
 

 

Editorial. La Declaració Universal dels Arxius, p. 1 
/Qüestions de treball. La digitalització de fons 
audiovisuals locals. El cas de TV de Sabadell, p. / 
La família de normes ISO 30300, pàg./ Noticiari. p. 
/ Rerefons. L’arxiu i l’art. A propòsit de l’exposició 
«Pere Noguera. Històries d’Arxiu (1974-2011)», p. 
/Quin paperam!, p. /Bibliografia, p. 
 

 
 

 
 

Editorial 
 

La Declaració Universal dels Arxius 
 
En la 36a Conferència General de la UNESCO feta a la ciutat de París es va aprovar la 
Declaració Universal dels Arxius. Aquesta declaració està recollida en l’Informe de la 
Comissió de Comunicació i Informació 36 C/75 de 8 de novembre de 2011. En aquest 
informe es recullen les diverses resolucions adoptades, entre les quals la corresponent a 
arxius es troba en el Debat 9.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002139/213920e.pdf  
 
En aquesta declaració hi trobareu els nou punts aprovats, en els quals es declara que la 
UNESCO fa seva la Declaració Universal dels Arxius, però que no la transcriu. La 
declaració consta com a Annex a l’esborrany de declaració previ a l’aprovació, en el 
document 36 C/COM.CI/DR.1  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213423e.pdf 
 
L’origen de la declaració el trobem l’any 2006 quan l’Associació d’Arxivers del 
Quebec va elaborar i promoure entre el conjunt de la professió la Declaració 
Quebequesa sobre els Arxius que contenia com a subtítol: «La nostra memòria i els 
nostres drets». La declaració va ser difosa en diversos idiomes, entre els quals hi havia 
el català, a la pàgina web d’aquesta Associació i va assolir un impacte internacional 
destacable entre la professió.  
http://www.archivistes.qc.ca/declaration/pages/declaration_catalan.html 
 
Tot seguit, el Consell Internacional d’Arxius (ICA) mitjançant la Secció d'Associacions 
Professionals (SPA) va desenvolupar el text i es va assegurar que els missatges clau 
fossin comprensibles en tots els idiomes i per a totes les cultures. És en aquest procés 
d’adaptació i consens entre els diversos estats on s’enregistren alguns canvis, els més 
significatius dels quals els comentarem a continuació. Un dels canvis més evidents és la 
pèrdua del subtítol de la declaració quebequesa («La nostra memòria i els nostres 
drets»). Tot i així en el preàmbul de la Declaració Universal d’Arxius (en endavant, 
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DUA) es mantenen, encara que resumits, els principals ítems de la declaració 
quebequesa: transparència, democràcia, memòria, accés, etc. Un aspecte destacat de la 
DUA és que es redefineix la gestió eficaç dels arxius com una funció essencial que dóna 
suport a l'Administració pública moderna, a les millors pràctiques en l'empresa privada i 
a un accés més fàcil a la informació per part dels ciutadans. Tot i així hem d’indicar que 
ni en el preàmbul I ni en el text de la declaració de la DUA, apareix la referència tan 
clara i explícita a la necessitat de disposar de mitjans, polítiques i normes per 
desenvolupar els arxius, que consta en aquest paràgraf que transcrivim: «És una tasca 
del conjunt de la societat promoure els arxius per mitjà de polítiques públiques, d’un 
marc jurídic i de recursos humans, financers i materials, així com a través de mitjans 
tecnològics adequats que n'afavoreixin el desenvolupament. Correspon també a la 
societat enriquir constantment aquest patrimoni, aportant documents que testimoniïn les 
seves aspiracions, els seus debats i les seves consecucions.» Aquesta dimensió social 
dels arxius que incorporen els arxivers del Quebec ha quedat molt atenuada a la DUA.  
 
Després d’aquesta fase de treballs interns de l’ICA, el text va ser aprovat per 
l’assemblea general d’aquesta organització, feta a la ciutat d’Oslo al setembre del 2010. 
Aquesta Declaració ha estat traduïda a 21 idiomes i es pot consultar a: 
http://www.ica.org/6573/reference-documents/universal-declaration-on-archives.html 
 

 
 
La Declaració aprovada per la UNESCO es correspon gairebé sense canvis substancials 
amb la Declaració Universal dels Arxius promoguda pel Consell Internacional d’Arxius.  
 
 

 
Qüestions de Treball 

 
La digitalització de fons audiovisuals locals. El cas de TV de 
Sabadell 
David Gonzàlez Ruiz. Tècnic de la Secció d’Imatge i So de 
l’Arxiu Històric de Sabadell 
 
1- El patrimoni audiovisual local 
 
Els documents audiovisuals són una de les fonts primàries més representatives de la 
diversitat i la força cultural del nostre país. No podem entendre la nostra història més 
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recent sense acudir-hi. Per tant, la conservació dels seus continguts hauria de ser una 
prioritat ineludible, ja que la nostra memòria col·lectiva en depèn.  
 
I és que les xifres parlen per si soles. L'any 2002 la Unesco va estimar el patrimoni 
audiovisual mundial conservat en els arxius en més de 200 milions d'hores. Més 
recentment, la base de dades Mavise, creada per l'Observatori Audiovisual Europeu, ha 
quantificat en 7.951 el nombre de canals de televisió en funcionament a la Unió 
Europea. L'Estat espanyol s'ha convertit en el cinquè estat membre amb més emissores 
amb un total de 195, només per darrere del Regne Unit, Itàlia, França i Alemanya. I si 
focalitzem les dades en l'àmbit català, actualment estan funcionant amb llicència 
autoritzada pel govern 69 cadenes de televisió. 
 
Aquesta fràgil memòria col·lectiva està amenaçada per múltiples perills: el pas 
inexorable del temps, que agreuja el deteriorament dels suports físics 
d'emmagatzematge, l'obsolescència tecnològica dels formats analògics i la ràpida 
evolució de les noves tecnologies digitals, que de forma vertiginosa aposten per nous 
productes de consum massiu sense pensar en la preservació a llarg termini. 
 
A finals de la dècada del 1990 la producció de continguts televisius va arraconar 
ràpidament el sistema analògic per les noves sinergies de les tecnologies digitals. A 
partir d'aquest moment la distribució i transmissió dels nous continguts es faria 
íntegrament en entorns digitals, però calia definir polítiques de com conservar els 
continguts emmagatzemats en les cintes magnètiques en format analògic. El veritable 
repte de les institucions i els centres responsables del patrimoni audiovisual és definir 
una estratègia per garantir la preservació d'aquests continguts i detectar els fons que 
encara resten ocults per garantir-ne la supervivència física. 
 
Sense una política de preservació clara a llarg termini el patrimoni audiovisual en 
format analògic està en risc de desaparèixer. Les institucions es troben davant del repte 
de migrar els seus antics arxius a nous entorns digitals evitant la pèrdua d'informació en 
el procés i utilitzant uns formats estàndards àmpliament acceptats pel mercat i la 
comunitat professional. Aquest canvi de paradigma tecnològic és complex i costós 
econòmicament. Però tot i les dificultats cada vegada són més els projectes i les 
iniciatives institucionals que apliquen polítiques actives i de cooperació. 
 
2- El cas de les televisions locals 
 
Les televisions locals a Catalunya neixen amb l'emissió experimental de RTV Cardedeu 
el 7 de juny de 1980. Aquesta primera experiència pionera trencava el monopoli de 
Radiotelevisió Espanyola que emetia en solitari a Catalunya des del 1959. Era el 
sorgiment d'un nou fenomen comunicatiu que, amb una economia precària i inseguretat 
jurídica, va irrompre amb força arreu de tot el territori amb la permissibilitat de les 
institucions públiques catalanes. Entre el 1982 i el 2004 s'ha comptabilitzat que hi ha 
més de 175 emissores de les quals poc més de quaranta han sobreviscut actualment a 
l'arribada de la televisió digital terrestre. 
 
Immediatament després de Cardedeu es van multiplicar les iniciatives amb més o menys 
continuïtat a partir del 1982. La majoria d'aquestes emissores neixen a la província de 
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Barcelona, sobretot al voltant de les comarques del Vallès Oriental, el Baix Llobregat i 
el Maresme on es concentren 13 de les 28 que Josep Àngel Guimerà ha comptabilitzat 
en la seva tesi doctoral abans de l'any 1985. 
 
D'aquesta manera la televisió local s'afegia a un teixit de mitjans de comunicació locals 
format per la premsa local i comarcal i les ràdios municipals. Aquest esclat era un 
exercici de normalització de la funció comunicativa que contribuïa al procés de 
transició democràtica trencant el monopoli informatiu de l'Estat central. Però tots 
aquests projectes es van produir en una situació d'il·legalitat ja que l'Estatut de Ràdio i 
Televisió aprovat l'any 1980 definia la televisió com «un servei públic essencial, la 
titularitat del qual correspon a l'Estat». Tot i que també permetia «a les comunitats 
autònomes, després que les Corts Generals ho autoritzessin per llei, la gestió directa 
d'un canal de televisió de titularitat estatal que es creés específicament per a l'àmbit 
territorial de cada comunitat autònoma». 
 
Aquestes televisions locals que actuaven fora de la legalitat, en molts casos rebien el 
suport dels seus consistoris que canalitzaven les iniciatives de les entitats socials oferint 
subvencions, locals o simplement permissivitat institucional. Simultàniament les 
emissores van anar augmentant la seva àrea de cobertura i van sortir de l'àmbit 
estrictament local per abraçar una àrea més gran a escala municipal. De la mateixa 
manera que amb programes bàsicament de producció pròpia i en català incrementaven 
la durada i periodicitat de les seves emissions. La informació de proximitat, la 
participació ciutadana i la promoció lingüística del català van ser els eixos vertebradors 
d'aquesta fórmula d'èxit. 
 
