòria oficial d’aquest antic poble
amb referència als terratinents i tots els que ho
van fer possible, des de mitjan segle XIX fins a
l’actualitat
Les 83 il·lustracions presentades mostren plànols
i expedients urbanístics, com la finca de la Quinta
Amèlia; documentació notarial que dóna suport
i testimonia dades personals que apareixen al
nomenclàtor, dibuixos realistes d’edificis que ja
no hi són, com la torre Caponata; fotografies de
personatges que donen nom a carrers, com el del
poeta J.V. Foix, el caputxí pare Miquel de Sarrià i
la duquessa d’Orleans, o bé elements arquitec-
tònics i ornamentals, en general, que mostren els
símbols essencials d’aquest antic poble agregat,
com la petxina del seu escut o bé referències a
la professió de constructors tan estesa a la po-
blació.
Aquest és el tercer llibre de la col·lecció “Els
Carrers de Barcelona”. Els dos primers han estat
el de Sant Gervasi i el de Vallvidrera. Els tres vo-
lums descriuen la totalitat dels més de sis-cents
carrers que conformen l’actual districte de Sarrià-
Sant Gervasi. Es tracta de llibres redactats des
dels arxius, perquè és aquí on conserven les da-
des, i que facilitaran la feina de recerca d’expe-
dients.

Es rellança la col·lecció “Itineraris” engegada
des dels arxius de districte
L’any 2006 l’Ajuntament de Barcelona estableix
noves polítiques de proximitat que tenen com a
eix central els barris, entesos com a unitats ur-
banes i espai bàsic de convivència ciutadana. És
per això que es va obrir un procés participatiu
per debatre quins havien de ser aquests barris.
La ciutat va quedar dividida en 73 barris, punts
de referència per establir un diàleg entre els ciu-
tadans i l’Administració.
Alhora i en la mateixa línia, des d’Imatge i
Producció Editorial, conjuntament amb la Direc-
ció Executiva del Sistema Municipal d’Arxius, es
va pensar a rellançar una col·lecció que, des dels
Arxius de Districte, s’havia engegat temps enre-
re per difondre el territori i per donar a conèixer
millor els nous barris de la ciutat.
Al Districte de Sant Andreu i coincidint amb l’a-
jut que atorga la Generalitat, s’inicia el Pla de
Barris, projecte d’intervenció integral per a la mi-
llora del barri de la Trinitat Vella. És arran d’a-
questa coincidència que es decideix que la
Trinitat sigui el barri triat per publicar el llibre
dels itineraris.
El llibre és una guia de butxaca, que inclou un
plànol, amb tres itineraris ben diferents. El pri-
mer, i tenint en compte que la Trinitat és un dels
barris on s’està portant a terme una important
transformació, és un passeig per la història dels
barris on es combinen elements antics, fins i tot
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restes, amb equipaments de nova creació.Tot ple-
gat ha donat forma a la Trinitat actual.
El segon itinerari està pensat a l’entorn de l’ai-
gua, element molt present en la vida del barri
des d’antic, ja que el rec Comtal travessava el seu
territori i va incidir molt en la vida dels seus ha-
bitants.
El tercer itinerari està dedicat al parc del Nus de
la Trinitat, veritable pulmó verd del barri, on es
concentra la major part d’activitats de lleure a
l’aire lliure.
Per il·lustrar aquesta publicació, que vol fer una
mirada cap al futur, mostrant-ne la realitat, el
passat i el present, s’ha triat majoritàriament do-
cumentació custodiada a l’Arxiu Municipal del
Districte.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Exposició 1909: fotografia, ciutat i conflicte
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta aques-
ta exposició que ofereix una visió espectral de la
producció fotogràfica barcelonina del primer
quart del segle XX referent al territori, les clas-
ses socials i els seus espais de convivència. La
mostra, amb més de dues-centes fotografies, ex-
plica la relació entre aquelles representacions fo-
togràfiques i el projecte polític i cultural del nou-
centisme, tant pel que fa al seu discurs sobre la
Barcelona ideal com sobre la visió de l’altre, el
proletari.

Arxiu Municipal de Blanes

Edició del tercer volum de la col·lecció
“Fons de l’Arxiu”
Recentment, des de l’Arxiu Municipal de Blanes,
hem coordinat l’edició del tercer volum de la
col·lecció “Fons de l’Arxiu”, inclosa dins de les
Publicacions Municipals de Blanes. El tercer nú-
mero de la col·lecció és el catàleg de l’exposició
Els paradisos de Rafel Bataller. Un pintor fotògraf
i conté textos de Lluís Permanyer, Joan de Sagar-
ra, Xavier Rossell, Josep Bota-Gibert i del direc-
tor de l’AMBL Antoni Reyes i del tècnic Aitor
Roger.

Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Acte de presentació del Catàleg de pergamins
de l’ACCE i de record de l’arxiver de la Cerdanya,
Sebastià Bosom i Isern
El passat 24 d’abril es va presentar a l’ACCE el
Catàleg de pergamins de l’Arxiu Comarcal de la
Cerdanya de Sebastià Bosom i Cristina Forns. El
llibre, editat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, és l’últim treball arxi-
vístic del que fou director de l’Arxiu Comarcal de
la Cerdanya des de la inauguració del centre, el

1989, i fins a la seva mort a l’estiu de l’any pas-
sat. A l’acte, hi varen participar la coautora del
llibre, Cristina Forns, col·laboradora habitual de
l’Arxiu; el professor d’història moderna de la
Universitat de Barcelona i fill de Puigcerdà, Xavier
Gil; el subdirector general d’Arxius i Gestió
Documental, Ramon Alberch; l’alcalde de
Puigcerdà, Joan Planella, i el president del Consell
Comarcal, Joan Pous. Tots ells varen voler con-
vertir l’acte de presentació de l’obra en un mo-
ment d’emotiu record i memòria d’en Sebastià
Bosom i cadascú, des de la seva pròpia expe-
riència i vinculació, va donar testimoni de la và-
lua humana i professional de l’arxiver de la
Cerdanya en els darrers 30 anys.
El públic, veïns, amics, familiars, coneguts i col·le-
gues, va emplenar absolutament la sala d’actes
de l’Arxiu i va poder sentir com l’alcalde anun-
ciava per primera vegada que la Vila, en un gest
d’homenatge i reconeixement, donaria el nom
de Sebastià Bosom i Isern a la sala d’actes de
l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, espai públic de
l’antic Convent de Sant Domènec on tantes ex-
posicions, conferències i activitats en general ell
havia organitzat.

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 Comarcal
s’ha convocat el X Premi Aires de la Conca de re-
cerca comarcal sobre la Conca de Barberà. Poden
optar al premi tots els treballs d’investigació o
de recerca sobre qualsevol tema o aspecte rela-
cionat amb la Conca de Barberà o la seva gent.
La dotació econòmica del premi és de 1.500 eu-
ros. Els treballs no han de superar les 150-200 pà-
gines i, preferentment, es valoraran els estudis
d’abast comarcal. El termini de presentació d’o-
riginals finirà el 30 de setembre de 2009, amb la
previsió de l’atorgament del premi per les festes
de Nadal de 2009 i la publicació de l’obra gua-
nyadora en el transcurs de la tardor de 2010. Per
a més informació poseu-vos en contacte amb
l’Arxiu Comarcal.

Exposició commemorativa dels 25 anys de
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà visita
diverses localitats de la Conca de Barberà
L’exposició “25 Anys de l’Arxiu Comarcal de la
Conca de Barberà”, que es va inaugurar a la seu
del centre el passat mes de novembre de 2008,
en el transcurs de l’any 2009, i convenientment
adaptada, es podrà visitar a diverses localitats
de la Conca de Barberà. Així, en totes aquestes,
l’exposició consta d’un discurs textual, el qual,
mitjançant un fris cronològic de vint-i-cinc fites
es repassen els 25 anys d’existència de l’Arxiu
Comarcal. Però, a més, també es mostrarà una
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selecció documental dels fons dels ajuntaments
de cadascuna d’aquestes localitats. L’activitat es
complementa amb una conferència explicativa
de les funcions i tasques de l’ACCB, i alhora tam-
bé es fa una breu introducció a la mostra, junt
amb una detallada explicació dels tipus docu-
mentals exposats.
Fins al moment, l’exposició i la conferència in-
augural s’han fet a Solivella, els dies 3 a 6 d’abril
(amb 140 visites), a Savallà del Comtat, els dies
10-13 (amb 70 visites), a Rocafort de Queralt, els
dies 1 a 3 de maig (amb 88 visites) i a Pira, els dies
9 i 10 de maig (amb 145 visites).

XXII Setmana Medieval de la llegenda
de Sant Jordi
Per altra banda, l’Arxiu Comarcal ha col·laborat
activament en el desenvolupament de la XXII
Setmana Medieval de Montblanc. Així, ha parti-
cipat en la confecció del guió i en el suport de
material audiovisual per a l’acte d’Homenatge a
Joan Amades, que va tenir lloc el dia 26 d’abril.
El 29 d’abril es pronuncià la conferència: “Els
grups socials a la Catalunya medieval: els privi-
legiats”, i també s’ha refet i readaptat el guió per
a la Recreació històrica de la Cort General del Principat
de Catalunya de 1414 a Montblanc, que es va re-
presentar el dia 3 de maig.

Ingressos
L’Ajuntament de Solivella ha fet la seva transfe-
rència anual, amb documentació general dels
anys 2002-03; si bé també n’hi ha d’anterior, a
partir del 1975. En el moment del seu ingrés re-
presenta un total de 4,60 m.
S’ha fet la transferència regular dels protocols
notarials. En aquesta ocasió s’han ingressat els
protocols generats el 1908. Es corresponen als de
Gabriel Vilalta, notari de Montblanc (2 volums);
de Josep Lacot, de l’Espluga de Francolí (1 volum);
de Francesc E. Sanahuja, de Sarral (1 volum) i de
Josep Alonso, de Santa Coloma de Queralt (1 vo-
lum). Són 0,50 m.
Per altra banda, el matrimoni Josep M. Panadès
i Teresa Santacana de Montblanc ens ha lliurat
un lot de documentació personal de Jaume
Canela i Santacana dels anys 1958/1980, de do-
cumentació de la Coordinadora Anti Pla de
Residus corresponent als anys 1990-91 i una
col·lecció parcial de la revista La Segarra de Santa
Coloma de Queralt (núm. 12-24) dels anys 1959-
60. Signifiquen 0,10 m.

