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Editorial 

 

El Pla d’Ocupació de Digitalització 
 

El Pla d’Ocupació de Digitalització (POD) emmarcat en el Projecte impuls del Departament de 
Treball ha representat alhora un repte i una oportunitat per a la comunitat arxivística de Catalunya 
que ha comprovat per primera vegada com un pla extraordinari d’ocupació, adreçat a un nombre 
important de persones i d’àmbit nacional, ha considerat el món dels arxius i la gestió documental 
com un espai vital per al desenvolupament de polítiques actives de treball vinculades amb les noves 
tecnologies. 
 
En el marc del deteriorament de les condicions financeres i econòmiques, una de les prioritats del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya és promoure l'ocupació i la reintegració en el 
mercat laboral de les persones en situació d’atur i donar suport a tota iniciativa pública que permeti 
integrar mesures d'activació, formació i millora de l’ocupació de les persones i de la seva 
qualificació i competència professionals, de tal manera que els permetin la transició de sectors en 
crisi a sectors emergents. Una de les mesures implementades per assolir aquest objectiu ha estat la 
posada en marxa d’un Pla d’Ocupació de Digitalització del Patrimoni Documental Català, 
mitjançant la signatura d’un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i el Departament de Treball. Aquest Pla s’ha d’englobar en els Plans 
Extraordinaris d’Ocupació Locals (Projecte impuls — Treball). El projecte neix amb la doble 
missió de generar uns actius professionals relacionats amb el sector de la digitalització i incrementar 
el patrimoni documental digitalitzat de Catalunya. I en aquesta direcció s’estan projectant les 
accions necessàries que han de permetre la creació de llocs de treball i la digitalització d’una part 
important del patrimoni documental de caràcter històric. En aquest context, el Departament de 
Treball es va posar en contacte a finals del desembre de 2009 amb el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i, per delegació, amb la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 
Documental, per tal d’impulsar conjuntament un pla d’ocupació que permetés formar persones 
aturades i donar-los feina en el marc d’un projecte vinculat amb les noves tecnologies i d’àmbit 
nacional. 
 
Des de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental es va elaborar un document que 
recollia les possibilitats de treball i desenvolupament del Pla en el marc proposat. En aquest 
document s’exposaven els perfils dels treballadors vinculats al Pla, els arxius potencialment 
interessats, el tipus de documentació susceptible de ser digitalitzada i un conjunt d’arguments i 
aportacions que permetessin visualitzar la viabilitat del Pla. 
 



A principis de gener s’incorpora el POD en el marc dels “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social de Catalunya” on es recullen els plans extraordinaris 
d’ocupació local vinculats als sectors emergents de la nova economia (tecnologies de la informació 
i la comunicació, les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètics) i també a aquelles 
activitats del sector de la construcció, un dels més castigats per l’increment de l’atur, que impliquin 
una millora de la qualificació. Paral·lelament se signà el Conveni marc de col·laboració entre els 
departaments de Treball i de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit dels plans d’ocupació de digitalització del patrimoni documental català amb l’objecte 
establir el marc de col·laboració entre els departaments de Treball i de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de projectes en l’àmbit de la 
digitalització documental a tot el territori català que puguin ser executats per part de les entitats 
locals i supramunicipals. 

 
Des el punt de vista del desenvolupament del Pla, el Departament de Treball en gestiona el disseny, 
la tramitació, la finalització i les activitats derivades. Per acompanyar el POD, la Subdirecció 
General d'Arxius i Gestió Documental va crear un grup de treball amb la missió de col·laborar amb 
el Departament de Treball en l’elaboració del projecte, fer un seguiment conjunt d’incidències i 
donar la informació tècnica necessària del Pla. 

 
La digitalització és una eina bàsica per poder desenvolupar polítiques de preservació, difusió i 
consulta telemàtica del patrimoni documental català i precisament per aquest motiu la digitalització 
no s’ha de confondre amb la simple reproducció digital de documents. Per parlar de digitalització en 
l’àmbit documental es fa del tot necessària l’existència d’unes pràctiques d’actuació normalitzades 
que responguin a exigències arxivístiques, tecnològiques i de preservació a llarg termini. 
Requeriments com la normalització de la preparació física de la documentació i les necessitats 
descriptives; l’homogeneïtzació dels formats de captura i les metadades que se’n generin; la 
normalització de la revisió i el control dels productes resultants, així com la implementació dels 
mecanismes que garanteixin la preservació a llarg termini dels fitxers digitals resultants, són 
elements bàsics i ineludibles quan parlem de digitalització en el POD.  

 
El Pla d’Ocupació està adreçat a les entitats locals de Catalunya i a les seves entitats dependents o 
vinculades en matèria d’ocupació o desenvolupament local. El projecte consisteix en la 
digitalització dels documents en general, sense restriccions. Tanmateix, des de la Subdirecció 
General d'Arxius i Gestió Documental s’ha recomanat que en aquesta fase se centrés en els 
documents de caràcter històric dipositats als arxius comarcals i municipals. El POD té per objectiu 
arxivístic la digitalització de documentació històrica i essencial per a les institucions amb la intenció 
de preservar i difondre aquest patrimoni. La documentació activa i aquella de caràcter administratiu 
no hauria de ser l’objecte del POD per les dificultats d’incorporar els elements propis de la 
documentació electrònica (autenticitat, integritat, etc.) i per la necessitat, agradi o no, de disposar 
d’un sistema de gestió documental suficientment desenvolupat per garantir una digitalització 
eficient, que integri els documents digitalitzats en el sistema de gestió documental i que no 
representi la simple “fotocòpia” de document. En aquest punt, i atès que l’Ordre TRE/84/2010 no 
limitava la documentació susceptible de ser digitalitzada i respectant l’autonomia de 
l’Administració local, des de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental simplement s’ha 
recomanat la directriu de digitalitzar documentació de caràcter històric.  
 
L’obertura del criteri de selecció de documents que s’han de digitalitzar ens ha demostrat la 
diversitat de coneixement (knowledge) respecte a les polítiques de digitalització en el conjunt de 
l’Administració. Des del grup de treball i a través dels mateixos arxivers comarcals i municipals 
hem rebut informació de multitud de projectes. Alguns d’aquests, la majoria, s’ajusten a criteris de 
digitalització lògics i emmarcats en programes més o menys definits des dels arxius o de forma 
corporativa i conjunta entre els diferents agents o àrees d’una administració. No obstant això, també 



es veu la tradicional aparició d’agents que sense gaire criteri, o amb una visió molt parcial del que 
representa la digitalització, inicien el camí i marquen les directrius.  
 
Per tal d’executar els projectes, es formalitzaran contractes d’obra o servei determinats, que no 
poden ser inferiors a 6 mesos. La jornada laboral serà a temps parcial i correspondrà al 70% de la 
que sigui aplicable a l’entitat contractant. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà 6 
mesos de contractació. Podran participar en els projectes els treballadors o treballadores desocupats 
inscrits com a mínim 6 mesos com a demandants d’ocupació, que no cobrin la prestació o subsidi 
d’atur o els manqui un mes per exhaurir-la, i no hagin participat en projectes del programa 
d’ocupació iniciats el 2008 i 2009. A banda d'aquests requisits tindran caràcter preferent els 
treballadors i treballadores que han participat en accions formatives relacionades amb el sector, les 
persones joves fins a 30 anys, i els treballadors i treballadores amb discapacitat i altres col·lectius en 
situació de risc d’exclusió social. 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació assumeix especialment a través de la 
Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental i la Xarxa d'Arxius Comarcals: 
 

a) aportar la seva capacitat operativa, logística, tècnica i de suport. 
b) facilitar l’espai i els recursos materials i tecnològics de què disposa. 
c) dur a terme la formació en la part tecnològica, arxivística i de tractament previ de preparació 

de la documentació. 
d) gestionar o donar suport a la formació professionalitzadora. 

 
Per tal de facilitar la presa de decisió a les administracions locals interessades a sol·licitar el POD, 
en funció de la disponibilitat o no del maquinari necessari i en aspectes relacionats amb la formació, 
des de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental, dibuixem els escenaris més habituals i 
proposem línies d’actuació per permetre, en la mesura de les possibilitats comunes, accedir al Pla 
d’una forma eficient. 
 
No obstant això, cal que les administracions locals reflexionin sobre la necessitat de disposar de 
maquinari per digitalitzar no només com a garantia que es digitalitza el patrimoni per preservar-lo i 
difondre’l, sinó com una eina fonamental en el desplegament de l’administració electrònica. Aquest 
Pla ha servit per valorar l’escàs maquinari de digitalització de l’Administració local. Òbviament el 
cost d’aquest maquinari no és trivial, però a les portes d'una administració electrònica les 
mancances en maquinari i programari de digitalització, en sentit genèric, són notables.  
 
Per donar suport a l’Administració local que no disposi del maquinari ni programari, la Xarxa 
d'Arxius Comarcals esdevé un element de suport, tot i que aquesta col·laboració no pot minvar la 
capacitat operativa de l’Arxiu comarcal com a suport en el desenvolupament del POD. Per tant, 
qualsevol actuació que contempli desenvolupar un POD conjuntament amb l’Arxiu comarcal haurà 
de ser consensuada i pactada prèviament amb cada arxiu comarcal. El Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació valorarà el màxim de suport possible a les administracions locals i 
augmentarà el nombre d’estacions de treball de digitalització de cada arxiu comarcal en funció de 
les peticions dels consells comarcals i dels ajuntaments de la comarca.  
 

La formació és una peça important del POD i en aquest sentit des de la Subdirecció General 
d'Arxius i Gestió Documental s’ha dissenyat un programa i un protocol de suport partint de la base 
que aquesta formació requeria un coneixement previ de què és un arxiu, unes mínimes nocions 
d’arxivística, i un mòdul de predigitalització que incorporés el tractament previ dels documents 
abans de la digitalització. Després, una vegada fets aquests dos mòduls, s’imparteix l’apartat de 
tècniques de digitalització i postproducció. Els mòduls A i B estan destinats a introduir en els 
conceptes arxivístics bàsics i, concretament, en la digitalització de documentació històrica, aquelles 



persones beneficiàries del Pla i donar-los les línies per a la manipulació i el tractament preliminar 
dels documents abans de ser digitalitzats. Els mòduls C i D tenen per objecte aportar el coneixement 
tecnològic (teòric i pràctic) necessari per desenvolupar treballs de digitalització. 
 
Des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació s’han definit uns criteris mínims que 
garanteixin uns resultats de qualitat i facilitin el desenvolupament del Pla de forma eficient i 
productiva. La diversitat de maquinari per digitalitzar i la tipologia dels formats fa que definir un 
model únic d’estació de treball de digitalització esdevingui complicat. En aquesta línia, s’ha 
treballat amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació per definir uns requeriments mínims del maquinari i programari que han 
de tenir les entitats sol·licitants del Pla per garantir un desenvolupament normal. En funció del que 
recomana la guia de digitalització de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental i la 
tipologia dels formats de documents susceptibles de ser admesos dins del pla d’ocupació de 
digitalització, s’ha elaborat una relació amb els diferents escenaris resultants possibles. Alhora, dins 
de cadascun d’aquests escenaris, s’especifiquen les característiques mínimes, quant a maquinari i 
programari, que han de tenir aquests equips per garantir l’obtenció dels formats finals de documents 
desitjats.  
 
Les característiques dels plans d’ocupació fan imprevisible fixar la productivitat del treballador, 
cosa que fa que el grup de treball de suport al POD de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 
Documental es plantegi una primera estimació que serà reavaluada periòdicament segons els 
indicadors de productivitat que reportin els arxius comarcals. L'evolució de les estimacions farà que 
el repositori segur de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental s’hagi d’adaptar als 
canvis i requerir increments progressius. Aquesta primera estimació exposa unes xifres molt 
importants i que en un escenari baix exposarien la digitalització de més de 6 milions de documents i 
uns 150 terabits en format de conservació. 
 
El POD és principalment una oportunitat per als arxivers, un pas endavant en el perfil polièdric d’un 
arxiver i gestor documental. La digitalització implica a molts agents i unitats d’una organització, 
però qui té una perspectiva més amplia és l’arxiver. Ara bé, aquest requereix el suport d’altres 
unitats clau en el desenvolupament d’un pla o projecte. Els tecnòlegs, informàtics i unitats 
productores són vitals per al desenvolupament correcte del Pla i l’arxiver ha de ser el denominador 
comú, l’agent integrador d’aquests professionals i ha de dissenyar un pla i treballar perquè s’executi 
correctament. En aquest sentit el POD ha fet visibles els perills de la digitalització egocèntrica i 
desordenada on tothom digitalitza sense criteris corporatius. És evident que l’arxiver té un paper 
clau i és l’element catalitzador de qualsevol projecte, però cal que aquesta consciència sigui 
compartida per l’organització. El POD ha tret a la llum accions o projectes de digitalització poc 
rigorosos, basats en un capritx temporal i no en un projecte sòlid, i seleccionats i dirigits per 
personal poc professional respecte a la digitalització o la gestió dels documents. 
 
El maquinari i programari de digitalització és específic i no es pot confondre fer fotocòpies amb 
digitalitzar. La visualització de la fotocòpia com un procés de digitalització és un greu error per a 
una organització i ens aboca a una gestió poc eficient dels recursos humans, tecnològics i 
econòmics. Alguns dels projectes presentats en el POD, normalment no validats per cap arxiu 
comarcal ni municipal, parteixen d’intencions poc relacionades amb la preservació i difusió de la 
documentació i són un exemple de digitalització ocasional que fa que algunes institucions aprofitin 
per digitalitzar sense un criteri clar i sense plantejar-se una política de digitalitzacions regular i 
planificada. És a dir, aprofiten el POD per digitalitzar aquest any i per al proper no es platejaran cap 
acció ni despesa en aquest tema.  
 
Un altre aspecte que el POD ha fet visible són les mancances de maquinari i programari que les 
administracions en general tenen per poder digitalitzar amb certa qualitat. Els arxius comarcals i 



arxius municipals importants disposen d’estacions de digitalització i altre maquinari de 
digitalització de menys impacte com escàners A4, A3, de negatius i altres equips amb funcions 
específiques. Però que ningú no s’enganyi, no són pocs els ajuntaments de més de 30.000 habitants 
que no tenen el maquinari adient per digitalitzar i que disposen d’un escàner A4 o A3 a tot estirar. 
A les portes de l’administració electrònica i amb el valor de la difusió del patrimoni documental 
pels canals en línia (portals, web, etc.) semblaria normal que aquestes institucions tinguessin un 
maquinari bàsic per poder digitalitzar. En tot cas, aquest és un assumpte que ha de resoldre cada 
institució i buscar en l’arxiu el referent per poder planificar i dissenyar plans de digitalització amb 
més o menys ambició. 
 
Finalment, el POD és un veritable instrument per activar la digitalització a escala nacional i els 
seus resultats s’hauran de valorar des de l’òptica qualitativa i quantitativa. Molts arxius disposaran 
d’un patrimoni documental digital important que facilitarà les polítiques de difusió del patrimoni i 
la seva conservació. Però cal que aquests siguin conscients que el patrimoni digital s’ha de 
preservar i s’han d’aplicar polítiques de preservació que garanteixin la seva recuperació immediata 
i la seva utilització en la difusió de l’arxiu.  
 
El POD és una oportunitat, una acció positiva en el seu conjunt, assolidora dels seus objectius 
bàsics i sobre la qual hem de reflexionar per construir models de digitalització que incorporin una 
planificació a curt, mitjà i llarg termini on l’arxiver o arxivera sigui un veritable referent. Les 
organitzacions, i no només els arxius, han de garantir que la digitalització no resti amagada en un 
mar de bytes, sinó que sigui un element vital i clau en les polítiques de difusió. A més, els volums 
de documents digitalitzats fan necessària una política de preservació i seguretat que garanteixi la 
recuperació immediata dels documents en els formats de consulta o de conservació. 
 
La valoració global d’aquesta fase inicial del POD no pot ser més engrescadora; s’ha superat la 
xifra de 2.000 treballadors sol·licitats pel sector 3 de la convocatòria relacionat amb les TIC. 
Només a la Xarxa d'Arxius Comarcals els treballadors directament vinculats superen els 160 i 
l’Administració local en conjunt també disposa d’unes xifres força elevades. En conjunt, som 
davant d’un escenari altament positiu que cal gestionar eficientment per tal d’assolir el doble 
objectiu: donar feina a treballadors i treballadores en atur i digitalitzar documents. Tot plegat ho 
podrem avaluar a finals d’any, fins aleshores ens toca treballar a tots plegats per aconseguir el 
màxim rendiment. 

 



Qüestions de treball 

 

I Jornada d’Arxius dels Consells Comarcals de Catalunya. Terrassa, 

Vallès Occidental, 29 d’octubre de 2009 

Pere Puig i Ustrell, director de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental; 
Joan Pérez i Ventayol, tècnic en gestió documental i arxiu del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. 
 
El passat 29 d’octubre de 2009 es va fer a Terrassa la Primera Jornada d’Arxius dels Consells 
Comarcals de Catalunya. Aquesta trobada va ser organitzada conjuntament per la Subdirecció 
General d’Arxius i Gestió Documental, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Arxiu 
Comarcal d’aquesta comarca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. La Jornada anava 
dirigida especialment a representants electes i a tècnics dels consells comarcals, als directors dels 
arxius comarcals, als arxivers dels consells comarcals i a directors d’arxius municipals dels 
municipis caps de comarca. En total hi van participar 75 assistents. 
 
L’objectiu de la trobada era mantenir una primera presa de contacte i de reflexió sobre les 
dinàmiques de gestió i l’estat de la qüestió dels arxius dels consells comarcals. Aquests són uns 
arxius que estan integrats als arxius comarcals (segons disposa la Llei d’arxius i documents vigent) i 
alguns ja disposen de tècnics arxivers propis i una bona experiència de servei. Amb aquesta 
perspectiva, doncs, es feia necessari conèixer l’estat d’organització i de tractament de la 
documentació d’unes administracions que han anat ampliant els serveis i les persones sobre les 
quals recau la seva actuació, i això ha significat un major protagonisme i una major autonomia 
respecte d’altres administracions. D’altra banda, també calia atendre les accions d’assessorament en 
matèria d’arxius i gestió documental que es fan als municipis petits, accions que es desenvolupen en 
coordinació amb l’arxiu comarcal i la directa vinculació dels consells comarcals. 
 
Així doncs, la Jornada volia ser un espai per valorar la situació dels arxius i els arxivers dels 
consells comarcals, així com per obrir noves vies de coordinació entre els consells comarcals i els 
arxius comarcals. La finalitat de la Jornada pivotava sobre dos eixos principals: d’una banda les 
relacions amb les administracions implicades en la gestió dels arxius dels consells comarcals i amb 
els municipis de cada comarca i, de l’altra, la presentació de les activitats i les experiències de 
treball més rellevants dels arxivers dels consells en els darrers anys. 
 
Les ponències presentades van tractar la relació entre els consells comarcals i els arxius comarcals; 
també, el paper dels consells comarcals en el suport als municipis petits en matèria d’arxius; el marc 
jurídic, tècnic i econòmic de les relacions entre les administracions dins del Sistema d’Arxius de 
Catalunya; una definició del marc competencial dels responsables dels arxius dels consells 
comarcals; els precedents institucionals dels consells comarcals, i dues experiències en aspectes 
bàsics de la gestió documental, com són l’elaboració del quadre de classificació i la implantació 
d’un sistema de gestió de documents electrònics. 
 
La ponència 1, La relació entre els consells comarcals i els arxius comarcals, es va centrar sobretot 
en la legislació que ha establert la relació entre consells i arxius comarcals, tal com va exposar el 
ponent Carles Quevedo, director de l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Tot i que la Llei d’arxius de 
1985 ja plantejava la responsabilitat de les administracions públiques sobre la pròpia documentació, 
no serà fins a l’entrada en vigor de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, que es 
determinarà que la gestió dels documents dels consells comarcals és responsabilitat directa de la 
mateixa Administració. Per tant, els consells i els arxius comarcals havien i han  de col·laborar 



en la gestió documental dels fons dels primers, però són els consells comarcals els que han 
d’assumir la responsabilitat legal sobre la seva pròpia documentació.  
 
La ponència 2, El paper dels consells comarcals en els municipis de la comarca en matèria d’arxiu, 
va definir un model real de col·laboració entre el consell comarcal, l’arxiu comarcal i els municipis 
de la comarca. Segons els ponents Elisabeth Baldor, arxivera del Consell Comarcal de l’Alt Camp, i 
Salvador Cabré, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, el model que plantejaren pretén 
aprofitar i exportar tot el material preparat pel sistema de gestió del consell als municipis. Així, un 
únic model podrà ser compartit pels municipis de la comarca, fet que permetrà guanys importants 
també per a l’arxiu comarcal. Per part del consell i de l’arxiu comarcal l’aposta era ferma i tot 
dependrà de l’interès dels ajuntaments per implantar-lo. 
 
En la ponència 3, La coordinació dels arxius dels consells comarcals i la seva relació amb el 
Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), feta per Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació General 
d’Arxius, es va donar una visió global del procés d’implantació i coordinació de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals (XAC) integrats al SAC. Es destacà que malgrat que el camí havia estat marcat per 
canvis polítics, econòmics i culturals, en l’actualitat el model proposat pel SAC i la implantació de 
la XAC s’ha anat consolidant. Aquest fet, doncs, ha de fer prendre consciència de l’esforç col·lectiu 
i valorar els objectius assolits i, per tant, la convivència i la col·laboració s’han de convertir en un 
principi fonamental per gestionar correctament el patrimoni cultural de la comarca. Així, el paper de 
cada administració esdevé bàsic per complir-ho. 
 
En la ponència 4, Definició del perfil competencial del responsable de la gestió documental als 
consells comarcals, es va fer una proposta de les tasques que han d’assumir les persones 
responsables de l’arxiu i la gestió documental als consells. La ponent, Araceli Garcia, arxivera del 
Consell Comarcal del Tarragonès, explicà com des de la seva constitució, els consells han anat 
assumint noves responsabilitats i atribucions, i com la incorporació de noves funcions ha derivat en 
l’ampliació i la complexitat de l’organització administrativa, que s’ha traduït en un augment 
considerable de la producció i el volum documental. Per tant, la necessitat d’implantació de 
sistemes de gestió ha fet que la situació professional dels arxivers hagués de tenir clarament 
definides les seves responsabilitats i el seu paper com a gestor documental. 
 
En la ponència 5, Un quadre de classificació genèric per als consells comarcals i la seva adaptació 
real a les funcions d’un consell, feta conjuntament per Xavier Pedrals, director de l’Arxiu Comarcal 
del Berguedà, i Joan Pérez Ventayol, arxiver del Consell Comarcal del Vallès Occidental, hi va 
haver dos punts a tractar. Un que es referia a Els organismes supramunicipals: l’administració local 
intermèdia al segle XX i fins a la creació dels consells comarcals actuals i l’altre que feia referència 
a El Quadre de Classificació del Consell Comarcal del Vallès Occidental: elaboració i 
implantació. En el primer cas, es va fer una exposició dels organismes que en el passat recent van 
fer o encara fan funcions similars a les actuals dels consells comarcals d’una manera més o menys 
estructurada, especialment les mancomunitats i els consells comarcals de muntanya. En el segon 
tema, es va donar una visió del procés de creació i implantació del quadre de classificació al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. 
 
Finalment, en la ponència 6, Implantació inicial d’un sistema de gestió de documents electrònics 
als consells comarcals: el Consell Comarcal de la Selva, el ponent, Quim Carreras, director de 
l’Arxiu Comarcal de la Selva, va ressaltar el paper de l’arxiu comarcal en la posada en 
funcionament de la gestió de documents electrònics d’un consell comarcal. La complexitat que es 
genera amb el document electrònic per aconseguir uns graus de seguretat, fiabilitat i estabilitat en el 
temps van aconsellar la immersió al més aviat possible de l’arxiu comarcal en la documentació 
electrònica. L’arxiu comarcal, tot i que encara no intervé en els processos de creació, captura i 



gestió d’aquests documents, sí que haurà d’intervenir per fer que la seva custòdia sigui segura i 
fiable. 
 