Però tot això es va dur a terme amb uns mitjans tècnics i econòmics limitats que 
responien al tarannà amateur i sense afany de lucre d'aquestes primeres emissores, fruit 
més d'una activitat sociocultural que no pas d'una voluntat de negoci. La falta de 
recursos abans esmentada va fer que sovint s'utilitzessin formats de vídeo domèstic per 
enregistrar les emissions per antena i així disminuir els costos. 
 
Arxius i televisions locals han esdevingut els responsables últims de la preservació a 
llarg termini del patrimoni audiovisual català. En els darrers anys, però, s'han succeït 
diverses iniciatives que conviden a l'optimisme. Una d’aquestes és l'Observatori 
Permanent d'Arxius i Televisions Locals de Catalunya, en endavant OPATL, que, creat 
l’any 2008, ha servit per posar en contacte els professionals del sector, compartir 
experiències i donar suport als projectes de digitalització per la salvaguarda de les més 
de 140.000 hores de producció televisiva. 
 
3- La digitalització com a via de preservació. Les alternatives tècniques 
 
Les cintes magnètiques de vídeo analògiques no tenen una longevitat en el temps 
assegurada. Hi ha un consens a afirmar que el control de les condicions ambientals i uns 
protocols adequats de manipulació no són una garantia suficient perquè les cintes es 
puguin reproduir en el futur. Aquestes actuacions cautelars només fan que endarrerir el 
que és inevitable, la migració a un nou entorn digital, un pas més en el llarg camí per 
evitar la temuda obsolescència tecnològica. El fet que els centres que custodien el 
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patrimoni audiovisual no acceptin aquesta realitat només contribueix a l'avançament del 
deteriorament del suport original, que causarà pèrdues irreparables d'informació. 
 
Segons les enquestes elaborades pel projecte Training for Audiovisual Preservation in 
Europe, (en endavant, TAPE), el 75% del patrimoni audiovisual està en format 
analògic. El 25% restant en format digital i emmagatzemat fonamentalment en cintes 
DAT o discos òptics. L'enquesta de TAPE adverteix que la majoria dels centres que 
custodien aquest patrimoni no controlen les condicions d'emmagatzematge ni tenen uns 
plans de preservació a llarg termini definits. 
 
El projecte PrestoPrime calcula que a Europa s'han digitalitzat 5 milions d'hores de 
continguts audiovisuals. Però amb aquestes xifres a la mà es necessitarien 60 anys per 
digitalitzar tots els arxius audiovisuals, un temps que no tenim si considerem que 
l'esperança de vida del suport magnètic no supera els 20 anys en unes condicions 
estables. Així doncs, la digitalització massiva de les cintes de vídeo és una gran empresa 
per a la majoria de les emissores, els arxius, les biblioteques o els centres que les 
custodien. Sens dubte, l'alt cost del projecte, unit a l'esmentada escassetat de recursos, fa 
que moltes institucions de moment no vulguin afrontar aquest problema.  
 
El gran risc d’un projecte de digitalització resideix en el fet que els centres que 
custodien el patrimoni audiovisual apliquin polítiques pensades per reduir costos 
d'emmagatzematge i optin per formats digitals que apliquen sistemes de compressió 
amb pèrdua d'informació. Aquesta pèrdua d'informació en el procés de migració al nou 
entorn digital és comparable a la pèrdua de qualitat en el procés de còpia analògic de les 
cintes magnètiques abans de l'aparició de les tecnologies digitals. La pressió de 
l'obsolescència tecnològica sempre ha empès a migrar els continguts a formats i suports 
vigents en la indústria i el mercat, però les polítiques de preservació a llarg termini no 
poden acceptar una pèrdua d'informació cada cop que es crea una nova generació. 
 
La compressió de les dades pretén reduir els elements redundants del senyal digital de 
vídeo reduint els costos d'emmagatzematge i transmissió. Els còdecs són els algoritmes 
matemàtics encarregats de comprimir i descomprimir la informació facilitant-ne la 
reproducció. La utilització de còdecs de compressió amb pèrdues suposa un risc elevat 
per als centres que plantegen la conservació d'arxius digitals audiovisuals pensant en la 
preservació a llarg termini. Si s'apliquen tècniques de compressió es corre el risc no 
només de perdre part de la informació de la matriu sinó també de reduir a períodes molt 
curts de temps l'arribada de l'obsolescència tecnològica. Els arxius, una vegada més, 
estan en mans de les indústries fabricants que periòdicament posen a disposició dels 
usuaris nous productes i versions que cal anar actualitzant i que obliguen a migracions 
periòdiques dels continguts.  
 
La literatura tècnica quan analitza la migració del senyal analògic a un entorn digital no 
acostuma a apostar de forma unitària per un format contenidor o per uns còdecs de 
vídeo concrets. Sovint les recomanacions finals són genèriques, i deixen la iniciativa 
final a mans dels centres amb l'argument que la decisió estarà en funció dels recursos de 
què disposen i dels objectius que volen assolir. 
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Per exemple, la National Archives and Records Administration (en endavant, NARA) a 
l’hora de valorar la idoneïtat d'un format de vídeo digital per a les seves polítiques de 
preservació a llarg termini té en consideració les especificacions següents: el format ha 
de ser públic i de codi obert, no propietari, d'ús generalitzat en el mercat, 
autodocumentat, s'ha de poder obrir i llegir, i s’hi ha de poder accedir utilitzant eines 
fàcilment disponibles. Aplicant aquests criteris la NARA recomana l'ús del Motion 
JPEG 2000. En el cas que això no sigui possible i s'hagin d'aplicar algoritmes de 
compressió amb pèrdues, els estàndards aconsellats són l’MPEG-2, MPEG-4 o DV. 
 
Un altre projecte d'abast europeu com PrestoPrime aposta decididament per l'ús de 
formats de codi obert que no apliquin algoritmes de compressió. El format de vídeo 
digital que recomana per a la preservació a llarg termini dels continguts és el Material 
Exchange Format o MXF, un format multimèdia de codi obert amb un ús elevat en el 
mercat professional europeu, el cinema digital i la radiodifusió pública als Estats Units. 
En el cas d'aplicar tècniques de compressió PrestoPrime aconsella l'ús del Motion JPEG 
2000 que aplica compressions sense pèrdues. Per contra, els còdecs MPEG-2, MPEG-4 
i DV són valorats com a bons formats d'accés a la informació, però no d'arxiu definitiu. 
 
En resum, podem concloure que tots els estudis coincideixen a apostar preferentment 
per formats de codi obert, àmpliament acceptats per la indústria audiovisual, i, en el cas 
que calgui aplicar algoritmes de compressió, recomanen que aquests siguin sense 
pèrdues.  
 
Si anem més enllà en la discussió, sorgeixen altres qüestions controvertides com 
l'obligació dels centres responsables del patrimoni audiovisual de dur a terme polítiques 
actives de digitalització encara que no disposin dels recursos necessaris per engegar-les. 
El dilema rau en si és preferible conservar les cintes de vídeo en un ambient fred, sec i 
estable a l'espera de reunir els recursos econòmics i humans desitjats o si val més 
intervenir digitalitzant encara que sigui aplicant còdecs que facin servir algoritmes de 
compressió amb pèrdues. Amb l'espera es corre el risc de perdre definitivament els 
continguts abans de la intervenció a causa de la fragilitat dels suports magnètics que 
tenen una esperança de vida reconeguda no superior als 30 anys. Per contra, amb una 
digitalització condicionada per les necessitats d'emmagatzematge que apliqui còdecs de 
compressió amb pèrdua s'està acceptant que en el procés de migració una part de la 
informació es perd encara que l'ull humà no ho percebi. A continuació analitzarem 
l'estudi de cas de Televisió de Sabadell, un arxiu audiovisual en format analògic 
gestionat per l'Arxiu Històric de Sabadell que està duent una política activa de 
digitalització amb uns recursos limitats. 
 
4- El fons audiovisual de Televisió de Sabadell 
 
La Televisió de Sabadell (en endavant, TVS) va emetre per primer cop en antena el 31 
d’agost de 1984. La seva programació pretenia oferir un producte pensat i fet a Sabadell 
amb l’objectiu de «promocionar, informar i divertir, alhora que normalitzar l’ús de la 
llengua catalana i recobrar la identitat d’un poble». Amb aquesta vocació de servei es va 
omplir un buit informatiu que no podia ser cobert pels altres canals estatals o 
autonòmics, TVS havia nascut com una televisió de proximitat. 
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Actualment l’arxiu analògic de TVS està custodiat a les instal·lacions de l’Arxiu 
Històric de Sabadell (en endavant, AHS), després que la cadena desaparegués l’any 
1995. Aquest fons està integrat per un total de 2.561 cintes magnètiques de vídeo 
analògic que ocupen uns 80 metres lineals de prestatgeria. Els formats més habituals 
són formats domèstics o semiprofessionals com el Betamax, VHS, S-VHS, U-matic i en 
menor mesura super-8 i Betacam SP. Es calcula que aquest volum pot contenir 
aproximadament unes 7.500 hores d’imatge en moviment. En el moment de l’ingrés a 
l’AHS la majoria de les cintes presentaven acumulació de pols i/o brutícia, pèrdua 
d’adherència de les etiquetes amb la informació relativa a la cinta i colònies de fongs 
fruit de contrastos de temperatura i exposició a zones amb humitat relativa de l’aire 
elevada. 
 