Centre d’Història de la Ciutat de Gavà

Inauguració de l’exposició “L’Educació a Gavà. De
la Instrucció a l’Educació. L’Escola dels Nostres
Besavis”
Es tracta d’un recorregut per la història de l’e-
ducació a Gavà des del segle XIX fins a la pro-
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clamació de la República on, a més de donar in-
formació sobre les diferents escoles, s’ofereixen
les claus per entendre l’evolució que la pedago-
gia i la societat gavanenca va experimentar en
aquest període. La mostra està acompanyada per
una nombrosa i atractiva selecció d’imatges i do-
cuments.

Projecció del documental Nedar de Carla
Subirana
L’avi de Carla Subirana va ser afusellat un cop
acabada la Guerra Civil i mai ningú no en va sa-
ber res. Quan Subirana comença a investigar
aquesta història, a la persona que li pot facilitar
la recerca, la seva àvia, li diagnostiquen que pa-
teix d’Alzheimer i la seva memòria es comença
a desdibuixar. La recerca la portarà fins a Gavà
on localitzarà diversos testimonis, rodarà part de
la pel·lícula i trobarà algunes respostes. El Centre
d’Història de la Ciutat va organitzar una sessió
gratuïta que va comptar amb la presència de la
directora que va participar en una tertúlia pos-
terior.

Arxiu Històric de Girona

Ingressa documentació de
l’Administració pública
L’Arxiu Central Administratiu va transferir a
l’Arxiu Històric de Girona, el novembre de 2008,
diversos fons provinents de diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya a Girona.
D’aquest ingrés destaquem la documentació pro-
vinent del Servei Territorial del Departament de
Treball, ja que han ingressat els llibres d’actes,
de registre de socis i de comptabilitat de les co-
operatives de la província dissoltes entre el 1982
i el 1990.
Les cooperatives catalanes es regien, a partir del
1934, per les lleis catalanes de cooperatives i de
sindicats agrícoles. El 1939 aquesta normativa
fou derogada pel règim sorgit de la Guerra Civil
i les cooperatives de Catalunya es van regir des
d’aleshores per la normativa estatal i sota la res-
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ponsabilitat del Ministeri de Treball. Amb la res-
tauració de la Generalitat i els traspassos de com-
petències, a partir de 1980, la regulació de les co-
operatives va passar a ser responsabilitat del
Departament de Treball.
Destaquem també els ingressos següents:
El registre de clubs esportius, de 1977-1979, del
fons de la Delegació Provincial de Girona del
Ministeri d’Educació Física i Esports; els expe-
dients d’autorització de línies elèctriques de 1923
a 1965 del fons de la Delegació Provincial de
Girona del Ministeri d’Indústria i Energia, molts
dels quals pertanyen a la companyia FECSA; els
expedients d’obertura i classificació d’establi-
ments hotelers, de 1964-1987, del fons de Comerç
i Turisme de l’Administració autonòmica, i els
expedients d’aprofitaments de suro i forestals,
1989-1998, del fons de Medi Natural de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Ingressa la correspondència d’una padrina de
guerra, un fons personal
Els fons personals formen part també del patri-
moni documental del nostre país: memòries, cor-
respondència, documents personals que ens ex-
pliquen trossos d’història. En aquest marc
s’inscriu la donació de la correspondència per-
sonal d’Isabel Hosta Pujol durant els anys de la
Guerra Civil. Es tracta de 900 cartes rebudes per
la Sra. Isabel Hosta entre els anys 1936 i 1939 a
Sant Sebastià (País Basc) on va viure refugiada
durant aquests anys, ja que el seu pare fou mili-
tant d’Acció Popular a Girona i va ser detingut i
assassinat l’octubre del 1936. Una part important
de la correspondència és familiar i una altra part
és la que va rebre d’amics i soldats que eren al
front i amb els quals s’escrivia com a padrina de
guerra.

Exposició “Noves Imatges de l’Exili dels
Republicans el 1939”
Del 9 de maig al 20 de juny de 2009, a l’Arxiu
Històric de Girona es presenta una exposició de
fotografies de la sortida dels republicans per la
frontera de Portbou i el Pertús cap a França al fi-
nal de la Guerra Civil, fetes per l’artista francès
Manuel Moros. L’exposició es titula: “Febrer 1939.
L’Exili dins la Mirada de Manuel Moros”.
Manuel Moros (1898-1975) fou un artista francès
d’ascendència colombiana que va viure al Rosselló
francès i que va recollir en imatges la tragèdia dels
milers de refugiats espanyols que van passar la
frontera fugint de l’exèrcit franquista al final
de la Guerra Civil espanyola. Aquest fotògraf
va viure en primera línia aquell gran èxode i les
terribles calamitats que patiren els exiliats ja en
territori francès, l’internament en camps de con-
centració, la fam i la misèria i decidí traslladar-
se a peu de carretera per fer els reportatges que
donessin testimoni d’aquesta realitat.
Aquestes fotografies s’han donat a conèixer a fi-

nals del 2008 a través d’una exposició feta grà-
cies a la cessió de Jordi Figueres i de l’hereu de
Manuel Moros, Jean Peneff. Gairebé totes les
imatges que s’hi mostren eren inèdites fins a
aquell moment.
L’Arxiu Històric de Girona s’afegeix amb aques-
ta exposició als actes de commemoració dels 70
anys del final de la Guerra Civil amb la voluntat
de contribuir a recuperar testimonis d’una vi-
vència tràgica que forma part de la nostra his-
tòria i de reivindicar els valors democràtics i les
llibertats que han de regir la vida i la política de
totes les societats. L’exposició ha estat feta per
la Direcció de la Cultura de l’Ajuntament de
Perpinyà en col·laboració amb el Museu Memorial
de l’Exili. Comissari de l’exposició: GrégoryTuban;
coordinador de l’exposició: Eric Forcada

Exposició itinerant
L’exposició “Apocalíptica. Els Rastres de la Mort
a través de la Història, s. XVI-XVIII”, feta per
l’Arxiu Històric de Girona i produïda per la
Subdirecció fou concebuda com una exposició
de caràcter itinerant i com a tal s’ha ofert als ar-
xius i altres centres interessats. Començà el seu
periple al febrer d’enguany a l’Arxiu del Pallars
Jussà on estigué exposada amb motiu de la in-
auguració del nou arxiu. Durant el mes de març
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Cartell de l’exposició “Febrer 1939. L’Exili dins la Mirada
de Manuel Moros”
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es veié a Verges (Baix Empordà) coincidint amb
els actes de la processó i la dansa de la Mort. Al
mes de maig viatjà a Tossa de Mar (Selva) i a
Figueres (Alt Empordà) com a contribució dels
arxius a les jornades dels centres d’estudis
“Recercat 2009”. Durant el mes de juny restà ex-
posada al Centre Cultural de Sant Quintí de
Mediona. Els mesos de juliol i agost l’exposició
es mostrà aTerrassa, a l’Arxiu Comarcal delVallès
Occidental i a Roses per iniciativa de la Fundació
Roses Història i Natura. A partir del mes de se-
tembre de 2009 fins al març del 2010 es podrà
veure als arxius comarcals del Baix Empordà
i del Baix Llobregat, a l’Arxiu Històric de Lleida,
a l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany i al de la
Segarra. Està també previst que durant els me-
sos de maig a setembre del 2010 s’instal·li a
Barcelona a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bar-
celona.

Arxiu Municipal de Girona

El fons documental de la revista Presència
ingressa a l’Arxiu Municipal de Girona
L’Arxiu Municipal de Girona ha rebut en donació
el fons documental de la revista Presència cor-
responent al període 1967-1979, amb la finalitat
de garantir la seva conservació i divulgació en-
tre els investigadors i el públic en general.
El primer número de la revista Presència va veu-
re la llum el 10 d’abril de 1965. En diversos mo-
ments de la seva existència la revista va patir la
censura franquista a causa del seu paper reivin-
dicatiu en favor de la cultura catalana. El 1982 es
va convertir en el dominical d’El Punt i des del
2001 és el suplement en català amb major difu-
sió.
El fons cedit a l’arxiu aplega uns 2.700 documents
entre els quals destaquen, per exemple, proves
d’impremta, articles originals censurats, docu-
mentació administrativa corresponent a la ges-
tió i publicació de la revista en la seva primera
època, materials de promoció i publicitat, il·lus-
tracions, fotografies i un important conjunt de
correspondència amb figures rellevants de la nos-
tra història recent.
La revista Presència del període 1965-2002, un to-
tal de 66.396 pàgines, es pot consultar de forma
totalment lliure i gratuïta al Servei de Premsa
Digitalitzada del web del Servei de Gestió
Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), de
l’Ajuntament de Girona.
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/premsa.php
#pandora

Donació del fons personal de
Miquel de Palol i Felip
Els familiars de Miquel de Palol van signar amb
l’Ajuntament de Girona el conveni per la dona-
ció i cessió de drets del fons documental de l’es-
criptor i polític gironí Miquel de Palol i Felip (1885-

1965) a l’Arxiu Municipal. El fons està constituït
pels originals manuscrits i mecanoscrits de la se-
va obra literària, entre la qual destaca la seva au-
tobiografia Girona i jo. A més, conté la corres-
pondència personal que mantenia amb diversos
personatges de la cultura catalana de principi de
segle XX com Joan Maragall, Tomàs Carreras i
Artau, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana o Xavier
Montsalvatge, entre d’altres. El fons va patir la
destrucció de molts dels seus documents un cop
finalitzada la Guerra Civil i, per tant, no es cor-
respon amb la trajectòria literària i política d’a-
quest gironí il·lustre. Això no obstant, el seu va-
lor qualitatiu és molt alt.

L’Ajuntament de Girona i Lunwerg publiquen
Girona, XXI segles
Girona, XXI segles és un recull del llegat patri-
monial de vint-i-un segles d’història de la ciutat
i al mateix temps és una mostra de com s’ha es-
devingut la recuperació i posada en valor d’a-
quest patrimoni des de la instauració dels ajun-
taments democràtics ara fa trenta anys.
El llibre, d’una edició molt acurada, conté foto-
grafies de Josep Maria Oliveras i textos de diver-
sos especialistes com ara Eduard Canal, Josep M.
Nolla, Jordi Sagrera i XavierTorres,més una apor-
tació de l’escriptor Lluís Muntada sobre els se-
gles XX i XXI i una introducció de Joaquim Nadal.
Consta de 288 pàgines i s’ha publicat en català i
en castellà, en les dues edicions amb els textos
també traduïts a l’anglès al final del volum.