Com a conclusions generals de la Jornada, es va valorar l’activitat dels arxius en la col·laboració 
interadministrativa, l’auditoria i l’excel·lència del seu servei i, per tant, la importància de la 
coresponsabilitat en la gestió de la documentació. També es va debatre com es poden trobar espais 
de comunicació i de treball comuns entre els responsables de la gestió documental dels consells 
comarcals i com s’ha d’impulsar la participació dels consells en les activitats dels arxius comarcals. 
De la mateixa forma, es va parlar de com es poden establir procediments normalitzats homogenis 
per als diferents arxius dels consells, per tal d’evitar la diversitat de sistemes, i de com s’ha 
d’assessorar i estimular els consells comarcals perquè emprenguin les accions necessàries per 
implantar un sistema de gestió de la documentació administrativa i alhora organitzar cursos de 
formació per als arxivers dels consells comarcals i dels ajuntaments. També es va destacar 
l’heterogeneïtat de les comarques i dels propis consells comarcals, aspectes a tenir en compte a 
l’hora d’elaborar models de gestió documental. Promoure les places d’arxivers de consells 
comarcals i, finalment, valorar molt positivament els objectius aconseguits en el servei dels arxius 
de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 
 
En una proposta d’actuació futura, s’ha establert la possibilitat que, a curt termini, es creïn grups de 
treball amb tècnics arxivers de diferents administracions (Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental; Xarxa d’Arxius Comarcals; consells comarcals) per tal de tractar, posar en comú i 
consensuar aspectes, per exemple, del sistema de classificació o de definició i elaboració de circuits 
i procediments administratius dels consells comarcals. Més a llarg termini, es proposa crear canals 
telemàtics de comunicació entre la XAC i els arxius dels consells comarcals, establir cursos de 
formació específics per a arxivers dels consells i poder fer, en un futur proper, la Segona Jornada 
d’Arxius dels Consells Comarcals de Catalunya. 
 

El repositori segur de la Xarxa d'Arxius Comarcals  

Enric Cobo Barri. Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius 
 
La digitalització com a fenomen cultural, social i administratiu esdevé en l’actualitat un element 
clau en les polítiques de preservació i difusió de les organitzacions. Superada la primera fase de 
digitalitzacions quirúrgiques i atomitzades només a l’abast de grans organitzacions i sobre fons 
documentals o documents de rellevància, en l’actualitat i des de fa uns anys s’ha “popularitzat” la 
digitalització com a element no només de conservació, sinó de difusió de la documentació. És més, 
en ocasions el caràcter de difusió esdevé la principal motivació d’aquesta digitalització. En aquest 
món de diversitat de motivacions han aparegut propostes més o menys adequades, però subjectes a 
l’autonomia de cada organització i en aquest sentit absolutament legítimes tot i que des de la 
perspectiva arxivística no sempre s’està d’acord amb algunes propostes poc rigoroses. Per posar un 
exemple, digitalitzar per eliminar “paper” i alliberar un espai per utilitzar-lo per altres finalitats 
sense tenir en compte els aspectes legals de protecció del patrimoni (autenticitat dels documents 
digitalitzats, valor legal, etc.) no sembla una política de digitalització gaire coherent ni encertada. 
 
D’altra banda, s’està constatant que el desenvolupament dels plans de digitalització té 
conseqüències directes en molts factors, però especialment sobre la preservació d’aquests 
documents. En els primers anys d’implantació de projectes de digitalització en les organitzacions 
s’ha posat l’accent en les tasques pròpies del procés de digitalització (captura, tractament de la 
imatge i difusió d’aquesta) obviant altres elements fonamentals del procés com pot ser una selecció 
adequada dels documents a digitalitzar o definint una política de preservació d’aquests que 
garanteixi la seva conservació, seguretat i difusió per part de la institució actuant. En aquest sentit, 
la part final del procés, la prèvia a la difusió d’aquest patrimoni pels diferents canals de què disposa 
una organització, és fonamental i clau per a la supervivència del patrimoni documental digital. 



Aquest patrimoni documental digital és un valor afegit per a l’organització i un element que la 
diferencia d’altres que no disposen d’aquest patrimoni. La presentació d’un arxiu o xarxa d’arxius 
comença a visualitzar una bipolaritat entre virtual i real. La presentació física i en directe a l’arxiu 
comença a ser completada per visites virtuals a través dels diferents canals web de l’organització 
(portals, blogs, web 2.0, web 3.0 i altres).  
 
En aquest article em centraré en el patrimoni digitalitzat i no faré referència als repositoris 
especialitzats en documentació digital i generada electrònicament.  
 

1. El perquè de tot plegat: una necessitat, un servei 

 
L’any 2008 la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental (SGAiGD) va formalitzar un 
primer estudi aproximatiu de l’estat del patrimoni digitalitzat de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
(ANC), la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) i els arxius centrals administratius. D’aquest estudi es 
desprenia una realitat respecte al volum de documents digitalitzats: 
 
- Dels 34 arxius comarcals integrants de la Xarxa l’any 2007, només 5 (14,70 %) no disposaven 

de cap mena de documentació digital.  
- El volum total de documentació digital que gestionava l’ANC era de 9.955 gigabits i la XAC, 

de 7.025 gigabits. En total uns 16,57 terabits. 
 
En la part de la XAC, es va recollir informació sobre el suport d’emmagatzematge de la 
documentació digital. Es va comprovar que el cas més habitual era la utilització simultània de 
diferents suports (DVD, disc dur, servidor, etc.). Així, el 23,5 % dels arxius comarcals utilitzaven el 
servidor com a “repositori segur”1 i el 67,6 %, DVD o discos durs autònoms.  
Aquestes dades ens van fer plantejar la necessitat de definir un projecte que incorporés un repositori 
segur en el Pla de digitalització de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental i garantir 
la preservació i seguretat de la documentació digitalitzada. 
 
Era evident que no es podia plantejar una política de seguretat atomitzada pel territori, que deixés a 
cada arxiu comarcal la responsabilitat i el cost de la preservació dels documents digitalitzats. En 
aquest sentit, es van valorar accions que des d’alguns arxius ja s’estaven fent per tal de garantir 
aquesta seguretat. En l’enquesta, alguns dels arxius ja plantejaven accions preventives com disposar 
de 2 discos durs, un de guardat a l’arxiu i l’altre a l’ajuntament o consell comarcal, per afavorir la 
recuperació en cas de pèrdua d’una còpia. No cal recordar el cas de l’11 de setembre a Nova York 
on moltes empreses van perdre el seu patrimoni documental en no disposar de còpies de seguretat 
duplicades en espais diferents i distants. 
 
En aquest context, neix el projecte de repositori segur de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 
Documental adreçat a la XAC. Amb la finalitat de donar resposta a la necessitat d’assegurar la 
pervivència i seguretat de la documentació digital generada pels arxius comarcals, l’SGAiGD es va 
posar en contacte amb el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) per proveir-se d’un 
servei de repositori de seguretat. 
 
Què és el CESCA 
 
En els seus inicis, el CESCA tenia com a objectiu proporcionar una infraestructura per actuar com a 
centre de supercomputació. Actualment, el CESCA ha expandit la seva activitat per aportar nous 
valors i serveis a la comunitat acadèmica i científica i, en general, al sistema d'R+D+I. A partir de 
1996, el CESCA va centrar la seva activitat a gestionar infraestructures basades en les TIC i és avui 
                                                           
1 No podem assimilar servidor a repositori segur. Les funcions i característiques tècniques són absolutament diferents i 
això es tradueix en la tecnologia i els protocols de cada entorn. 



dia un centre que ofereix serveis tant de caire generalista (Anella Científica, repositoris digitals, 
portals i bases de dades) com més específics (càlcul d'altes prestacions, disseny de fàrmacs, punt 
neutre d'Internet), de manera que rendibilitza l'ús cooperatiu de recursos públics, i facilita l'ús 
capdavanter de les TIC. Per la XAC, el CESCA: 
 

- és un repositori segur per a qualsevol informació enregistrada en un suport digital. 
- permet guardar, de forma segura, qualsevol document / fitxer digital. 
- està operatiu sempre i permet recuperar els documents dipositats en qualsevol moment. 

 
El primer supercomputador va arribar a Catalunya a finals dels anys setanta procedent de Finlàndia. 
Actualment l’evolució ha estat molt important amb aparells de 2,8 Tflop/s i capacitats superiors a 
100 terabits.  
 
El primer supercomputador que va arribar a Catalunya portava els colors del FC Barcelona i va ser, 
probablement, el símbol de l’inici d’una era en la supercomputació. 
 
Missió del repositori segur 
 

- Preservar el patrimoni digital de la XAC aplicant les polítiques de seguretat i protocols de 
comunicació 24x7. 

- Garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació. 
- Preservar la documentació digitalitzada i disposar d’un espai suficient on dipositar les 

migracions de suports analògics a digitals previstes per als propers anys. 
 
No és missió del repositori segur: 

- No es contempla dipositar la documentació digitalitzada en format de consulta i que s’ha de 
vincular a GIAC per ser mostrada a través del web Arxiu en Línia. És a dir, els formats de 
consulta restaran en el servidor del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

- Garantir el bon ús que els usuaris interns (arxivers i tècnics de la XAC) fem des de cada 
perfil amb relació a la classificació i dipòsit de la documentació digital. 

-  Facilitar, però no gestionar, l’enviament de fitxers des de qualsevol entorn / arxiu al 
CESCA. Aquesta és una tasca de cada usuari o arxiver respecte al CESCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principis generals del repositori segur 
 
- Els sistemes d’informació i comunicacions i la informació en trànsit o continguda són actius 

crítics que han de ser protegits.  
- Els actius han de ser classificats pel seu propietari en funció del seu ús, destinataris i nivell de 

confidencialitat.  
- Les mesures de protecció dels actius han de ser adequades a una avaluació del risc, d’acord 

amb el seu valor i criticitat.  
- El personal del CESCA així com tots els seus usuaris i els tercers relacionats tenen la 

responsabilitat de protegir els actius que se’ls ha confiat.  
- Les mesures de protecció dels actius han de permetre el desenvolupament correcte de les 

activitats pròpies del CESCA, dins del marc legal.  
- A partir d’aquests principis, i amb els criteris especificats per les normes ISO 17799, s’ha 

elaborat aquesta política de seguretat així com la normativa associada. 
- Compromís de servei amb les condicions següents 

1) Nivell de disponibilitat del sistema: 99,9 % 
2) Temps màxim de resolució de restauració de fitxers: 4 hores 
3) Temps màxim de resolució alta/baixa usuari del sistema: 4 hores 
4) Temps màxim de resolució de gestió de permisos en carpetes: 4 hores 

 
Finalment, després de valorar els costos i les característiques del servei que ofereix el CESCA, es 
van prendre els acords i aquest servei de repositori segur funciona a ple rendiment des del juliol de 
2009 i disposa de 14 terabits de documentació de la XAC. 
 
2. Característiques tecnològiques i fase preliminar 

 

La solució tecnològica proposada pel CESCA i acceptada pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació es basava en la creació d’una màquina virtual Linux (MVL), amb una capacitat en 
disc de 13 terabits, de la qual se’n faria una còpia a cinta periòdicament segons la política que es 
determini. Com a mínim es desitja una còpia doble per tal de preservar la informació. En aquesta 
màquina es crearien diversos directoris depenent de com es vulgui classificar la informació. Les 
diferents institucions pugen les seves dades a la carpeta corresponent per xarxa, mitjançant el 
protocol ftp/sftp. Per a l’accés s’estableix un codi d’accés diferent per a cada institució o arxiu de 
manera que, tot i que les dades s’emmagatzemin conjuntament, cada usuari només tingui accés a les 
seves. Per implementar aquesta solució seran necessaris els recursos següents: 

 
- Una màquina virtual Linux amb 13 terabits d’espai en disc. 
- Doble còpia d’arxiu incremental setmanal amb retenció infinita, més cintes. 
- El temps necessari d’implantació s’estima en dues setmanes. 
- Operació, manteniment i assistència tècnica posterior. 

 

Abans de plantejar el calendari d’implantació a la XAC, hi havia 2 aspectes fonamentals que 
condicionarien tot el projecte: l’adequació a la Guia de digitalització dels criteris i condicions del 
repositori segur com a fase final d’un procés de digitalització, i la planificació prèvia entre el 
CESCA i l’SGAiGD per a la fase preliminar d’implantació del repositori. 
 
3. Guia de digitalització / Pla de digitalització de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 

Documental 

 

Un dels aspectes bàsics i que són part del mateix repositori és la visió global del Pla de 
digitalització de l’SGAiGD. Aquest Pla incorpora elements vitals per a la gestió eficient d’un 



projecte de digitalització. La Guia de digitalització2 exposa conceptes com la selecció dels 
documents, els criteris de captura i tractament de la imatge, les metadades i elements descriptius i 
el tractament postdigitalització respecte al repositori segur. Per tant, el repositori segur esdevé una 
peça clau per preservar la documentació digital i en garanteix la seguretat i l’accessibilitat. 
 
Aquest repositori segur no només dóna resposta a la documentació digitalitzada, sinó que també 
incorpora aquells documents digitals que hi ha als arxius comarcals i que no s’han generat per mitjà 
de cap digitalització. És a dir, reportatges, vídeos, audiovisuals, etc. fruit de les tasques pròpies de 
l’arxiu com a centre i que normalment tenen a veure amb les activitats de difusió de l’arxiu 
comarcal. Per exemple, vídeos filmats amb motiu de la inauguració d’una exposició, reportatges 
fotogràfics per il·lustrar activitats de difusió de l’arxiu, materials audiovisuals elaborats per als 
serveis didàctics, etc. El repositori segur, per tant, garanteix la preservació de tot aquest material, 
digitalitzacions de documents textuals i no textuals, documentació digital de l’arxiu, etc. 
 
4. Protocols i metodologia de treball 

 

Un projecte d’aquestes dimensions ha de disposar necessàriament de la participació de diferents 
professionals, arxivers, informàtics, gestors de tecnologies, etc. En aquest context, l’SGAiGD va 
constituir un grup de treball3 per facilitar les fases inicials d’implantació del repositori segur. El 
grup va valorar els instruments existents com la guia de digitalització, característiques del GIAC, 
etc. La seva missió és: 
 

- Preservar el patrimoni digital de la XAC aplicant les polítiques de seguretat i protocols de 
comunicació, tot garantint la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació. 
- Definir els protocols de càrrega i facilitar la migració / càrrega de documents digitalitzats 
de la XAC al repositori segur de formats de conservació, el CESCA, i garantir la 
disponibilitat dels formats de consulta vinculats al programari d’arxiu (GIAC). 
- Donar suport al personal de la XAC que ha de migrar dades al CESCA. 

 
Aquesta missió es concreta en les accions següents: 
 

- Analitzar l’estat actual de l’organització i el dipòsit dels documents digitalitzats a la XAC. 
- Valorar estratègies d’organització massiva i renomenament de fitxers. 
- Definir els protocols de càrrega de dades: massives i individuals. 
- Validar els processos de càrrega. 
- Adaptar si escau el gestor del repositori. Perfils d’accés, cerca d’informació, etc. 
- Proposar millores respecte de la preservació de la documentació digitalitzada de la XAC. 

 
5. Dades quantitatives i qualitatives 

 
Segons les enquestes fetes per a l’enviament al repositori segur al setembre de 2009, la XAC 
disposava d’uns 25.367 gigabits i uns 2.007.989 documents digitalitzats, aproximadament. Una 
vegada iniciada la càrrega i després de remarcar la necessitat de preparar la documentació que s’ha 
d’enviar seguint els criteris de la Guia de digitalització, especialment en allò que fa referència a 

                                                           
2 Guia de digitalització de la Xarxa d'Arxius Comarcals v.2.0. Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental. 
Barcelona, novembre 2008. Versió actualitzada, juliol 2009. http://www.gencat.cat/cultura/arxius 
3 Grup de Treball del Repositori Segur. Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental. Coordinació del Servei de 
Coordinació General d'Arxius. Data creació: 2009. Membres: Enric Cobo (cap del Servei de Coordinació General 
d’Arxius), Anna Magrinyà (arxivera SGAiGD), Sergi Gil (informàtic Àrea de Tecnologies Informació i 
Comunicacions), Salvador Cabré (director Arxiu Comarcal de l’Alt Camp), Julio Quílez (director Arxiu Comarcal de 
l’Alt Urgell), Ricard Ibarra (director Arxiu Històric de Tarragona), Montserrat Hosta (directora de l’Arxiu Històric de 
Girona) i Erola Simon (directora Arxiu Comarcal de la Cerdanya) 
 



l’estructura de les carpetes que s’han d’enviar per carregar i la denominació dels fitxers, es va 
començar a enviar la documentació digitalitzada pels dos canals proposats: 
 

a) Directa. Via servidor FTP / SFTP si els fitxers són de menys de 5 gigabits. 
b) Indirecta. Via discos durs si els fitxers sobrepassen els 5 gigabits. 

 
A finals de desembre de 2009 s’havien carregat uns 14.500 gigabits (uns 14,16 terabits). 
Tanmateix, des de l’SGAiGD estem incidint en la necessitat que tota la documentació de la XAC 
estigui carregada en el repositori segur abans de juny de 2010. Entenem que tot i les dificultats de 
renomenament i adaptacions a l’arquitectura del repositori segur (segueix l’estructura de nivells de 
la NODAC) és vital que tot el patrimoni digitalitzat de la XAC resti en el repositori segur en aquest 
termini. 
 
Des del punt de vista qualitatiu estem assegurant la preservació del patrimoni digitalitzat. Aquesta 
política de preservació dels documents digitalitzats permet una conservació millor dels originals, 
afavoreix que hom disposi de còpies per fer difusió en diferents formats i resolucions i garanteix 
una consulta en línia no presencial que facilita en molts casos l’accés a les descripcions dels 
documents de forma remota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta xifra de 25.000 gigabits s’ha incrementat substancialment per la incorporació de les 
digitalitzacions fetes pel Pla Bruniquer 2009 i altres processos de digitalització desenvolupats per 
alguns arxius amb el seu pressupost. Amb aquestes incorporacions la xifra aproximada que s’està 
gestionant des de l’SGAiGD (en data de febrer-març de 2010) està al voltant dels 30 terabits. No 
cal dir que amb el Pla d’ocupació de digitalització i la continuació de polítiques de digitalització 
aquestes xifres estan creixent de forma exponencial i representen un veritable repte de gestió. 
 
6. Conclusió 

 
El valor del repositori segur rau en el fet de donar seguretat a l’organització i protegir el patrimoni 
digitalitzat. Qualsevol organització esdevé un client potencial d’un repositori segur, des de 
l’empresa que requereix un espai segur on guardar els seus fitxers i garantir la seva activitat fins a 
organitzacions com els arxius, amb la missió de protegir i difondre el patrimoni. 

 
 
 
 
 



 
En el context arxivístic, la digitalització ha estat i serà una praxi habitual tant des de la perspectiva 
de la conservació dels originals com per facilitar i potenciar la difusió del patrimoni, 
presencialment o per mitjà del web. Des de les primeres experiències en digitalització de 
documents d’arxiu fins a l’actualitat l’evolució ha estat considerable. El model actual implica 
necessàriament una reflexió prèvia, una revisió dels objectius de cada organització respecte al 
conjunt de les seves polítiques i plans estratègics i, indubtablement, una alineació del conjunt 
d’instruments i metodologies relacionades amb el Pla de digitalització. En el cas de l’SGAiGD, el 
Pla de digitalització i el seu principal instrument, la Guia de digitalització, dibuixen l’escenari pel 
qual ha de transcórrer i evolucionar la política de digitalització de documents de la XAC.  
 
Si una xarxa ho ha de tenir clar, considero que qualsevol arxiu, sigui quin sigui el seu 
dimensionament, ha de plantejar-se la digitalització com una part del procés i inserida en el conjunt 
de polítiques o estratègies de l’arxiu. Vetllar per la preservació i per l’enregistrament i l’arxivament 
correctes dels documents digitalitzats no és patrimoni dels grans arxius, sinó una obligació de cada 
arxiu que incentiva una política de digitalització o, simplement, aplica regularment actuacions de 
digitalització.  
 
Finalment, per a l’SGAIGD i la XAC el repositori segur (CESCA) és una garantia de seguretat i 
permet a tots els arxivers disposar de còpies de conservació dipositades en un espai segur i protegit. 
A més, aquests fitxers són accessibles a l’instant des de qualsevol punt amb accés a Internet per als 
arxivers, segons els perfils d’accés i seguretat. Aquest accés remot permet recuperar una imatge en 
poc temps si s’ha produït una incidència que inhabiliti temporalment les còpies de consulta 
disponibles a cada arxiu o al propi servidor. 
 
Per tant, un servei necessari i imprescindible per a qualsevol organització i, especialment, per a una 
xarxa d’arxius que incrementa considerablement el patrimoni documental digital cada any. A finals 
de l’any 2010 es preveu que el repositori segur de la XAC tingui més de 40 terabits de documents 
digitalitzats i, en funció del desenvolupament del Pla d’ocupació de digitalització 2010, aquesta 
xifra encara pot ser molt superior. Un èxit de digitalització que cal conservar correctament i, no 
menys important, utilitzar en els diferents canals de comunicació i difusió dels arxius comarcals 
(portal de la XAC, web de l’SGAiGD, Arxiu en línia, exposicions virtuals, etc.). 
 



Noticiari 
 
Subdirecció General d’Arxius 
 

S’inauguren dos nous equipaments a la Xarxa d’Arxius Comarcals  

Amb l’inici del 2010 el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, juntament amb els 
ajuntaments i consells comarcals corresponents, ha inaugurat dos nous edificis d’arxiu: la nova seu 
de l’Arxiu Comarcal d’Osona i la Secció de Documents Contemporanis de l’Arxiu Comarcal del 
Garraf. Aquests projectes han estat construïts en un solar de titularitat municipal i finançats pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en la seva totalitat. 
 
El 12 de març es va inaugurar a Vilanova i la Geltrú, la Secció de Documents Contemporanis de 
l’Arxiu Comarcal del Garraf. La seu d’aquest arxiu és el castell de la Geltrú el qual en l’actualitat 
tenia una greu manca de capacitat en els dipòsits. El Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació ha fet una inversió de gairebé 2.000.000 d’euros en la construcció i el moblament 
d’aquest nou edifici, obra de l’arquitecta Meritxell Inaraja. Té una superfície útil de quasi 930 m2 i 
una capacitat en els dipòsits per custodiar quasi 10 quilòmetres de documentació; a més a més 
disposa de sala de classificació, de sala per a formats especials i de dipòsits per a suports especials 
per a la conservació de documents electrònics, suports digitals i arxius que requereixen unes 
condicions específiques de conservació.  
 
El 17 de març es va inaugurar a Vic la nova seu de l’Arxiu Comarcal d’Osona. Aquest edifici, 
construït en un solar de titularitat municipal, és obra de l’estudi d’arquitectes Gammarquitectura i té 
una superfície útil de 1.619,48 m2. Té capacitat per custodiar 14 quilòmetres de documentació i 
disposa, igualment, d’una sala per a la custòdia de documents de formats especials i un dipòsit de 
suports especials per a la conservació de documents que requereixen unes condicions específiques 
de conservació. Aquest dipòsit permetrà conservar la documentació fotogràfica a una temperatura 
constant de 10º i una humitat relativa del 40 % - 45 %. A més a més, té una sala de consulta amb 
capacitat per a 12 persones i una sala polivalent per fer activitats de difusió cultural amb una 
capacitat de més de 50 persones. Les obres de construcció i equipament del nou edifici han 
representat una inversió del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 3.100.000 euros. 
 
La Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental col·labora en l’organització del 

Laboratori d’Arxius Municipals 2010  

Cada dos anys es fa a Barcelona una jornada específica d’arxius anomenada Laboratori d’Arxius 
Municipals adreçada prioritàriament al col·lectiu d’arxivers municipals però en la qual hi participen 
responsables d’arxius d’altres administracions i sectors professionals. En l’organització d’aquesta 
jornada, promocionada per la Diputació de Barcelona, hi col·laboren també la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.  
 