Així doncs, després d’identificar i inventariar els diferents formats analògics existents, 
es va fer una inspecció per determinar les patologies que afectaven el material i es va 
contactar amb un laboratori especialitzat per tal de procedir a la neteja i desinfecció 
eliminant les colònies de fongs. Paral·lelament, l’AHS va iniciar una campanya de 
captació d’aparells lectors per dotar-se d’un parc tecnològic necessari per poder 
reproduir el senyal analògic de les cintes de vídeo. En el procés de digitalització cal 
preveure que l’ús continuat dels aparells lectors provocarà avaries mecàniques per 
desgast, i aquestes cada vegada seran més difícils de solucionar per la falta de recanvis 
en el mercat. Per això és aconsellable disposar de més d’un aparell lector. La manca 
d’aparells i recanvis és un problema que s’agreuja amb el pas del temps, el darwinisme 
tecnològic ha arraconat el maquinari analògic a l’oblit de les grans companyies 
comercials que l’han deixat de fabricar en benefici del mercat digital. 
 
Però la migració a un format digital de les aproximadament 7.500 hores de vídeo 
analògic és un procés molt costós econòmicament. La viabilitat financera pot 
condicionar els recursos disponibles per a la seva execució i influir en les decisions de 
caràcter tècnic. A tot això cal dir que la gestió de l’arxiu de TVS recau exclusivament 
sobre l’AHS que, a diferència d’altres institucions, no té el suport de la televisió local ja 
que ha desaparegut l’entitat productora dels continguts. 
 
La part més costosa del projecte és la gran quantitat de memòria digital necessària per 
emmagatzemar els fitxers obtinguts. Els terabytes disponibles condicionaran el volum 
del fons que es pot digitalitzar i les característiques formals del format contenidor. En 
aquest cas, l’AHS va prendre consciència de la necessitat d’una actuació urgent i, tot i 
les seves limitacions pressupostàries, va preferir intervenir en el tractament del fons de 
TVS abans d’esperar a disposar de més recursos o que baixessin els costos 
d’emmagatzematge que disminueixen a un ritme del 40% anual. Altrament, segurament 
amb una intervenció tardana molts dels continguts no s’haurien pogut salvar perquè ja 
s’haurien perdut per sempre. Durant l’execució del projecte l’Arxiu de Sabadell ha anat 
incrementant la memòria de disc disponible fins als 34 terabytes actuals, una inversió 
costosa però necessària per a l’emmagatzematge dels continguts. 
 
L’actuació de l’AHS sobre el fons analògic de TVS és una actuació preventiva per 
salvar els continguts davant del més que possible deteriorament dels suports originals. 
Al novembre del 2011 s’han digitalitzat aproximadament 1.000 cintes de vídeo que 
equivalen a unes 3.000 hores d’emissions. 
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Pel que fa als recursos humans, el projecte s’ha desenvolupat amb el personal propi de 
l’AHS. Cal puntualitzar que el procés de conversió del senyal analògic a digital no 
demana la dedicació exclusiva d’un tècnic, ja que els mateixos dispositius 
s’encarreguen de fer la conversió una vegada configurat el sistema. Però l’anàlisi del 
fons, la neteja superficial, la instal·lació en dipòsits, la catalogació i l’edició de 
continguts sí que són responsabilitat dels tècnics de l’AHS i demanen una gran inversió 
de temps. 
 
Actualment s’estan iniciant altres fases del projecte com la catalogació i l’avaluació i 
tria de continguts. Els primers resultats permeten pensar que aplicant criteris 
d’eliminació de continguts que no siguin de producció pròpia, com podrien ser 
pel·lícules o videoclips, es poden obtenir quotes d’estalvi d’espai de disc al voltant del 
30%. Al mateix temps, la catalogació ha permès identificar 35 programes diferents de 
producció pròpia i més d’un centenar d’empreses anunciants. Resultats que, a mesura 
que avanci el projecte, esperem poder precisar. 
 

La família de normes ISO 30300  
Jaume Sardà Font, cap de secció d’Innovació Tecnològica i 
Gestió Documental de la Subdirecció General d’Arxius i Museus 
 
 
Des del dia 9 de novembre de 2011 es poden adquirir al catàleg de la web de la 
International Standard Organisation (ISO) les normes ISO 30300:2011. Information and 
documentation. Management systems for records. Fundamentals and vocabulary i ISO 
30300:2011. Information and documentation. Management systems for records. 
Requirements. 
 
La ISO 30300:2011 marca els termes i les definicions que apliquen als estàndards pel 
que fa al Management Systems for Records (MSR)1 liderat i desenvolupat pel comitè 
internacional TC46/SC11 d’ISO. La norma apunta els objectius i els principis d’un 
sistema de gestió per a documents, fa una aproximació als processos de treball d’una 
organització i, entre altres, també especifica els rols d’impuls a desenvolupar per la 
direcció d’una organització en aquest àmbit.  
 
La ISO 30301:2011 especifica els requisits que ha de tenir un sistema de gestió per a 
documents per tal de donar suport a una organització en el compliment del seu mandat, 
la seva missió, la seva estratègia i els seus objectius. També fa referència al 
desenvolupament i la implantació d’una política de gestió de documents i apunta 
informació respecte del mesurament i la supervisió del funcionament del sistema. 
 
En paral·lel, a finals d’octubre de 2011 l’Associació Espanyola de Normalització 
(AENOR) ja havia tramitat com a projectes de norma les mateixes normes d’àmbit 
estatal: PNE-ISO/FDIS 30300. Informació i documentació. Sistema de gestió de 
documents. Fonaments i vocabulari i PNE-ISO/FDIS 30301. Informació i 

                                                        
1 Management Systems for Records, MSR: Sistema de Gestió per a Documents (traducció provisional del terme, 
d’acord amb el darrer esborrany treballat en el CTN50SC1 d’AENOR). 
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documentació. Sistema de gestió de documents. Requisits (tràmit d’informació pública 
dels projectes de norma d’AENOR; BOE núm. 259 de 27 d’octubre de 2010). Aquestes 
normes han estat traduïdes des del CTN50SC1 d’AENOR del qual en formen part, entre 
altres, representants de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya i 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
Val a dir també que el motiu central de la jornada Innova.doc_11, feta a Barcelona el 28 
d’octubre de 2011 i organitzada conjuntament per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i el Departament de Cultura, també es va centrar en l’aparició de les normes 
30300 i el seu previsible impacte en el nostre entorn professional. 
 
ISO 30300 
 
La nova família de normes ISO 30300 situa en un pla estratègic la gestió de la 
informació i la documentació d’una organització, ja que aspira a facilitar a les 
organitzacions, entre altres coses, una gestió més eficient de la seva informació i ajuda 
per donar compliment a les regulacions legals i normatives requerides. Són estàndards 
adreçats a qualsevol tipus d’organització, tant privada com pública, de qualsevol volum 
o sector d’activitat econòmica, i s’han elaborat per tal que siguin compatibles amb altres 
sistemes de gestió ja existents a institucions i empreses, amb la idea de facilitar la seva 
implantació. Per exemple, les ISO 9000 (sistemes de gestió de la qualitat); les ISO 
14000 (sistemes de gestió mediambiental); les ISO 20000 (serveis TIC orientats a 
negoci) o les ISO 27000 (sistemes de gestió de la seguretat informàtica).  
 
Aquesta família de normes pretén liderar i millorar les bones pràctiques en gestió de 
documents proporcionant un marc, unes directrius i unes guies per al disseny i la 
implementació de processos relacionats amb la gestió de documents. Al capdavall de 
l’eclosió d’aquestes normes hi ha una necessitat de les organitzacions de gestionar els 
seus documents com a evidències de les seves activitats de negoci, i no tan sols des d’un 
punt de vista operacional. La necessitat, l’oportunitat i les expectatives de negoci que 
mouen al capdavall la proposta d’una família de normes com la ISO 30300 
Management System for Records es basen essencialment en aquesta aproximació 
estratègica i sistemàtica d’una organització a l’hora d’entendre la creació i el control 
dels seus documents com a part dels seus processos de negoci.  
 
Tot i la seva curta vida, val a dir que les expectatives de negoci i el ressò d’aquestes 
normes a escala internacional estan sent molt grans. Ja s’estan planificant tasques de 
difusió per donar a conèixer aquestes normes al sector privat i s’obren expectatives de 
negoci per a empreses de certificació, de consultoria, d’auditoria de sistemes, de 
tecnologies de la informació, etc. Ja s’estan treballant a escala internacional altres 
normes de la família. Properament és previsible la publicació de la ISO 30302 
Management systems for records. Guidelines for implementation i la ISO 30304 
Management systems for records. Assessment guide. 
  
Un aspecte d’especial importància és que aquestes normes seran certificables, de la 
mateixa manera que les famílies de normes esmentades més amunt. Aquest fet pot 
representar per als professionals de la gestió dels documents i l’arxiu la possibilitat de 
noves perspectives d’ocupació i de coneixement més enllà del sector públic, 
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desenvolupant o reorientant la seva carrera professional en camps com ara la consultoria 
o l’auditoria especialitzada en sistemes de gestió per a documents. 
  
La necessària formació especialitzada en l’àmbit de la gestió dels documents i l’arxiu 
també s’enfronta al repte que representa adaptar-se a aquesta nova situació i assumir, 
com a col·lectiu, noves competències professionals. Estar a l’alçada d’aquests nous 
requisits pot marcar el nostre futur professional.  
 
Per a més informació: 
 
- Catàleg ISO 30300 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=537
32 
- Catàleg ISO 30301 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=537
33 
- Informació pública PNE 30300 i 30301: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16847.pdf 
- Noves oportunitats professionals normes 30300 (innova.doc_11): 
http://www.innovadoc.cat/index.php 
 
 
  

Noticiari 
 
Subdirecció General d’Arxius 
 
Finalitza el projecte d'un portal web per a la Xarxa d'Arxius Comarcals 
En el marc de desenvolupament del projecte del portal de la Xarxa d'Arxius Comarcals 
(XAC) s'han publicat a Internet els continguts íntegres dels darrers tretze arxius 
comarcals inclosos en aquesta quarta i última fase d'actuació. 
Els arxius que han publicat nous continguts són: l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, 
l’Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, l’Arxiu Comarcal del 
Baix Camp, l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, l’Arxiu Comarcal del Berguedà, 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, l’Arxiu Comarcal del Maresme, l’Arxiu Comarcal del 
Montsià, l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, l’Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell, 
l’Arxiu Comarcal de la Selva i l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. La nova informació difosa 
és la corresponent a les pàgines web: «Els documents escollits», «Agenda d’activitats», 
«Servei didàctic», «Publicacions» i «Formularis». 
 