Participació de l’SGDAP en diversos fòrums
internacionals
L’SGDAP ha estat convidat a participar en diver-
sos col·loquis, seminaris i jornades a dins i a fo-
ra de l’Estat espanyol. En el primer Col·loqui
Internacional en Gestió d’Arxius i Administració
Electrònica de Documents (CIGAED), que es va
fer a Veneçuela entre els dies 9 i 13 de març, hi
va participar Lluís-Esteve Casellas, cap de la sec-
ció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament
de Girona, i ho va fer tant en les ponències i tau-
les rodones que van centrar l’activitat del col·lo-
qui com en els tallers que van tenir lloc durant
els dies previs. Casellas va impartir el taller
"Gestión documental en las organizaciones.
Diseño, planificación, y ejecución", i va oferir una
conferència sobre "La norma ISO 15489:
Información y documentación: gestión docu-
mental".
Per la seva banda, Joan Boadas, cap de l’SGDAP,
va assistir, en representació de l’International
Council on Archives (ICA), a la tretzena trobada
del CCAAA (Coordinating Council of Audiovisual
Archives Associations) que es va fer els dies 12 i
13 de març a l’Haia, amb l’objectiu de participar
en la redacció d’unes recomanacions interna-
cionals per a la salvaguarda del patrimoni au-
diovisual. Pel que fa al Centre de Recerca i Difusió
de la Imatge (CRDI), va ser present en la IV
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Jornada Provincial d’Arxivers de Còrdova del pas-
sat 19 de març, dedicada a la preservació dels
fons fotogràfics en els arxius. El tècnic superior
d’arxius del CRDI, David Iglésias i Franch, va ofe-
rir la conferència “Materiales fotográficos: cono-
cer, analizar y preservar”.

El Servei de Premsa Digital de l’Arxiu
Municipal de Girona distingit per la UAB
com a exemple de bones pràctiques
El laboratori de comunicació estratègica de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha
qualificat el servei d’accés a la premsa digitalit-
zada de l’Arxiu Municipal de Girona entre els 50
millors exemples de bones pràctiques comuni-
catives en els governs locals que ha inclòs en les
conclusions d’un projecte sobre els models de
comunicació dels ajuntaments. En l’estudi han
valorat criteris com ara el grau d’interactivitat,
la facilitat de navegació i localització de la infor-
mació, i el període d’actualització. El servei giro-
ní té a hores d’ara més d’un milió de pàgines de
premsa digitalitzades, datades entre els anys
1808 i 2002.

El nombre d’usuaris del web de l’SGDAP
augmenta més del doble en els últims tres anys
Tal com es desprèn de la memòria de 2008 del
Servei de Gestió Documental, Arxius i
Publicacions de l’Ajuntament de Girona, presen-
tada el passat mes de març, el lloc web del ser-
vei ha passat dels 28.822 usuaris del 2006, any en
què va entrar en funcionament, als 62.095 de l’a-
ny 2008. La consulta que més destaca és la de la
premsa digitalitzada que durant el 2008 en total
va rebre 377.502 consultes de pàgines. Però el por-
tal també ofereix la possibilitat de consultar els
fons fotogràfics, cartogràfics, audiovisuals, so-
nors i de documentació textual diversa, gràcies
als treballs de catalogació i digitalització que
s’han dut a terme en els últims anys.

Girona 1939-1953. Exilis, Repressions
i Complicitats, nou cicle de Conferències
a l’Arxiu Municipal
El passat 16 d’abril es va obrir la quarta edició del
cicle de Conferències a l’Arxiu Municipal que,
com cada any per aquestes dates, té lloc a les de-
pendències de l’Arxiu Municipal de Girona els
dijous al vespre. Enguany, el cicle porta per títol
Girona 1939-1953. Exilis, Repressions i Compli-
citats, i consta de les conferències següents:
• “Fons documentals gironins per a l’estudi de
l’exili i la repressió”, a càrrec de Joan Boadas i
Raset, Lluís-Esteve Casellas i Serra, Anna
Gironella i Delgà i Montserrat Hosta i Rebès.

• “Camins de sortida. L’exili gironí del 1939”, a
càrrec de Carles Ribera i Rustullet

• “Les institucions del règim: del Govern Civil al
govern municipal”, a càrrec de Rosa Congost

• “L’Església gironina de la postguerra”, a càrrec
de Jaume de Puig i Oliver

• “La vida quotidiana”, a càrrec de Genís
Barnosell i Jordà

• “Testimoniatges de la repressió quotidiana”, a
càrrec de Gerard Bagué i Hugas

Paral·lelament a les conferències, s’han organit-
zat dues projeccions de pel·lícules al cinema
Truffaut. En la primera sessió s’ha projectat El
honor de las injurias, de Carlos García-Alix
(Espanya, 2007), testimoni de la recerca sobre la
vida del pistoler anarquista Felipe Sandoval, i en
la segona, L’exode d’un peuple (França, 1939), de
Louis Llech i Louis Isambert i Sortida de les
Brigades Internacionals de Barcelona (España al día:
Brigadas Internacionales) de Film Popular
(València) i Laya Films (Catalunya, 1938), tots dos
documentals vinculats a l’èxode dels republicans
espanyols cap a França.

30 anys d’Ajuntament democràtic a partir
de la documentació de l’Arxiu Municipal
L’Ajuntament de Girona va celebrar el trentè ani-
versari de la constitució del primer ajuntament
de la democràcia amb un acte oficial amb l’as-
sistència de més d’un centenar de persones, en-
tre les quals destacaven l’alcalde i alguns dels
regidors de la primera legislatura. Durant l’acte
es va presentar l’audiovisual Girona 1979. 30 anys
d’Ajuntament democràtic, editat pel Servei de
Gestió Documental,Arxius i Publicacions (SGDAP)
a partir de l’enregistrament sonor del ple de
constitució de l’Ajuntament de Girona, fet el dia
19 d’abril de 1979, així com de fotografies de la
mateixa època, cartells i pàgines de premsa que
formen part dels fons custodiats a l’Arxiu
Municipal.
El treball ha estat coordinat per Joan Boadas i
Raset i fet per la Fàbrica de Gel. La documenta-
ció de les fotografies, els cartells i la premsa es-
crita l’ha dut a terme el personal de l’Arxiu
Municipal de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca
i Difusió de la Imatge (CRDI). La versió en DVD es
presenta juntament amb un llibret que conté tex-
tos de l’historiador Genís Barnosell sobre aquell
període. També es disposa d’una versió consul-
table directament a través del web de l’SGDAP.
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/audiovisu-
als.php

Arxiu Municipal de Granollers

L’Arxiu Digital de Granollers
L’Arxiu Digital és una iniciativa coordinada per
l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) que ofe-
reix, per mitjà de www.granollers.cat, accés al
text íntegre de documents d’arxiu o d’hemero-
teca digitalitzats. El projecte es va iniciar l’any
2007 donant accés a més de 20.000 pàgines dels
Llibres d’Actes del Ple Municipal (1842-1959).Al mes
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de maig d’enguany, s’han afegit més de 70.000
pàgines de premsa local i comarcal, publicada
entre els anys 1882 i 1990 del fons de l’Hemero-
teca Municipal Josep Móra.
L’Arxiu Digital pretén ser una porta d’entrada
única, lliure i gratuïta, on es puguin trobar tots
els documents històrics digitalitzats pels dife-
rents centres o serveis municipals que vetllen
pel patrimoni documental de la ciutat. En aquest
projecte col·laboren el servei municipal d’Infor-
màtica i el Gabinet d’Imatge i Comunicació de
l’Ajuntament.

La microfilmació i digitalització de la premsa
històrica: un procés de més de quinze anys
L’any 1992, l’Ajuntament de Granollers, per mit-
jà de l’Arxiu i de l’Hemeroteca, va començar la
microfilmació del fons de premsa. Més endavant,
es va digitalitzar tota la premsa d’abans de la
Guerra Civil espanyola, per garantir la conserva-
ció dels originals d’aquesta època, fins arribar, a
l’actualitat, a les 86 capçaleres de premsa digi-
talitzades, d’entre els anys 1882 i 1990. Entre el
2002 i el 2006, es van digitalitzar les imatges més
antigues i representatives de la ciutat i, el 2006,
els Llibres d’Actes del Ple Municipal (1842–1959).
L’accessibilitat mitjançant la xarxa s’ha plante-
jat com a pas natural següent després de la di-
gitalització, per tal de fer visible i potenciar l’ac-
cés públic d’aquests documents històrics i
facilitar-ne la seva lectura i reproducció.

Exposició “Sota la Porxada”
Del 5 de març al 26 d’abril d’enguany, fruit de la
col·laboració entre l’Arxiu Municipal i el Museu
de Granollers, es va presentar l’exposició “Sota
la Porxada” a l’edifici del Museu del carrer
d’Anselm Clavé. Aquesta exposició es va fer com
a resum dels dotze anys de la col·lecció que l’Ar-
xiu edita amb el nom de “Records de Granollers”.
Una col·lecció que vol ser un agraïment als dife-
rents fotògrafs que han fet donació a l’Ajunta-
ment dels seus fons fotogràfics, i que té com a
element comú una imatge de la Porxada, símbol
de Granollers. La Porxada esdevé l’aixopluc i al-
hora el testimoni de diversos fets socials, polí-
tics i culturals viscuts a Granollers.
L’exposició va mostrar una fotografia de la
Porxada de cada un d’aquests fotògrafs: Joan
Guàrdia, Joan Canal, Joan Font, Tomàs Torraba-
della, Antonio Alcalde, Pere Cornellas, Salvador
Llobet, Esteve Gironella, Pere Espaulella i Josep
Bosch, que testimonien els records fotogràfics
del segle XX a la nostra ciutat. “Sota la Porxada”
va ser visitada per 762 persones.

Arxiu Històric de Lleida

Curs de Genealogia
Els dies 14 i 21 de març es va fer a l’Arxiu un curs
de Genealogia impartit per Xavier Mora, doctor
en Matemàtiques per la UAB i membre de la
Societat Catalana de Genealogia.Vist el gran èx-
it d’aquest curs, es va dur a terme una segona
edició a l’abril.

Col·laboració amb altres administracions
El Ministeri d’Administracions Públiques va or-
ganitzar a Lleida, del 23 al 27 de març, el curs
L’Administració i els seus documents: tècniques
d’arxiu, adreçat al seu personal, i va demanar la
nostra col·laboració per dur a terme la darrera
sessió, dedicada als arxius històrics, a l’Arxiu
Històric, complementada amb una extensa visi-
ta a les nostres instal·lacions amb atenció espe-
cial a la documentació del Govern Civil de Lleida
ja transferida a l’Arxiu.
No cal dir que aquest curs és del tot necessari,
tenint en compte que l’Administració de l’Estat
a la província ens ha de transferir la seva docu-
mentació.