El 18 de febrer d’enguany es va fer al Centre de Cultura Contemporània el VI Laboratori d’Arxius 
Municipals amb el títol de La Planificació dels arxius Municipals, que ha tingut com a objectiu 
donar eines als arxivers i arxiveres de Catalunya sobre la planificació i la gestió d'un centre d'arxiu. 
L’estructura de la jornada va ser una ponència inaugural, tres tallers específics des de mig matí fins 
a l’hora de dinar i una taula rodona de cloenda a la tarda. Es varen tractar temes relacionats amb el 
lideratge, el compromís, el treball en equip, els objectius del servei, els protocols a seguir, els 
indicadors i els instruments de control i avaluació.  
 
Les conclusions que es varen extreure de la jornada varen ser les següents: 



1- Els arxius han de dur a terme la planificació per prendre decisions estratègiques, a partir d’uns 
objectius fixats. Per tenir èxit cal analitzar la informació i extreure’n les dades significatives, 
detectar els problemes clau i determinar les alternatives. 

2- En l’elaboració del pla director és fonamental partir de la realitat, assegurar la participació del 
servei d’arxiu i implicar tota l’organització de forma transversal. 

3- Es constata que els arxius s’han de fer visibles dins les organitzacions liderant, si escau, les 
relacions amb la resta de departaments. 

4- Cal que els arxius municipals trobin una línia estratègica dins la mateixa planificació 
estratègica de les organitzacions a les quals pertanyen. 

5- La implantació dels plans es fa a través d’instruments de gestió (reglament del Servei d’Arxiu 
Municipal, carta de serveis, normatives i protocols de caràcter tècnic). 

6- Es confirma la necessitat d’incorporar indicadors específics per valorar el grau d’eficàcia i 
eficiència de la gestió del Servei d’Arxiu Municipal. 

7- És necessari que els arxius municipals treballin de forma conjunta per a l’establiment 
d’indicadors estàndards, i evitin la diversitat d’estratègies. Els indicadors han de permetre 
avaluar l’acompliment de les funcions i serveis comuns, més enllà de les especificitats de cada 
Servei d’Arxiu Municipal. 

8- La implantació d’estàndards internacionals en la gestió d’una organització ajuda a 
sistematitzar i documentar els processos que intervenen en la planificació. 

9- Una bona planificació en la comunicació interna i externa permet a les organitzacions assolir 
els seus objectius i esdevenir sanes. 

10- Cal saber explicar la funció dels arxius, saber transmetre què necessiten els arxius dels altres 
actors d’una organització i, sobretot, quins beneficis poden rebre els altres actors respecte de 
l’arxiu.  

 

Decret del Registre d’Arxius de Catalunya 

El DOGC número 5524 publicà el Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del 
Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius. Es tracta d’un 
decret fonamental per al desplegament de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, la 
consecució del qual, per la seva mateixa transcendència i complexitat, ha resultat molt laboriosa. A 
més de ser revisat pel Consell Nacional d’Arxius i que diversos òrgans de la Generalitat de 
Catalunya als quals els correspon reglamentàriament n’hagin fet un informe i l’hagin revisat, també 
les organitzacions municipalistes i el sector professional, representat per l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya n’han fet un informe i l’han contrastat. El Decret regula els requisits tècnics que han de 
complir els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, els efectes del seu incompliment i el 
procediment perquè els arxius previstos a l’article 20.2 de la Llei d’arxius i documents s’integrin al 
Sistema d’Arxius de Catalunya. És una norma fonamental per a la configuració efectiva del Sistema 
d’Arxius de Catalunya i per a la regularització i l’homologació dels principals arxius catalans, 
l’aplicació del qual ha de significar un salt qualitatiu molt gran per als arxius i el patrimoni 
documental de Catalunya.  
 

Traducció i edició electrònica de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 

La Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental ha engegat la traducció de la Norma de 
Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) (Barcelona, 2007) al francès i a l’anglès, i també 
l’edició electrònica. L’any 2007 fou publicada la traducció al castellà, que ha tingut una gran 
difusió, especialment a l’Amèrica llatina. Amb l’edició electrònica de les traduccions francesa i 
anglesa es potenciarà la difusió i el coneixement de la NODAC encara molt més àmpliament, a 
escala internacional, tot facilitant el contrast d’experiències i la difusió de l’arxivística catalana més 
actual. Totes dues traduccions es poden consultar a l’adreça següent: 
http//www.gencat.cat/cultura/arxius/ 
 
 



 

Arxiu Nacional de Catalunya 

 

L’ANC participa en la Primera Setmana de Cultura Catalana a Belgrad 

L’Arxiu Nacional de Catalunya ha participat en la Primera Setmana de Cultura Catalana a Belgrad 
(Sèrbia), que s’ha fet del 4 a l’11 de maig en el Kulturni Centar Grad, un dels centres culturals més 
importants de la capital. Ha estat organitzada per l’Institut Ramon Llull a través del lectorat de 
català de la Universitat de Filologia de Belgrad, amb la col·laboració de l’Ambaixada espanyola i de 
l’Instituto Cervantes. La Setmana Cultural és la primera mostra conjunta de les manifestacions 
culturals i artístiques catalanes a Sèrbia i als Balcans, i es va plantejar com un festival dedicat a la 
música, el cinema, la literatura i la gastronomia. 
 
L’ANC va assumir el relat de la història recent de Catalunya. La seva participació es concretà en la 
tramesa de l’exposició “Cambra Fosca 1936-1946. Imatges dels Fotoperiodistes Brangulí”, creada 
l’any 1996 i que tingué com a comissaris la fotògrafa Colita, l’historiador Josep Cruanyes i Merche 
Fernández, tècnica de l’àrea d’imatges de l’ANC. Cambra Fosca és una selecció de vuitanta-tres 
fotografies dels Brangulí (pares i fills) que se centren en diversos aspectes de la vida quotidiana a 
Barcelona en els anys de la Guerra Civil i la immediata postguerra. S’ha triat aquesta exposició 
perquè uneix la qualitat de les imatges i el seu valor documental i històric, alhora que contribueix a 
donar a conèixer fora de les nostres fronteres el nom dels Brangulí, una de les famílies de 
fotoperiodistes barcelonins més importants. Es dóna el cas que el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació i la Fundación Telefónica han signat un conveni que contempla la producció d’una 
gran exposició que ha de ser la primera gran retrospectiva de l’obra dels Brangulí. 
 
Col·lecció de publicacions periòdiques sobre cooperativisme 

El conveni de col·laboració entre l’Institut per a la Promoció i Formació de Cooperatives (IPFC) del 
Departament de Treball, l’Arxiu Nacional de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació) i la Fundació Roca i Galès per a la descripció i digitalització dels fons documentals 
del cooperativisme català que custodia l’esmentada Fundació, ha permès assolir el seu objectiu 
principal, la difusió a través dels mitjans telemàtics d’un nou fons. Fruit d’aquest conveni és que 
properament es podrà accedir a la col·lecció de publicacions periòdiques sobre cooperativisme. La 
consulta podrà fer-se de manera presencial a la seu de la Fundació Roca i Galès o a la de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, amb una còpia digital, o en remot a través del lloc web de la Fundació o del 
portal Arxius en Línia. El volum total d’aquesta col·lecció és de 870 documents hemeroteca, en 
suport paper, que equival al mateix nombre de registres informàtics i representa un total de 5.512 
imatges que abasten cronològicament del 1899 al 1962.  
La col·lecció aplega títols tan emblemàtics com la Revista Cooperativa Catalana, amb el subtítol 
Propagadora de toda suerte de instituciones de economia social y singularmente de las Sociedades 
Cooperativas de Consumo, Crédito y Producción, des del seu número inicial editat al maig de 1899, 
o la seva successora El Cooperador Cooperatista. Periódico Quincenal. Antes "Revista 
Cooperativa Catalana": Órgano Oficial de la Federación de Cooperativas de Cataluña y Baleares, 
el primer número de la qual es va publicar el 15 d’agost de 1905. Posteriorment, al juliol de 1911, 
aquesta mateixa revista va ser refundada, el seu títol va patir algunes modificacions, però deixa 
palesa quina és la seva procedència, El Cooperatista. Periódico Quincenal. Antes "Revista 
Cooperativa Catalana" (1901 a 1906) y "Cooperador Cooperatista" (1907 a 1911): Órgano de la 
Federación de Cooperativas de Cataluña y Baleares. El 1915 va modificar el seu nom pel de 
Cooperatismo que va perdurar fins al setembre de 1920. Un dels altres títols que integren la 
col·lecció és Acción Cooperatista: Organo de la Federación Regional de Cooperativas de 
Cataluña, que va perdurar fins al 1937. Finalment, la revista editada pel Servicio de Información y 
Publicación Sindical, Cooperación: Boletin Informativo de la Unión Territorial de Cooperativas 
Industriales de Cataluña y Baleares, des de 1957, promoguda pel sindicat vertical del règim 
franquista.  



La Fundació Roca i Galès ha reunit aquesta col·lecció de publicacions periòdiques amb l’afany de la 
preservació, la conservació i la difusió del patrimoni sobre el moviment cooperativista. La seva 
procedència és diversa, algunes foren aplegades per les biblioteques o seccions de cultura de 
diferents cooperatives com la Cooperativa Teixidors a Mà, com indiquen els segells d’alguns 
exemplars i, posteriorment, salvaguardades de la seva destrucció per l’historiador Albert Pérez Baró 
o per l’activista i polític Joan Ventosa i Roig. L’última aportació a aquesta col·lecció fou la donació 
de la Federació de Cooperatives de Servei i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya, el 
passat 2009, de la revista Cooperación. 
 
De Montjuïc a la plaça de les Glòries: el trasllat del bust d’Albéniz  

Entre els actes commemoratius dedicats al compositor Isaac Albéniz amb motiu del 150 aniversari 
del seu naixement i del centenari de la seva mort (Any Albèniz 2009-2010) destaca la instal·lació al 
foyer de l’Auditori de Barcelona (a la plaça de les Glòries) del bust que l’escultor Mateu Fernández 
de Soto va fer en memòria del compositor de Camprodon. 
 
Aquest no és el primer homenatge que l’Ajuntament de Barcelona dedica a Isaac Albéniz. Als anys 
trenta del segle passat, a proposta de la Junta de Museus, l’Ajuntament va aprovar la realització i 
col·locació d’un bust al Pavelló Reial de Montjuïc, l’actual Palauet Albéniz. L’encàrrec fou 
adjudicat als escultors barcelonins Enric Casanovas Roy i Mateu Fernández de Soto, tal i com està 
documentat a l’expedient del projecte de creació d’un museu d’instruments antics (1932-1936) que 
es conserva al fons de la Junta de Museus de Catalunya, sèrie General. (CAT ANC 1-715 uc.2706). 
 
Entre d’altres documents relacionats amb la formació del Museu de la Música, l’expedient conté 
reculls de premsa de 5 de novembre de 1932 on els diaris La Vanguardia i El Día Gráfico 
publicaven la notícia sobre l’acord de l’Ajuntament de Barcelona, adoptat l’1 de juliol de 1932, 
d’encarregar un bust dedicat a Albéniz. El pressupost global destinat era de 35.865,70 pessetes i 
l’escultura s’havia d’instal·lar al pati interior del Pavelló Reial de Montjuïc (construït amb motiu de 
l’Exposició Universal) que també en honor del compositor català passava a denominar-se Pavelló 
Albéniz. El Comitè del Monument estava format, entre d’altres, per Pere Casas Abarca (escultor, 
pintor i president de l’Associació dels Amics dels Museus), J. M. Roviralta (escriptor de temàtica 
musical), Pau Casals (compositor i violoncel·lista), Enric Ribó Sugrañes (director de cor) i Rafael 
Moragas Maseras (crític musical). I segons un ofici del secretari de la Junta de Museus a l’alcalde 
de Barcelona, el bust fou instal·lat el 27 de juny de 1934, justament 25 anys després de la mort del 
compositor.  
A més d’aquest expedient dins del mateix fons hi ha diversos expedients relacionats amb la creació 
i formació del Museu de la Música. 
 
La documentació sobre el monestir de Santes Creus que conserva l’Arxiu Nacional de Catalunya 

Enguany es compleix el 850è aniversari de la fundació del monestir de Santes Creus. De l’ordre del 
cister, fou fundat originàriament a Valldaura, al Vallès Occidental, per donació dels Montcada, però 
la manca de recursos hídrics, la proximitat excessiva a Barcelona i altres impediments feren que la 
comunitat de monjos es veiés forçada a buscar un emplaçament més adient dos anys més tard. El 
1160, Guillem Alemany de Cervelló els va fer la donació del paratge de Santes Creus a 
l’emplaçament actual vora el riu Gaià. El trasllat definitiu de tots els monjos que encara quedaven a 
Valldaura es produeix l’any 1169 i es comença la construcció del monestir definitiu l’any 1174. Des 
d’aquest moment i fins a mitjan segle XVII el monestir viu un període d’expansió, al qual seguirà el 
seu declivi amb la incorporació del monestir a la Congregació de la Corona d’Aragó, la dissolució 
de la comunitat cistercenca l’any 1820 i la impossibilitat de continuar el monestir com a forma de 
vida monacal amb la Llei Mendizábal (1836). A partir de l’abandonament dels monjos, el monestir 
comença una cursa de destrucció ajudada pel trasllat de la presó de Tarragona l’any 1870 a l’edifici 
del monestir, fet que causa importants destrosses. La recuperació del monestir no es fa efectiva fins 
que és declarat monument històric l’any 1921, en què comença la lenta recuperació de l’edifici, i 



sobretot a partir del 1931, quan queda constituït un Patronat, compost en la seva majoria per 
voluntaris, presidit per Pere Lloret i Ordeix i dependent de la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya des de l’any 1931, que s’ocupa de la seva restauració. L’agost del 1936 és 
dissolt el Patronat de Santes Creus i és nomenat comissari de la restauració del Monestir de Santes 
Creus, també dependent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’antic 
president del Patronat, Pere Lloret i Ordeix, el qual exerceix aquest càrrec fins a l’any 1939. 
 
L’ANC custodia documentació del Patronat de Santes Creus corresponent a aquest últim període 
comprès entre els anys 1931 i 1939. Forma part del fons Generalitat de Catalunya (Segona 
República) i és d’accés lliure. Part d’aquesta documentació ingressa a l’ANC el 31 de gener de 
2006 quan el Ministeri de Cultura restitueix a la Generalitat de Catalunya els documents confiscats 
amb motiu de la Guerra Civil i custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola a 
Salamanca. Es disposa de còpia en microfilm d’aquesta part de la documentació i actualment es 
troba en procés de digitalització, cosa que permetrà que, ben aviat, es puguin visualitzar les imatges 
dels documents a l’espai web de l’ANC. 
 
D’entre tota la documentació custodiada per l’ANC relativa al monestir de Santes Creus hi destaca 
la correspondència entre Pere Lloret i les diferents institucions del país (sobretot ajuntaments i 
conselleries de la Generalitat) i entre el mateix Pere Lloret i particulars i propietaris d’edificis 
enclavats en el recinte del monestir i finques annexes. L’estudi d’aquesta part de la documentació 
permet comprovar com, durant l’etapa republicana i la Guerra Civil, el Patronat i, molt 
especialment, Pere Lloret es van esforçar i van prendre un seguit de mesures encaminades a 
restaurar el monestir i els edificis que formen part del recinte, els quals van protegir incloent-los en 
el Registre del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya. 
 
També destaca entre la documentació, la fitxa elaborada per la Secció d’Arxius del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya sobre l’estat de l’arxiu del monestir de Santes Creus i 
documentació relativa al trasllat de la documentació de l’Arxiu Històric de Tortosa als monestirs de 
Poblet i Santes Creus en el context de protecció i salvament dels fons documentals catalans que es 
duen a terme des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil 
espanyola. 
 
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà 
 
El Casino Menestral Figuerenc acorda la reproducció de tots els llibres d’actes de l’entitat (1856-

1979) i del Centre Agrícola Social de Fortià (1931-1939) 

La importància del teixit associatiu com a element enfortidor de la cultura a Catalunya ha estat i és 
el de primer ordre. Dins d’aquest, els casinos representen amb singularitat l’esperit de la societat 
d’agrupar-se per crear, fer i difondre la cultura. L’inici del Casino Menestral Figuerenc el trobem en 
una reunió a la casa particular l’any 1856 al carrer de la Presó núm. 8, avui Joan Maragall. El 
Casino Menestral Figuerenc representa un referent cultural ineludible per a la ciutat; amb aquesta 
consideració s’han digitalitzat les actes dels acords presos per aquesta associació, així com també 
els estatuts i reglaments que han estat vigents al llarg del temps. Cal recordar que l’Arxiu disposa, 
en format digital, de tots els seus programes d’actes impresos dels anys 1922-1936, i de la col·lecció 
d’imatges que aplegaren amb motiu de la participació en els actes del 150è aniversari.  
 
Per una altra banda, el Centre Agrícola Social de Fortià va ser un model de sindicat agrícola local 
sortit a redós de la Llei del 1906 i que a partir de la II República va prendre molta embranzida. 
Malauradament la Falange el va confiscar el 1939 i en va espoliar els béns, atesa la col·laboració 
amb les institucions republicanes i el seu marcat caràcter col·lectivista. Els seus estatuts, datats el 
1931, tenen com a finalitat primera la defensa i la millora de les necessitats i aspiracions dels homes 
del camp. Disposava de caixa de crèdit amb la finalitat d’atorgar préstecs avantatjosos als petits 



pagesos. Organitzaren sessions de ball tots els diumenges al local social. S’ha procedit a la 
digitalització de tota la documentació conservada. 
  
La Col·lecció d’imatges de l’ACAE s’incrementa amb l’ingrés d’imatges de la Societat Coral 

Erato de Figueres i dels municipis d’Avinyonet de Puigventós, Biure d’Empordà i Ordis 

Recentment l’Ajuntament de Biure d’Empordà ha ingressat un mostreig de 114 imatges 
digitalitzades datades entre els anys 1903 i 2000, les quals ja s’han descrit i poden ser consultades 
dins del programari GIAC dels arxius comarcals. La majoria són en blanc i negre i apleguen vistes 
del poble i de l’entorn, grups escolars, patrimoni, societat, futbol, etc. Així mateix, la col·lecció 
fotogràfica de l’ACAE ha sumat un total de 472 fotografies més del municipi altempordanès 
d’Ordis, amb dates compreses entre els anys 1900 i 2009 aproximadament. La descripció d’aquest 
segon conjunt gràfic ha quedat classificada en diferents apartats, amb el denominador comú de ser 
imatges de gran qualitat i amb un interès especial, sobretot pel que fa a les que tracten les diverses 
feines del camp.  
 
Més endavant l’ACAE finalitzà la catalogació de 443 imatges del municipi altempordanès 
d’Avinyonet de Puigventós, amb dates compreses entre el 1885 i el 2000 aproximadament, i que se 
sumen a la Col·lecció d’imatges ja existent. És d’especial interès per poder crear el fil històric gràfic 
de la vida del poble, dels seus habitants i els costums que aquests practicaven des de finals del segle 
XIX fins a les acaballes del segle passat, tals com la cacera, la matança del porc i l’aplec a l’ermita 
de Santa Eugènia. Destaca, especialment, la sèrie de fotografies sobre la construcció de la carretera 
d’unió entre Avinyonet de Puigventós i Llers, i l’aixecament del pont per part d’un batalló de 
treballadors forçats. 
 
La Societat Coral Erato, de Figueres, va facilitar a l’Arxiu el seu fons fotogràfic per tal de 
reproduir-lo i difondre’l entre els seus usuaris. Així arribàrem a digitalitzar un total de 758 imatges 
corresponents a 105 reportatges de l’entitat entre els anys 1965-1995, com l’elecció de les pubilles 
per a les fires de la Santa Creu, premis literaris, concursos de carnestoltes, concerts i actuacions 
musicals i altres activitats culturals.  
 

 

Arxiu Comarcal Alt Empordà (ACAE) 
Fons: Arxiu Municipal d’Ordis. Portador d’un semal de raïm d’Ordis, 1930ca.  

 

 

 



 

Arxiu Comarcal Alt Empordà (ACAE) 
Fons: Societat Coral Erato de Figueres. Cobla-orquestra de Jazz l’Empordanesa, 1930ca. 

 

 
 

Ingrés d’una segona transferència de l’Ajuntament del Far d’Empordà  

El Far d’Empordà és un municipi amb poc més de cinc-cents habitants, situat a tres quilòmetres de 
Figueres, el qual l’any 2001 va ingressar part de la seva documentació a l’ACAE. Al mes de 
setembre passat es va ampliar aquest dipòsit amb l’ingrés de 5 metres lineals de documentació, 
corresponent a 59 capses i 248 volums amb una cronologia que va del 1850 al 1995 on es destaquen 
especialment els llibres d’actes del 1862 al 1976, els padrons d’habitants des del 1857, i nombrosa 
documentació de refugiats acollits durant la passada Guerra Civil. Les sèries documentals són poc 
contínues i comencen, en general, a mitjan segle XIX, com la majoria de la documentació municipal 
altempordanesa. 
 
Ingrés del fons de la Germandat Sindical de Terrades 

S’ha conclòs l’inventari del fons de la Germandat Sindical de Terrades, el qual va ingressar fa unes 
quantes setmanes a l’Arxiu Comarcal, ja que aparegueren cinc capses de trasllat que contenien dos 
metres lineals de documentació d’aquesta associació agrària. Les dates extremes van del 1942 al 
1994, instal·lada en dinou capses arxivadores que s’han sumat a la documentació ja existent d’onze 
capses. La tramitació de la mutualitat agrària es portava conjuntament amb Llers, ja que compartien 
el mateix secretari, Sr. Tarrés. El volum total de totes les cambres agràries locals de l’Alt Empordà 
dipositades a l’ACAE és de 70 metres lineals, encara que no es descarta la possibilitat d’ingressar 
més documentació, ja que alguns d’aquests fons són força incomplets. 
 
Elaboració del catàleg de manuscrits i documentació esparsa de l’ACAE (1332/2005) 

La comarca de l’Alt Empordà té en l’actualitat 68 municipis, fet que comporta que consegüentment 
el nombre de fons documentals altempordanesos siguin nombrosos, encara que el volum 
generalment és baix. Aquesta realitat a nivell d’arxiu comarcal es reflecteix en l’ingrés sovintejat de 
nombrosa documentació solta i esparsa que ve barrejada entre ingressos i/o transferències 
normalitzades. Davant de l’acumulació inevitable d’un cert volum de materials difícils d’ubicar, es 
va decidir començar l’elaboració d’un catàleg de manuscrits i documentació esparsa de l’ACAE que 



és una mena de calaix de sastre que aplega la descripció de més de quatre-centes unitats que pot 
aportar veritables sorpreses a l’investigador, ja que al costat d’algun llibre mestre, hi ha un 
antifonari del segle XVI, un discurs original de la Ma. Àngels Anglada, documents de societats de 
socors mutus, cooperatives, sindicals agrícoles... que a la vegada obliguen a un manteniment 
constant.  
 
L’Escala tanca els quatre anys de l’exposició itinerant sobre l’Any de la Fred del 1956 
L'exposició “1956 L'Any de la Fred. L'Observatori Meteorològic de Girona” organitzada per l'Arxiu 
Comarcal conjuntament amb l'AHG s'inaugurà al mes de gener de 2006 i des d'aquell dia ha viatjat 
per una seixantena d’espais d'exhibició, la majoria dels quals han estat municipis altempordanesos, 
a més de la ciutat de Girona i Perpinyà. El passat 15 de gener començà, segurament, l’última 
exhibició al Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala. Ha anat acompanyada d'alguna presentació i 
taules rodones sobre el tema, activitats en què els organitzadors sempre hi han participat. 
S'imprimiren 1.500 catàlegs amb articles d'investigació encarregats a especialistes sobre el tema.  
 