Amb aquesta darrera publicació ja són gairebé 400 les pàgines web que integren el 
portal de la XAC i més d’una cinquantena els nous usuaris que han rebut la formació en 
el gestor de continguts corporatiu de la Generalitat de Catalunya (GECO). 
 
 
Ja és disponible a Internet una versió renovada del cercador «Arxius en línia» 



 

 — 11 — 

El cercador de fons i documents de l’Arxiu Nacional de Catalunya i de la Xarxa 
d’Arxius Comarcals, ha simplificat les seves pantalles de cerca, a fi de facilitar l’ús del 
cercador a tot tipus d’usuaris. Les principals novetats són: 
 
 La presentació en una mateixa pantalla de les opcions de cerca simple, avançada i 

per inventari. 
 La possibilitat d’accedir directament, com a resultat d’una cerca simple o avançada, 

a la galeria d’imatges dels documents recercats.  
 
D’aquesta manera se simplifica considerablement l’accés dels usuaris a les imatges dels 
documents. 

 
S’incorporen al web del Departament de Cultura noves pàgines de premsa històrica 
digitalitzada dels arxius comarcals, de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, i 
s’incrementa el nombre de pàgines publicades dels arxius comarcals de la Cerdanya i 
de la Conca de Barberà 
L’últim trimestre de l’any 2011 es va fer la revisió de fitxers de premsa històrica per ser 
publicats a la web del Departament de Cultura que finalitzà amb una nova càrrega de 
premsa històrica digitalitzada a XAC_Premsa. 
Amb aquesta càrrega, d’una banda van quedar incorporats a XAC_Premsa els arxius 
comarcals de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, i de l’altra, van incrementar el 
nombre de pàgines publicades els arxius comarcals de la Conca de Barberà i de la 
Cerdanya, de manera que, entre els cinc arxius, sumen un augment de 1.114 fitxers 
traduïts en 9.960 pàgines de premsa digitalitzada publicada. Actualment 21 arxius 
comarcals tenen premsa publicada a XAC_Premsa. 
Un dels objectius de l’any 2012 és continuar amb aquesta tasca de publicació de la 
premsa històrica de la Xarxa d’Arxius Comarcals per afavorir que els ciutadans puguin 
accedir a la premsa històrica. 
 
Conferència a la seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural: «Fonts 
primàries i educació. L'exemple del Camp d'Aprenentatge de la Noguera» 
En el marc de l'equip organitzador de les Jornades d’Educació i Arxius que es 
desenvolupen cada dos anys, es va celebrar el seminari amb la conferència «Fonts 
primàries i educació. L'exemple del Camp d'Aprenentatge de la Noguera» a càrrec del 
Dr. Antoni Bardavio, professor d’ensenyament secundari i director del Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera.  
En aquesta conferència, el Dr. Bardavio va exposar el procés de creació del Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera, i va detallar els objectius i la metodologia didàctica 
emprada. Es varen mostrar algunes de les estratègies desenvolupades per a la 
coordinació amb el professorat i els centres de la zona i es varen establir els 
paral·lelismes entre els camps d’aprenentatge i els serveis didàctics dels arxius, on 
l’experiència mostrada pot ser molt útil. 
Els assistents van poder intercanviar experiències i valorar quin tipus de relació hi ha 
entre un camp d’aprenentatge tradicional i un de vinculat amb el món dels arxius de 
forma directa, o entre un espai de documentació i informació complementària i un camp 
d’aprenentatge d’arqueologia o d’altres disciplines. 
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Grup d’Experts d’Anàlisi del Patrimoni Fotogràfic Català 
Amb l’objectiu de disposar d’un document de consens entre els diferents professionals 
implicats en el sector de la fotografia a Catalunya, el conseller de Cultura, senyor Ferran 
Mascarell i Canalda, mitjançant la resolució de 12 d’abril de 2011, va constituir 
formalment un grup de treball denominat Grup d’Experts d’Anàlisi del Patrimoni 
Fotogràfic Català i en va nomenar els seus membres. L’encàrrec del grup era fer 
propostes i recomanacions que ajudessin la Conselleria a fixar i executar les polítiques 
públiques d’actuació en l’àmbit de la fotografia i del patrimoni fotogràfic català. El 
compromís del Grup era lliurar els resultats en un termini de 9 mesos des de la data de 
la seva constitució. Alhora, en el desenvolupament de l’encàrrec, el grup havia de tenir 
present la visió analítica i les conclusions de l'estudi elaborat pel Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts sobre l'estat i les perspectives de futur de la fotografia, publicat al 
juliol del 2011.  
 
El Grup es va formar amb professionals del sector públic i privat implicats en l’estudi, 
la protecció, la restauració i la difusió del patrimoni fotogràfic de Catalunya. 
Concretament hi varen participar: Joan Pluma i Vilanova, director general de Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, David Balsells i 
Solé, responsable del Departament de Fotografia del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC), Joan Boadas Raset, director del Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge de l’Ajuntament de Girona (RDI), Pepe Font de Mora, director de la Fundació 
FOTOCOLECTANIA, Francesc Fontbona de Vallescar, director de la Unitat Gràfica de 
la Biblioteca de Catalunya, Carles Guerra Rojas, conservador en cap del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), Pau Maynés Tolosa, restaurador de fotografia, 
Josep M. Masachs Suriol, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, Imma Navarro 
Molleví, cap de l’Àrea dels fons d’imatges de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), 
Jordi Serchs Serra, director de l’Arxiu Fotogràfic de l’Ajuntament de Barcelona, Laura 
Terré Alonso, historiadora de la fotografia, i Anna Magrinya, tècnica de la Subdirecció 
General d’Arxius i Museus, que va actuar de secretària.  
 
Pel que fa a la metodologia emprada, des de la conselleria es van concretar un total de 
catorze ponències a l’entorn de tres blocs temàtics: identificar els elements clau del 
patrimoni fotogràfic català, les col·leccions del patrimoni fotogràfic català i la promoció 



 

 — 13 — 

de la fotografia catalana. Alhora, es van designar les persones que havien de 
desenvolupar els temes proposats i el calendari d’execució.  
 
El Grup, que es va reunir 13 vegades, des el 18 de juliol de 2011 al 19 de març de 2012, 
ha elaborat un document que aplega tot un seguit de recomanacions i propostes per dur 
a terme les polítiques públiques necessàries en el sector del patrimoni fotogràfic català. 
El document ha estat presentat al director general de Patrimoni Cultural per tal que en 
faci lliurament al conseller de Cultura.  

 
Grup d’Experts d’Anàlisi del Patrimoni Musical de Catalunya 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la creació d’un 
Grup d’Experts sobre Patrimoni Musical que ajudi la Conselleria a fixar i executar 
polítiques específiques adreçades a la protecció i la difusió del patrimoni musical de 
Catalunya. El conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell, mitjançant resolució, ha creat 
el Grup d’Experts d’Anàlisi del Patrimoni Musical de Catalunya, n’ha nomenat els 
integrants, i n’ha assenyalat les funcions.  
Aquest grup, que inicià els treballs a finals del 2011, té com a funcions principals 
identificar els fons musicals existents a Catalunya, la seva titularitat, les condicions 
d’accés, la seva disponibilitat i el seu estat de conservació. També ha d’assenyalar les 
produccions que calgui preservar i proposar un criteri de col·lecció. També ha de definir 
els criteris sobre el dipòsit dels fons musicals en institucions culturals i proposar un 
sistema adequat de tractament. 
 
Dins del Grup hi són representades les institucions catalanes que custodien patrimoni 
musical (arxius, biblioteques, museus, etc.) i els professionals del sector (universitat, 
musicòlegs, etc.). El director general del Patrimoni Cultural n’exerceix la presidència i 
la secretaria recau en la Subdirecció General d'Arxius i Museus.  
 
Presentació del projecte de digitalització i ingrés a l’ANC de la documentació 
digitalitzada de l’Orfeó Català de Mèxic 
El 4 de juny de 2012 es va fer al Palau Moja de Barcelona l’acte de presentació del 
projecte de digitalització i ingrés a l’ANC de la documentació digitalitzada de l’Orfeó 
Català de Mèxic. En la sessió de presentació es va explicar la gènesi del projecte, 
endegat per l’Associació Arxivers sense Fronteres, i els treballs d’organització i de 
digitalització del fons documental de l’Orfeó. També se’n van analitzar els resultats i es 
van visualitzar alguns dels documents digitalitzats. Finalment, es va fer una demostració 
pràctica de com accedir als documents digitalitzats des d'Internet. Per acabar l’acte, es 
va projectar un vídeo sobre els treballs fets. 
 
L’Orfeó Català de Mèxic fou fundat l’any 1906. En el nucli de socis fundadors es 
troben alguns mestres d’obres i es constata la presència d’un grup d’intel·lectuals, entre 
els quals destaquen els músics Guillem Ferrer Clavé (nét del mestre Anselm Clavé), 
Josep Rocabruna i Francesc Jordà. L’anomenen orfeó, perquè es reuneixen per cantar 
les cançons de la terra enyorada i llunyana. Enric Botey en fou el primer president.  
 