Jornada Els Camins de la Història
L’Arxiu ha col·laborat en l’organització d’un crè-
dit de lliure elecció adreçat a estudiants de
l’Escola Universitària de Turisme, amb la volun-
tat de donar a conèixer l’entorn de la Memòria
Històrica i la seva dinamització materialitzada
en els espais històrics de caràcter cultural, la ges-
tió dels equipaments i la seva incidència en la di-
namització del territori des de l’òptica del turis-
me cultural.

Exposició “Mostra de Cartells del Centre de
Titelles de Lleida”
Del 20 d’abril al 21 de maig l’Arxiu ha acollit la
mostra de cartells dels 20 anys de la Fira deTeatre
de Titelles de Lleida, una fira que es fa el primer
cap de setmana de maig, i a la qual va ser-hi pre-
sent el conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, que va visitar també la mostra de l’Arxiu.

Exposició “1939. Documents amb Història”
Del 8 al 23 de juny, prenent com amotiu el 70 ani-
versari de la fi de la Guerra Civil, es fa una mos-
tra de documents de diversos fons documentals
conservats a l’Arxiu, tots de l’any 1939, seguint
el fil argumental de la fi de la guerra, els paisat-
ges de destrucció que quedaren a les terres de
Lleida, la reconstrucció duta a terme bàsicament
per Regiones Devastadas, i la implantació d’una
nova Administració.

Exposició “Festa Major, una Col·lecció Vibrant”
Organitzada pel Museu de Joguets i Autòmats de
Verdú, i amb la col·laboració dels ST de Cultura i
l’Arxiu, es presenta durant els mesos de juliol i
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agost, una mostra de cartells de caràcter històric
de diverses poblacions catalanes tots amb el mo-
tiu central de la FestaMajor, típic d’aquelles dates.

Arxiu Municipal de Lleida

Exposició “Lleida: Sessió Contínua”
L’exposició “Lleida: Sessió Contínua”, que s’ha
pogut veure del 17 de juny al 23 de juliol de 2009
a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a la sa-
la Montsuar (plaça Catedral de Lleida), és un pro-
jecte que sorgeix d’un grup de professionals del
món dels arxius, vinculats a les institucions lo-
cals. La voluntat és donar a conèixer els fons que
custodien i, per damunt de tot, fer partícip la ciu-
tadania de la importància i la necessitat de con-
servar i preservar el patrimoni de la ciutat a l’ho-
ra que ressaltar el paper preponderant que els
arxivers tenim en aquesta aposta. Per fer-ho hem
pres la via d’atansar al públic que ens visitarà,
els records d’un temps i d’uns espais d’oci del
passat com són les sales de cinema i com la se-
va aparició i desaparició ha acabat transformant
els espais de lleure i, per tant, aquella part de
l’urbanisme que és la que molta gent del carrer
té incorporada a la seva vida i als seus records.
La idea i la producció de l’exposició ha anat a
càrrec de l’Arxiu Central Administratiu de la
Delegació del Govern a Lleida, de l’Arxiu
Municipal de Lleida, del Servei d’Estudis, Arxiu i
Documentació de la Diputació de Lleida i del
Servei d’Arxius i Llegats de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. I la responsabilitat de l’organització de
la Diputació de Lleida. Servei d’Arxius i Llegats
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Lleida. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. Serveis Territorials de Lleida. Hi
participa: Universitat de Lleida.

Arxiu Comarcal de la Noguera

Trobada dels nascuts l’any 1958 a Balaguer
El dia 23 de novembre, els nascuts l’any 1958 a
Balaguer van celebrar l’efemèride amb tot un se-
guit d’activitats entre les quals hi van incloure
la visita a l’Arxiu Comarcal de la Noguera. A l’ar-
xiu, prop de cent persones van poder veure una
mostra de documents textuals, gràfics i imatges
d’aquells anys i, a més a més, s’hi va exhibir un
muntatge audiovisual per explicar els fets més
rellevants succeïts a Balaguer i arreu del món
aquell any 1958.

Ingressa el fons de la fàbrica de vins
i licors casa Pallàs de Balaguer
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha recuperat el
fons documental de la fàbrica de vins i licors
Casa Pallàs de Balaguer, que actualment és de ti-
tularitat municipal.

El fons està integrat per documentació textual i
fotografies del negoci familiar i personals. Es trac-
ta, aproximadament, de 4 metres de documen-
tació des del segle XIX fins a la dècada dels anys
setanta del segle passat.
Aquest establiment estava situat en el número
9 de la plaça Mercadal i, fundat l’any 1868, tenia
una llarga tradició a Balaguer. Fabricava els seus
propis licors, de gran varietat i també de quali-
tat reconeguda. Tant és així que l’Anís Pallaresa
va ser guardonat l’any 1912 amb el Diploma Gran
Medalla de Oro y Cruz Insignia de l’Exposició
Internacional de Barcelona.

Taller Com conservar els nostres documents?
Els dies 19 i 20 de març, l’Arxiu va organitzar un
taller d’iniciació a la conservació dels documents
en suport de paper, pergamí i fotografia, en el
qual hi van participar 25 persones.
Aquest taller tenia un caire introductori a fi d’im-
partir nocions bàsiques de tipus teòric i pràctic
a totes les persones interessades a tenir una mi-
llor cura dels documents. Per aquest motiu, s’hi
van utilitzar mètodes senzills i a l’abast de tot-
hom, per tal que qualsevol persona pogués ga-
rantir la conservació dels seus propis documents
tant patrimonials com familiars.

L’Arxiu Comarcal de la Noguera restaura 48 per-
gamins amb segell del fons Municipal de Balaguer
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha restaurat els
48 pergamins amb segell del fons municipal de
Balaguer, una bona part dels quals són privilegis
concedits pels comtes i reis a la ciutat de Balaguer.
Aquests pergamins, dels anys 1289 al 1719, tenen
una extraordinària vàlua per a la història de la
ciutat de Balaguer i de la comarca de la Noguera.
Malgrat que l’Ajuntament de Balaguer conserva
uns tres-cents pergamins, la singularitat d’aquest
conjunt rau en el fet que tots duen penjat un se-
gell de cera natural, que servia per garantir l’au-
tenticitat del document que acompanyava.
A més a més, aquests segells són una font d’in-
formació per a l’estudi de la iconografia i l’he-
ràldica medievals, ja que contenen la imatge d’ar-
mes del sobirà, senyor o cavaller que atorgava el
document.
La propera actuació que l’Arxiu Comarcal de la
Noguera preveu fer sobre aquest grup de perga-
mins és digitalitzar-los, a fi de facilitar-ne la con-
sulta per Internet i de preservar la integritat dels
fràgils segells.

XIV Curs d’estiu de la Càtedra d’Estudis
Medievals Comtat d’Urgell
Els dies 1, 2 i 3 de juliol es va fer a Balaguer la XIV
edició del Curs d’estiu Comtat d’Urgell que cada
any organitzen conjuntament l’Arxiu Comarcal
de la Noguera, el Consell Comarcal de la Noguera
i la Universitat de Lleida.
Aquest any es tractà el tema de les Identitats a
l’edat mitjana, per la qual cosa es va convidar els
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millors especialistes en història medieval d’àm-
bit internacional, a fi de reflexionar i debatre so-
bre el tema de les identitats i de discernir què hi
ha de veritat en les projeccions ideològiques sor-
gides amb posterioritat que han cercat les bases
justificatives en l’espai medieval.

Signatura conjunta de tres ajuntaments
de la comarca pel dipòsit de fons municipals
a l’Arxiu Comarcal de la Noguera
El 29 de maig de 2009, a la seu de l’Arxiu Comar-
cal de la Noguera, els alcaldes d’Artesa de Segre,
Preixens i Bellmunt d’Urgell van assistir a un ac-
te conjunt per signar els contractes de cessió en
dipòsit del seu fons municipal a l’Arxiu Comarcal
de la Noguera i, així mateix, van aprofitar per co-
nèixer les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal.

Arxiu Comarcal d’Osona

L’Arxiu restaura 4 llibres del Fons de l’Hospital
de la Santa Creu de Vic
Els llibres són un Espèculum de 1695, un Spéculo
de la Convalescencia del Hospital deVich, un lli-

bre de 1600 i un lligall de pergamí. La restaura-
ció l’ha fet el taller de Rita Udina i ha consistit a
desinfectar, netejar el bloc de fulls, consolidar
l’estructura, nodrir la pell i tractar els elements
metàl·lics.

L’Arxiu restaura 11 pel·lícules de 9,5 del
Fons Vall·llosada
Les pel·lícules són de la dècada dels anys qua-
ranta. Es tracta de vídeos domèstics d’escenes
familiars i alguns esdeveniments importants de
la ciutat de Vic. La restauració ha anat a càrrec
de Foto-Cine-Jiménez de Vic.

Ingressa documentació administrativa
del Consell Comarcal d’Osona
El passat 17 de desembre de 2008 el Consell
Comarcal d’Osona ingressà 31 m de documenta-
ció administrativa de la secció d’urbanisme.

Ingressa documentació complementària
del Fons Vall·llosada
El passat 25 de març de 2009, la propietària del
fonsVall·llosada cedí a l’Arxiu Comarcal d’Osona
45 fotografies més i el dietari de guerra del seu
pare, el senyor Antoni Vall·llosada. Es tracta d’un
ingrés posterior a la cessió en comodat que es va
signar al gener del 2008.

Arxiu Municipal de Palafrugell

Un nou projecte de memòria popular
Han ingressat a l’arxiu els enregistraments fets
en DVD per l’associació cultural Les Narcises en
col·laboració amb l’Àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Arxiu Municipal.
Els tallers de memòria, que s’han fet amb dones
de més de seixanta-cinc anys a l’entorn de te-
mes referents a la vida quotidiana (festes, her-
bes remeieres, relacions familiars, etc.), s’han re-
collit íntegrament i se n’ha fet un resum de 30
minuts que es va presentar al Teatre Municipal
de Palafrugell el passat 8 de març.