El febrer de 1956 és recordat com un dels episodis més gèlids del segle XX a tot Europa. La baixada 
de temperatures fou un dels capítols més dramàtics que li ha tocat viure a l'agricultura 
empordanesa—només comparable amb la crisi fil·loxèrica que afectà la vinya de finals del segle 
anterior—amb la presència d'una onada de fred sostinguda i molts dies de glaçada durant tot el mes 
de febrer, a causa de l'entrada d'aire procedent del nord d’Europa. Cal dir que la neu estava gelada, 
els serveis públics interromputs, les canonades trencades, dels balcons penjaven llargs caramells de 
gel… Però el fet que es comentà amb més sorpresa fou que les oliveres de l'Empordà, algunes 
segurament mil·lenàries, van sofrir l'escomesa del fred, es van glaçar i es van morir. Els més grans 
deien que mai havien vist una cosa igual. Fins a la segona meitat del segle XX, la presència 
d'oliveres, o olivets, com es coneixen a l'Empordà, era una constant, des de les Alberes, a la part 
d’Espolla, fins a les zones més baixes de Garrigàs i Arenys d’Empordà, però el 1956 el paisatge va 
fer un tomb. L'onada del fred pot ser definida com el “cop de gràcia” amb què s'inicià la 
transformació del paisatge agrari altempordanès. L'historiador Pere Gifre emmarca l'arrencada 
massiva d'oliveres dins d'un context més ampli de la crisi de l'agricultura tradicional des de finals 
del segle XIX, que s'agreujà més tard amb la irrupció de la mecanització de les tasques agrícoles i 
que sembla que encara avui no té fi. 
 

Archiu Generau d’Aran 
 

Restauració dels pergamins de la Comunitat Eclesiàstica de Nòsta Senhora de Cap d’Aran de 

Tredòs 

Abans d’arribar a Tredòs des de Salardú es troba el santuari de Nòsta Senhora de Cap d’Aran, 
temple romànic del segle XII, amb reformes posteriors. L’any 1990, el senyor Angel Paba va fer el 
dipòsit d’una col·lecció de 72 pergamins d’aquest santuari al Musèu dera Val d’Aran. L’1 de 
desembre de 1993, la documentació va passar a ser custodiada per l’Arxiu Històric del Conselh 
Generau d’Aran. En la primavera de 1998, la col·lecció va ser traslladada a la Casa deth Senhor 
d’Arròs. Oficialment la documentació ingressa el 7 de novembre del mateix any amb la inauguració 
de l’Arxiu Generau d’Aran. El taller Estudi B2 ha restaurat 20 pergamins d’aquest fons dels segles 
XVI i XVII. El seu contingut correspon a censals, fundacions de misses i compravenda de béns del 
santuari. 
 

El patrimoni bibliogràfic aranès. Col·laboració en l’elaboració del Catàleg Col·lectiu del 

Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 

La direcció de l’Arxiu va presentar un informe tècnic a la Biblioteca de Catalunya per demanar una 
subvenció per col·laborar en l’elaboració del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. En 
aquest projecte es proposava continuar amb el treball de catalogació del patrimoni bibliogràfic 
aranès dipositat a l’Arxiu i iniciat el 2008, el qual va representar la catalogació de 485 títols. Entre 
el 2009 i 2010 s’ha treballat amb 275 exemplars, 268 títols. Així mateix, l’Arxiu ha coordinat la 



catalogació de 290 exemplars, 230 títols, del patrimoni bibliogràfic conservat a l’Arxiprestat de la 
Val d’Aran a Vielha. Un cop atorgada la subvenció, un catalogador de l’empresa Arenosi, Gestió de 
Patrimoni Cultural, SL, ha estat treballant en l’elaboració del catàleg esmentat. Els registres es 
poden consultar a través de la pagina web del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC) www.ccuc.cbuc.cat. El codi de l’Archiu Generau d’Aran és el G929.  
 

Arxiu Comarcal del Baix Penedès 

 

Presentació del fons documental Indústrias Miret, SA 

El 22 de gener de 2010, al Centre Cívic L’Estació del Vendrell, es va presentar el fons documental 
d’Industrias Miret, SA (1941-2003), que custodia l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. A l’acte, 
organitzat per l’Arxiu Comarcal i l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del Consell Comarcal 
del Baix Penedès, hi van assistir Benet Jané, alcalde del Vendrell; Jordi Sánchez, president del 
Consell Comarcal del Baix Penedès; Ramon Alberch, subdirector general d’Arxius i Gestió 
Documental de la Generalitat de Catalunya; Nativitat Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal, i 
Montserrat Miret, filla del fundador de l’empresa. Per donar a conèixer aquest treball i el contingut 
del fons documental de l’empresa Miret, l’Arxiu Comarcal va presentar un quadríptic que descriu 
les característiques principals del fons i el quadre de classificació amb les seves dates extremes 
(1941-2003). Tanmateix, el Dr. Josep Oliveras i Samitier, catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional 
del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, va impartir la conferència titulada 
Un clar exponent de l’activitat industrial vendrellenca durant la segona meitat del segle XX: 
Industrias Miret, SA. Com a cloenda, van ser projectades unes imatges d'aquests documents, que ara 
es conserven a l’Arxiu Comarcal.  
 

 
 



 
 

Commemoració del centenari del naixement de Pere Aloy i Anell, mestre i corresponsal del 

Vendrell (1909-2009) 

El 20 de novembre de 2009, al Centre Cívic L’Estació del Vendrell, es va commemorar el centenari 
del naixement de Pere Aloy i Anell (1909-2002). A l’acte, amb gran afluència de públic, hi van 
assistir Benet Jané, alcalde del Vendrell i Manuel Hernández, vicepresident del Consell Comarcal 
del Baix Penedès, i va tenir el suport dels Serveis Educatius del Baix Penedès, l’Escola Àngel 
Guimerà i el diari Baix Penedès. L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès va presentar el document 
editat per a l’ocasió per tal de recordar la figura de Pere Aloy i difondre la seva activitat 
professional com a mestre i com a corresponsal de la vila als diaris La Vanguardia, El Correo 
Catalán i el Diario Español. A continuació, l’historiador Joaquim Aloy va impartir una conferència 
sobre els mestres de la Generalitat republicana, recordant l’època en què Pere Aloy fou mestre del 
Grup Escolar La Renaixença de Manresa. Després Àngel Díaz, antic mestre i director de l’Escola 
Àngel Guimerà durant el període 1970-1983, va explicar les vivències a l’escola i els seus records 
del mestre Aloy. El periodista Josep Huguet, que va coincidir amb ell l’any 1982 al setmanari 
Informes-Baix Penedès, va contextualitzar l’etapa periodística de Pere Aloy com a corresponsal de 
la vila del Vendrell durant trenta anys. La senyora Regina Aloy de Riera, una de les filles de Pere 
Aloy, va dedicar unes paraules d’agraïment a l’Arxiu Comarcal i a totes les institucions que han 
col·laborat en aquesta commemoració i va recordar com era el seu pare en l’àmbit familiar. Com a 
cloenda, es va projectar un audiovisual, amb imatges cedides per la família Aloy-de Riera, fet per 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.  
 



  
 
Arxiu Central Administratiu del Departament d’Economia i Finances 

 

Ingrés extraordinari a l’ANC de llibres de pressupostos i finances dels anys 1932 a 1937 

L’Arxiu Central Administratiu del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat ha 
transferit 11 publicacions (15 volums) de llibres de pressupostos i finances del període republicà a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
Alguns d’aquests llibres detallen els pressupostos de la Generalitat dels anys 1932, 1933 i segon 
semestre del 1936, i també els pressupostos municipals de l’any 1936. D’altres expliquen la política 
financera de la Generalitat durant els anys de la Guerra Civil. I, per últim, tres dels llibres són 
referits a impostos. 
Pel que fa a la història dels llibres no se’n coneixen els detalls amb precisió. El més probable és que 
aquests llibres formessin part de la documentació de referència activa del Departament de Finances 
de la Generalitat durant la República i que, per tant, físicament estiguessin ubicats al Palau de la 
Generalitat. 
Una vegada restablerta la Generalitat de Catalunya, els llibres es van retornar en algun moment a la 
Conselleria del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, tot i que no en va quedar 
constància. Aquest material bibliogràfic ha passat a formar part de la biblioteca de reserva de 
l’ANC. 
 



 
 
Arxiu Municipal de Barcelona 

 

Digitalització dels plànols del Llegat Cerdà 

Amb motiu de l’Any Cerdà, que commemora el 150 aniversari de l’aprovació del projecte 
d’Eixample de la ciutat de Barcelona elaborat per l’enginyer Ildefons Cerdà, l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona ha desenvolupat un seguit de projectes de tractament documental i de difusió. 
Un d’aquests projectes ha estat la digitalització dels plànols que formen part del denominat Llegat 
Cerdà: conjunt documental format per 57 plànols topogràfics, parcials i de detall, tots ells de gran 
format, confeccionats per Cerdà com a materials de treball durant el procés d’elaboració del 
projecte d’eixample de la ciutat. 
El procés de digitalització d’alguns dels plànols del conjunt, a causa de les seves extraordinàries 
dimensions (que en molts casos sobrepassen els 260 centímetres de llarg i els 140 d’alt) i de l’escàs 
contrast del dibuix, ha estat d’una gran complexitat tècnica, i s’ha resolt amb la digitalització de 
cada plànol en diversos fragments i el posterior muntatge mitjançant tècniques de restitució digital. 
 
Restitució a Puigcerdà d’un conjunt documental dipositat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona ha acordat la restitució a l’Ajuntament de Puigcerdà d’un conjunt 
documental format per 124 pergamins i altres documents manuscrits en paper, d’una cronologia 
compresa entre els segles XII i XVII, els quals estaven dipositats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona (AHCB). La restitució s’ha fet prèvia petició de l’Ajuntament de Puigcerdà, després que 
l’AHCB l’informés que hi havia aquesta documentació i que tenien la voluntat de restituir-la, tenint 
en compte que es tracta de documents de titularitat municipal, en alguns casos tan rellevants com la 
concessió de privilegis reials a la vila cerdana.  
Probablement, aquesta documentació va dipositar-se a l’AHCB durant el procés de salvament i 
protecció del patrimoni documental català portat a terme per Agustí Duran i Sanpere durant la 
Guerra Civil espanyola. Duran i Sanpere, durant aquells anys, exercí conjuntament les 
responsabilitats de director de l’AHCB i de cap de la Secció d’Arxius del Servei de Salvament del 
Patrimoni de la Generalitat.    
 

Ingrés del fons Instituto Central de Corte y Confección Sistema Martí 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha ingressat, mitjançant donació de la seva actual 
propietària, el fons documental de l’Instituto Central de Corte y Confección Sistema Martí. El fons, 



amb una cronologia compresa entre els anys 1896 i 1998, està format per diverses tipologies, però 
sobretot per correspondència administrativa, manuals dels cursos de costura, fitxes de les 
professores i alumnes, i patrons i dibuixos de costura. 
Aquest centre formatiu fou fundat a Barcelona l’any 1896 per Carme Martí Riera, i amb 
posterioritat obrí diverses acadèmies a la resta de l’Estat espanyol i a l’Amèrica llatina. Carme 
Martí fou la creadora i impulsora de nous mètodes de costura que obtingueren un gran èxit 
internacional, sobretot el denominat Sistema Martí.   
 

XI Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat en xarxa 
Els dies 1-3 de desembre de 2009 es van fer a la sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona les 
sessions de treball de l’XI Congrés d’Història de Barcelona, organitzat per l'arxiu Històric de la 
Ciutat, a través del Seminari d’Història de Barcelona, amb 141 participants, dels quals 11 actuaren 
com a ponents i 57 com a comunicants. 
Com a estratègia d’anàlisi de la personalitat històrica de Barcelona s’havia potenciat a la 
convocatòria l’observació del funcionament de la societat urbana dins de les xarxes de diversa 
natura que l’han articulada internament i amb el món. Això va permetre de rebre aportacions de 
recerca que van des de l’antiguitat preromana fins al segle XX, organitzades en sis sessions, amb 
presentació de les ponències en modalitat de conferència, relació de comunicacions—prèviament 
publicades al web de l’Arxiu Històric—i debat, amb els títols següents: 1) La formació. Fins al 
segle XII; 2) La caracterització. Segles XIII-XVII; 3) El poder. Segles XIII-XVII; 4) La represa. Segles 
XVIII-XIX; 5) El Noucents; i 6) Balanç. El perfil històric de Barcelona.  
 

Exposició de documents del poeta Josep M. López-Picó a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona 

Dins el programa expositiu de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que, amb la denominació 
genèrica d'Un tast de l’Arxiu, pretén ensenyar la riquesa i diversitat dels documents que s’hi 
conserven, es presenta una selecció de documents del fons personal del poeta i editor Josep M. 
López-Picó. 
La mostra, que es pot visitar al vestíbul del centre entre el 9 de novembre de 2009 i l’11 d’abril de 
2010, inclou un seguit de documents relatius a l’homenatge que el poeta va rebre l’any 1946, amb 
motiu del seu 60è aniversari, per part d’un seguit d’artistes, escriptors i músics. Aquest homenatge 
culminà el 4 de desembre de 1947 amb l’ofrena de l’Àlbum dels artistes catalans, format per 
dibuixos, composicions literàries i musicals i adhesions fetes arribar per personatges tan rellevants 
com Ricard Opisso, Frederic Mompou, Joan Miró, Maurici Serrahima, Ferran Soldevila o Aureli M. 
Escarré entre molts altres. 
L’exposició vol oferir un petit tast dels documents que formen part d’aquest Àlbum, inclòs en el 
fons que López-Picó donà a l’Arxiu l’any 1954, i esdevenir un petit homenatge al poeta en el 
cinquantenari de la seva mort. 
 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona acull l’exposició “Apocalíptica” 

Del 4 de maig al 30 de setembre de 2010 es podrà visitar al vestíbul de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona (AHCB) l’exposició Apocalíptica. Els rastres de la mort a través de la història, segles 
XVI-XVIII. Es tracta d’una exposició produïda per l’Arxiu Històric de Girona, amb la col·laboració 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), en la qual els documents i les restes òssies 
permeten una aproximació al coneixement de com, quan i per què es moria la gent en aquella època. 
 
Ingrés de la documentació d’Obres i Ornamentació de cementiris a l’Arxiu Municipal 

Administratiu 

El 13 de gener de 2009, va ingressar a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona la 
documentació d’Obres i Ornamentació procedent de Cementiris de Barcelona. Aquesta 
documentació té un gran interès informatiu tant per als investigadors, com per als professionals i 
ciutadans així com per a la mateixa institució, ja que reuneix els expedients de la construcció de 



panteons, criptes, nínxols, i els elements decoratius arquitectònics, escultòrics i artístics de les 
sepultures dels cementiris de Barcelona des de l’any 1880 fins al 1977. 
En total s’han descrit 4.572 expedients i 440 unitats simples (plànols), amb "descripció multinivell". 
El mètode de descripció emprat ha estat el propi de l’Ajuntament de Barcelona Mètode de 
descripció AIDA, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya NODAC. També s’ha creat un 
índex onomàstic d’autors (arquitectes, mestres d’obres, escultors...). Aquest catàleg ha de permetre 
difondre adequadament aquesta sèrie, i facilitar-ne l’accés als documents amb la informació 
necessària per als consultors. 
Molts d’aquests projectes funeraris han estat elaborats amb els paràmetres d’estils arquitectònics i 
artístics (modernistes, noucentistes, neogòtic, neoegipci, etc.), segons els gustos de l’època i la 
condició de les famílies barcelonines propietàries, i han estat projectats per reconeguts arquitectes i 
artistes, com ara, Enric Sagnier, Leandre Albareda, Antoni Maria Gallissà, Josep Vilaseca, Enric 
Clarasó, Josep Clarà, etc., tots ells tècnics que van treballar per a importants famílies burgeses en la 
construcció tant de la casa de residència com del panteó de repòs de les despulles de la família. 
 
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ingressa el fons d’Eugeni Forcano i Jacques Léonard 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, recentment constituït com un nou centre del Sistema municipal 
d’arxius, ha ingressat durant l’any 2009 entre d’altres fons, una col·lecció de 650 positius en blanc i 
negre del fotògraf Eugeni Forcano que retraten la Barcelona dels anys 1950-1970, i també 18.000 
negatius, que constitueixen el fons complet del fotògraf Jacques Leonard, amb una àmplia i singular 
representació d’imatges sobre la comunitat gitana al nostre país. 
Jacques Léonard, nascut a París el 1909, va començar a treballar com a ajudant de fotografia al 
cinema francès i va arribar a Barcelona a principis dels anys cinquanta. Casat amb una gitana 
barcelonina, va treballar als principals mitjans de comunicació de l’època com La Vanguardia o La 
Gaceta Ilustrada, alhora que retratava amb la seva càmera la societat de Barcelona fins als anys 
vuitanta. Ambdós ingressos van lligats a projectes expositius de l’arxiu per als propers mesos. 
 

Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona 

 

III Jornada de museus, gestió documental i arxiu 
L’Arxiu general del Museu Marítim de Barcelona va organitzar el proppassat 21 d’abril, a la sala 
d’actes del Museu Marítim de Barcelona, avinguda de les Drassanes, s/n, la III Jornada de Museus, 
Gestió Documental i Arxiu, amb el títol El sistema de gestió documental i arxiu, una eina de suport 
i coneixement. En la Jornada s’analitzaren temes com la incorporació dels arxius dels museus en els 
sistemes arxivístics nacionals, la gestió documental com a eina d’organització i millora en les 
institucions museístiques, la normativa internacional en la gestió dels documents i el tractament i la 
difusió en els museus dels documents d’arxiu. La taula de diàlegs duia el títol De què parlem quan 
parlem d’arxius? en la qual es va debatre el significat que el concepte d’arxiu pot tenir en alguns 
dels diversos serveis que conviuen en el món dels museus: recerca, biblioteca, arxiu, difusió, etc. 
 
Arxiu Comarcal del Berguedà 

 

III Premi de fotografia. Memorial Joan Ribera 

Exposició de les obres que han participat en el III Concurs de Fotografia Memorial Joan Ribera, de 
l'11 al 30 de setembre al Centre Cívic de Guardiola de Berguedà i de l'1 al 31 d'octubre al vestíbul 
del Pavelló de Suècia. 
Ha organitzat el concurs l’Arxiu Comarcal del Berguedà, en col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Berguedà. 
 

Imatges inèdites de Berga dels anys cinquanta i seixanta 

Exposició de fotografies del fons Josep Deseuras i Vilanova, del 21 de desembre al 31 de gener al 
vestíbul de l’Arxiu Comarcal. La conferència inaugural anà a càrrec de Jordi Serchs amb el títol 



“Panoràmica dels arxius fotogràfics catalans”. També hi intervingueren Enric Cobo, cap del Servei 
de Coordinació General d’Arxius, i mossèn Josep M. Ballarin.  
Juli Gendrau, alcalde de la ciutat, lliurà un diploma agraint la donació a Josep Deseuras. Es presentà 
al mateix acte el calendari 2010 de Ràdio Berga, fet amb imatges seleccionades de Josep Deseuras.  
 
VI Trobades Culturals Pirinenques 

El 24 de novembre de 2009 va tenir lloc la sisena edició de les Trobades Culturals Pirinenques amb 
el títol Les crisis al Pirineu: passat, present i futur. Organitzades per l’Àmbit de Recerques del 
Berguedà, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Centre d’Estudis Ribagorçans, Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu, Institut d’Estudis Aranesi, Institut d’Estudis Ceretans, Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Alt Urgell, Pirineu Fòrum Depana, Societat Andorrana de Ciències.  
L’arxiu comarcal hi participà amb la comunicació “L’Arxiu Comarcal del Berguedà: l’actuació i el 
context”.  
 
VII Premi de fotografia Memorial Josep Pedrals Pernau. La Festa de la Fia-faia 

Organitzat per l’Associació de la Fia-faia, l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, l’Ajuntament 
de Bagà i l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Es va exposar a Sant Julià de Cerdanyola, al mes de 
gener; a Bagà, al mes de febrer, i a Berga, seu de l’Arxiu Comarcal, al mes de març de 2010.  
 

“Premi de Cultura Ciutat de Berga” 

 Exposició biogràfica sobre la guardonada d’enguany, Dolors Santandreu i Soler, en el seu aspecte 
d’usuària de l’Arxiu. Va estar oberta al mes de desembre de 2009 a la sala de consultes de l’Arxiu. 
 
“100 anys de La Salle Berga” 

Exposició fotogràfica sobre el centenari d’aquesta escola, organitzada per la mateixa escola amb la 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Va estar oberta del 8 al 31 de març al Pavelló de 
Suècia, seu de l’Arxiu i durant el mes d’abril al Casal de la Gent Gran de Berga. 
 

Arxiu Municipal de Castellvell del Camp  

 

Ingressos 

Arran de la convocatòria de la I Beca Teresa Martí i Pujol—Teresinació—, impulsada per la 
Regidoria de Política Social i Família de l’Ajuntament de Castellvell del Camp i l’Associació de 
Dones Santa Anna, es va desenvolupar una recerca al llarg del 2009. El resultat ha estat l’elaboració 
d’una exposició, un calendari i un llibre—Costums i Tradicions de Castellvell del Camp. Parlen les 
àvies. Tota la documentació, en format paper i digital, generada al llarg de la investigació ha estat 
donada a l’Arxiu Municipal. Cal destacar els enregistraments en vídeo digital de 20 entrevistes a 
àvies del municipi.  

 

 

Arxiu Comarcal de la Cerdanya 

 

Presentació de la Bibliografia de Sebastià Bosom i Isern 
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha editat aquest inici de 2010 la Bibliografia de Sebastià Bosom i 
Isern, arxiver de la Cerdanya des de la inauguració de l’arxiu el 1989, i arxiver municipal de 
Puigcerdà des de principis dels vuitanta.  
La bibliografia conté un text de presentació del periodista i amic personal d’en Sebastià, Salvador 
Redó, una biografia del personatge i una justificació de l’opuscle. Seguidament es presenten per 
ordre cronològic les citacions bibliogràfiques escollides amb el criteri de ser textos publicats de més 
de dues pàgines. Tot plegat 110 citacions, entre monografies i articles. 
La presentació de l’edició s’ha fet a l’ACCE el dia 11 de març amb l’assistència de més d’un 
centenar de persones. El mateix acte ha servit per estrenar públicament la placa que dóna el nom de 



Sebastià Bosom a la sala de conferències de l’Arxiu a títol de reconeixement públic iniciativa de les 
institucions cerdanes. 
 

 
 

 

Digitalització i descripció del Fons de fotografia Juan Bertran Bertran 
A inicis d’aquest 2010 s’han pogut digitalitzar les 397 plaques de vidre del fons personal Juan 
Bertran Bertran. El resultat de la digitalització ha estat molt satisfactori i ha permès recuperar la 
qualitat d’unes imatges força malmeses pel pas del temps. S’ha descrit el fons i s’han associat les 
imatges de manera que ara mateix és plenament consultable a través d’Arxius en Línia.  
 
Les col·leccions de l’Arxiu 
S’han descrit i instal·lat les col·leccions de cartells (3.367 exemplars), la col·lecció de postals (417 
postals), i en aquests moments s’està treballant en la col·lecció de fotografies de l’Arxiu. S’ha 
detectat que els elements gràfics són, després del fons notarial, les peces més consultades pels 
usuaris que molt sovint fan consultes no presencials. Es creu que, per la situació excèntrica del 
centre, la clau de la consulta és i serà la consulta en línia dels fons de l’Arxiu. 
 
Col·laboració a Ràdio Pirineus 
En aquest moment ja fa 6 mesos que l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya col·labora en el programa 
magazine de Ràdio Pirineus L’Hora L de Josep M. Teignier. La col·laboració consisteix en un espai 
quinzenal de 20 minuts on la directora de l’ACCE explica qüestions d’actualitat de l’Arxiu o dóna a 
conèixer algun aspecte relacionat amb les funcions i fons del centre d’una manera planera i amena 
amb l’objectiu de fer conèixer als ciutadans i oients què hi ha i què s’hi fa a l’Arxiu Comarcal de la 
Cerdanya. Fins ara s’han tractat temes com: els pergamins de l’arxiu, l’edició de la Bibliografia de 
Sebsatià Bosom, els protocols notarials, els registres de consells, l’ingrés del fons Juan Bertran, 
crònica de les Jornades sobre el Tractat dels Pirineus que es van fer a Puigcerdà, el fons del Casino 
Ceretà, etc.  
L’experiència és molt satisfactòria i es té constància de la presència pública que dóna a l’Arxiu 
aquest exercici radiofònic. 
 



Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 

 

Conferències 
Els dies 13 i 16 de novembre el director de l’Arxiu Comarcal pronuncià dues conferències. La 
primera va ser al Casal Montblanquí amb el títol “L’evolució històrica de Montblanc a partir de 
l’urbanisme i els seus monuments”, i la segona, a la seu de l’Arxiu Comarcal, davant d’un nombrós 
grup de jubilats del Casal Montblanquí, i versà sobre “L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Fons documentals i activitats”. S’aprofità l’avinentesa per visitar detingudament les instal·lacions 
del centre. 
 

IV Curs de guies de turisme de Montblanc 

El 29 de febrer es va iniciar el IV Curs de Guies de Turisme de Montblanc, organitzat per l’Àrea de 
Turisme de l’Ajuntament de Montblanc amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal. El curs es farà 
cada divendres de 6 a 9 del vespre i finalitzarà el 14 de maig. 
 

Atorgament del X Premi Aires de la Conca 
El diumenge dia 7 de febrer, a la seu del Consell Comarcal, es va fer l’acte d’atorgament del X 
Premi biennal Aires de la Conca de recerca comarcal sobre la Conca de Barberà, convocat pel 
Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal. Es va lliurar a Núria Medrano i Torres 
pel treball Agrupacions instrumentals a la Conca de Barberà (1936-1979). Va presidir l’acte el 
director general del Patrimoni Cultural, Sr. Jordi Roca i Armengol. És previst que s’editi al llarg del 
2010. 
 
Digitalització i restauració 

Mitjançant el Pla Bruniquer 2009, l’empresa Serra i Grau ha digitalitzat les capçaleres El Francolí 
(1921-26), Sagarra Nacionalista (1922-23), Vimbodí (1929-1936) i La Segarra (1932-34). 
 
Centre d’Història de la ciutat de Gavà-Arxiu Municipal 
 

Ingressa a l’Arxiu el fons documental de la històrica Societat General de Hules  

El passat mes d’octubre el Centre d’Història de la Ciutat de Gavà va rebre la donació d’un 
important fons documental, el de l’antiga Sociedad General de Hules, SA, empresa que es va 
instal·lar a Gavà l’any 1931. L’1 de gener de 1931 es va inaugurar la fàbrica coneguda popularment 
com “Els Hules” amb una plantilla de vuitanta treballadors. Inicialment es va dedicar a la producció 
d’hule o tapet per a taula i gràcies a la qualitat dels seus productes i una encertada política de preus, 
molt aviat es va convertir en líder del mercat. Gradualment va anar incorporant noves tecnologies i 
ampliant plantilla i l’any 1966 va entrar a formar part del grup Solvay, circumstància que li va 
permetre iniciar l’exportació i obrir nous mercats, especialment en la decoració de la llar. El 1973 
tenia una plantilla de 700 persones i exportava a França, Holanda, Alemanya, Suècia Itàlia, Àustria, 
Algèria, Bèlgica, Anglaterra... La Societat es va extingir l’any 1994. 
 



 
 

Centre d’Història de la ciutat de Gavà-Arxiu Municipal 
Fons: Sociedad General de Hules, SA 

Presentació del Premi de Recerca Josep Soler Vidal  

Miquel Ruiz Carrillo, guanyador del II Premi de Recerca Josep Soler Vidal 2006, amb el projecte 
“Esperança i conflicte: la Segona República i la Guerra Civil a Gavà (1931-1939)”, va presentar els 
resultats de la seva investigació a la sala d’actes del Centre d’Història de la Ciutat. 

Centenari de l’arribada de la llum a Gavà 

El 2009 es va commemorar el centenari de l’arribada de la llum a Gavà. Per tal de celebrar-ho, el 
passat mes de novembre es va programar una conferència que va anar a càrrec de Joan Carles 
Alayo, historiador de l’electrificació vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya i 
col·laborador habitual de FECSA Endesa i del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. La 
conferència va tractar de la història de l’electrificació a Gavà en el context de Catalunya i es va 
acompanyar d’una projecció d’imatges.  
 

Cessió en comodat de cinc plaques de vidre del Castell d’Eramprunyà 

El Centre d’Estudis de Gavà ha cedit en comodat cinc negatius de plaques de vidre del castell 
d’Eramprunyà datades a la dècada dels anys trenta. Les imatges aporten noves perspectives de 
l’edifici, entre les quals hi ha una imatge de l’interior.  
 

Cessió en comodat del fons documental de la Societat Coral la Igualtat 

El passat mes de febrer La Societat Coral La Igualtat va signar un conveni amb l’Ajuntament de 
Gavà pel qual cedeix en comodat el seu fons documental a l’Arxiu Municipal de Gavà. La Igualtat, 
fundada l’any 1895, és l’entitat més antiga de Gavà i amb aquest gest, la seva Junta pretén garantir 
la conservació d’aquesta documentació i, al mateix temps, obrir-se a la ciutadania facilitant-ne la 
consulta.  

Restauració jocs de taula 

La restauradora Alba Clavell va procedir a la restauració de tres jocs infantils de sobretaula de la 
dècada dels anys vint en el marc del programa de restauració de documents que ofereix la Xarxa 
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.  
 

 



Arxiu Històric de Girona 

 
Ingressen 24 plànols del projecte de restauració de les Dunes de l’Escala, Sant Martí d’Empúries 

i l’Estartit, 1894-1900 

Es tracta d’un interessant conjunt de 24 plànols originals de restauració de dunes, compresos entre 
les dates 1894-1900, que formen part del Projecte de restauració de les dunes dels termes 
municipals de l’Escala i Torroella de Montgrí, 1894-1917, i que han passat a integrar-se en el fons 
Delegació Provincial a Girona del Ministeri d’Agricultura. Són plànols en suport paper, alguns dels 
quals són acolorits, de mides diverses. Els plànols els signa l’enginyer Xavier de Ferrer i Lloret, del 
Cos Nacional d’Enginyers de Monts de Barcelona. Conté alguns plànols de gran extensió com el 
plànol general de la zona ocupada per les dunes procedents del Golf de Roses a la província de 
Girona, des del terme municipal de Sant Pere Pescador fins a l'Estartit de 1894. 
 
Cadastre de Rústica de Girona, 1957-1990  

L’any 1977 s’iniciaven els ingressos de documentació de la Delegació d’Hisenda a l’Arxiu Històric 
de Girona i enguany es completa una part d’aquestes transferències amb la resta de documentació 
cadastral de rústica que encara custodiava la Gerència territorial del Cadastre de Girona. Un cop 
incorporades la planimetria, les fotografies aèries i les fitxes de tots els municipis de les comarques 
de Girona dels anys 1957-1961, així com les fitxes i plànols d’una segona revisió dels anys 1984-
1990 que afectà només 33 municipis, el volum definitiu d’aquesta sèrie és el següent:  
Cadastre d’implantació de 1957-1961 dels 221 municipis de les comarques de Girona 
- Fitxes de cèdules de propietat i fitxes de característiques cadastrals, 115 metres lineals. 
- Cartografia de l’Instituto Geográfico Catastral i fotografies aèries fetes amb el que s’anomena vol 

americà. 
 
Fitxes donades de baixa de 1957-1961 dels 221 municipis de les comarques de Girona 
- Fitxes de cèdules de propietat i fitxes de característiques cadastrals que foren donades de baixa 

com a finques rústiques i passades a urbana, 14 metres lineals. 
 
Cadastre de renovació de 1984-1990 de 33 municipis de les comarques de Girona 
- Fitxes de cèdules de propietat i fitxes de característiques cadastrals, 11 metres lineals.  
- Plànols originals en paper. 
 
Pel que fa a la cartografia se’n pot explicar el context de producció: L’Army Map Service, el servei 
cartogràfic del cos d’enginyers nord-americà, elaborà per primera vegada, gràcies als mitjans aeris, 
la cartografia topogràfica espanyola completa entre 1940 i 1950, tot i que no lliurà el resultat al 
govern espanyol. Després dels acords hispano-nord-americans del 1953 l’aviació nord-americana 
efectuà nous vols sobre la península entre 1956 i 1957, aquesta vegada, però, amb la col·laboració 
del Servicio Geográfico del Ejército i de l’Instituto Geográfico Nacional. El material fotogràfic 
obtingut serví de base per elaborar, per primera vegada, la cartografia parcel·lària espanyola, un 
intent iniciat ja a finals del segle XIX i que es clogué definitivament entre finals dels anys cinquanta 
i principis dels seixanta en la major part de municipis gironins. D’aquesta manera es completa una 
sèrie documental única i molt important i que és un servei imprescindible als ciutadans, tal com ho 
demostra l’elevat nombre de consultes que s’atenen a l’Arxiu.  
 



 
Arxiu Històric de Girona (AHG) 
Fons: Delegació d’Hisenda. Cadastre de Rústica. Fotografia del terme de Bescanó feta amb vol 
americà. 



 
De l’exili de Mèxic: ingressa la darrera remesa de documents referents al gironí Antoni Bargés 

Barba 

Al novembre de 2009 va ingressar, procedent de Mèxic, l’última i la més voluminosa remesa de 
documents referents al gironí Antoni Bargés Barba (1901-1997), mestre republicà exiliat a Mèxic 
després de la Guerra Civil, amb la qual cosa considerem completat el fons personal Antoni Bargés 
(2,5 metres lineals) creat el 2008 amb alguns documents primerencs.  
La donació és fruit de les gestions personals de Salomó Marquès, professor universitari 
especialitzat en l’estudi dels mestres catalans de la República, el qual en diferents estades a Mèxic 
ha fet d’ambaixador dels arxius catalans a fi de recuperar aquests valuosos documents. El fons ha 
estat donat per Josep Antoni Bargés Mestres, fill de Josep Bargés i nebot d’Antoni Bargés.  
Antoni Bargés va fugir cap a Mèxic al juny de 1939, embarcat en el vaixell Sinaia, junt amb els 
seus dos germans també mestres, Lluïsa i Josep. A la ciutat mexicana de Còrdova els germans 
Bargés van participar en la fundació i direcció del Grupo Escolar Cervantes, on van treballar com a 
mestres fins a la seva jubilació. Aquest mestre va mantenir una fluida i extensa correspondència 
amb familiars, antics alumnes i companys de professió. Les cartes dels amics gironins reflecteixen 
els canvis i l’evolució de la societat gironina durant el franquisme i els primers anys de la 
democràcia. 
 

 
Arxiu Històric de Girona (AHG) 
Fons: Antoni Bargés Barba 



 
Catàleg de la col·lecció Fragments Hebreus 

El passat mes de gener es va posar a disposició pública l’espai web amb la base de dades de la 
catalogació dels centenars de fragments hebreus descoberts fa uns anys dins de les cobertes dels 
llibres notarials de l’arxiu (http://manuscritshebreus.cultura.gencat.cat).  
Esperança Valls, llicenciada en filologia hebrea està classificant i catalogant aquests documents. La 
varietat de tipologies textuals, paleogràfiques i el divers estat de conservació dels documents, en 
alguns casos molt fragmentaris i malmesos, no faciliten la tasca de catalogació. Cronològicament 
aquests fragments els podem delimitar entre finals del segle XIII i mitjan segle XV. La major part són 
fragments de paper i rarament en trobem de pergamí. L’escriptura que abunda és l’anomenada 
cursiva sefardita i semicursiva habitual en terres catalanes i provençals.  
De resultes d’aquests treballs podem confirmar que la majoria dels manuscrits foren produïts dins 
del marc de la comunitat gironina i hi trobem molts textos de caire econòmic, diversos comentaris 
exegètics, alguns documents interns de l’aljama, textos litúrgics, uns pocs textos bíblics i talmúdics, 
alguns fragments d’obres medievals i diversos esborranys i proves cal·ligràfiques.  
Els documents de préstec són els més nombrosos. Són destacables perquè els centenars de registres 
que ens ofereixen aquests fragments posen de relleu la importància del crèdit jueu de petites 
quantitats a curt termini per al desenvolupament econòmic medieval, principalment de les zones 
rurals. La major part dels emprèstits que s’anotaren en aquests textos palesen la mobilitat de 
creditors jueus i dels seus deutors, molts cristians, però no sempre, de les comarques del Gironès, la 
Selva, el Pla de l’Estany i l’Alt i el Baix Empordà. S’han registrat gairebé dos-cents topònims i més 
de vuit-cents noms propis.  
Per altra part aquests manuscrits ens ofereixen un altre element d’estudi molt valuós: el de la 
llengua. A més de l’hebreu i l’arameu, trobem molts mots en aljamia catalana, i un text mèdic en 
aljamia àrab, part d’un compendi de diverses obres hebrees. El lèxic català, apareix sobretot en el 
grup dels textos econòmics però també entre alguns comentaris talmúdics i en els textos interns de 
la comunitat: topònims, antropònims, mesos, festes cristianes, oficis, productes, colors, elements de 
l’aixovar de la casa, preposicions i articles.  
Tot aquest material ens permetrà fer estudis comparatius entre les fonts hebrees i les llatines; ens 
pot aportar noves dades per al coneixement dels sistemes comptables de l’època, de les relacions 
entre els prestadors jueus i els seus deutors, dels moviments comercials i migratoris de la població 
jueva i cristiana de les terres gironines; dades per a la història i la configuració del sistema intern de 
les comunitats, per al coneixement de la bibliografia que circulava a l’època, per a l’estudi de la 
lingüística catalana, per a nous estudis paleogràfics que ens defineixin amb més precisió l’escriptura 
pròpia d’aquestes contrades, i fins i tot noves obres literàries.  
 
Aquest catàleg és un instrument obert i dinàmic que s’anirà completant amb els treballs d’Esperança 
Valls i caldrà esperar que s’acabi el procés d’extracció i catalogació dels fragments de la resta de 
cobertes dels llibres notarials per poder mesurar l’abast real del fons hebreu de l’Arxiu Històric de 
Girona. 



 
Arxiu Històric de Girona (AHG) 
Col·lecció: Fragments hebreus. Ketubà de Castelló d’Empúries, s. XIV 

 

S’elabora el catàleg de fotografies dels concursos de fotografies del Ministeri d’Informació i 

Turisme 

S’ha elaborat un catàleg de 280 fotografies en suport paper, de concursos del fons Delegació 
provincial del Ministeri d’Informació i Turisme de Girona dels anys 1940-1960. Les fotografies 
pertanyen als concursos fotogràfics internacionals que durant uns anys va convocar el Ministeri, 
entre els quals destaca el concurs fotogràfic de 1954, organitzat per la Agrupación Fotográfica de 
Gerona y Provincia sota la tutela de Fomento del Turismo. Les fotografies estaven dipositades en 
carpetes agrupades per temes: muntanya, retrats, Setmana Santa, Girona, Banyoles i “diversos”. 
 
La majoria de fotografies estan instal·lades en cartolines que els fan de marc i de suport i denoten 
clarament que estan preparades per ser exposades. Les anotacions que apareixen de manera 
indiscriminada i molt variada en els marcs són les que han donat la informació que s’ha recollit a la 
base de dades del catàleg sobre autors, lemes, dates, etc. Pel que fa als autors s’han identificat 70 
fotògrafs entre els quals hi ha Josep Buil Mayral, Jean Dieuzaide o fotògrafs amateurs com Josep 
M. Puigvert. El catàleg ha estat elaborat per Laura Juanola, becària de l’ESAGED. Recentment 
l’Ajuntament de Girona ha publicat un volum de la seva col·lecció Girona fotògrafs sobre Jean 
Dieuzaide, on figuren algunes d’aquestes fotografies. El catàleg es pot consultar en línia: 
http://cultura.gencat.cat/redir.asp?codipag=351 



 

 
Arxiu Històric de Girona (AHG) 
Fons: Delegació provincial a Girona del Ministeri d’Informació i 
Turisme 

 
Conferència “L’exili dels gironins, des d’un altre punt de vista”  

El dia 26 de febrer passat es va presentar a l’Arxiu el projecte de recerca de la Universitat de Girona 
titulat “Èxodes de la Guerra Civil (comarques gironines)”. La presentació la va fer la professora 
Anna M. Garcia i els mateixos autors del projecte, els historiadors Marc Auladell, Rubèn Doll i 
Jordi Rubió amb una conferència titulada “L’altre exili. L’Èxode de la dreta gironina durant la 
Guerra Civil (1936-1939)”. Durant la conferència es va fer una panoràmica dels resultats obtinguts i 
es van explicar el desenvolupament de la recerca i les entrevistes que s’havien fet. Aquest projecte 
està dirigit pels professors Anna M Garcia i Àngel Duarte de la UdG i ha rebut el finançament de 
l’AGAUR dins del marc de les ajudes “2007 Ebre 10” de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
Arxiu Històric de Girona (AHG) 
Fullet 

 
Arxiu Municipal de Girona 

 

L’Ajuntament de Girona publica dos nous volums de la col·lecció “Girona Fotògrafs” 

L’Ajuntament de Girona, conjuntament amb Rigau Editors, ha publicat el tercer i quart volum de la 
col·lecció Girona Fotògrafs, destinada a divulgar l’obra fotogràfica feta a la ciutat de Girona. 
El tercer volum està dedicat al treball fotogràfic del cineasta Antoni Varés i Martinell (1909-1966) 



coincidint amb el centenari del seu naixement. El llibre, en el qual es reprodueixen més d'un 
centenar de fotografies datades entre el principi dels anys cinquanta i mitjan els seixanta, revela 
imatges poc conegudes de la Girona d'abans de l'enderroc de les muralles, amb perspectives 
insòlites que es completen amb escenes de rodatge dels films de Varés. El llibre conté, a més, una 
introducció biogràfica escrita per la filla de l'artista, Albina Varés, junt amb Fina Navarrete, i un 
estudi de l'obra de l'expert en fotografia Bernardo Riego. 
El quart volum recull imatges inèdites que el prestigiós fotògraf francès Jean Dieuzaide va fer 
durant les seves visites a la ciutat de Girona. 
Jean Dieuzaide (1921-2003) és considerat un dels fotògrafs més destacats del segle XX a Europa. 
Una laboriosa recerca de l'arquitecte Bernat Catllar ha permès localitzar al fons de l'artista, a Tolosa 
de Llenguadoc, imatges de Girona captades per la càmera de Dieuzaide, i documentar la seva 
participació en un sorprenent saló internacional de fotografia que es va organitzar a la ciutat l’any 
1954. En aquest concurs el fotògraf francès va presentar per primer cop en públic el conegut retrat 
de Dalí sortint de l'aigua, juntament amb setze imatges més de diversos gèneres i paisatges 
espanyols. Aquest material s’acompanya d'un acurat estudi de Bernat Catllar i de textos del mateix 
Dieuzaide.  
 

El CRDI edita una cronologia de la televisió i el vídeo a Girona per commemorar el Dia 

Internacional del Patrimoni Audiovisual 

Amb motiu de la celebració, el 27 d’octubre, del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual 
declarat per la UNESCO, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), conjuntament amb el 
Museu del Cinema de Girona i en col·laboració amb el Consell Internacional d'Arxius, han elaborat 
una nova cronologia en format desplegable. És la quarta d’una sèrie iniciada fa tres anys amb la 
primera celebració del Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, en aquesta ocasió dedicada a la 
televisió i el vídeo (les anteriors havien estat dedicades a l’evolució de la fotografia, la imatge en 
moviment i el cinema amateur). 
Aquest desplegable conté, en una de les seves cares, un grup de fotografies que il·lustren l’evolució 
de la televisió i el vídeo a la ciutat de Girona, i en l’altra, una cronologia dels fets més rellevants a 
escala mundial en l’evolució d’aquest mitjà, tant en la vessant tecnològica com en el seu ús social. 
 
El CRDI és distingit amb el Premi Nacional SEDIC a la Qualitat i la Innovació 

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona ha rebut el Premi 
Nacional 2009 que atorga el SEDIC (Sociedad Española de Información y Documentación 
Científica) a la millor contribució a la innovació en la gestió de col·leccions fotogràfiques 
custodiades en arxius, biblioteques i centres de documentació. 
El jurat ha destacat el caràcter pioner del CRDI en la gestió i el tractament dels materials 
fotogràfics, així com la seva dilatada tasca de difusió i la seva contribució a la creació del 
llenguatge i els procediments propis de la gestió i conservació de les fotografies. El jurat també ha 
destacat la seva àmplia visió a l’hora de no excloure cap manifestació fotogràfica, independentment 
de la seva antiguitat o tipologia. 
 

El web de l’SGDAP incorpora 2.678 documents gràfics i sonors i nous recursos en línia 

El web de l’SGDAP ha integrat tres nous instruments de descripció que permeten la consulta en 
línia del document digitalitzat. El catàleg de cartells del fons de l’Ajuntament de Girona aplega 
1.591 documents datats entre el 1863 i el 2006 (majoritàriament a partir de 1977) on s'hi inclouen, a 
més de cartells, altres documents gràfics com làmines i fulls volants. 
El catàleg de gravats de la col·lecció de documents gràfics de l'Ajuntament de Girona comprèn 109 
obres, datades entre el segle XVII i principis del segle XX, representatives de diferents tècniques: 
aiguaforts, xilografies, litografies, cromolitografies, estampes tipogràfiques, etc. 
El tercer instrument és el catàleg del fons Ràdio Girona que ofereix la possibilitat d'escoltar, en 
format MP3 i sense cap restricció d'accés, 320 hores d'enregistraments sonors que corresponen a 
978 documents, datats entre els anys 1959 i 2000. 



El web també ha incorporat dos nous recursos: “El govern de la ciutat” i el servei “Efemèrides”. “El 
govern de la ciutat” ofereix informació sobre totes les persones que han ocupat càrrecs municipals, 
en el període que va des de la celebració de les eleccions de 1979 fins a l'actualitat, però amb la 
intenció d'anar ampliant progressivament aquesta informació a tots els períodes històrics. El servei 
“Efemèrides” ofereix la possibilitat de subscriure’s a una llista de distribució electrònica de 
recepció diària sobre les efemèrides del dia relacionades amb la ciutat de Girona. La subscripció és 
gratuïta i es pot fer directament al web de l’SGDAP. 
Finalment, el web ha incorporat un traductor amb la tecnologia proporcionada per Google capaç de 
traduir de forma instantània les diferents pàgines a 52 idiomes. 
 
Participació de l’SGDAP en esdeveniments professionals i formatius 

El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona ha 
estat convidat a participar en diversos actes relacionats amb la professió arxivística, en temes com la 
gestió de documents electrònics, el tractament dels fons fotogràfics i audiovisuals o l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i la documentació. 
En aquest sentit, Joan Boadas i Raset, va prendre part en la Conferència Internacional de la Taula 
Rodona dels Arxius (CITRA) convocada a l’illa de Malta entre els dies 17 a 21 del passat 
novembre, on va oferir la conferència titulada “Què necessita la gent? Adaptar-se o desaparèixer” 
en la qual va reflexionar sobre les transformacions que la professió arxivística ha sofert en el marc 
de l’evolució de la societat de la informació. 
D’altra banda, l'Arxiu Municipal de Girona, com un dels centres impulsors del projecte, ha estat la 
seu d’una reunió del Grup de Competències Professionals de la Secció d’Associacions Professionals 
(SPA) del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) i ha exercit la coordinació de la trobada que es 
va fer els passats dies 29 i 30 de gener. 
Pel que fa a la gestió de documents, Lluís-Esteve Casellas va prendre part en les Jornadas Técnicas 
de Archivos en la Administración Local que es van fer el passat mes d’octubre a Màlaga, 
concretament en la taula rodona “Administración electrónica y gestión documental”. D’altra banda, 
a final de 2009, Casellas es va incorporar al grup de treball del Fòrum Internacional sobre 
Avaluació Documental (FIED), d’àmbit iberoamericà. 
En l’àmbit de la fotografia documental, David Iglésias Franch, va participar en la Jornada 
d’Arxivística i Documentació feta a Manresa el 12 de desembre de 2009, amb la ponència: “La 
fotografia en el marc de l’arxiu digital. Estratègies per a la preservació i la difusió”. 
L’SGDAP també ha col·laborat en l’àmbit docent amb la participació en màsters, cursos i tallers 
organitzats per altres institucions com la Universitat Internacional d’Andalusia (La Rábida), 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), la Universitat Jaume I (UJI) de 
Castelló de la Plana, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC), 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) o la Asociación Vasca de Profesionales de 
Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (Bilbao). 
D’altra banda, el Consell Internacional d'Arxius recentment ha nomenat Joan Boadas com a 
comissionat per als Arxius fotogràfics i audiovisuals, amb l’objectiu d'establir línies d'actuació 
sobre aquesta documentació; proveir els arxius d'eines necessàries per poder desenvolupar les seves 
tasques de descripció, conservació i digitalització, i promoure recursos i mecanismes per a la seva 
pròpia formació. Una de les primeres actuacions serà la creació d'un grup de treball conformat per 
especialistes internacionals, dirigit pel mateix Boadas i coordinat per David Iglésias, tècnic superior 
del CRDI. 
 