L’arribada dels exiliats catalans durant els anys 1939-1945, va ser l’inici de l’època més 
brillant de la vida de l’Orfeó. Amb l’allau de personalitats catalanes que arribaren a 
Mèxic, l’Orfeó va esdevenir, potser, el lloc més privilegiat del món per donar a conèixer 
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la cultura catalana, i així es va fer. August Pi i Sunyer, Pere Bosch Gimpera, Lluís 
Nicolau d’Olwer, Jaume Aguadé, Víctor Alba, Salvador Armendares, Lluís Aymamí 
Baudina, Agustí Bartra, Artur Bladé i Desumvila, Josep Carner, Dalmau Costa, Odó 
Duran D’Ocon, Pere Foix, Josep M. Francès, Eduard Nicol, Vicenç Riera Llorca, 
Marcel i Miquel Santaló i Joaquim Xirau pronuncien conferències a l’Orfeó durant 
aquests anys o dirigeixen els parlaments en les commemoracions patriòtiques. 
 
A partir de la mort del dictador el 1975 hi ha una participació molt activa de l’Orfeó en 
els nous esdeveniments i es produeixen canvis importants en les relacions amb altres 
col·lectivitats i amb la Generalitat. Fan conferències a l’Orfeó invitats com Heribert 
Barrera, Narcís Serra, Jordi Solé Tura, Jordi Pujol, Miquel Roca i Junyent i Aina Moll, 
entre altres. Reben la visita de Jordi Pujol en qualitat de candidat a la presidència de la 
Generalitat. 
 
Sessió informativa sobre el projecte Gestor electrònic d’expedients de contractació 
Se celebra una sessió informativa sobre el projecte GEEC (gestor electrònic 
d’expedients de contractació) adreçada específicament a responsables dels arxius 
centrals administratius de la Generalitat. La sessió, organitzada per la Subdirecció 
General d’Arxius i Museus, va comptar, tant en la seva preparació com en la 
presentació, amb el suport i la participació de les responsables del Departament 
d’Economia i Coneixement, en concret de l’Àrea TIC, de l’Arxiu Central Administratiu 
i de la Junta Consultiva de Contractació. També hi varen participar tècnics de l’empresa 
IECISA en tant que integradors de la solució tecnològica que dóna suport al GEEC.  
 
La sessió va comptar amb la presència de 45 persones i tenia com a principal objectiu 
explicar als responsables dels arxius centrals administratius en quin punt es troba el 
GEEC i les seves funcions en aquest projecte. La sessió es va dividir en dos grans blocs. 
La primera va ser una explicació general del projecte i una demostració pràctica de les 
aplicacions que donen suport al procés de gestió documental (SAP i Webtop 
Documentum). El segon bloc tenia com a objectiu explicar les funcions del mòdul RMA 
(Record Manager Administrator) i una demostració pràctica d’aquest. Des d’un punt de 
vista pràctic es va informar que aquest mòdul, que seria el que pròpiament han de 
gestionar les persones responsables dels arxius centrals, encara no està operatiu i 
s’espera poder-lo activar en el decurs del proper exercici. En aquest sentit, i atès que 
encara no es disposa d’aquest mòdul, els arxivers encara no tenen responsabilitats sobre 
la custòdia i la gestió d’aquests expedients.  
 
 En la sessió es van presentar també les darreres propostes de modificació del quadre de 
classificació i també es va informar que s’han elaborat unes PMF d’ajuda. La 
informació sobre el projecte està a disposició, de manera interna, dels responsables 
d’arxius centrals administratius al portal de gestió documental i arxius de la plataforma 
e-Catalunya.  
 
Jornada Innova.doc_11 «La família de normes ISO 30300: noves oportunitats 
professionals»  
Amb motiu de restricció pressupostària, aquesta nova edició de la jornada Innova.doc es 
va fer en un matí amb l’assistència de més de 220 professionals vinculats a la gestió de 
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documents. La Jornada ha estat organitzada pel Departament de Cultura i l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.  
 
El director general del Patrimoni Cultural, senyor Joan Pluma i Vilanova, va ser qui va 
presentar la Jornada l’objectiu de la qual, en aquesta ocasió, ha estat la presentació del 
nou estàndard ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a 
documents. Un tema que s’ha considerat d’interès, ja que, a banda del sol fet que 
representa donar a conèixer una nova norma, s’hi afegeix el factor que aquesta pot 
representar un canvi força destacable en la gestió de documents en el si de les 
organitzacions.  
 
Així, el programa es va estructurar en dos blocs ben diferenciats. El primer va ser la 
conferència que, amb el títol «Què és la ISO 30300? Quan, on, per què i com cal 
implementar-la? Qui ho ha de fer?», van desenvolupar les senyores Judith Ellis i Carlota 
Bustelo. Ambdues són consultores independents en gestió documental i són les persones 
que han liderat tot el procés de concepció, elaboració i aprovació d’aquest estàndard. 
Aquesta ponència va ser l’acte principal de la Jornada i s’hi van explicar amb força 
detall l’objectiu de la norma, l’abast, els destinataris, l’evolució previsible, així com la 
relació que manté amb altres normes en matèria de gestió de documents, especialment 
les ISO 15489, ISO 23081 o ISO 26125.  
 
El segon bloc de la sessió va ser una taula rodona denominada: «Beneficis que aporta la 
família de normes ISO 30300 o el fet de certificar-se». Aquesta taula, coordinada pel 
senyor Jaume Sardà, de la Subdirecció General d’Arxius i Museus, va comptar amb 
representants de tres àmbits que poden veure’s més implicats o interessats en aquesta 
norma. Així el senyor José Ángel Valderrama, en representació d’AENOR, va incidir 
especialment en les possibilitats de certificació que ofereix aquest estàndard i com pot 
ser complementària amb altres ISO certificables com ara les conegudes 9000 o 27000, 
que serien les més properes a les noves 30300. També va fer esment de les possibilitats 
que tenen per a empreses de consultoria. En aquest punt coincidí amb la presentació del 
senyor Ramon Alberch qui, com a director d’ESAGED, va fer una aproximació a les 
necessitats de nova formació especialitzada que requeriran els professionals en actiu i 
les noves persones que es formin en matèria de gestió documental. Finalment el senyor 
Joan Soler, vocal representant de l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de 
Catalunya a l’SC1 del CTN 50 d’AENOR, va fer una anàlisi de la norma amb l’objectiu 
de situar «on són» en aquesta els arxivers amb la finalitat de mostrar les possibilitats 
que aquests tenen de treball en tasques de certificació, consultoria o d’administració de 
sistemes. Més informació: http://www.innovadoc.cat/innova.php 
 
VII Laboratori d’Arxius Municipals, 19 d’abril de 2012, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona  
El 19 d’abril de 2012 es va fer a Barcelona el VII Laboratori d’Arxius Municipals que 
organitzem cada dos anys la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat 
de Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu 
Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya. 
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En aquesta edició la jornada es va anomenar «Els arxius municipals a la xarx@» i la 
intenció era aconseguir el debat i la reflexió dels participants i els assistents amb relació 
a l'ús de les TIC, la seva evolució i l'evolució de l'ús i la interacció a la xarxa a través de 
diferents camins per obtenir millores respecte al servei, l’atenció als usuaris, la 
interacció entre usuaris i arxiu, i la relativa entre arxius i altres institucions. 
 
La ponència va anar a càrrec de Montserrat Penyarroya, especialista en màrqueting 
digital, que va parlar de l’evolució «De la web 1.0. a la 3.0. com a eines per a la 
promoció dels arxius». El 3 tallers següents varen tractar de com es poden posar els 
documents a l’abast dels usuaris, de la interacció entre els usuaris i els arxius i de les 
eines col·laboratives per als professionals dels arxius. A la tarda, la jornada es va tancar 
amb una taula rodona que va analitzar les oportunitats i els reptes dels arxius i la seva 
presència a la xarxa. 
 
Inauguració de la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà a la Bisbal 
d’Empordà 
 

 
 

Edifici de la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà 
 
El passat 9 de juny de 2012 es va inaugurar la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Empordà, situat al municipi de la Bisbal d’Empordà. Una de les funcions dels arxius 
comarcals és la de preservar, conservar, tractar i difondre el patrimoni documental 
d’àmbit comarcal; aquest nou equipament incorpora tots els elements i recursos 
necessaris per tal d’executar aquesta missió de manera eficient. Disposa d’una sala 
polivalent per fer-hi activitats de difusió diverses, un local per acollir el centre d’estudis 
local, sala de consulta, dipòsits específics per a la conservació de documents de 
diferents tipologies amb condicions climàtiques específiques per garantir una 
conservació correcta dels documents, sala de classificació, sala de recepció, sala de 
desinsectació, així com diversos equipaments tecnològics que fan que l’arxiu esdevingui 
una institució rellevant pel que fa a la gestió del coneixement a la comarca.  
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Varen presidir la inauguració el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; l’alcalde de la 
Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, i el president del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, Joan Català. 
 
Arxiu Nacional de Catalunya 
 
L’ANC incorpora el fons del policia que va dirigir la detenció del president Companys 
a l’exili 
Coincidint amb el 71è aniversari de l’afusellament per les autoritats franquistes del 
president Lluís Companys, el passat 15 d’octubre, en un acte fet al Palau de la 
Generalitat en presència del president de la Generalitat, Artur Mas, Juan Luis Urraca 
Cornette, fill i hereu de Pedro Urraca Rendueles, funcionari policial de l’ambaixada 
espanyola a París que dirigí l’operació de captura i trasllat a Madrid del president 
l’agost de 1940, va fer lliurament a la Generalitat de Catalunya del fons documental del 
seu pare (0,2 m), que conté documentació d’alt valor històric sobre els darrers mesos de 
vida del president Lluís Companys.  
 
Urraca Rendueles (Valladolid, 1904 – Madrid, 1989) féu estudis comercials i voltà món 
abans d’ingressar a la policia. Aprofità la seva vinculació familiar amb França per 
ingressar com a agregat policial a l’ambaixada espanyola el 1939, des de la qual treballà 
en el control i la detenció de diversos polítics de relleu a l’exili. El 1947 fou condemnat 
a mort pels tribunals francesos. Poc després començà a treballar a la representació 
espanyola a Anvers, encarregat d’operacions anticomunistes i del seguiment de 
militants d’ETA fins a la seva jubilació el 1982. El fons documental lliurat a l’ANC 
conté documentació identificativa, acadèmica, patrimonial, l’expedient professional, la 
documentació policial generada a Bèlgica, així com els valuosos dietaris personals 
(1922-1948). 
 