Cessió del fons del Centre Fraternal
El 20 d’abril s’ha signat el conveni de cessió del
fons en règim de comodat entre el Centre
Fraternal i l’Ajuntament de Palafrugell. El fons
del Centre Fraternal està datat entre el 1897 (deu
anys després de l’inici de l’entitat) i el 1996 i in-
clou la documentació referent al funcionament
de la societat (llibres d’actes, reglaments, cor-
respondència, comptabilitat, moviment de so-
cis...) i a les seves activitats festives i culturals
(balls, teatre, sessions de cinema, catàlegs de la
biblioteca...). El fons ocupa 64 u.i. (6,60 m) i té un
interès especial pel pes específic del centre en la
vida local.
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Arxiu Comarcal del Priorat

Cicle de conferències: Els Últims Mesos de la
Guerra Civil al Priorat
L’Arxiu Comarcal del Priorat i Carrutxa organit-
zen un cicle de conferències que té com a eix ver-
tebrador l’explicació dels darrers mesos de
Guerra Civil a la comarca. El cicle es compon de
tres xerrades que es faran els dissabtes 23 i 30 de
maig i 6 de juny a les 19 hores a la sala d’actes
de l’arxiu comarcal. Les tres conferències, per or-
dre, són: “Els bombardejos sobre el Priorat” a càr-
rec d’Ezequiel Gort; “Els hospitals de sang al
Priorat”, de Montserrat Flores, i “Els últims dies
de la Guerra Civil al Priorat”, a cura de Pili Crivillé
i Salvador Palomar.

Exposició: “1919-2009. 90 Anys del Celler”
De l’1 al 3 de maig s’organitzà amb l’Agrícola
Falset-Marçà SCCL una exposició de reproducció
de documents i fotografies de les cooperatives
agrícoles de Falset i Marçà, actualment unides.
S’aprofità la Fira del Vi de Falset per fer-la al ce-
ller de Falset, construït per l’arquitecte vallenc
Cèsar Martinell i Brunet el 1919. L’exposició s’in-
titulà “1919-2009. 90 Anys del Celler Agrícola
Falset-Marçà Camí dels Cent Anys” i és un dels
actes programats, iniciats el 2008, per comme-
morar el centenari de l’Agrícola que tindrà lloc
el 2012. Durant aquests tres dies es feren visites
guiades i teatralitzades al celler. El nombre de vi-
sitants fou molt elevat.
La mateixa exposició es traslladà a Marçà el 23 i
24 demaig comun dels actes de la Fira d’Artesania
que aquesta població prioratina fa cada any.

Presentació d’un llibre
El 9 de maig es va presentar a l’església parro-
quial deTorroja del Priorat a les 18 hores el llibre
de Josep Recasens Llort intitulat La repressió fran-
quista al Priorat (1939-1950), treball guanyador
del premi Jaume Ardèvol i Cabrer de l’any 2008
dels Jocs Florals deTorroja del Priorat. El llibre ha
estat coeditat pel Centre Cultural i Recreatiu La
Unió de Torroja del Priorat, entitat organitzado-
ra dels Jocs Florals, i l’Arxiu Comarcal del Priorat.

Ingrés del fons de la Cooperativa Agrícola de
Torroja del Priorat SCCL
Ha ingressat el fons de la Cooperativa Agrícola
de Torroja del Priorat SCCL que té un abast cro-
nològic que va del 1918, data de la seva creació,
fins al 2000. El fons es compon d’uns 11,20 m. La
major part de la documentació és posterior a l’a-
ny 1939, quan trobem sèries completes (llibres
d’actes, llibretes de collita de raïm i olives, cor-
respondència i documentació comptable). De do-
cumentació anterior n’hi ha poca. Aquest fet es
podria explicar perquè la cooperativa no tingué
local social propi, sinó que la seu era llogada.
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Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Signatura del contracte de cessió en dipòsit
del fons patrimonial de Can Mariscot de Camós
El 13 de maig de 2009 se signà el contracte de ces-
sió en dipòsit del fons patrimonial de Can
Mariscot de Camós a la Generalitat de Catalunya.
Les parts signants foren el president del Consell
Comarcal i el propietari. El fons està format per
documentació dels segles XIII-XIX, i es compon
de 187 documents en pergamí dels segles XIII-
XVIII, dos llibres mestres dels segles XVII-XIX,
dues llibretes de comptes dels segles XVII-XVIII,
tres llibretes de notes del segle XVIII i 0,10 me-
tres lineals de documentació en paper dels se-
gles XVIII-XIX.

Descripció i entrada al GIAC del fons de l’Oficina
Comarcal del Pla de l’Estany del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Entre el mes d’abril i maig de 2009 s’ha descrit a
partir de la NODAC, i s’ha entrat al GIAC, el fons
de l’Oficina Comarcal del DAR, que fou transfe-
rit a l’Arxiu Comarcal el juliol de 2008. El fons es
compon de 25,10 m de documentació compresa
entre els anys 1987-2003, i un document del 1973.
L’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura
es va crear l’any 1989, un any després del naixe-
ment de la comarca del Pla de l’Estany. Cal es-
mentar l’Agència Comarcal d’Extensió Agrària de
Banyoles, de la qual es custodia un document de
gran rellevància. Consisteix en un informe, de l’a-
ny 1973, dels medis físic, social, polític i agrari
dels municipis que estaven sota l’àrea d’influ-
ència de Banyoles, i un estudi de la viabilitat de
creació de la comarca de Banyoles.
Aquest fons és d’accés reservat al productor, lle-
vat de l’informe i estudi per a l’organització i
creació de la comarca, de l’any 1973, que és d’ac-
cés públic.



30

Entre la documentació de la cooperativa hi hem
localitzat quatre llibres (una capsa d’arxiu defi-
nitiu) de la Hermandad Socorro de los Pobres de
Torroja, una entitat de socors mutus. L’abast d’a-
questa documentació és del 1908 fins al 1936, da-
ta de la seva desaparició. Hi ha un llibre d’actes
(1930-1936) i la resta de llibres són de comptabi-
litat i abasten tot el període de funcionament de
l’associació, que tenia com a finalitat ajudar els
pagesos en les malalties que els impossibilites-
sin el treball al camp, així com en temes mèdics
i el pagament dels serveis fúnebres.

Ingrés del fons de la Cooperativa Agrícola
de Bellmunt del Priorat
Ha ingressat a l’arxiu el fons de la Cooperativa
Agrícola de Bellmunt del Priorat, d’uns 9,20 m.
La documentació s’inicia el 1919, data de la seva
creació, i abasta fins al 2001. La documentació
anterior al 1943 és molt migrada ja que a inicis
del mes de novembre d’aquell any l’edifici de
l’entitat va quedar completament arrasat per un
incendi. A partir del 1943 les sèries documentals
són completes.

Ingrés del fons Ramon Sentís Biarnau
Es va dipositar el fons personal de Ramon Sentís
Biarnau (Torroja del Priorat, 1913 – Cerdanyola
del Vallès, 2003). El fons ocupa 3,9 m, a més d’un
lot de publicacions sobre l’anarquisme. Té un
abast cronològic que s’inicia als anys trenta fins
a la seva mort.
Ramon Sentís s’exilià el 1939 a França; retornà
clandestinament a la península on va viure uns
quants anys fins que fou descobert i retornà a
França. D’aquest país es traslladà a Veneçuela,
on primerament treballà com a encarregat
d’una hisenda i poc temps després obrí una lli-
breria a la localitat de la Victòria. Retornà a
Catalunya a la dècada dels setanta i s’establí a
Cerdanyola delVallès i tornà a vincular-se a la CNT.
El fons es compon d’articles, esborranys i origi-
nals, que publicava a revistes com: Cènit. Órgano
de la CNT-FAI i Orto. Revista cultural de ideas ácra-
tas, exemplars de premsa llibertària i, sobretot,
de correspondència, rebuda i emesa. També hi
trobem algun informe sobre l’anarquisme, del
qual en volia publicar una història. Dins de la cor-
respondència hi localitzem un lligall amb cor-
respondència privada del poeta argentí Campio
Carpio, que inclou una carta enviada per Frede-
rica Montseny. A Veneçuela va fer conferències
(per exemple a la Victòria i a Caracas, sobre te-
mes, entre altres, d’història) i va publicar en re-
vistes d’ideologia esquerrana.

Ingressa la Col·lecció de Cartells de la Biblioteca
Salvador Estrem i Fa de Falset
Han ingressat 6 capses d’arxiu definitiu i uns 50
cartells procedents de la Biblioteca Salvador
Estrem i Fa de Falset. La col·lecció té un abast cro-

nològic que s’inicia a principis del segle XX fins
a l’actualitat. Hi trobem un bon nombre de fu-
llets del primer terç del segle XX d’entitats false-
tanes avui desaparegudes. És interessant la
col·lecció de cartells d’actes culturals fets per la
Caixa de Tarragona a Falset en la seva sala d’ex-
posicions.

Arxiu Municipal de la Roca del Vallès

L’Arxiu Municipal de la Roca del Vallès restaura
el padró municipal d’habitants de l’any 1936
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha restaurat,
amb el suport econòmic de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, el padró
d’habitants de l’any 1936, format per 336 fulls. El
tractament ha consistit en la neteja en sec, la
consolidació d’estrips i desgastos, la reintegra-
ció de les pèrdues de suport, l’aplanament dels
fulls i l’enquadernació en tres volums.

Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
acull l’exposició “La Vida dels Treballadors
Catalans al Primer Terç del Segle XX:
les Llavors de la Revolució”
El passat 4 de maig l’Arxiu acollí la inauguració
de l’exposició “LaVida dels Treballadors Catalans
al Primer Terç del Segle xx: les Llavors de la
Revolució”, elaborada per l’Arxiu Nacional de
Catalunya. L’exposició estigué oberta del 4 al 15
de maig de 2009. A la inauguració hi van ser pre-
sents Josep Solé Arnal, president del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, i Josep Solé Biosca,
alcalde de Móra d’Ebre.
La mostra conté imatges d’alguns dels fotògrafs
més importants del període en qüestió, com
Gabriel Casas o Brangulí, i pretén explicar el re-
refons social que va donar lloc a la lluita dels ob-
rers i les obreres de Catalunya per unes condi-
cions de vida i de treball dignes i per aconseguir
el reconeixement dels seus drets socials.