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals edita una guia de bones pràctiques 

L'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals (OPATL) fou creat el 2008 arran del 
conveni signat entre l'Ajuntament de Girona (CRDI), la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), 
l'Arxiu Nacional d'Andorra (ANA) i l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC). Les experiències 
de l’Observatori en els seus dos anys de funcionament han donat lloc a la Guia de bones pràctiques 
per a la creació d'un Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals, amb la voluntat de 



transcendir l'àmbit de Catalunya i Andorra i aproximar-se d'una manera més general a les diverses 
realitats d’altres territoris. 
La Guia s’ha fet amb la col·laboració del Consell Internacional d’Arxius a través del PCOM 
(Programme Comission), i ha estat traduïda a quatre llengües en la seva versió completa (català, 
castellà, anglès i francès), i a quatre llengües més (àrab, hindú, rus i japonès) en la seva versió 
reduïda. 
L'objectiu final de la Guia és promoure iniciatives que fomentin la cooperació estable entre els 
arxius i les televisions locals, amb la idea de contribuir a la preservació del patrimoni audiovisual 
d'àmbit local. 
 

Arxiu Municipal de Granollers 

 

L'Arxiu Municipal de Granollers posa el Fons Família Rubí i Iglesias a l'abast de la 

ciutadania 

 Des de l'Arxiu Municipal de Granollers volem comunicar-vos que el patrimoni documental de la 
nostra ciutat s'ha enriquit recentment gràcies a la col·laboració entre la família Malàs Iglesias i 
l'Ajuntament de Granollers, per posar a disposició de tothom, el Fons Família Rubí i Iglesias de la 
seva propietat. 
Es tracta d'un conjunt documental que abraça un període comprès entre els anys 1332 i 1929 i que 
està format per 30 capses de documents en paper i 8 pergamins, provinents de l'activitat personal i 
professional dels membres d'aquesta família i de la gestió del seu patrimoni. De l'ingent volum de 
documents que recull el fons en destaca tant la documentació d'època medieval i moderna, que 
permet aprofundir en el coneixement del centre històric de la vila, com la d'època contemporània, 
fonamental per conèixer el desenvolupament de la I Guerra Carlina al Vallès Oriental. 
A fi de posar aquest tresor a disposició dels investigadors, els propietaris del fons, els germans 
Frederic i Margarita Malàs Iglesias, havien sol·licitat la col·laboració de l'Arxiu Municipal de 
Granollers, que s'ha encarregat de supervisar el tractament arxivístic del fons i d'aportar els 
materials de conservació de la documentació. En contrapartida, la família, que reté la titularitat i 
la custòdia del fons, s'ha compromès a facilitar-ne l'accés als usuaris, que el podran consultar a les 
dependències de l'Arxiu Municipal de Granollers. Aquest acord es va formalitzar en el conveni 
que l'Ajuntament de Granollers i els propietaris del fons van signar el passat 25 de gener de 2010, 
que va recollir les condicions del tractament arxivístic del fons. En trobareu tota la informació 
disponible al web municipal, www.granollers.cat 
 
L'Ajuntament de Granollers agraeix les donacions fetes per particulars a l'AMGR 

El dia 9 de febrer de 2010 a la Sala de plens de l'Ajuntament de Granollers, es va fer un acte públic 
d'agraïment a les persones que al llarg de l'any 2009 van fer donacions de documentació particular a 
l'Arxiu Municipal, unes donacions que contribueixen a l'enriquiment del patrimoni documental de la 
ciutat i que s'han incorporat a l'AMGr. Algunes han passat a formar part de col·leccions o de fons ja 
existents, com és el cas del Fons Roca Umbert, d'altres n’han constituït de nova creació. 
Una d'aquestes donacions, feta per l'IES Celestí Bellera, obre una nova tipologia documental dins 
del nostre arxiu, la de Fonts Orals de l’AMGr, que aplega entrevistes fetes per alumnes d'aquest 
institut a diversos testimonis del barri de Can Bassa de Granollers. 
Amb aquest acte institucional, l'Ajuntament vol agrair l'interès que els ciutadans mostren envers 
aquestes donacions, que amplien el fons documentals del nostre Arxiu. Així es garanteix l'accés 
públic a material d'interès històric i cultural de persones, famílies i col·lectius de la ciutat. La 
documentació donada, és molt diversa i hi trobem fotografies, audiovisuals, llibres, cartells, plànols, 
mapes, textos manuscrits, mecanografiats i publicacions. 
  

Nova secció de Fonts Orals 

L'Arxiu Municipal de Granollers ha creat una nova secció, la Secció de Fonts Orals, per poder 
integrar les gravacions d'entrevistes a testimonis orals dins el conjunt de Fons de l'arxiu, amb la 



finalitat de custodiar-los, assegurar-ne la conservació i fer-los accessibles a les persones que hi 
estiguin interessades.  
Per facilitar la informació i assegurar l'accés als usuaris s'ha creat una base de dades anomenada: 
AMGr. Fonts Orals, la qual permet accedir a informació concreta de cada projecte com els autors, 
el contingut, els documents que formen part del projecte, dades sobre l'ingrés i tot tipus 
d'informació que pugui ser rellevant. De cada projecte o col·lecció es pot accedir a les fitxes dels 
testimonis on hi ha les dades personals i les dades tècniques de l'entrevista. La base de dades també 
permet fer cerques temàtiques, l'apartat de cerques es divideix en tres categories de descriptors: 
matèries, onomàstic i topogràfic. D'altra banda d'aquelles entrevistes de les quals tenim el 
minutatge, se’n poden fer cerques més exhaustives i precises, cercant el minut exacte en què un 
testimoni fa referència a un descriptor concret.  
 Actualment formen part d'aquesta nova secció de Fonts Orals tres projectes:  

• Migracions i ciutadania. La història oral dins i fora de l'aula. 31 testimonis 

• Les veus de la fàbrica. Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 80 testimonis 

• Construcció de la memòria de la Guerra Civil a Granollers. 9 testimonis 

• Col·lecció de gravacions de testimonis. 1 testimoni. En aquest apartat s'incorporen totes 
aquelles entrevistes que no formen part d'un projecte concret. 

A partir de l'obertura d'aquesta nova secció l'Arxiu Municipal de Granollers pretén obrir una nova 
via perquè els investigadors puguin complementar les seves recerques a través dels testimonis orals 
d'una vivència concreta. I no deixar perdre el testimoni d'aquelles persones que poden aportar un 
punt de vista a tenir en compte d'aspectes que en molts casos no apareixen en els documents escrits 
i que formen part de la memòria oral de cada municipi. 
 
Arxiu Municipal de l’Hospitalet  

 

Tractament del grup de sèries de Serveis Militars  

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet ha fet el tractament del grup de sèries de Serveis Militars, que 
recull tota aquella documentació relativa a l’adquisició de la condició de militar a partir de la 
incorporació a files i durant tot el període del servei militar. Les dates extremes van des del 1803 al 
2001, moment en què el Servei Militar deixa de ser obligatori i es professionalitza. La 
documentació ocupa un volum total de 320 capses (36,8 metres).  
Aquesta es classifica en dos subgrups, el primer és el de Lleves, el qual inclou les sèries Llibres de 
registre de lleves, Expedients generals de lleves, Expedients personals de mossos de lleva, 
Expedients personals de pròrroga, Expedients personals de pròfugs, Expedients personals 
d’objectors i la revista. I un segon subgrup que està format per la Requisa militar, que inclou les 
sèries Cens, Incidències trimestrals i Citacions. Alhora, s’ha tractat tota la correspondència de 
lleves. 
Amb la finalitat bàsica de permetre l’accés als documents i la seva informació s’ha descrit a nivell 
d’unitat documental i de sèrie seguint la NODAC. 
 
Tractament dels fons personals Ramon Luque Porrino i José Hernández Arellano 

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet ha fet el tractament documental, l’inventari i el quadre de 
classificació, de dos fons personals, donacions d’antics regidors, que per les seves característiques 
aporten llum a la vida social, política i sindical de l’Hospitalet. En el fons personal de Ramon 
Luque Porrino—14 capses amb dates extremes de 1968 a 1997—, la majoria de la documentació 
correspon a l’activitat política i sindical tant de l’àmbit nacional com del local. Completen aquest 
fons 4 cartells, 14 programes de mà, 169 retalls de premsa, 12 llibres i 111 documents 
d’hemeroteca. 
El fons personal de José Hernández Arellano—38 capses amb dates extremes de 1958 a 2004—, 
aporta documentació sociopolítica, festiva i associativa del barri de Bellvitge a l’Hospitalet. Destaca 
el conjunt de programes de les festes de Bellvitge (1968-2004) i completen el fons documental 505 



fotografies (blanc i negre i color), 3 àlbums (414 fotografies), 4 cartells, 60 programes i 20 
audiovisuals VHS majoritàriament sobre Bellvitge, 110 llibres i documents d’hemeroteca. 
 
Mostra del document del mes 

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet va iniciar el passat mes de setembre el cicle Document del mes. 
Aquesta iniciativa té com a finalitat mostrar un document de l’Arxiu Municipal representatiu de la 
riquesa i del patrimoni documental de la ciutat i de la varietat de tipus documentals que es guarda a 
l’AML’H. La presentació del document s’estructura en tres nivells: imatge del document, comentari 
arxivístic (descripció...) i contextualització històrica. Els documents es poden veure a la sala de 
consulta de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet i a la pàgina web de l’Arxiu (http://www.l-
h.cat/arxiu-municipal). Canvi de document: el dia 15 de cada mes.  
Fins ara s’ha exposat la filmació de la diada nacional de Catalunya (1977), el privilegi militar 
concedit a Pau Prior i Ferrer (1643); la llicència d’obra major per a la construcció d’un cinema al 
barri de Collblanc-Torrassa (1931); el cartell de la II Fira d’Hivern de les Escoles (1982); Varia 
commensuracion para la escultura y arquitectura, de Juan de Arphe y Villafañe, Madrid (1795); 
l’acta del Ple Municipal fet el dia 14 de febrer de 187, i una fotografia d’una processó a l’Hospitalet 
(1927-1936) de Salvador Oliveras Masip. 
 
Records per sempre: consells pràctics per conservar els teus documents 

L’Arxiu Municipal reeditarà el proper dia 12 de maig el curs amb el nom de Records per sempre; 
consells pràctics per conservar documents personals, que es va fer amb gran èxit el passat 17 de 
febrer. El curs és a càrrec d’Alba Clavell, restauradora de béns culturals i es farà a L’Harmonia 
Espai d’Art, plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6. L’assistència és gratuïta amb inscripció prèvia, 
i hi ha places limitades (30).  
Aquesta sessió tracta dels preceptes i de les tècniques bàsiques per a la conservació dels documents 
que cadascun de nosaltres tenim a casa nostra, tant documentació en paper com fotografies, vídeos i 
CD.  
 

II Mostra de les Donacions de Documents a l’Arxiu 

A partir del 19 d’abril i en el marc de les Festes de Primavera de l’Hospitalet, es presentarà la II 
Mostra de les Donacions a l’Arxiu. Es tracta d’una selecció dels documents més significatius que 
han estat donats darrerament per particulars o per entitats.  
Es podrà veure a la Sala de Consulta de l’Arxiu (Carrer Cobalt, 57-59) i també al web http://www.l-
h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx.  
 

Arxiu Municipal de Lleida 

  
Donació del fons fotogràfic Josep Solanes Argilés 

L'Arxiu Municipal de Lleida ha rebut la donació del fons fotogràfic "Josep Solanes Argilés", 
(Lleida,1909-1992), donació que han fet efectiva els seus tres fills. El fons està format per 
1.400 imatges (diapositives, fotografies i negatius) principalment del monument de la Seu Vella de 
Lleida, i també de diferents indrets de la ciutat entre els anys 1920-1980. Actualment ja s'està 
organitzant aquest fons, el qual es digitalitzarà i es posarà a l'abast dels usuaris. L’11 de març de 
2010 es va procedir a la signatura dels documents de donació per part de l'alcalde de Lleida i els 
propietaris.  
 
Es publica el número 6 de la col·lecció Guillem Botet de documents de l'arxiu  

L'arxiu Municipal de Lleida, ha publicat el número 6 de la col·lecció Guillem Botet de documents 
de l'arxiu i que es titula: "La Taula de Canvi i Dipòsits de Lleida 1585-1808". El treball l’ha fet 
Júlia Remon Molina, catedràtica d'història contemporània de la Facultat de Ciències de l'Educació 
de la Universitat de Lleida. La publicació inclou el catàleg dels documents que conformen la Taula 
de Canvi, elaborat pels tècnics de l'arxiu. 



  
Arxiu Municipal de Malgrat de Mar 

 

Matinals d'història 2009-2010  

El Servei d'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar celebra els deu anys de les 
Matinals d'Història. Les conferències de la temporada 2009-2010 han estat les següents: "Els 
mestres de la República. Algunes referències de Malgrat", a càrrec de Josep Gonzàlez-Agàpito; 
Cent cinquanta anys de l'Origen de les espècies i de la teoria de l'evolució, de Darwin, a càrrec de 
Francesc Piferrer; i "Malgrat enmig de les guerres de França (1808-1814)”, a càrrec de Jordi 
Bohigas. S'ha presentat també el llibre del malgratenc Jaume Torró Sis poetes del regnat d'Alfons el 
Magnànim, i es presentarà el llibre Història de la vila de Malgrat de Mar, de Josep M. Massons. 
 
Ingrés del fons fotogràfic de Juli Cardona Girons  

Juli Cardona i Girons va ser empresari i alcalde de Malgrat de 1909 a 1911. Va ser un gran aficionat 
a la fotografia i d’ell s’han conservat centenars d’imatges en plaques de vidre, bàsicament del 
primer terç del segle XX. La donació ha estat feta pel seu fill, Antoni Cardona Cumella i pels seus 
néts Esperança, Antoni, Jaume i Cels. Les fotografies són extraordinàriament valuoses i ajudaran a 
completar l’autoria de moltes imatges que formen part de diverses col·leccions locals, però que fins 
ara no se sabia a qui pertanyien. 
 

Arxiu Comarcal de Mataró  
 

Presentació dels estudis de la Jornada sobre Noves Lectures de la Guerra Napoleònica des del 

Maresme 

Dins del marc de la commemoració del bicentenari de la Guerra Napoleònica, l’any 2008 des de 
l’Arxiu Comarcal de Mataró es van organitzar diversos actes, entre els quals una Jornada, 
organitzada conjuntament amb el Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt, dedicada a les Noves Lectures 
de la Guerra Napoleònica des del Maresme. El passat dia 7 de març s’ha presentat l’edició dels 
estudis que s’hi van tractar. Es tracta d’una publicació editada pel Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt 
amb col·laboració de l’Arxiu Comarcal de Mataró, i el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i 
el Consell Comarcal del Maresme, a on es recullen els 8 estudis de l’àmbit territorial: Vilassar de 
Dalt, Mataró, Calella, Arenys de Munt i Vilassar de Mar. 
 



 
Arxiu Municipal de Molins de Rei  

Ingressa el fons del Jutjat de Pau de Molins de Rei (1945-1980) 

El passat mes de desembre es va formalitzar la cessió del fons documental del Jutjat de Pau a 
l’Arxiu Municipal de Molins de Rei. Tot i la importància de les donacions particulars de documents 
solts, el fons del Jutjat de Pau es converteix en el primer fons documental que es custodiarà a 
l’Arxiu Municipal, a més del propi fons de l’Ajuntament. 
Bàsicament es tracta dels documents d’inscripció en el Registre Civil (naixements, matrimonis, 
defuncions...), de processos electorals i dels diferents processos judicials (conciliacions, verbals, 
faltes...) compresos entre els anys 1945 i 1980, tot i que se n’han conservat alguns dels anys trenta. 
Els llibres de Registre Civil, però, els més antics dels quals daten de 1870, es continuaran 
conservant i gestionant a les actuals dependències del Jutjat de Pau. 
 
Arxiu Municipal de Montornès del Vallès  

 

Les primeres fàbriques de Montornès del Vallès 

El dilluns 15 de març es va fer al saló de plens de l’Ajuntament un acte per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora. Amb el títol Dones de les primeres fàbriques de Montornès, 
cinc veïnes del poble, ja jubilades, van presentar les seves experiències laborals entre els anys 
cinquanta i seixanta del segle XX. Teresa de Pedro (Henkel), Ana Maria Ansia (Cursana), Paquita 
Mitjavila (Pla Elias), Maria Viñallonga (Vitamol) i Francisca Márquez (Compañía de Contadores) 
van relatar com van incorporar-se al mercat laboral, quines eren les condicions de treball per a 
dones i homes, els sous i la conciliació de la vida laboral i la familiar. 

Abans, l'arxiver municipal va fer una petita introducció sobre les primeres fàbriques que es van 
instal·lar al municipi. L'explicació, una visió general de l’activitat industrial entre els anys trenta i 
els seixanta del segle XX, va anar acompanyada de la projecció de fotografies de l'època. Per a la 
preparació prèvia de l’acte, l’equip de la regidoria de Benestar Social va treballar estretament amb 
el personal de l’Arxiu Municipal. Es van fer entrevistes a diverses dones amb el perfil indicat, es 



van enregistrar les converses i es van recollir fotografies i documents que són testimoni de 
l’activitat professional i social de les empreses. L’acte públic del dia 15 va ser enregistrat amb 
imatge i so.   

 
Arxiu Comarcal de la Noguera 

 

Inventari de fons municipals 

Els inventaris dels fons de l’Ajuntament d’Anya, de l’Ajuntament de Tudela de Segre i de 
l’Ajuntament de Fontllonga, ja es troben a disposició dels seus titulars i dels usuaris en general. 
Aquests treballs d’organització i inventari han permès garantir la conservació de la documentació 
així com donar accés a la consulta, ja sigui presencial o en línia. 
Els fons van ingressar a l’ACN l’any 2009, fruit de la campanya de preservació dels fons 
documentals de municipis de la comarca amb menys de 1.000 habitants, que l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera va iniciar l’any 2006. 
 

Taller de Gestió de documents i arxius municipals 

El 17 de febrer l’Arxiu Comarcal de la Noguera va organitzar un Taller de gestió de documents i 
arxius municipals, impartit per Trini Camats, arxivera de l’Ajuntament de Balaguer, i Maite Pedrol, 
directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera. 
Aquest curs, fet a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, anava adreçat al personal administratiu 
i als secretaris dels ajuntaments de la comarca encarregats de la gestió documental. 
Amb aquest tipus de formació, l’Arxiu Comarcal de la Noguera vol donar suport i contribuir a la 
millora de la gestió documental dels ajuntaments de la comarca i, així mateix, conscienciar els 
responsables directes de la documentació del valor patrimonial que aquesta pot tenir. 
 

Trobada d’una pel·lícula inèdita de Balaguer de l’any 1945 

El fons de la fàbrica de vins i licors Casa Pallàs de Balaguer va ser recuperat per l’Arxiu Comarcal 
de la Noguera l’any 2009.  
Aquest fons, que ha estat inventariat i ja es pot consultar per Internet, té un interessant contingut 
dins el qual destaca la trobada d’una pel·lícula inèdita de la Festa Major del Sant Crist de Balaguer 
de l’any 1945.  
El document Escenas balaguerinas de la Fiesta Mayor. 1945, és un reportatge cinematogràfic del 
fotògraf cerverí Claudi Gómez Grau (Cervera 1907 - Lleida 1989), que també va ser pioner en 
l’àmbit del cinema amateur. 
La pel·lícula, que es trobava incompleta i en mal estat de conservació, ha estat restaurada i editada 
en format digital, i serà exhibida properament, durant la Festa Major de Balaguer d’enguany. 
 
Consulta en línia de les imatges dels documents més emblemàtics del fons municipal de 

l’Ajuntament de Balaguer 

Els documents més singulars del fons municipal de Balaguer s’han digitalitzat a fi de facilitar 
l’accés dels usuaris per Internet, de promoure la consulta dels fons entre els investigadors i de 
preservar els documents originals de la seva manipulació, oferint aquesta alternativa de consulta. 
Els documents del fons municipal de Balaguer que es poden consultar per Internet en aquests 
moments són: el llibre de Costums, Privilegis i Ordinacions (1311-1435), el Llibre II de Privilegis 
(1400-1590), el Llibre Verd (1690-1990), els pergamins amb segell (1289 al 1719), el llibre de 
tarifes anomenat també “de la Cadena” (1620) i el copiador de cartes de 1586. 
 
Arxiu Comarcal d’Osona 

 
Ingressen els fons de l’Acadèmia Maurici Izern, de l’Escola Niu Blanc i de l’Escola Puigllat de 

Vic 



El CEIP Guillem de Mont-rodon - Sant Miquel dels Sants de Vic va transferir a l’Arxiu Comarcal 
d’Osona tres fons tancats de documentació academicoadministrativa d’antigues escoles de primària. 
Concretament es tracta dels fons següents: Acadèmia Maurici Izern (1954/1993); 1,7 metres lineals, 
Escola Niu Blanc (1966/2004); 0,2 metres lineals i Escola Puigllat (1965/1992); 1,3 metres lineals. 
 
Arxiu Municipal de Palafrugell 

 
El centre d’interpretació de Sa Perola 

El 26 de març s’ha inaugurat el centre d’interpretació del tenyidor de xarxes de Calella de 
Palafrugell, conegut amb el nom de Sa Perola. El projecte ha estat coordinat i documentat per 
l’Arxiu Municipal de Palafrugell, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (a Sa Perola hi 
ha ubicada una Oficina d’Informació Turística) i el Museu de la Pesca (Palamós). El fons del Gremi 
de Sant Pere i els documents cedits per famílies de Calella (conservats a l’AMP) han permès 
documentar el gremi, la pesca a Calella i el patrimoni marítim del terme. El centre d’interpretació i 
l’adequació de l’oficina han estat promoguts per l’Ajuntament de Palafrugell i han rebut el patrocini 
de la Generalitat de Catalunya.  
 

 
 
Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà 

 

Signatura del conveni de dipòsit del fons d’imatges “Fotografia Rafel” 

El passat 15 de març es va fer a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà la signatura del conveni de 
dipòsit del fons d’imatges “Fotografia Rafel”. Després de les primeres tasques de quantificació i 
valoració de l’estat del fons, podem dir que el fons superarà els quaranta mil negatius. A això cal 
afegir els positius, i la documentació en suport paper procedent de l’activitat professional. 
Es tracta sense cap mena de dubte del fons fotogràfic més important de la comarca del Pallars 
Sobirà, ja que recull el treball de tres fotògrafs de la mateixa família, establerts a Sort, que porten a 
terme la seva activitat entre 1915 (aproximadament) i 1988. Cal tenir present que, fins a la jubilació 
de na Roser Rafel, no hi va haver cap altre fotògraf a Sort. 
El llegat fotogràfic d’aquesta nissaga constitueix una mostra de la feina que van fer els fotògrafs 
popularment anomenats “retratistes”. Les seves imatges tenen la vàlua de recollir gairebé tots els 
esdeveniments polítics i socials, detalls de la vida quotidiana, les transformacions urbanístiques i 
paisatgístiques, per mostrar els canvis produïts en la societat pallaresa i en l’entorn, actuant com a 



notaris gràfics i testimonis del seu temps. Però fonamentalment és un fons de fotògrafs d’estudi, ja 
que predominen els retrats d’estudi i les fotografies del DNI (document obligatori a partir de l’any 
1956). 
 
Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell 

 

Ingressa el fons municipal de l’Ajuntament de Mollerussa  

El passat 8 de febrer va ingressar a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell el fons municipal de 
l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest fons és el primer que ingressa en aquest nou centre d’arxiu 
inaugurat el 22 de desembre de 2009. Format per 500 metres lineals de documentació, entre el 1732 
i el 2004, aquesta documentació municipal té un arc cronològic bàsic del darrer terç del segle XIX i 
especialment del XX.  
 

Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre  

 

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre ingressa les capçaleres Tivissa (1928-1931), La Riuada 

de Móra d’Ebre (1927-1929), La Ribera (1932-1934), la Hoja de Acción Católica de Tivissa 

(1913-1917) i la Antorcha de Flix (1960-1973)  

El conjunt de publicacions periòdiques ingressades durant l’any constitueixen un testimoni 
excepcional sobre el batec de la Ribera d’Ebre durant l’època en qüestió, ja que aprofundeixen en 
els principals esdeveniments, notícies, anhels i projectes desenvolupats a la comarca. 
Cal fer esment que algunes de les principals personalitats nascudes a la Ribera d’Ebre, o bé que hi 
exerciren la seva activitat, col·laboraren en l’edició dels diferents periòdics, com per exemple Martí 
Rouret i Callol, diputat al Parlament de Catalunya, natural de l’Escala, que dirigí el periòdic La 
Riuada; Artur Bladé i Desumvila, destacat escriptor i periodista, el qual fou un dels principals 
redactors del periòdic indicat anteriorment; Lluís Brull i Cedó, director de la capçalera Tivissa, a 
més d’arqueòleg, mestre i impulsor de nombroses iniciatives culturals i urbanístiques a Tivissa 
durant el segle XX; o Ramon Nogués i Biset, president de la Diputació de Tarragona i destacat 
polític, que col·laborà regularment en algunes de les publicacions esmentades. 
Durant l’any 2010 l’Arxiu espera poder posar totes aquestes capçaleres a disposició dels seus 
usuaris a Internet al portal XAC_Premsa. 
 
L’Ajuntament de Rasquera acorda dipositar el seu fons municipal a l’Arxiu Comarcal de la 

Ribera d’Ebre 

L’Ajuntament de Rasquera acordà cedir en dipòsit el seu fons municipal (1206/1990) a la 
Generalitat de Catalunya perquè sigui custodiat a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. El volum 
aproximat del fons, del qual ja s’ha produït un primer ingrés a l’Arxiu, consistent en els llibres 
d’actes de l’organització, és de 30 metres lineals.  
 
La documentació de Rasquera s’inicia l’any 1206 amb un document d’excepcional valor històric—
la carta de població que els templers de Miravet concedeixen al lloc de Rasquera—, tot i que cal fer 
esment que, a excepció de les ordinacions de Rasquera de 1573, gairebé no s’ha conservat 
documentació entre la data en què es redactà la carta de població i finals del segle XIX, quan trobem 
novament una producció documental de forma seriada i contínua.  
 
El fons, tot i els buits documentals indicats, representa un important testimoni de les funcions 
desenvolupades per l’Ajuntament de Rasquera al llarg de la seva història, i especialment entre finals 
del segle XIX i durant tot el segle XX. El personal de l’Arxiu té previst iniciar el tractament arxivístic 
de la documentació durant aquest any per tal de posar el fons a l’abast dels usuaris interessats a 
consultar-lo. 
 
 
 



 Arxiu Comarcal del Ripollès  

 
Adquisició d’un procés del monestir de Santa Maria de Ripoll 
El dia 18 de novembre de 2009 va ingressar a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, en règim de dipòsit fet 
pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per resolució del director general del 
Patrimoni Cultural de 23 d’octubre, un volum que conté un procés relacionat amb el monestir de 
Santa Maria de Ripoll del segle XVII (“Procés del reverent Josep Verneda, procurador reial de 
l’abadia de Santa Maria de Ripoll, contra Francesc Oller i Francesc Roca, mercaders de Barcelona”) 
i que va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya en una subhasta pública, exercint el dret de 
tempteig previst per la legislació.  
 
Ingrés per transferència ordinària de la documentació del Consorci Ripollès Desenvolupament 

El dia 5 de març de 2010 van ingressar a l’Arxiu Comarcal del Ripollès 7 metres lineals de 
documentació d’aquest consorci de promoció econòmica i turística de la comarca del Ripollès 
corresponents als anys 2000-2009.  
 
Ingrés en règim de dipòsit de la documentació del CEIP Vallfogona de Ripollès 

El dia 12 de març de 2010 es va signar, a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, el contracte de cessió en 
dipòsit de la documentació inactiva o històrica del Centre d’Ensenyament Infantil i Primari 
Vallfogona de Ripollès. El conjunt documental està format per la documentació generada, aplegada 
i conservada per aquest centre i els organismes d'ensenyament públic del municipi que l'han 
precedit (escoles municipals de nens i nenes). La documentació ingressada és especialment 
interessant per conèixer el funcionament d'una escola rural de la comarca del Ripollès, les 
característiques i condicions de les instal·lacions (gràcies a les actes d'inspecció i als inventaris de 
béns mobles), els professors i professores que l'han regit, així com de les assignatures cursades, 
alumnes, qualificacions, etc. 
 

Donacions de particulars 

El dia 13 d’octubre de 2009, el senyor Pere Albos Tormo va fer donació a l’Arxiu Comarcal de 50 
imatges que reprodueixen diverses vistes de Ripoll datades a la dècada dels anys cinquanta del segle 
XX. 
El dia 12 de desembre de 2009, el senyor Jordi Casanova i Roca va fer donació a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès de la reproducció de 143 imatges i 88 documents textuals, datats entre els anys 1900 i 
1956 i corresponents a la secció de forja d’Hispano Suiza de Ripoll i la Farga Casanova de 
Campdevànol. S’integren a l’arxiu de complement de l’Arxiu Comarcal; el Sr. Casanova ha fet 
donació dels originals a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
El dia 30 de març de 2010, el senyor Jaume Camps i Bové va fer donació a l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès de diversa documentació comptable, que abasta els anys 1963-1977, de l’entitat ARIC 
(Agrupació Ripollesa d’Iniciatives Culturals). Aquesta documentació complementa la resta del fons 
d’aquesta important entitat que ja es troba custodiada per l’Arxiu Comarcal. 
 
Presentació del volum Annals 2007-2009 del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 

El passat dia 6 de febrer de 2009, es va presentar a l’Arxiu Comarcal del Ripollès aquest nou volum 
editat pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. L’acte va ser presentat per Eudald Maideu, 
doctor en medicina i membre de la junta directiva de l’entitat. A continuació es va presentar un 
cartell o pòster que reprodueix els usos de les plantes d’alta muntanya, fet per Montserrat Rigat, 
Teresa Garnatje i Joan Vallès. 
 
Excursió al Museu d’Història de Catalunya i visita guiada a l’exposició “Colònies Industrials” 

Els Arxius Comarcals d’Osona i el Ripollès, juntament amb el Museu Industrial del Ter de Manlleu, 
van organitzar el dissabte 27 de febrer de 2010 una visita guiada a l’exposició “Colònies 
Industrials”, al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona. Una vuitantena de persones van 



respondre a aquesta activitat. La visita guiada a l’exposició, repartida en tres grups, va anar a càrrec 
d’historiadors vinculats a les comarques esmentades, els quals van introduir els visitants en la 
història, les formes d’organització del treball i la vida quotidiana de les persones que durant molts 
anys van treballar i viure en les colònies de les nostres contrades. 
 
Presentació del llibre Utopia, de Thomas More, en la versió traduïda al català per Joan Manuel 

del Pozo 

El divendres dia 26 de març de 2010 es va presentar el llibre Utopia, de Thomas More, en la versió 
traduïda i comentada pel professor Joan Manuel del Pozo i que ha publicat l’editorial Accent. Va 
presentar l’acte el professor i poeta Ramon Alabau. Utopia, escrita per l’humanista anglès Thomas 
More, ha tingut una gran influència en el pensament polític al llarg de la història. Va ser publicada 
per primera vegada l’any 1516; l’única versió catalana disponible fins ara datava de 1912 i anava 
signada per Josep Pin. El doctor Joan Manuel del Pozo (1948) és professor de filosofia a la 
Universitat de Girona. Ha traduït al català De natura deorum i De re publica, de Ciceró, ambdues 
publicacions impulsades per la prestigiosa fundació Bernat Metge. La seva trajectòria política s’ha 
vinculat a l’Ajuntament de Girona, el Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al propi 
govern de la Generalitat en el qual va ocupar la conselleria d’Educació i Universitats durant la 
darrera etapa de la presidència de Pasqual Maragall. Actualment és conseller de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
Publicació i presentació del llibre La història de Vallfogona de Ripollès dins el ducat d’Híxar 

El divendres 12 de març de 2010, a la seu de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, es va presentar el llibre 
La història de Vallfogona de Ripollès dins el ducat d’Híxar, publicació editada conjuntament per 
l’Arxiu Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès. El llibre és un recull de les 
comunicacions presentades el dia 26 de setembre de 2009 amb motiu de la celebració de les 
Jornades Europees de Patrimoni al municipi vallfogoní. L’acte va ser presidit per Miquel Sitjar i 
Serra, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a 
Girona, i hi van assistir l’alcaldessa de Vallfogona del Ripollès, Maria Carme Freixa i Bosch, i 
Ramon Alberch i Fugueras, subdirector general d’Arxius i Gestió Documental. 
 

Arxiu Municipal de Salt 

 

Salt tindrà un nou edifici per a l’arxiu municipal 

Salt comptarà abans no acabi l’any amb un arxiu municipal. El nou equipament, que se situarà en 
una part de les naus Guixeres, permetrà resoldre el dèficit del municipi i obrir els fons als veïns. 
Està previst que abans de finals d’any s’acabin les obres i representarà una inversió de més de 
660.000 euros, que es finançaran amb la inversió prevista en els Fons estatals per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local.  
Actualment, Salt no disposa d’un edifici únic per a l’arxiu municipal, tot i que està en funcionament 
des de l’any 1985. Aquest fet obliga que els fons que es guarden estiguin disgregats en diverses 
dependències. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat els treballs per a la construcció de l’arxiu. 
El nou equipament se situarà a les naus Guixeres, darrere la Factoria Cultural Coma-Cros, i tindrà 
un espai de 600 metres quadrats, dividits en dues plantes. L’espai tindrà arxius compactes per a 
emmagatzemar-hi els documents, una sala per a l’arxiu de documents audiovisuals i plànols, i les 
oficines. El nou espai facilitarà també la consulta dels fons als ciutadans de Salt. Ara ja estan oberts 
al públic, però el fet de no disposar d’un espai propi en dificulta la consulta. Per aquest motiu, el 
futur equipament tindrà una sala equipada amb ordinadors, perquè els ciutadans de Salt puguin 
visitar-lo i accedir als documents. Els treballs, que s’iniciaran en les properes setmanes, implicaran 
la construcció de l’espai i, posteriorment, la instal·lació dels arxius compactes, del mobiliari i de 
l’equipament informàtic de l’espai. L’Arxiu Municipal de Salt conserva, entre altres, documentació 
municipal des de l’any 1858 i guarda els fons del marquès de Camps i baró d’Algerri, el de l’antiga 



fàbrica tèxtil Coma-Cros i de persones destacades de la vila com Pau Masó o l’exalcalde Salvador 
Sunyer.  
 
 

Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs 

 

Política activa de preservació i difusió del patrimoni 

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, mitjançant l’Arxiu Municipal, continua desenvolupant una 
política activa de preservació i difusió del patrimoni documental català. Durant el passat desembre 
de 2009 es va portar a terme la restauració de cinc llibres de padrons i censos històrics, datats entre 
el 1894 i el 1920, conservats per la institució. Els documents, que presentaven importants 
deficiències de conservació, van ser restaurats per Rita Udina i Rosa Ensenyat. 
Durant els mesos de febrer i març de 2010 s’ha portat a terme la digitalització dels llibres d’actes 
dels plens municipals. En resum s’han digitalitzat prop de 16.000 pàgines, corresponents a 62 
volums datats entre els anys 1914 i el 2008. Ambdues intervencions han estat finançades, al 50 %, 
per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs.  
 

Arxiu Històric de Tarragona 

 

Càrregues de fitxers digitals al Repositori Segur 

En el marc de la política de preservació de documents digitals impulsada des de la Subdirecció 
General d’Arxius i Gestió Documental, i un cop enllestit el procés d’organització global dels fitxers 
digitals de l’AHT per al seu control i emmagatzemament virtual, s’han fet successives càrregues al 
Repositori Segur del CESCA.  
Fins al moment, des del novembre passat, s’ha transferit un volum de 4.525,78 gigabits (4,5 
terabits), corresponent a 320.008 fitxers. D’acord amb la quantitat de dades, s’han aplicat dos 
sistemes a les quatre càrregues dutes a terme. Per als fitxers inferiors als 5 gigabits s’ha fet la còpia 
directa al CESCA—emprada en 3 fons, amb un volum de 4,78 gigabits i 1.257 fitxers. Per als que 
superaven el màxim indicat, se n’han tramès els discos durs respectius per missatgeria (4.521 
gigabits i 318.751 fitxers pertanyents a 10 fons). Del conjunt cal ressaltar el fons del Tribunal 
Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona (Demarcació de Tarragona) recentment 
digitalitzat, amb un total aproximat de 165.000 imatges. 
 
Nou ingrés de documentació del Fons Foto Raymond 

L’any 2007 es va signar el conveni de cessió en dipòsit a l’AHT del fons documental de l’Empresa 
Foto Raymond, dedicada a l’edició de postals i material publicitari en general, i que avui encara està 
en actiu.  
La documentació que es va ingressar en aquell moment no constituïa la totalitat del fons, per 
expressa voluntat del propietari. Ara, en vista de la satisfacció del dipositant respecte a la gestió feta 
amb el material dipositat, s’ha concretat l’ingrés de la resta del fons. El nou dipòsit, que inclou tant 
material fotogràfic com documentació de gestió de l’empresa, haurà de ser objecte del corresponent 
tractament, una tasca que es portarà a terme progressivament, en funció de la disponibilitat de 
recursos. El material ingressat inclou un elevat nombre de positius i negatius fotogràfics, 
majoritàriament de format 13 x 18, així com una gran quantitat de fotografies digitals en suports 
diversos. També té diferents aparells de fotografia i revelatge, utilitzats a les dècades dels anys 
quaranta i cinquanta del segle passat, i que eren emprats per l’empresa en el transcurs de la seva 
activitat. 
 



 
Arxiu Històric de Tarragona (AHT). Fons: Foto Raymond 

 
Introducció d’instruments de descripció al GIAC 

Continua a bon ritme la introducció d’instruments de descripció al programari GIAC. L’elevat 
nombre de fons de l’AHT i el fet que molts no disposessin de cap tipus de tractament informàtic 
compatible amb el GIAC ha comportat que calgui afrontar una feixuga tasca d’incorporació de 
registres al programari. En aquest sentit, cal destacar que s’han introduït o estan en procés 
d’introducció els registres corresponents a la col·lecció de pergamins del Fons de l’Ajuntament de 
Tarragona, Fons Moragas, Fons Chartreuse, Fons Companyia d’Aragó, Fons Diario Español de 
Tarragona, Fons Ràdio Tarragona, Fons Notarial (districte de Tarragona). Fins al moment, s’han 
entrat un total de 9.485 registres.  
 
Becaris de l’ESAGED a l’Arxiu Històric de Tarragona 

En el marc del conveni de pràctiques entre l’Escola Superior d’Arxius i Gestió Documental i la 
Subdirecció General d’Arxius, l’AHT disposa des del mes de febrer i fins al mes de maig, de dos 
alumnes en pràctiques. Aquestes pràctiques consisteixen a informatitzar els diferents instruments de 
descripció mitjançant el programari GIAC, així com a elaborar instruments de descripció de fons 
diversos. D’altra banda, es procura que els alumnes s’introdueixin en el funcionament habitual de 
l’arxiu, una experiència que ben segur els serà de gran utilitat en el seu futur professional. 
 
Assistència a la taula d’alcaldes del Tarragonès 

Tal com s’ha fet en altres ocasions, el proppassat mes de març el director de l’AHT va assistir a la 
Taula d’Alcaldes del Tarragonès, una convocatòria anual organitzada pel Consell Comarcal i on 
s’exposen qüestions d’interès global. En el nostre àmbit, es va explicar l’evolució i consolidació del 
Servei d’Assistència Municipal en relació amb el patrimoni documental, la propera posada en 
marxa del Cens d’Arxius del Tarragonès, a més de donar orientacions sobre el Pla d’Ocupació de 
Digitalització de Catalunya. Cal fer notar l’interès dels alcaldes per la informació que se’ls va 
facilitar, la qual cosa va revertir en la voluntat explícita d’alguns municipis de poder gaudir de 
l’esmentat Servei, així com de beneficiar-se del POD. 
 

 

 

 

 



 

Arxiu del Port de Tarragona 

 

Reestructuració i actualització de continguts de la pàgina web de l’Arxiu del Port de Tarragona 

En els darrers dies, l’equip tècnic de l’Arxiu del Port conjuntament amb els tècnics de Sistemes 
d’Informació de l’Autoritat Portuària de Tarragona han dut a terme la reestructuració de la pàgina 
web de l’Arxiu del Port dins el portal institucional del Port de Tarragona: www.porttarragona.cat.  
Després de la pàgina d’inici, on s’explica la història de l’Arxiu, un menú específic dóna accés a 
diferents seccions:  

• On som? amb un plànol de situació de les instal·lacions, s’especifiquen a més els serveis de 
l’Arxiu, l’accés i l’horari de consulta. 

• Fons Documentals. Es relacionen els diferents fons i col·leccions que custodia l’Arxiu amb 
una breu informació del que contenen i les dates extremes. Es pot descarregar en PDF 
l’inventari del Fons de Capitania Marítima de Tarragona ingressat l’any 2008. 

• Biblioteca/Hemeroteca que permet accedir al catàleg de la biblioteca portuària. 
• Exposicions produïdes per l’Arxiu del Port i l’Autoritat Portuària de Tarragona l’any 2008 i 

2009. La mostra “L’odissea del Winnipeg, 1939” es pot demanar en préstec.  
• Premi d’Investigació amb l’accés a les seves bases i la informació de les tres edicions del 

certamen. 
• Notícies relacionades amb l’Arxiu del Port, els seus fons i les activitats. 
• Memòries de l’Arxiu des de l’any 2006 al 2009. 

Així mateix les versions en castellà i anglès estan disponibles també al portal del Port de Tarragona.  
 
L’Autoritat Portuària de Tarragona i l'Arxiu del Port de Tarragona convoquen el IV Premi 

d’Investigació Port de Tarragona  

L’Autoritat Portuària de Tarragona i l'Arxiu del Port de Tarragona convoquen el IV Premi 
d’Investigació Port de Tarragona, les bases del qual es poden consultar a la pàgina web del Port de 
Tarragona, a l’adreça www.porttarragona.cat. També es poden sol·licitar a l’Arxiu del Port escrivint 
un correu a: arxiu@porttarragona.cat 
La dotació del premi és de 6.000 euros i el termini de presentació dels treballs, el 30 de novembre 
de 2010. Aquesta quarta convocatòria arriba amb el format de Projecte de Recerca i hi poden optar 
totes aquelles propostes que se cenyeixin a les bases. 
L’any 2004 l’Autoritat Portuària de Tarragona inicià la convocatòria d’aquest certamen amb 
l’objectiu de fomentar la investigació i els estudis sobre el Port de Tarragona i el seu entorn més 
immediat. El premi es convoca cada dos anys i l’obra guanyadora és editada posteriorment per 
l’Autoritat Portuària de Tarragona. 
 

 



 
Digitalització dels llibres d’actes de la Junta d’Obres del Port de Tarragona 

El dia 12 d’abril de 2010 començaren les tasques de digitalització d’una de les documentacions més 
importants i riques en informació que es custodien a l’Arxiu del Port de Tarragona: els llibres 
d’actes de la Junta d’Obres del Port de Tarragona, organisme creat l’octubre de 1869 i vigent fins a 
l’any 1992, en què arran de la Llei 27/1992, de 24 de novembre de ports de l’Estat i de la marina 
mercant fou substituït per l’actual Autoritat Portuària de Tarragona. 
A més de la digitalització dels llibres originals manuscrits per conservar-los, també es transcriuran 
els documents per poder fer cerques en els PDF que en resultin, cosa que facilitarà enormement la 
consulta d’aquests llibres que a l’actualitat és molt feixuga donat que no tenen ni tan sols un índex.  
L’objectiu final d’aquesta acció és penjar el major nombre possible d’actes digitalitzades i la seva 
transcripció corresponent al web corporatiu per fer-ne una difusió més gran; en principi, podrien 
estar-hi, sense cap mena de problema ni de confrontació amb la legislació relativa a protecció de 
dades o d’accés als documents, les de l’any 1869 al 1959. 
La documentació que es digitalitzarà consisteix en 22 volums de llibres d’actes del Ple de la Junta 
dels anys 1869 al 1992 i 20 volums més corresponents a les sessions de la Comissió Executiva 
Permanent dels anys 1903 al 1991. 
 

Arxiu Municipal de Torredembarra 

 

Exposició “Exili-Mirades creuades: Josep Franch-Clapers i Ramon Moral Querol”  

L'Arxiu Municipal de Torredembarra i l'ANC han organitzat l'exposició “Exili-Mirades creuades: 
Josep Franch-Clapers i Ramon Moral Querol” que estarà oberta des del 6 de maig al 30 de juny de 
2010. 
La derrota de l'exèrcit republicà va portar els dos protagonistes a l'exili. Ambdós es feren amics al 
camp de concentració de Sant Cebrià (França). El seu testimoniatge punyent va quedar en l'obra 
pictòrica de Franch Clapers (Castellterçol 1915-Saint Rémy de Provença, 2005)  i el dietari de 
Ramon Moral (l'Hospitalet de Llobregat, 1908 - Torredembarra, 1998). Paraules que mostren, 
imatges que parlen, dues mirades, un sol sentiment.  
 

 



 
Arxiu Municipal de Viladecans 

 
Un curs de visites guiades i tallers. Les activitats didàctiques de l’Arxiu Municipal de Viladecans 

Al mes de setembre de 2009, es van encetar les activitats didàctiques a l’Arxiu Municipal que es 
deriven, a la pràctica, en l’oferiment de visites guiades i de tallers als diversos centres docents de 
Viladecans. Bàsicament, es presenten visites guiades, destinades, principalment, als nois i noies de 
cicle superior, on es mostra la instal·lació de l’Arxiu i se’n valora la funció com a gestor del 
patrimoni documental local. D’altra banda, els tallers titulats Visitem i fem feina a l’Arxiu 
Municipal, són destinats a estudiants de secundària, batxillerat i graus formatius, tot impulsant 
l’observació i l’anàlisi dels continguts sobre diversos documents d’arxiu, i a partir d’un eix temàtic 
concret. En especial, per als alumnes de cicles formatius, en la seva branca administrativa, també 
s’ha promogut un taller en què es treballen les bones pràctiques en la gestió d’un arxiu d’oficina. 
En total, durant aquest curs, han passat per l’Arxiu Municipal, gairebé 600 alumnes pertanyents a 
10 centres docents de la ciutat. 
 



 

 

Rerefons 
 

El sistema Paradís. El sistema de gestió de documents de l’Ajuntament 

de Terrassa 

Teresa Cardellach Giménez, arxivera en cap de l'Arxiu Municipal de 
Terrassa; Marta Munuera, tècnica en gestió documental de l'Arxiu 
Municipal de Terrassa; Joan Soler Jiménez, director de l'Arxiu Històric de 
Terrassa. 
  