El fons Pedro Urraca Rendueles esdevé un testimoni excepcional referent als últims 
mesos de vida del president Companys i complementa la documentació conservada a 
l’ANC als fons Lluis Companys, President Lluís Companys (documentació 
institucional), Associació Cívica d’Homenatge Nacional al president Lluís Companys i 
Generalitat de Catalunya (Exili), fonts fins ara fonamentals per a la memòria del 
president assassinat pel feixisme. El fons permet conèixer al detall la trajectòria 
personal i professional d’Urraca Rendueles; en particular, els seus dietaris revelen els 
aspectes més rellevants de la personalitat i el pensament d’aquest fidel servidor del 
franquisme, així com les seves peripècies personals durant l’etapa de formació, a 
l’esclat de la Guerra Civil espanyola i durant el període d’estretes relacions amb 
l’Alemanya nazi. Es tracta, doncs, d’un fons important per al coneixement de la història 
de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’Europa durant un extens període del segle XX. 
 
El 20 de juliol va retornar més documentació de Salamanca 
El 20 de juliol de 2011, l’ANC va rebre una nova tramesa de documents. En aquesta 
ocasió el Centro Documental de la Memòria Històrica va transferir 363 capses amb 
documentació textual de l'agrupació anomenada Político-Social Barcelona (PS-
Barcelona) i dues capses més de PS-Lleida. 
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Entre altra, va arribar documentació de les associacions següents: Amics de la Unió 
Soviètica (AUS) de Catalunya, Associació d'Intel·lectuals per la Defensa de la Cultura 
(AIDC), Centro Asturiano de Cataluña, Escuela de Enseñanza Naturista Pentalfa - 
Nicolás Capo, Societat Naturista de Barcelona, Federació Catalana de Societats de 
Teatre Amateur, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya (SIA), Socors Roig 
Internacional de Catalunya (SRI). Predomina la correspondència, les actes de reunions i 
fitxes i carnets d’afiliats del 1936-1938. 
 
Pel que fa a la documentació de particulars, hi ha correspondència política i en menor 
mesura privada, sobretot entre el 1931 i el 1938, de: Antoni Aymat Mareca (militar i 
advocat), Llorenç Cabós Badia (mestre i pedagog), Francesc Cambó Batlle (polític i 
advocat), Eusebi Carbó Carbó (periodista i sindicalista), Albert Carsi Lacasa (geòleg). I 
també dels que foren consellers de la Generalitat de Catalunya: Josep Jové Surroca 
(polític, conseller de Sanitat), Joan Lluhí i Vallescà (advocat i polític, conseller d’Obres 
Públiques i de Justícia), Miquel Serra Pàmies (polític, conseller de Proveïments i 
d’Obres Públiques), Antoni Xirau Palau (polític i advocat, conseller de Sanitat i 
Assistència Social i d’Agricultura i Economia). 
 
Referent a partits i sindicats, va retornar documentació de: Acció Catalana Republicana 
de Reus (ACR), Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI), CNT - FAI - JJLL de Catalunya, ERC - Estat Català - JEREC, Partit Obrer 
d'Unificació Marxista (POUM), PSUC i JSUC, UGT de Catalunya, Unió Republicana 
Democràtica de Valls. Hi predominen les sèries de correspondència, actes de reunions, 
carnets, fitxes, relacions i expedients d’afiliats dels anys trenta del segle XX. 
 
Aquesta és la cinquena transferència que, en aplicació de la Llei 21/2005 de restitució i 
per acord de la Comissió Mixta Estat-Generalitat, ingressa a l’ANC. En total, des de 
gener del 2006, han retornat 1.451 capses amb documentació textual (arxivadors, la 
majoria d’uns 10 cm) i 579 llibres. 
 
Tal i com va manifestar el conseller Ferran Mascarell durant l’acte de recepció del 
darrer retorn, el 25 de juliol a l’ANC, tot i el volum lliurat, encara falten documents i 
objectes requisats durant la Guerra Civil que, en aplicació de la Llei 21/2005, també han 
de retornar. En la mesura que li pertoca, la Generalitat de Catalunya continua treballant 
per fer-ho possible. (abc) 
 
Archiu Generau d’Aran 
 
Digitalització del fons històric del Conselh Generau dera Val d’Aran (1316-1861) 
L’Archiu Generau d'Aran continua amb les tasques de digitalització del fons històric del 
Conselh. Els primers treballs es van produir l’any 2009, dins el Programa de preservació 
documental de Catalunya Esteve Gilabert Bruniquer, pel qual es van digitalitzar els 3 
llibres d’actes de la màxima institució aranesa (1632-1936). En el 2010, es va treballar 
en la digitalització de 881 documents i aquest 2011 s’ha continuat amb 846 unitats més. 
En total 1.730 unitats, de les 3.139 que formen el fons. 
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Tots els treballs s’han fet seguint els paràmetres de captura de la Guia de digitalització 
de la Xarxa d'Arxius Comarcals. El volum total de memòria actual és de 214 GB en 
format de consulta (JPEG i PDF) i en format de preservació (TIFF).  
 
La col·lecció de pergamins de Çò de Trinchèra restaurada 
Els 13 pergamins del fons patrimonial de Çò de Trinchèra de Salardú han estat 
restaurats pel taller Estudi B2 de Barcelona. Els treballs han consistit a fer una neteja en 
sec; una neteja semihumida; un aplanament del suport i una consolidació i reintegració 
de les pèrdues. Així mateix, cada document s'ha instal·lat en una carpeta individual de 
conservació permanent. 
 
De la col·lecció de pergamins en destaca un, datat el 1357, que correspon a un 
instrument públic del poble de Gessa. També és interessant un altre document imprès en 
pergamí del segle XVII, que correspon a un salconduit que s’atorgava als aranesos per 
poder comerciar lliurement segons privilegis anteriors. La resta, datats entre 1542-1638, 
són documents referents a les transferències de propietat i l'administració del patrimoni 
de la família. 
 
Set unitats documentals passen a formar part de l'exposició permanent del Musèu 
dera Val d'Aran 
La documentació procedeix d'alguns dels fons dipositats a l'Arxiu. Són, en concret, uns 
privilegis reials, datats el 1396 i en pergamí escrit, del fons del Conselh Generau dera 
Val d'Aran; el llibre de capítols de la vila de Vilac (1734-1780) procedent del fons de 
l'Ajuntament d'aquesta vila; les ordinacions de 1616 del visitador reial Juan Francisco 
de Gràcia, llibre imprès el 1752 que forma part de la col·lecció de manuscrits i 
documents de l'Arxiu; 2 àlbums de fotografies de la col·lecció fotogràfica del Saut de 
Cledes de Les (61 positius fotogràfics b/n) i l’àlbum de dibuixos del fons personal de 
Maurice Gourdon (43 dibuixos a ploma). 
 
Els usuaris podran continuar consultant la informació d'aquests documents a l'Arxiu, ja 
que tots els documents han estat digitalitzats. La major part ja es poden consultar a 
través de l'opció «Arxius en línia: Cercador de fons i documents» de la Xarxa d'Arxius 
Comarcals. 
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Ingressa el fons personal de José Calbetó Jiménez (1673-1986) 
El fons està format per la documentació personal i familiar de José Calbetó Barra i José 
Calbetó Jiménez, pare i fill. Els dos han estat alcaldes de la vila de Vielha i han format 
part de la història política d’Aran durant el segle XX.  
El fons conté 0,30 m de documentació en paper (1673-1986) i una col·lecció de 2.129 
positius fotogràfics en b/n i 232 en color. (1920-1980). En els àlbums fotogràfics es 
poden trobar fotografies inèdites de la construcció del túnel Alfons XIII de Vielha. 
 

 
 

AGA. Fons personal José Calbetó Jiménez 
Construcció del túnel Alfons XIII de Vielha, ca. 1927 

 
 
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
 
Ingressa el fons de l'empresa Bertrand, SA  
Durant els mesos de gener a abril del 2011 va ingressar a l’Arxiu el fons de l’empresa 
Bertrand, SA. Aquest fons recull les activitats de les diverses fàbriques tèxtils d’aquesta 
empresa. Una firma amb factories a Molins de Rei (entre 1846 i 1858), la primera; a 
Sant Feliu de Llobregat, des del 1860, a Rubí —el vapor Vell (1862) i el vapor Nou— i 
a Súria. El fons era a les oficines de l’empresa als baixos del núm. 327 del carrer de 
Còrsega de Barcelona. Els hereus han decidit fer donació del fons al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè resti a l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat. 

Aquest arxiu d’empresa aplega documentació del funcionament de les diverses 
fàbriques de la firma. En total són aproximadament 50 metres lineals de documents del 
període de 1858 fins a la dècada dels setanta del segle passat, tanmateix la 
documentació del segle XIX és molt migrada. El fons comprèn documentació comptable 
continuada des de començaments del segle passat. També s’hi conserven plànols, 
mostraris amb els productes fabricats, correspondència sobre l’activitat comercial i 
documents tècnics sobre la maquinària utilitzada.  