Es convoca la beca d’estudi de l’obra i figura
d’Artur Bladé i Desumvila
Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament,
la divulgació i el foment dels valors literaris i cul-
turals de la comarca, el Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, l’Arxiu Comarcal de la Ribera
d’Ebre, l’Ajuntament de Benissanet, l’Associació
Cultural Artur Bladé i Desumvila i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre han convocat una
beca, dotada amb 2.000 euros, per desenvolupar
un treball de recerca que tingui com a objecte
central la figura i l’obra d’Artur Bladé i Desumvila,
a partir de l’estudi del seu fons personal, custo-
diat a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre.
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Ingressa a l’Arxiu una col·lecció de
documents audiovisuals i fotografies sobre
l’estació de Móra la Nova
El passat 4 d’abril l’Arxiu ingressà una col·lecció
de documents audiovisuals i fotografies sobre
l’estació de Móra la Nova. La cessió al centre fou
gentilesa del senyor Robert Vallès, antic treba-
llador de l’estació, el qual entre el 2007 i el 2008
entrevistà més de 37 persones que estigueren
vinculades al ferrocarril a Móra la Nova.
Tot i que les entrevistes es van fer durant els anys
2007 i 2008, la cronologia de les cintes és molt
anterior i ens permeten conèixer vivències per-
sonals i anècdotes dels ferroviaris, a més de qües-
tions relacionades amb l’organització i funcio-
nament de l’estació moralanovenca.
L’Arxiu, en compliment de la seva funció pri-
mordial de conservar el patrimoni documental
de la comarca, ha portat a terme la migració de
les gravacions a DVD per tal d’assegurar la per-
durabilitat i conservació de la informació que
contenen.
La col·lecció cedida a l’Arxiu, a part del material
audiovisual al qual hem fet referència, inclou 208
imatges.

Ingressa a l’Arxiu el fons patrimonial de
Ca Jaques de la Serra d’Almos
El passat 8 d’abril ingressà en dipòsit a l’Arxiu el
fons patrimonial de Ca Jaques, de la Serra
d’Almos, propietat de la família Castellví
Anguera. El fons està format per la documenta-
ció que la família generà i recollí en l’exercici de
les activitats que li són pròpies, bàsicament, la
gestió de les seves propietats agrícoles al muni-
cipi de la Serra d’Almos i als masos de la parti-
da de Tartacó, tots dos al terme de Tivissa. Tot i
que el volummés gran de documentació que in-
gressa al centre prové de la casa coneguda po-
pularment com Ca Jaques, també conserva do-
cumentació de la família Cedó, amb els quals es
van emparentar.
El primer ingrés del fons està format per 23 per-
gamins (segles XV-XVII), els quals seran digita-
litzats per tal que siguin visibles a través del cer-
cador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius
Comarcals.

Arxiu Comarcal del Ripollès

Nova transferència de documentació del Consell
Comarcal del Ripollès
El dia 5 de març de 2009, l’àrea de Medi Ambient
el Consell Comarcal del Ripollès va transferir a
l’Arxiu Comarcal 5,20 m de documentació rela-
tiva a les activitats de control i gestió dels abo-
cadors del Ripollès i a la recollida selectiva per
municipis, documentació del període comprès
entre els anys 1997 i 2006.

Donació d’una interessant imatge de la visita
d’Alfons XIII a Ripoll l’any 1908
El dia 3 de març de 2009, el senyor Jordi Casanova
i Roca va fer donació a l’Arxiu Comarcal d’una
imatge de gran qualitat (13x18 cm) que reprodu-
eix la comitiva (Pellicer, Raguer Mirapeix, Maura,
Weylar…) que flanquejava el rei Alfons XIII el dia
6 de novembre de 1908 al seu pas per una plaça
Gran de Ripoll, endomassada i profusament or-
namentada. Amb aquestes ratlles li expressem
el nostre agraïment.

Finalitza la descripció del fons del Castell de
Montesquiu
Amb la decisiva col·laboració del Consell
Comarcal del Ripollès i el Servei d’Ocupació de
Catalunya, hem acabat les tasques de condicio-
nament i descripció del fons de pergamins de
l’Arxiu del Castell de Montesquiu, fons dipositat
a l’Arxiu Comarcal del Ripollès des del dia 24 de
gener de 2008. A més, gràcies al Pla Bruniquer
2008, s’ha creat una còpia digital (suport de sub-
stitució per a la consulta) dels 688 pergamins
(898-1676); disposem, doncs, de tots els elements
a punt per, tan aviat com sigui possible, promoure
i desenvolupar el projecte de difusió d’aquests
documents amb la importància que es mereixen.

S’inicia el cens d’arxius a la comarca del Ripollès
A la comarca del Ripollès, entre d’altres, s’han
iniciat els treballs per a la confecció del Cens
d’Arxius, instrument previst a la Llei 10/2001, de
13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu Co-
marcal del Ripollès participa activament en la re-
dacció d’aquest repertori que permetrà identifi-
car tots els centres, públics o privats, que
custodien documentació i que formen part del
patrimoni documental de la comarca.

Col·laboració en les exposicions
“La Ramaderia Transhumant al Ripollès” i
“El Ferro i la Mineria al Ripollès”
L’Arxiu Comarcal del Ripollès ha col·laborat amb
el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès a fer
aquestes dues exposicions que, en el marc del
Programa Interreg III “Del Puigmal al Canigó”,
s’han pogut veure recentment a la seu del Consell
Comarcal del Ripollès.Ambdues mostres, de gran
qualitat quant a continguts i discurs visual, han
ajudat a difondre dues activitats tradicionals a
la nostra comarca com són el món de la rama-
deria (pastors, ramats, camins ramaders...) i el
de la manufactura del ferro (farga catalana, mè-
todes de fabricació i extracció...).

Un exemplar del llibre Oliba i la seva Bíblia
L’Arxiu Comarcal del Ripollès disposa, gràcies a
la generositat de la Universitat Abat Oliba CEU,
d’un exemplar del magnífic llibre que el profes-
sor Anscari M. Mundó recentment ha redactat
sobre la producció de bíblies a l’escriptori del mo-
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nestir de Santa Maria de Ripoll, feina emmarca-
da dins la sòlida personalitat i transcendència
de la figura de l’abat-bisbe Oliba. Un bon colofó
a una efemèride celebrada l’any 2008, quan s’es-
caigué el mil·lenari del nomenament d’Oliba com
a abat dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i
Sant Miquel de Cuixà.

Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs

S’enllesteix el segon programa de restauració
del patrimoni documental
L’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs ha en-
llestit el segon programa de restauració del pa-
trimoni documental. L’actuació s’ha centrat en
la restauració de tres censos de població corres-
ponents als anys 1888, 1901 i 1910, i de dos pa-
drons d’habitants de 1905 i 1914. El pas dels anys
i una gestió inadequada havien provocat unes
importants deficiències de conservació que po-
saven en perill el futur accés a la documentació.
El procés de restauració acurat ha aconseguit es-
tabilitzar el deteriorament i permetre’n nova-
ment la consulta.
La restauració dels tres padrons ha comptat amb
el suport econòmic de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs i de la Xarxa d’Arxius Municipals
de la Diputació de Barcelona, que han finançat
la restauració al 50%.

Ingressa documentació de la fàbrica tèxtil
Baurier i de la Cooperativa de Fluido Eléctrico SA
El passat desembre de 2008 va ingressar, mit-
jançant adquisició, un fragment de l’Arxiu de la
fàbrica tèxtil Baurier. Aquesta indústria, ins-
tal·lada a Sant Adrià d’ençà el 1910, ha estat una
de les més importants del municipi, tant pel
nombre de treballadors com pel volum de pro-

ducció. La documentació ingressada ocupa 0,1
metres i abasta el període comprés entre 1940 i
1970. Ens permet conèixer aspectes relatius a la
gestió econòmica i de personal, i a les obres d’am-
pliació del complex industrial.
També ha ingressat per adquisició un volum ti-
tulat Las instalaciones de la cooperativa de Fluido
Eléctrico SA, datat el desembre de 1931. Es tracta
d’un exemplar mecanografiat, de 125 pàgines,
profusament il·lustrat amb positius fotogràfics,
que recull el conjunt d’equipaments industrials
d’aquesta societat. D’especial interès resulta l’a-
partat dedicat a la central tèrmica de Sant Adrià
de Besòs, que permet conèixer tant el seu fun-
cionament com el volum de producció.

Arxiu Històric de Tarragona

Beca per a estudiants de la Universitat
Rovira i Virgili
En el marc del conveni vigent entre la Universitat
Rovira i Virgili i el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, l’Arxiu Històric de
Tarragona acull una estudiant en pràctiques du-
rant un total de 325 hores. Aquesta persona,
alumna de cinquè curs d’Història, porta a terme
tasques de classificació i informatització docu-
mental. Està previst que la beca tingui lloc entre
els mesos de març i agost d’aquest any, i s’ha pla-
nificat adaptant els horaris i la dedicació de la
becària a les seves necessitats acadèmiques.

Tractament dels Expedients
de Responsabilitats Polítiques
La sèrie de responsabilitats polítiques, pertany-
ent al fons del Govern Civil, és una de les tipolo-
gies documentals més consultades de l’arxiu.
Abasta des de l’any 1939 al 1945, i està integrada
per gairebé 8.000 expedients. La importància de
la informació que aporta per documentar la re-
pressió franquista fa que siguin nombrosos els
investigadors interessats en la seva consulta, ai-
xí com els familiars directes de persones repre-
saliades.
Aquesta documentació va patir una inundació al
dipòsit de l’Arxiu Central de l’Audiència de
Tarragona, prèviament al seu ingrés a l’AHT, amb
el resultat que una part dels expedients –apro-
ximadament un 30%– presenten un estat de de-
gradació important, i que la resta no es troben
en condicions òptimes per a la seva consulta di-
recta per part dels investigadors. L’any 2007, en
vista de la problemàtica existent, es va encarre-
gar una anàlisi a la catedràtica de sanitat animal
Ma. Àngels Calvo Torras del Departament de
Sanitat i d’Anatomia Animals de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquesta anàlisi va do-
nar com a resultat la presència de fongs del ti-
pus Bacillus subtilis i Chaetomium globosum.
Com a conseqüència d’aquesta situació, es van
proposar a la Subdirecció General d’Arxius i
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Gestió Documental diverses mesures: en primer
lloc retirar de la consulta aquesta documentació,
per evitar-ne la degradació i, paral·lelament, ini-
ciar el tractament d’aquesta sèrie documental a
partir de diverses línies d’actuació: la desinfec-
ció, el condicionament físic i la digitalització. Per
aconseguir-ho es va introduir ja com a primera
prioritat en el programa Esteve Gilabert Bruniquer
de preservació del patrimoni documental de
Catalunya per a l’any 2008, i s’inicià una prime-
ra fase que representà la digitalització de 125.000
pàgines; l’any 2009 s’ha tornat a proposar com a
prioritat la finalització del projecte, que signifi-
carà la digitalització de 47.000 pàgines mes.
Prèviament a la digitalització cal assenyalar que
es porta a terme una actuació de condiciona-
ment, consistent en l’eliminació dels elements
metàl·lics del paper, la numeració dels fulls de
cada expedient, i la reposició de les camises i cap-
ses quan sigui necessari.