Des de l’any 2007 l’Arxiu Municipal de Terrassa està duent a terme un projecte de 
desenvolupament i implantació d’un sistema de gestió documental per a tot l’Ajuntament. L’origen 
del projecte neix de la necessitat de l’Ajuntament d’augmentar la seva capacitat d’emmagatzematge 
atès un creixement molt alt de la documentació electrònica entre 2003 i 2007. El Departament de 
Sistemes de la Informació va recórrer a l’Arxiu Municipal per provar de posar una mica d’ordre i 
per aportar criteris coherents en l’optimització i la gestió dels recursos. S’havia detectat que entre 
els factors que havien provocat el descontrol dels sistemes es trobava la inexistència de criteris en 
matèria de gestió documental que, per exemple, permetessin una eliminació controlada de la 
documentació electrònica. En paral·lel a la contractació del nou emmagatzematge, es va fer una 
consultoria externa en gestió documental amb la finalitat de presentar un estat de la situació realista, 
en la qual l’Arxiu Municipal va participar definint els elements a analitzar i acompanyant en tot 
moment l’empresa que la va fer. 

 
Manca d’una política corporativa en gestió documental; dispersió de la informació i del 
coneixement; infrautilització de les eines de gestió corporatives; manca de responsabilitats ben 
definides; falta d’eficiència i duplicitat d’esforços; poca fiabilitat i inseguretat a l’hora d’identificar 
la validesa de la documentació; perill de pèrdua d’informació per obsolescència de formats... els 
resultats eren massa clars. Aquesta consultoria va permetre iniciar un projecte de formació en gestió 
documental lligat a l’organització de les unitats de xarxa corporatives, l’espai de producció i 
intercanvi de documentació electrònica entre treballadors més crític o el creixement de dades no 
estructurades. Aquest espai era el millor banc de proves per comprovar si un dels instruments clau 
en l’ordenació i classificació de la documentació produïda podia funcionar per vertebrar el nostre 
projecte de gestió documental. Calia veure si les sèries documentals definides es corresponien a la 
realitat o no. La prova pilot es va fer entre els mesos de juliol i de novembre del 2007 a l’empresa 
participada Foment de Terrassa, SA, dedicada al suport empresarial i ocupacional pel fet de tractar-
se d’una organització amb gran quantitat de funcions i amb una plantilla de personal àmplia. La 
prova pilot fou un èxit i en un espai de temps de tres mesos, l’empresa va passar d’un entorn caòtic 
a un entorn on tot document es podia classificar segons el quadre de classificació que aportàvem. 

 
L’experiència es va transformar en un pla d’implantació que s’ha estès durant els anys 2008 a 2010 
a altres àrees i serveis municipals. En l’actualitat més de 500 treballadors ja han rebut formació en 
gestió documental. Aquest exercici, a més, s’ha demostrat que és fonamental per afrontar una 
transició i un canvi en la manera de treballar progressiu si la perspectiva és la d’implantar un 
programari de gestió documental. Sense aquesta feina prèvia, qualsevol solució tecnològica pot 
fracassar d’entrada. 

 
El procés d’implantació, que inicialment es va desenvolupar de manera autònoma, va passar a 
mitjan 2009 a formar part del Programa 180º desenvolupat pel Departament d’Innovació, 



Tecnologia i Logística de l’Ajuntament de Terrassa. D’aquesta manera les iniciatives en gestió 
documental continuen essent competència de l’Arxiu Municipal (com assenyala l’Ordenança 
reguladora del Govern i l’Administració Electrònica aprovada el 2 de gener de 2007 i el Reglament 
del Sistema Arxivístic Municipal aprovat al febrer de 2004), però sota un programa transversal de 
millora del rendiment i les prestacions dels sistemes informàtics corporatius. És en aquest moment 
quan neix el projecte d’implantació del sistema PARADÍS. 

 
Definim el sistema PARADÍS com el conjunt de polítiques, normes, aplicacions i instruments de 
gestió que regulen i controlen la producció de documents a l’interior de l’Ajuntament de Terrassa, i 
que en permeten l’ús, la gestió, la transmissió, la conservació i la preservació. La diferència entre un 
sistema i un simple conjunt de mesures és l’orientació transversal i integral que hom hi aplica. 
Qualsevol iniciativa que es vulgui iniciar a fi i efecte de millorar el rendiment productiu ha de 
seguir les directrius del sistema definit i no pot seguir camins aleatoris o derives creatives. El 
sistema PARADÍS pretén cobrir qualsevol entorn de producció documental independentment del 
suport que s’utilitzi. Encara que és cert que la majoria de mesures i eines que s’estan aplicant van 
dirigides principalment a la documentació electrònica, entenem que els processos de treball 
canviaran substancialment amb la incorporació dels nous productes tecnològics, i aquest fet també 
incidirà directament en la producció dels documents en paper. El sistema PARADÍS, doncs, també 
té la concepció d’integral pel fet d’ocupar-se també de la documentació en paper i en altres suports 
analògics. 
 
El sistema PARADÍS s’ha dissenyat seguint la normativa de les ISO 15489 I i II (2001), pel que fa 
a la seva percepció transversal i integral. Pel que fa a la gestió dels documents d’arxiu, el nostre 
sistema s’inspira en els requisits de Moreq 1 (2001) i Moreq 2 (2008). El compliment d’aquests 
requisits i marc normatiu en cap cas és exhaustiu. Teníem clar des del principi que l’objectiu final 
era implantar un sistema dissenyat per a l’Ajuntament de Terrassa i que s’adaptés a la seva realitat. 
 
El sistema PARADÍS, en la seva part electrònica, es defineix com un electronic documents and 
records management system (EDRMS) en el qual la gestió de la producció i el cicle de vida dels 
documents es regula des de l’inici de la seva creació. La definició del sistema neix de la necessitat 
de poder produir i utilitzar documents de confiança que ens ofereixin serveis de qualitat i productes 
administratius plenament fiables. 
 
Massa sovint, la gestió documental s’entén com una aplicació informàtica que només cal instal·lar i 
a partir d’aquí els documents s’organitzen tots sols. Però en realitat la implantació d’un sistema de 
gestió documental exigeix la creació i control de molts altres subsistemes que s’han de relacionar i 
integrar entre si, i tot un seguit d’instruments i eines de gestió com el quadre de classificació, el 
calendari de conservació, el vocabulari de metadades, el quadre d’accés i seguretat o el catàleg de 
tipologies documentals. Això permet obtenir una estructura de producció documental controlada i 
segura. Si el sistema és fiable, la documentació produïda al seu interior serà presumptament fiable. 
 
El sistema PARADÍS s’estructura en un conjunt de subsistemes interconnectats que permeten la 
producció documental, però també l’intercanvi i la usabilitat dels documents. Aquests subsistemes 
són: 

 
- Subsistema de Seu Electrònica i Registre General. 
- Subsistema de Gestió d’Expedients o BPM. 
- Subsistema de Gestió Documental. 
- Subsistema d’Arxiu Físic. 
- Subsistema d’Arxiu Digital. 

 



Amb el control i gestió d’aquests cinc subsistemes es garanteix un control exhaustiu de la producció 
documental de l’Ajuntament de Terrassa, deixant la porta oberta a la incorporació d’altres 
subsistemes que es considerin convenients. 
 
És evident que per controlar la producció documental cal actuar des del seu origen, d’aquí que el 
Registre General es defineixi com un punt crític sobre el qual cal actuar. L’actual aplicació de 
Registre General de l’Ajuntament de Terrassa està actiu des de fa set anys, fet que exigeix una 
adaptació a les noves necessitats i marc legislatiu de l’Administració Electrònica. Per això, s’ha 
portat a terme una revisió i avaluació de les funcions actuals amb la creació d’un grup de treball 
intern format per tècnics del Registre, del Departament de procediments, de l’Arxiu i informàtics. 
L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi i descripció de les noves funcions i requeriments que ha de tenir 
una aplicació de Registre, amb l’objectiu de, o bé adaptar l’eina actual, o bé apostar per un canvi. 
Entre aquests requeriments hi ha la necessitat prioritària d’incloure el quadre de classificació. 
Aquesta tasca ja s’ha començat a fer i s’ha aconseguit associar un percentatge molt alt dels 
anomenats “temes de registre” a les sèries i subsèries del quadre de classificació. Disposar d’aquest 
instrument a l’inici del sistema és fonamental. 
 
L’actual subsistema de gestió d’expedients també es troba en fase de revisió. L’Ajuntament disposa 
encara en actiu d’un conjunt d’aplicacions produïdes des de ja fa prop de deu anys que reben el nom 
d’aplicacions corporatives destinades a la gestió de procediments de negoci. Aquestes aplicacions 
han permès la gestió de diferents expedients de manera electrònica, fet que no significa l’existència 
d’expedients electrònics. Tot i que aquest subsistema, malgrat la seva antiguitat, permetria la 
signatura electrònica i la càrrega de documents electrònics, encara hi ha dubtes pel que fa a la seva 
preservació a llarg termini i a l'aplicació de time-stamping que en permetés una major fiabilitat. Pel 
que fa a la càrrega de documents és curiós que, malgrat que la possibilitat hi és, en alguns casos 
hom es pot trobar departaments que no utilitzen aquesta prestació perquè consideren que és una 
feina més a fer que és innecessària. Un tema cultural, evidentment, que cal anar canviant. A més, els 
expedients gestionats electrònicament actualment no estan codificats segons el quadre de 
classificació, element que cal arranjar. L’Ajuntament està treballant actualment en la implantació 
d’un nou BPM (business process manager) que substituirà les actuals aplicacions corporatives, 
conjuntament amb el treball de normalització de les tramitacions i procediments del Departament de 
processos. La tasca de l’Arxiu en aquest subsistema és classificar els expedients que s’elaborin al 
nou BPM amb el quadre de classificació corporatiu i aplicar el model de metadades en la descripció 
de les unitats documentals compostes que es produeixin. 
 
El subsistema de gestió documental pretén substituir l’actual organització d’unitats de xarxa 
compartides estructurades amb l’Explorador de Windows de Microsoft. La formació en gestió 
documental que es fa sobre aquest entorn de treball és bàsica per introduir els usuaris en una nova 
cultura documental que es desenvoluparà amb el producte UCM (universal content manager) 
d’Oracle, que ha adquirit l’Ajuntament de Terrassa. El producte és una suite ECM (entreprise 
content manager) destinada a millorar la gestió, garantir la preservació i potenciar la usabilitat i 
accessibilitat de la informació produïda per un organisme. En realitat, es tracta d’un EDMS 
(electronic document management system) destinat a la gestió de documents ofimàtics, però també a 
la gestió d’actius digitals de tota mena que permet, mitjançant processos d’indexació i 
categorització, la configuració d’un entorn de producció que millora les unitats de xarxa 
tradicionals. Perquè aquest producte funcioni, l’Arxiu Municipal treballa en la parametrització de 
l’eina conjuntament amb els informàtics de l’Ajuntament i en la incorporació del quadre de 
classificació com a vertebrador de l’eina, el calendari de conservació, el quadre de seguretat i accés 
i el vocabulari de metadades. A més de l’adquisició del producte UCM, s’ha adquirit el producte 
URM (universal records manager) destinat a gestionar la documentació en altres suports no 
electrònics que ens permetrà gestionar la producció híbrida i ens ajudarà a gestionar l’arxiu físic 
portant a terme la informatització de la gestió de l’arxiu. El pilot de la implantació del gestor 



documental es porta a terme al mateix Arxiu Municipal i al Departament del Padró d’Habitants i 
està previst analitzar els resultats de la implantació a finals d’any per definir-ne la implantació a la 
resta de l’Ajuntament. 
 
El Pla d’Arxius 2007-2011 de l’Arxiu Municipal de Terrassa assenyalava com una de les funcions 
principals de l’Arxiu l’impuls d’un sistema únic de gestió documental, així com l’assessorament i el 
suport en gestió de la documentació. Amb aquest objectiu es desenvolupa el projecte PARADÍS que 
es troba actualment en la fase de construcció. L’Ajuntament està immers en el ple desenvolupament 
d’una gran quantitat de tasques amb un nombre ingent d’interlocutors. Sense una filosofia clara de 
treball en equip, tot el que s’ha assolit fins al moment no s’hauria pogut fer. La clau es troba en el 
fet que continuï vigent aquest mètode de treball. El sistema PARADÍS viu encara amb interrogants i 
reptes importants, com el disseny del subsistema d’Arxiu Digital, l’última frontera del projecte. 
Podeu connectar amb nosaltres a:  
http://arxiumunicipal.terrassa.cat/recarxiu.php 
www.terrassa.cat/arxiumunicipal 
 
  

Arxivers sense Fronteres, una xarxa d’entitats a favor de la solidaritat 

arxivística internacional  

Mariona Corominas i Noguera, presidenta d’ASF 
 
L’ONG Arxivers sense Fronteres (ASF) es va constituir a Barcelona el 1998, gràcies a la voluntat 
d’un grup d’arxivers catalans que volien treballar a l’entorn de la solidaritat i la cooperació 
internacional. En el decurs dels anys l’associació ha anat evolucionant i creixent arreu del món fins 
arribar a l’organització actual. 
 
ASF Internacional és una xarxa d’ONG conformada per diverses associacions de l’àmbit 
professional dels arxius, que treballen a l’entorn de la preservació del patrimoni documental en la 
seva vessant més social, la defensa dels drets humans. Aquesta xarxa està formada avui dia per 
diverses entitats d’ASF, com són: Argentina, Brasil, Perú, Uruguai, Bolívia, Equador, Mèxic, 
Colòmbia, França i Espanya. Cadascuna d’aquestes ONG té entitat jurídica pròpia que li permet 
organitzar-se autònomament i impulsar les activitats que li semblen oportunes. Tot i així el conjunt 
de les entitats d’ASF es coordina en el marc d’ASF Internacional, veritable plataforma de 
col·laboració entre totes les ONG que treballen per assolir uns objectius comuns d’acord amb els 
principis que emanen de la Carta Internacional. Tanmateix per tal d’agilitar el funcionament d’ASF 
Internacional es va crear un Comitè Executiu que compleix les funcions de coordinar i impulsar les 
activitats comunes de totes les ASF. Aquest comitè, conformat per un president, un vicepresident i 
un secretari general, està representat avui dia per ASF Espanya, ASF Perú i ASF França.  
 
Els principis que inspiren ASF són els de cooperació i solidaritat envers els altres en tot allò que 
afecta la gestió documental i els arxius. En aquest sentit treballem amb les institucions i entitats que 
tenen el seu patrimoni documental en perill per causes alienes a la seva voluntat, com poden ser els 
països que han patit alguna catàstrofe natural, o bé aquells que han sofert algun conflicte bèl·lic o 
aquells els ciutadans dels quals s’han vist perseguits per la seva ideologia, identitat o cultura. 
També entre els seus objectius ASF promou la col·laboració amb aquells països que d’acord amb el 
seu grau de desenvolupament necessiten de la cooperació d’altres per preservar el seu patrimoni 
documental. En aquest marc és especialment rellevant dotar d’una formació en arxivística totes les 
persones que s’han de responsabilitzar de la gestió d’un fons documental. 
 
A Arxivers sense Fronteres defensem els drets de les persones, els seus drets individuals i també els 
drets col·lectius. Creiem en el respecte a les persones, en el seu dret a preservar la seva intimitat, la 



identitat i la seva la cultura. Així mateix defensem els valors col·lectius dels pobles, el dret a 
preservar la seva memòria i el seu patrimoni documental com un dret inherent a la seva cultura i a la 
seva història.  
 
Els arxius i el coneixement que aporten els documents són elements fonamentals per a la defensa 
dels drets humans, atès que els documents donen garantia als ciutadans dels seus drets i 
constitueixen les proves o testimonis documentals de la seva identitat, dels seus béns patrimonials i 
de les activitats i relacions que han mantingut al llarg dels anys amb les administracions públiques 
de la comunitat a la qual pertanyen. 
 
Des de la seva creació, ara fa 12 anys, ASF ha treballat en molts projectes de cooperació, els quals 
sempre s’han fet en col·laboració amb alguna administració pública que els ha finançat i 
generalment, en el marc d’un conveni de col·laboració amb la contrapart local. Entre els projectes 
acabats, cal destacar-ne els que s’han fet a l’Europa de l’est arran de les conseqüències de la guerra 
dels Balcans. En aquest marc es varen impartir diversos cursos de formació dirigits al personal de 
l’Arxiu Nacional de Bòsnia-Herzegovina i de diversos arxius municipals (2001) i anys més tard, a 
l’Arxiu Municipal de Sarajevo i també el de Banja Luka (2005). 
 
En el continent africà, s’han fet diversos projectes, el primer dels quals fou a Guinea Equatorial, on 
des del 1997 al 2001, es varen organitzar els arxius dels municipis de Baney, Luba, Malabo, Rebola 
i Riaba. Aquest projecte de col·laboració es va fer en el marc del conveni amb l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Ajuntament de Malabo. Es varen organitzar els arxius administratius i també els 
històrics d’aquests municipis i així mateix, es va complementar amb diversos cursos de formació 
per tal de facilitar el seu seguiment. En posterioritat es varen crear dues aules d’informàtica a les 
ciutats de Malabo i Bata en col·laboració amb el Centre de Cooperació i Desenvolupament de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Anys més tard, el 2005 es va iniciar un projecte de col·laboració amb la Comuna Urbana de Fes 
(Marroc), també en el marc de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. A partir de la creació 
d’un equip de treball format per personal marroquí i amb l’assessorament i la formació en 
arxivística que els vàrem impartir a ASF, es va poder organitzar tant l’arxiu històric municipal com 
l’arxiu administratiu. En l’actualitat encara s’està treballant en aquest projecte i esperem que el 
2011 estigui ja totalment consolidat l’Arxiu Municipal de Fes. 
 
També en el mateix continent, s’està col·laborant amb l’Arxiu Nacional de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD). És un projecte que estem duent a terme en col·laboració amb la 
Subdirecció General d’Arxius Estatals del Ministeri de Cultura. Aquest projecte és va iniciar el 
2005 i hores d’ara, encara s’hi està col·laborant. Es tracta d’organitzar els fons documentals de 
l’Arxiu Nacional i també dels arxius de les wilayas dels campaments de Tinduf (Algèria); en aquest 
marc s’està formant el personal de l’arxiu per tal que pugui assumir les seves responsabilitats partint 
d’una bona formació en arxivística.  
 
En el continent de l’Amèrica del Sud, es va fer el projecte d’organització del fons documental del 
bisbe Pere Casaldàliga de l’Arxiu de la Prelatura de Sao Félix do Araguaia (Brasil) del 2001 al 
2006. En aquest fons es va digitalitzar tota la documentació d’aquesta insigne personalitat tan 
compromesa amb els més pobres i marginats de la regió del Mato Grosso i defensor de la teologia 
de l’alliberament. Aquest projecte va ser finançat per la Generalitat de Catalunya i avui dia es pot 
consultar la documentació digitalitzada a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
 
Un altre projecte emblemàtic és el que duem a terme en col·laboració amb altres associacions 
d’Arxivers sense Fronteres de Llatinoamèrica. Es tracta del projecte d’organització i accés dels 
arxius i documents dels règims repressius de Llatinoamèrica. És un projecte que estem fent en el 



marc del conveni de col·laboració amb la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental i la 
Direcció General de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya (2005-2011). Es tracta 
de fer el cens dels arxius i documents que es varen produir a diversos països de Llatinoamèrica com 
a resultat de les dictadures militars que varen patir. La informació resultant del cens ha de servir per 
facilitar la informació i el coneixement dels fets ocorreguts a totes les persones afectades per la 
repressió militar dels anys setanta i vuitanta majoritàriament. 
 
També a Llatinoamèrica s’està treballant en l’organització dels arxius dels casals catalans, 
concretament aquells que varen tenir molta activitat després de la Guerra Civil espanyola, moment 
en què milers de persones varen haver d’exiliar-se a l’estranger per salvar la seva vida. Aquest 
projecte s’està fent en el marc de col·laboració amb la Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental i amb els responsables de casals catalans de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (2006-2011). En l’actualitat s’està treballant en els casals catalans de Mèxic, 
l'Havana (Cuba), Rosario i Buenos Aires (Argentina), i Montevideo (Uruguai).  
 
En el decurs d’aquests anys s’han fet molts altres projectes i activitats relacionades amb la 
cooperació i la solidaritat en l’àmbit dels arxius i la gestió documental. En aquest sentit es pot trobar 
més informació a la pàgina web www.arxivers.org o bé a la publicació Arxius i cooperació: deu 
anys d’Arxivers sense Fronteres. 
 

Memòries d’un arxiver de secà 

Albert Villaró 
 

I final 

 
A l’arxiver de secà li ha arribat el seu últim dia. No, no cal que redactin l’obituari, perquè—de 
moment—no s’ha mort. Però l’arxiver plega. Se’n va: ha demanat una excedència, que és l’armilla 
salvavides del treballador públic, la sortida per la porta del darrere. És ben conscient que es tracta 
una opció una mica covarda, en comptes de cremar les naus, que és el que farien els valents. Però 
plega i se’n va a treballar a una altra banda, tot buscant nous horitzons, allò que en diuen ‘nous 
reptes professionals’. Potser algun dia tornarà, potser no. De moment, tot el que sap és que l’espai 
on ha fet i desfet durant tant de temps deixarà de ser seu, encara que d’alguna manera sap que hi ha 
deixat la seva empremta, per a bé o—sobretot—per a mal. Els pobres arxivers que ara vindran al 
seu darrere trobaran pertot i durant molt de temps rastres de les seves manies, de les seves 
obsessions, de les seves mancances, de la mateixa manera que l’arxiver havia trobat pertot rastres 
dels seus antecessors: manuscrits foliats acuradament amb un retolador de punta gruixuda, olorosos 
sonets místics amagats en els llibres d’actes de la comissió de govern. L’arxiver no pren cap capsa 
de cartró on posar-hi el potet dels bolígrafs, el termos del te, la lupa que va portar de casa per no 
perdre la poca vista que li quedava i el termohigròmetre que va comprar de la seva butxaca, perquè 
a intervenció li van dir que què coi s’havia pensat, un termohigròmetre, que de què, moreno. Ho 
deixarà tot enrere, perquè allà on va segur que no ho haurà de menester. Ha anat dient en petit 
comitè, amb comptagotes, que plega. Sap que hi haurà companys que el trobaran a faltar, d’altres 
que no i d’altres que ni saben, ni contesten, i que igual passaran setmanes o mesos abans que no 
s’adonin que l’arxiver, aquell personatge taciturn i mig maniàtic que vivia a la torre, ja no hi és. 
Quan va pujar a la talaia de l’arxiu per primer cop ho va fer per una escala de gat, com de galliner. 
Ara n’hi ha una de normal, però tant en la primera escala com en la nova hi ha un punt precís on 
van a morir les mosques quan toca morir-se. Queden enrere les hòsties gòtiques, la porra de plata, el 
rosari del canonge austriacista que va morir a Viena i va travessar, embalsamat, tot Europa. La 
placa trencada i vuitcentista on hi diu “plaza de la Constitución”, i aquella altra de lacada que parla 
d’una ja llunyana “Avinguda del 14 d’abril”, una teula romana amb la petja d’un gató sobre l’argila 
fresca. I sobretot els papers, els llibres i els pergamins, les plaques de vidre. Adéu a tots, fins a la 
propera. Ha baixat les escales per darrera vegada, si més no com a arxiver, tot i que pensa que, com 



passa amb els capellans i el sagrament de l’orde, aquesta condició professional imprimeix caràcter i 
no s’acaba d’esborrar mai del tot. Surt al distribuïdor que dóna al cap de l’escala principal. La biga 
que suporta el soler de l’arxiu encara s’aguanta. Recorda com corria l’arquitecte municipal el dia 
que li va dir que s’havia partit. Tot comença a ser llunyà, ja. Queden enrere tants records. Torna la 
clau al secretari, la clau que ha dut a la butxaca durant gairebé vint anys. L’arxiver ha canviat de 
casa cinc vegades, però la clau de l’arxiu ha estat sempre la mateixa. Baixa les escales, fitxa per 
darrera vegada (és a dir: posa el dit en una màquina d’higiene dubtosa) surt al carrer, i pensa, com 
passa en els festeigs apassionats que no van acabar de quallar per no se sap ben bé què, que va estar 
bé mentre va durar. 
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