Exposició: «Manuel Sayrach, Arquitecte Humanista» 
Amb motiu de les Festes de Primavera, l’Ajuntament de Sant Feliu en col·laboració amb 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat va organitzar i produir l’exposició «Manuel 
Sayrach i Carreras, Arquitecte modernista». L’objectiu d’aquesta exposició ha estat 
mostrar l’obra i la vida de Manuel Sayrach i Carreras (Sants, Barcelona, 1886 - Sant 
Feliu de Llobregat, 1937), un creador polifacètic, amb obres en diversos àmbits de les 
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arts i de les lletres: arquitectura, poesia, teatre, disseny, escultura, filosofia, entre altres. 
La seva obra arquitectònica són dues cases Sayrach, a l’avinguda de la Diagonal, 423-
425, i al carrer d’Enric Granados, 153-155, de Barcelona, construïdes els anys 1918 i 
1926, respectivament. També va reformar la casa familiar d’estiueig de Sant Feliu de 
Llobregat, coneguda com la «torre dels Dimonis», i en va dissenyar el jardí, amb clares 
influències gaudinianes, casa on va morir, l’any 1937, en plena Guerra Civil.  
La historiadora de l’art Mercè Vidal va ser la comissària de la mostra, que incloïa un 
documental sobre l’obra i la vida d’aquest arquitecte modernista realitzat per Albert 
Bonet. L’exposició es va poder visitar a la sala d’exposicions del Palau Falguera de Sant 
Feliu de Llobregat. El documental és consultable al web de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat.  
 
II Curs d’història local de Sant Feliu de Llobregat. Història per al present 
Durant els mesos de maig i juny de 2011, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i la 
Universitat Social Lliure i Autogestionada (USLA) van organitzar el segon curs de 
divulgació de la història de Sant Feliu de Llobregat.  
En aquesta segona edició es va analitzar el període comprès entre el segle XIX i 
l’acabament de la Guerra Civil. A través de quatre sessions es va fer un recorregut sobre 
l’evolució del paisatge i l’ocupació del territori. Es va mostrar com una vila pagesa 
esdevenia seu de la capital de la comarca del Baix Llobregat i com es transformava en 
una ciutat industrial i de serveis. També es va fer una aproximació a l’evolució política i 
social d’aquesta ciutat. Un grup d’investigadors i investigadores que han fet recerca 
local van exposar una part important de les claus necessàries per entendre el Sant Feliu 
d’avui.  
 
Lliurament de les digitalitzacions fetes amb motiu dels plans extraordinaris 
d’ocupació de l’any 2010 
Durant l’any 2011 s’han fet presentacions locals de part de les digitalitzacions fetes amb 
motiu del Pla extraordinari d’ocupació.  
 
El 20 de gener, dins dels actes de la Festa Major d'hivern de Begues, es van lliurar les 
digitalitzacions de la documentació de l'Ajuntament de Begues. Les sèries digitalitzades 
han estat els llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament (1852-1966), de la Comissió 
Municipal Permanent (1923-1931), de la Junta Local d’Associats. (1894-1922) i de les 
Comissions Informatives (1952-1957). 

El 23 de març, a la seu de Fòrum XXI, entitat cultural de Molins de Rei, es van mostrar 
les digitalitzacions de la premsa molinenca del període (1843-2001), fetes en 
col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Molins de Rei.  

El 9 de juny, amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, es van presentar al Casal 
Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat, les digitalitzacions fetes en col·laboració amb 
l’Arxiu Municipal d’Esplugues. Els documents digitalitzats han estat les actes del ple de 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat del període de 1854 fins al 1961 i les matrícules 
industrials de l’etapa de 1886-87 a 1960. A més a més d'aquests documents, s'han 
digitalitzat les publicacions periòdiques locals del Boletín de Información Municipal 
(1962-1978) i la Crònica de la Vida d'Esplugues (1950-2009). 
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Aquestes digitalitzacions es poden consultar per Internet a través del cercador de fons i 
documents del Departament de Cultura, en el cas de la documentació d’arxiu, i de 
Xac_Premsa (premsa dels arxius comarcals), pel que fa a l’hemeroteca. 
 
Participació de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat en les VI Jornades de Patrimoni 
del Baix Llobregat 
Els dies 1, 2 i 3 d’abril va tenir lloc, al Centre Espai Cultural del Prat de Llobregat, les 
VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat, amb el títol: «Homenatge a Jaume 
Codina. Patrimoni, història local i didàctica». 

Els organitzadors de les jornades van ser el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona i els Amics del Prat. 

 L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat va participar en el tercer àmbit de les Jornades, 
dedicat a la història local i xarxes, amb la comunicació «Tornar a la feina a través del 
patrimoni: l’experiència dels plans d’ocupació acollits per l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat», una comunicació que van signar la directora de l’ACBL, M. Luz Retuerta, i 
Alícia Sorando, una de les treballadores dels plans d’ocupació. 

En aquesta comunicació es va explicar la tasca que s’ha fet en els diversos plans 
d’ocupació acollits per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i es va fer una reflexió 
sobre els valors que pot aportar el patrimoni, en el context actual de crisi i d’altes taxes 
de desocupació.  
 
Presentacions de llibres 
Conferència i presentació del llibre El cielo bajo los pies, a càrrec de la seva autora, 
Elsa Plaza. Es tracta d'una novel·la inspirada en fets reals sobre una santfeliuenca, 
Enriqueta Martí, acusada d’assassinat l’any 1912.  
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Presentacions del llibre: RETUERTA JIMÉNEZ, M. Luz, La fam de terra dels fabricants de 
Barcelona. El cas d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat, editat pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. Les presentacions es van fer a Sant Feliu de Llobregat, el 
15 de març; a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, el 19 de maig; i a Sant Just 
Desvern, el 20 d’octubre.  
Presentació del llibre: SANMARTÍ, Carme; SANMARTÍ, Montserrat (editores); JULIO, 
Teresa [et al.] Catalanes del IX al XII. La presentació va anar càrrec d’una de les 
editores, Carme Sanmartí, a Sant Feliu de Llobregat, el 24 de març. 
 

         
 
Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
Veïns de Bonastre visiten l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès 
Veïns de Bonastre han visitat l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès dins dels actes 
programats de la Setmana Cultural de Bonastre. L'interès d’aquesta visita a les 
instal·lacions de l’Arxiu Comarcal rau en el fet que el fons documental municipal de 
Bonastre s’hi troba dipositat arran del conveni de cessió, signat el 8 de novembre de 
2005. Els visitants han pogut consultar els documents municipals més importants, entre 
els quals destaquen dos capbreus, un del 1562 i l’altre del 1694 i documentació del 
segle XIX que és una de les més ben conservades del Baix Penedès. També han assistit a 
una demostració del funcionament del web de l’Arxiu Comarcal des d’on es pot 
consultar l’inventari i la documentació digitalitzada que s’hi va carregant. 
 
Presentació del llibre Domenys del Penedès (1936-1938) 
A la sala d’actes de l’Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Jaume dels Domenys es va 
presentar el llibre Domenys del Penedès (1936-1938). Una aproximació històrica a 
través de l’estudi de la documentació municipal recuperada, de Núria Jané i Orpí. 
L’acte fou presidit per Miquel Martil, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, i hi van ser 
presents Rosanna Camps, directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions 
Institucionals a Tarragona, i Nati Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Penedès, que és l’autora del pròleg del llibre i que va recordar quin va ser el procés de 
restitució de la documentació municipal d’època republicana que es va localitzar l’any 
2009 a l’Arxiu General de la Delegació del Govern de Catalunya a Barcelona, retornada 
el 29 de juliol de 2010 i ingressada a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Josep 
Sánchez Cervelló, catedràtic d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, fou l’encarregat de fer la presentació comentant els cinc capítols de 
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l’obra. S’ha elaborat a partir de l’estudi del fons municipal de Sant Jaume dels Domenys 
que es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.  
 

 
 
 

La documentació municipal de Bellvei ingressa a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès  
El 2011 es va fer, a la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, l’acte de signatura del 
contracte de cessió en comodat del fons documental de l’Ajuntament de Bellvei entre 
Jordi Sánchez, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, en nom i representació 
de la Generalitat de Catalunya, i Josep Fonts, alcalde de Bellvei, amb la presència de 
Nativitat Castejón, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Amb aquesta cessió 
es formalitza la voluntat de l’Ajuntament de dipositar la seva documentació fins a l’any 
1999 a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, per tal de conservar-la i fer-la accessible als 
ciutadans i investigadors.  

Com a característiques generals del fons podem dir que ocupa aproximadament 124 
metres lineals i el seu abast cronològic abraça de 1846 a 1999. La documentació, 
objecte de la cessió, havia estat classificada i inventariada per l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès l’any 1999. Aquest fons municipal inclou la documentació del Jutjat de 
Pau, la Prefectura Local del Movimiento i la Junta de Compensació de Baronia de Mar.  
 

 
 

ACBP. Signatura del contracte de cessió en comodat del fons de l’Ajuntament de Bellvei 
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Exposició que commemora els 65 anys dels Dansaires del Penedès, en el marc de la 
Setmana Internacional d’Arxius  
A la sala La Fusteria del Vendrell, es va inaugurar l’exposició «La Sardana al Vendrell: 
dels Orígens a la Difusió Internacional d’un Símbol. 65è Aniversari dels Dansaires del 
Penedès», organitzada per l’Arxiu Comarcal de Baix Penedès i els Dansaires del 
Penedès, amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix 
Penedès. L’objectiu de la mostra és donar a conèixer com va arribar la sardana a la vila 
del Vendrell, quins personatges hi participaren i il·lustrar la trajectòria dels Dansaires 
del Penedès des de la seva fundació l’any 1946 fins a l’actualitat, destacant la seva tasca 
de projecció internacional de la sardana arreu del món com a símbol de Catalunya. 
En la inauguració es va comptar amb l’actuació dels Dansaires del Penedès, la segona 
colla sardanista en actiu més antiga de Catalunya, que ballaren la sardana titulada 
Dansaires del Penedès per a Pau Casals a l’ONU, estrenada a Nova York el 25 de 
febrer de 2004 amb motiu de l’homenatge a Pau Casals a les Nacions Unides, amb 
motiu del 30è aniversari de la mort del Mestre. 
La cloenda de l’exposició comptà amb la presència del músic vendrellenc Agustí Cohí 
Grau, compositor de nombroses sardanes dedicades als Dansaires del Penedès, a la vila 
del Vendrell i a la comarca del Baix Penedès. 
L’afluència de públic a l’exposició ha estat extraordinària, ja que un total de 765 visitants 
han gaudit de la mostra. 
 