Presentació del llibre Catàleg dels pergamins
del fons municipal de Tarragona,
dipositats a l’Arxiu Històric de Tarragona
El dia 20 de maig es va presentar a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de Tarragona el Catàleg de la
col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de
Tarragona dipositats a l’Arxiu Històric de Tarra-
gona, a cura d’Isabel Companys i Farrerons, in-
clòs dins la col·lecció “Documents del Fons Mu-
nicipal deTarragona” (núm. 12). El llibre, coeditat
per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i
l’Arxiu Històric de Tarragona, conté la fitxa des-

criptiva de 655 exemplars –599 originals, 75 dels
quals segellats–, datats entre 1214 i 1733, que
acompanyen una introducció, amb apartats so-
bre sistemes de recuperació dels documents i
l’arxiu de la Casa de la Ciutat de Tarragona, ín-
dexs onomàstic i toponímic i una selecció de fo-
tografies.
L’acte, presidit per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros,
amb la presència de Rosa Maria Rossell, tinent
d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ense-
nyament, anà a càrrec de Josep Maria Recasens,
historiador i exalcalde de la ciutat, gràcies al qual,
el 1982, s’inicià la col·lecció de llibres de docu-
ments municipals. La presentació comptà tam-
bé amb la participació de Ramon Alberch, sub-
director general d’Arxius i Gestió Documental de
la Generalitat de Catalunya.

Exposició “75 Aniversari de la Fundació d’EAJ 3
Ràdio Tarragona i de la Creació de Maginet
Pelacanyes”
El passat dia 8 de maig es va inaugurar, amb una
notable assistència de públic, l’exposició dedi-
cada a la commemoració del 75 aniversari de la
creació de Ràdio Tarragona i del popular perso-
natge Maginet Pelacanyes. L’exposició va ser l’a-
portació de l’AHT als actes de commemoració de
la creació de RàdioTarragona, impulsats per una
comissió d’antics professionals de la ràdio. Cal
assenyalar també que l’arxiu va cedir les seves
instal·lacions per a l’acte central, que es va fer al
claustre amb la presència de les principals au-
toritats locals i institucionals.
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Organitzada íntegrament des de l’Arxiu Històric
deTarragona i amb el patrocini de la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental, l’exposi-
ció feia un repàs a la fundació i l’evolució de l’e-
missora tarragonina, a partir del fons documen-
tal que custodia. La mostra estava integrada per
documents escrits, fotogràfics i sonors, i en l’a-
partat dedicat al Maginet Pelacanyes, incloïa ob-
jectes diversos que es van crear a recer del po-
pular personatge.
Aquesta exposició es va poder visitar al claustre
de l’arxiu fins al dia 29 de maig, i va comptar amb
una destacada concurrència de públic. Cal re-
marcar la visita que hi va fer el dia 21 de maig el
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Manuel
Treserras, acompanyat pel delegat del Govern a
Tarragona, Sr. Xavier Sabaté, i el director dels
Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Sr.
Adam Manyé.

L’Arxiu Històric participa en
la manifestació fotogràfica SCAN
En el marc d’SCAN,manifestació fotogràfica que
pretén ser hereva de la Primavera Fotogràfica,
l’Arxiu Històric col·labora formant part del jurat
que valorarà les propostes presentades a la
BecaScan, una iniciativa que promou la recerca
entre equips d’estudiants de la URV en arxius fo-
togràfics, centres d’imatge o col·leccions priva-
des per mostrar, en forma d’exposició, revisions
històriques, sociològiques, antropològiques, pe-
riodístiques o artístiques a l’entorn d’una temà-
tica local d’interès global.
També està previst que personal de l’Arxiu im-
parteixi una sessió formativa sobre tractament
de la documentació fotogràfica a les persones in-
teressades a participar-hi.

Col·laboració en l’organització del
XII Congrés d’Arxivística de Catalunya
L’Arxiu Històric de Tarragona, en la persona del
seu director, ha format part de la Comissió orga-
nitzadora del XII Congrés d’Arxivística de
Catalunya, organitzat per l’Associació d’Arxivers
de Catalunya, que va tenir lloc a Tarragona entre
els dies 21 a 23 de maig, i que va tractar sobre
l’accés als arxius: protecció i dret a la informa-
ció. El Congrés va tenir un gran nombre d’assis-
tents, que varen poder gaudir del marc incom-
parable que ofereix la ciutat de Tarragona.

Arxiu Municipal de Torredembarra

Primer número de la col·lecció
“Retalls de l’Arxiu”
El proper 23 de juny presentarem el llibre amb
text i dibuixos del Dr. Miquel Aleu Padreny titu-
lat Records dels dies de la meva infància a
Torredembarra. Nascut el 1910, l’autor estiueja-

va a la vila a principis del segle XX, la seva pro-
digiosa memòria combinada amb una gran ca-
pacitat d’observació han donat un text il·lustrat
que ens permet apropar-nos a un món ara ga-
irebé extingit.
Aquest llibre enceta la col·lecció “Retalls de
l’Arxiu” que pretén acostar l’Arxiu a la població
tot donant a conèixer poc a poc la documenta-
ció que s’hi conserva. D’entrada la periodicitat
serà anual. Alguns dels números s’acompanya-
ran d’un breu estudi o comentari que presenti i
faci més entenedors aquells documents escollits
pel seu especial interès general. És per això que
l’hem anomenada “Retalls de l’Arxiu”: per donar
a entendre que demanera simbòlica retallem una
part de l’Arxiu per inserir-la en un nou format:
un llibre.

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Cinquantenari del llegat de Baltasar Ragon
(1885-1958), cronista honorari de la ciutat
de Terrassa
L’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental participa
a l’organització de diversos actes en homenatge
a Baltasar Ragon i Petit, home que desplegà una
gran activitat associativa i autor d’un considera-
ble nombre de monografies i articles que, en ge-
neral, recullen efemèrides, esdeveniments, bio-
grafies, historials d’entitats i d’altres realitats, tot
plegat entorn del passat de la ciutat de Terrassa
i principalment del segle XIX i primera meitat del
XX. L’Arxiu hi aporta la recerca d’informació, ela-
boració de textos i una conferència amb el títol
de “Baltasar Ragon: una vida al servei de la cul-
tura i la història de Terrassa”. La Fundació Arxiu
Tobella deTerrassa presenta l’exposició fotogrà-
fica “La Terrassa de Baltasar Ragon”. L’Arxiu
Municipal Administratiu de Terrassa obre a
www.terrassa.cat una exposició virtual de la
col·lecció fotogràfica de Ragon que conserva i ges-
tiona (1.519 imatges dels anys 1870-1958 de gran
interès per a la història de la ciutat). La Biblioteca
Central de Terrassa difon al mateix lloc web un
inventari exhaustiu de la seva obra escrita i la di-
gitalització d’onze llibres. Totes les activitats es
presenten entre el 13 de juny i el 2 de juliol de
2009.

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

El Consell Comarcal ingressa nova documentació
En els darrers mesos s’han produït noves trans-
ferències de documentació per part del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, en concret les sè-
ries Pla Únic d’Obres i Serveis, Enquesta sobre
Equipaments Locals i Pla de Gestió Comarcal de
Residus, així com del Consorci deTurisme. Els do-
cuments ocupen un total de 28 metres lineals del
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període 1993-2002. Cal destacar que aquesta do-
cumentació, ja avaluada i descrita, permetrà en
un futur efectuar estudis sobre l’evolució de la
comarca en aspectes molt diversos.

Ingressa documentació dels Jutjats de Primera
Instància de Mollet del Vallès
Recentment han ingressat al nostre arxiu trenta
caixes de documentació judicial de Mollet, cor-
responent al període 1986-1991. Aquesta trans-
ferència ha estat gestionada i preparada per l’ar-
xivera del Departament de Justícia que treballa
en estreta col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del
Vallès Oriental. Els fons judicials de Granollers i
Mollet ocupen ja un volum de prop d’1 km lineal
de prestatgeria i representen més del 35% del
fons documental de l’ACVO.

Inventariació del fons municipal d’Aiguafreda
En compliment del contracte de dipòsit i suport
signat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament
d’Aiguafreda, han ingressat en els darrers mesos
noves transferències de documentació d’aquest
municipi vallesà. Aquest fons, que es trobava to-
talment desorganitzat i sense inventariar, està
sent classificat i descrit pels tècnics de l’ACVO.
Actualment ja s’han descrit informàticament 250
caixes (25 m) de documents que van del 1835 al
2000, aproximadament.

Arxiu Municipal de Viladecans

Publicació del llibre L’Agrupación
de Pescadores Deportivos de Viladecans,
50 anys d’amistat i esport
El passat mes de març es va presentar a la po-
blació el llibre commemoratiu dels 50 anys de
l’Agrupación de Pescadores Deportivos de
Viladecans, publicació editada pel Departament
de Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal de
l’Ajuntament de Viladecans. La publicació, dels
textos de la qual és responsable l’historiador i ar-
xiver Xavier Calderé, és també fruit de la partici-
pació d’antics socis de l’entitat que han cedit part
de la seva memòria en forma de relats explicats
i de les imatges personals que conservaven.
Altrament, el fons documental de l’associació
mateixa de pescadors també ha esdevingut un
bon cabal d’informació gràfica per tal de confe-
gir la recerca d’aquesta destacada entitat ciuta-
dana.

Publicació del llibre: Els bombardejos aViladecans
de l’any 1938
També, el passat mes de març, es va presentar
aquest llibre que rememorava els bombardejos
que va patir el poble deViladecans, fa més de 70
anys. Viladecans era, llavors, un poble petit de
poc més de 3.000 habitants, la majoria pagesos,
però amb indústries de pes, com ara la Compañía

Roca-Radiadores i la fàbrica del Llevat, ambdues
bombardejades. Els atacs de l’any 1938, van pro-
vocar importants estralls, i el que és pitjor, van
causar la mort a una vintena de ciutadans. La pu-
blicació s’ha pogut fer, en bona mesura, amb l’a-
jut de la bibliografia relacionada, de documents
custodiats en l’Arxiu Municipal –en especial, pel
que fa a la sèrie d’Actes del Ple de l’Ajuntament,
pressupostos municipals, correspondència d’en-
trada i manaments de pagaments–, i de la sèrie
dels llibres de registre de defuncions de l’Arxiu
del Registre Civil de Viladecans. D’altra banda,
l’Arxiu Municipal ha fet captació de la memòria
oral i de material fotogràfic que fins ara era in-
èdit i que estava en mans de les famílies de les
víctimes d’aquests bombardejos.

L’Arxiu Municipal de Viladecans celebra
el Dia Internacional dels Arxius
Durant la setmana del 8 a l’11 de juny, l’Arxiu
Municipal va organitzar tot un seguit d’activitats.
La primera, el dia 9 de juny, el dia internacional
dels arxius, es va fer una jornada de portes ober-
tes que oferia al públic en general la possibilitat
de visitar les seves instal·lacions. A més, els dies
8, 10-11 i 12 de juny, es feren visites guiades per
a estudiants de la ciutat, pertanyents al cicle su-
perior dels CEIP i a alumnes dels IES. Finalment,
el dia 11 de juny, es van cloure els actes amb un
taller obert a tota la població amb el títol: I tu,
què fas amb el teu arxiu? Aquest taller va fer es-
pecial esment als diversos tipus de documents
que una persona pot tenir al seu abast, i va apor-
tar consells per a la seva bona conservació i ges-
tió, per facilitar-ne la descripció i, en darrer ter-
me, l’accés permanent. També s’esmentaren
qüestions d’interès com la legalitat, la vigència
dels documents, dels suports i de les obres de
creació: valor dels documents, drets d’autor i
d’explotació, protecció de dades de caràcter per-
sonal, signatura electrònica i gestió electrònica.
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Restauració dels mapes i plànols de
la Col·lecció Barella de mapes antics
de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Elena Abella Rius i Montserrat
Florensa Flix, restauradores de l’ANC

La Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental va adquirir una col·lecció de
mapes antics provinent dels fills i hereus
del doctor Albert Barella i Miró. La col·lecció
consta d’uns 160 documents cartogràfics
originals on predominen els mapes topo-
gràfics referents a Catalunya i les terres del
Principat, d’un gran valor, que comprenen
cinc segles de cartografia (1490-1900). La
col·lecció destaca per la qualitat i la quan-
titat de peces, que inclou obres rares i de
gran valor com, per exemple, un Ptolomeus
d’Espanya com el Segunda Europa Tabula, de
1490, incunable. Dels mapes de Catalunya
destaquem el Principado de Catalunya de
Pellicer de 1645, exemplar quasi únic. A més
a més dels mapes topogràfics també trobem
cartes nàutiques, plànols i vistes de ciutats.

L’Arxiu Nacional de Catalunya va ingressar
la col·lecció en els seus fons on s’ha tractat
documentalment, per tal de conservar-los i
custodiar-los, però també per fer-los acces-
sibles i consultables per als investigadors.
A causa de la importància del fons, es va de-
cidir fer la restauració integral de tots els do-
cuments. El tractament s’ha fet des del ta-
ller de restauració de l’Arxiu Nacional de
Catalunya.

Segunda Europa Tabula (1490)
CAT ANC. Col·lecció Barella, 1.

Fotografia abans de la restauració
(cara anterior i posterior)

CAT ANC. Col·lecció Barella, 144.

En primer lloc es va fer un examen organo-
lèptic i diagnòstic per determinar l’estat de
conservació de cada peça.També es van fer
proves de solubilitat de tintes i proves de pH
dels suports per poder establir un procedi-
ment de treball i definir quins serien els pro-
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cessos de restauració més adequats en ca-
da cas. En tractar-se de material d’arxiu es
va decidir fer un tractament seguint els cri-
teris de mínima intervenció entre els quals
es descarta la reintegració il·lusionista dels
elements sustentats.
Els mapes presentaven un estat generalit-
zat de brutícia superficial que es va elimi-
nar amb un tractament en sec per abrasió,
primer amb pols de goma, i posteriorment
amb gomes de diverses dureses, depenent
de les necessitats de cadascun.

tèbia i sabó neutre, amb l’esbandida poste-
rior per eliminar les restes de tensioactiu.

Aquells mapes que presentaven acidesa en
la prova de pH es van tractar amb un bany
desacidificant amb aigua semisaturada d’hi-
dròxid càlcic. Després dels banys es van
aprestar els documents ambTylose MH300.
En general presentaven un gran nombre
d’estrips, sobretot a les vores i als plecs, i
pèrdues als laterals que no afectaven la ico-
nografia de l’obra. Es van consolidar i rein-
tegrar amb papers japonesos de diversos
gramatges i tonalitats, encolats ambTylose
MH300.

Neteja en sec per abrasió amb goma

En alguns casos l’obra es trobava encolada
a un passe-partout i s’ha hagut de separar,
eliminant les restes de cola existents en
ambdós suports. També hi havia gran pre-
sència de cintes autoadhesives que es van
eliminar mecànicament amb bisturí i apli-
cació de calor. En algun cas es va fer un trac-
tament puntual de taques per tal d’eliminar
les restes de cola i la taca que havia deixat
en el suport. Es va fer sobre taula de succió
aplicant tricloroetilè amb una turunda de
cotó i accelerant l’assecatge amb espàtula
calenta.

Algunes peces estaven dividides en diver-
sos fragments encolats sobre una tela per
fer-ne possible el plegament. En aquest cas
es van consolidar les juntes de tela amb co-
la metilcel·lulòsica aplicada amb pinzell i
posteriorment es va assecar amb espàtula
calenta.

Una gran part dels mapes estaven acolorits
amb tintes solubles en aigua, cosa que va
impedir fer una neteja humida. La resta de
documents es van tractar per immersió. La
neteja humida va consistir en banys d’aigua

Emmarcament antic amb restes de cintes
autoadhesives i cola

Mapa entelat
Nueva descripción geogràfica
del Principado de Cataluña

CAT ANC. Col·lecció Barella, 188.
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Detalls de
reintegracions del suport

Finalment l’aplanament es va fer amb hu-
mitat i pes controlats, sense premsa, per pre-
servar la petjada i la textura del paper.
Els passe-partout, un cop nets, en van tor-
nar a col·locar en els mapes corresponents
fixant-los amb xarneres de paper japonès i
Tylose MH300.

La presentació final dels documents es va
fer seguint els criteris de conservació esta-
blerts a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Es
van col·locar dins de camises simples de pa-
per barrera, dins de carpetes de cartró de
conservació, tot degudament identificat i gu-
ardat en planeres especialment indicades
per a material d’arxiu, en els dipòsits que es
troben en el mateix edifici de l’Arxiu i que
compleixen les condicions de conservació
d’humitat relativa i temperatura òptimes
per a la seva conservació. El dipòsit té un sis-

Fotografia després
de la restauració
Cathaloniae Principatus
novissima et accurata
descriptio.
Jacobus Baptista
Vrints, 1603
CAT ANC.
Col·lecció Barella, 15.

Emplaçament final dels documents
Carpetes de conservació dins

de les planeres dels dipòsits de l’ANC

tema de climatització que garanteix que els
paràmetres ambientals estaran compresos
entre el 45-55% d’humitat relativa i una tem-
peratura de 16-20º C.
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Congrés

L’arxiver se’n va de congrés. Aquesta vega-
da no ha hagut de vèncer cap de les resis-
tències habituals, que solen ser –per ordre
d’aparició en escena i per ordre invers d’in-
tensitat–, la de la seva regidora i la de l’in-
terventor, encara que sempre hi ha algun
auxiliar administratiu que no pot evitar po-
sar-hi alguna pega. Per alguna estranya con-
fluència dels astres no hi ha hagut ni mira-
des suspectes, ni preguntes impertinents,
ni comentaris burletes o malintencionats.
Tot ha anat com una seda. L’hotel que li pa-
guen és el car, amb sabonets de franc a l’ha-
bitació, i no pas la fonda eremítica on s’ha-
via hagut d’acomodar d’altres vegades.
L’arxiver, per això mateix, se sent desarmat
i no acaba de veure on és el truc, el gat ama-
gat. Li hauria agradat lluitar una mica més,
fer morros de pam, escriure quatre ratlles
incendiàries, recordar un cop més el reser-
vori immens d’hores extres que li deuen des
de temps immemorials. Però no: en comp-
tes d’això, ha aconseguit totes les signatu-
res i un passa-t’ho bé deconcertant, que ha
anat acompanyat d’un parell de copets a
l’espatlla. No li hauria estranyat rebre un so-
bret amb una mica de pocket money per a les
cerveses i altres vicis petits. L’arxiver, des-
armat pel gest, no es veu amb cor de conti-
nuar amb el seu maquiavèl·lic pla inicial:
aprofitar la coartada congressual per anar-
se’n dos dies a Londres amb un vol barat,
per desconnectar de les misèries i estretors
de la vida municipal i, durant quaranta-vu-
it hores, sentir-se una ànima cos-
mopolita i viatjada.Amb la cua entre cames
i un molt catòlic sentiment de culpa prepa-
ra la intendència del viatge, consulta els ho-
raris impossibles del transport públic, i,
quan n’és l’hora, prepara la bossa i se’n va.

El congrés es fa en una ciutat gran, d’aque-
lles que tenen –o tenien– diputació provin-
cial, runes romanes, delegació d’hisenda, es-
tació de tren, port comercial i caixa de
reclutes. Comparada amb la polsegosa ca-
pital comarcal on l’arxiver exerceix la seva
escassa influència, la seu del congrés sem-
bla Gotham City, amb aquell bé de Déu de
semàfors, noies desconegudes i aparca-
ments subterranis. L’arxiver es perd pels car-
rers ignots de la ciutat, finalment arriba, s’a-
credita, es penja orgullós (però lleugerament
avergonyit) una mena d’escapulari amb el
seu nom i se submergeix sense piular dins
de les obligacions de la seva nova condició
de congressista, que és un estat civil eteri i
amb data de caducitat, però que comporta
altes responsabilitats i un més que notable
compromís d’autoexigència. Així, aplaudeix
quan toca, pren apunts amb bona lletra de
tot el que es diu, es passeja pels carrers amb
el material de promoció que li han donat,
entra de franc als museus, pesa alguna figa
–poques– a la primera sessió de la tarda, fe-
licita l’organització per la tria dels ponents
i per la seva diligència a repartir rebuts i cer-
tificats, no és ni el darrer a arribar ni el pri-
mer a aixecar-se, dóna conversa a coneguts
i saludats, intenta mantenir les formes quan
parla amb algú que hauria de saber situar
amb precisió, vota a l’assemblea, es posa la
corbata per anar al sopar de gala i, en aca-
bat, balla la conga, empaita sense fortuna
estudiants de l’ESAGED, intenta que els cam-
brers li regalin un gintònic, atabala el disc-
jòquei amb demandes absurdes i, a les ho-
res petites, busca una font on banyar-se o
una pastisseria on poder comprar un crois-
sant. L’endemà de la festa es presenta al pa-
lau de congressos amb la corbata encara lli-
gada al front, amb dos comprimits d’ibu-
profèn ingerits i, per damunt de tot, amb la
satisfacció pel deure acomplert.

Memòries d’un arxivador de secà
Albert Villaró
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