 
 
ACBP. Inauguració de l’exposició «La Sardana al Vendrell: dels Orígens a la Difusió Internacional d’un 
Símbol» 

 
 
ACBP. Actuació dels Dansaires del Penedès, la segona colla sardanista en actiu més antiga de Catalunya 



 

 — 26 — 

 
Jornades didàctiques adreçades als alumnes de l’Institut Baix Penedès, en el marc de 
la Setmana Internacional d’Arxius  
Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Baix Penedès han participat en unes jornades 
dedicades a fomentar els estudis d’història local. L’Arxiu Comarcal ha preparat una 
sessió didàctica que ha constat de dues parts. En la primera part les arxiveres de l’Arxiu 
Comarcal es van traslladar a l’Institut Baix Penedès per explicar què és un arxiu, quines 
són les seves funcions, les diferents tipologies i els suports documentals que s’hi 
conserven. Posteriorment, els mateixos alumnes van visitar les instal·lacions de l’Arxiu 
Comarcal i van poder veure un petit reportatge que il·lustra, de manera gràfica, com a 
partir de fonts documentals es pot dur a terme una recerca històrica. Han tingut 
l’oportunitat de veure de prop documents de diferents formats i, per acabar, se’ls va 
ensenyar el web de l’Arxiu Comarcal des d’on es pot accedir als continguts i als 
documents digitalitzats de l’Arxiu Comarcal. 
 

 
 
L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès col·labora en una biografia del compositor 
Robert Gerhard 
El Centre Robert Gerhard per a la promoció i difusió del patrimoni musical català va 
presentar el 13 de juliol a l’Auditori de Barcelona el primer volum de la col·lecció 
«Música a Catalunya» dedicat al compositor Robert Gerhard Ottenwaelder (Valls, 1896 
– Cambridge, 1970). Per il·lustrar la biografia d’aquesta figura clau de la música 
catalana i europea, l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha col·laborat en la publicació 
aportant dotze fotografies del compositor i la seva esposa Leopoldina Feichtegger, obra 
del fotògraf Antoni Ollé Pinell (Barcelona,1897-1981), el fons personal del qual es 
custodia a l’Arxiu Comarcal gràcies a la donació que Natàlia Elies Tremoleda va fer a 
l’Ajuntament del Vendrell l’abril de 2010. Es tracta d’una sèrie de fotografies de 
caràcter personal que manifesten l’amistat del compositor amb el fotògraf Antoni Ollé.  
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ACBP. Fons personal Robert Gerhard. Fotografia de Robert Gerhad. Autor: Antoni Ollé 
 
Presentació d’un llibre dedicat als molins fariners de Bonastre i Roda de Berà 
Al Local Cultural de Bonastre es va presentar el llibre Els molins fariners a Bonastre i 
Roda de Berà, de Ricard Benimeli. L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Bonastre, 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, l’Associació Cultural de Roda de Berà i el Centre 
d’Estudis Rodencs, s’emmarcava dins els actes institucionals programats pel Consell 
Comarcal del Baix Penedès amb motiu de la commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya.  
El Dr. Jordi Blay va fer una valoració del llibre, i en va destacar totes les aportacions 
documentals que permetran dignificar els molins conservats. Aquest treball va obtenir la 
IV Beca de Recerca Berà convocada pel Centre d’Estudis Rodencs i s’ha fonamentat en 
l’estudi de nombrosos fons documentals, entre els quals hi ha el fons municipal de 
Bonastre i el fons notarial del districte del Vendrell, fons custodiats per l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès. Aquest llibre és un bon exemple de com n’és d’important 
una preservació correcta del patrimoni documental, que permet conèixer millor els béns 
patrimonials d’un poble.  
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Exposició commemorativa del centenari de l’epidèmia de còlera al Vendrell 
A la Sala La Fusteria del Vendrell es va inaugurar l’exposició «Testimonis documentals 
de l’epidèmia de còlera de 1911 al Vendrell», organitzada per l’Arxiu Comarcal del 
Baix Penedès, els Amics de la Història del Vendrell i els Amics de l’Orgue del 
Vendrell, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del 
Baix Penedès, amb motiu del centenari d'aquells tràgics esdeveniments. 
 
L’objectiu de la mostra era explicar l’epidèmia de còlera que va afectar a l’estiu del 
1911 la vila del Vendrell i els pobles dels voltants. L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, 
que custodia el fons municipal del Vendrell, va elaborar els continguts a partir dels 
documents municipals conservats de l’època i els estudis publicats per metges que van 
intervenir en l’eradicació de l’epidèmia. 
 
A l’acte de cloenda de l’exposició hi assistiren l’alcalde del Vendrell, el primer tinent 
d'alcalde i diversos regidors. S’organitzà una visita guiada a càrrec de la directora de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, a la qual assistiren una trentena de persones que 
van rebre explicacions detallades sobre els trets més destacats de la mostra. Aquesta 
visita guiada seguia l'ordre visual i cronològic de l'exposició: l’origen de l’epidèmia, la 
campanya sanitària per afrontar el còlera, els metges i el personal que van treballar per 
eradicar-la i els reconeixements que la societat vendrellenca va retre a diversos 
personatges que van destacar per la seva feina. 
L’afluència de públic, durant les dues setmanes que ha estat exposada, ha estat 
destacable: 378 visitants.  
 
Arxiu Municipal de Barcelona 
 
L’Any Maragall a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
En ocasió de l’Any Maragall, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va fer una 
mostra de documents al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca dins el programa expositiu Un 
tast de l’Arxiu. Amb el títol «Advertiments d’amor. Maragall 1911» s’han mostrat 
textos, publicacions periòdiques, llibres i fotografies a l’entorn de la relació de Joan 
Maragall amb el Diario de Barcelona a partir del 1890, amb una rellevància especial 
dels manuscrits originals de dos articles pertanyents a la sèrie que hi publicà entre juliol 
i novembre del 1911. 
 
D’altra banda, dins el programa Barcelona Poesia de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
l’Arxiu Històric ha fet una Jornada amb el títol Els poetes i l’adveniment de la 
Barcelona moderna, 1840-1936. De la mà dels professors Josep Maria Domingo, Glòria 
Casals i Marina Gustà, s’ha examinat l’impacte de la modernització de Barcelona en la 
poesia catalana, posant l’accent en el contrast entre les odes triomfals del segle XIX que 
celebren l’engrandiment de la ciutat (Rubió i Ors, Verdaguer, Costa i Llobera), i les que 
reflecteixen les crisis socials del primer terç del segle XX (Nogueras, Oller, Maragall, 
Pere Quart), amb el contrapunt depurat de la lírica noucentista (Carner, Guerau de 
Liost). 
 
Publicació i presentació del llibre Vicens i Barcelona. Imatges històriques a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat 
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L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona han 
coeditat, dins la col·lecció «Textures» d’aquest darrer centre, el llibre Vicens i 
Barcelona. Imatges històriques, basat en la Jornada La Imatge Històrica de Barcelona 
en l’Obra de Jaume Vicens i Vives, feta als locals del MUHBA com a contribució de les 
dues entitats municipals competents en història a la doble commemoració del centenari i 
el cinquantenari del conegut historiador (1910-1960). 
 
Objecte d’una presentació pública a càrrec del doctor Manuel Sánchez (Institució Milà i 
Fontanals, CSIC), la publicació desenvolupa les aportacions a la Jornada dels arxivers 
Manuel Rovira, M. Cinta Mañé i Sebastià Riera i dels historiadors Ramon Grau, Xavier 
Torres, Josep M. Muñoz i Eulàlia Duran. El volum palesa que els influents escrits de 
Vicens sobre la ciutat de Barcelona abasten tot el ventall dels seus estils historiogràfics, 
des de l’erudició de la tesi doctoral del 1936 sobre el segle XV fins als breus apunts i 
síntesis de 1960 sobre el segle XX, que, tanmateix, no deixen de traslluir el procés de 
maduració professional iniciat arran de les prospeccions del Vicens jove als arxius de la 
Corona d’Aragó i Històric de la Ciutat de Barcelona. 
 
Mostra de documents gràfics sobre la moda art déco a Barcelona a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat 
Per tal de donar a conèixer la riquesa dels seus fons, l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona organitza regularment les mostres «Un Tast de l’Arxiu». La proposta, que es 
va poder veure entre els mesos de novembre de 2011 i abril de 2012 a les vitrines del 
vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, porta per títol «Figurins 1914-1935. Luxe i 
Modernitat», i estava dedicada als petits impresos publicitaris d’un seguit 
d’establiments de moda barcelonins, alguns de tan coneguts com Santa Eulàlia o La 
Sibèria. Rescatats de la seva condició d’impresos efímers gràcies a la tasca previsora 
dels arxivers d’aleshores, es mostren ara al públic pels seus valors plàstics, il·lustratius 
de les diverses tendències de l’art déco, en uns anys en què el progrés dels 
procediments tècnics va assegurar una reproducció perfecta d’aquells dissenys 
multicolors. Els seus autors són Gabriel Perès, Josep Porta o Josep Rojas, que no sols 
van fer carrera a Catalunya sinó que també van tenir una sòlida activitat internacional; 
però també Gerard Carbonell i altres, que semblen haver treballat només aquí. Una colla 
de dibuixants excel·lents, fins ara poc coneguts, són posats en valor en aquesta mostra, 
que també revela la importància d’aquests impresos com a documents històrics per al 
coneixement de l’economia, els costums o la indumentària. 
 
Transferència a l’Arxiu Municipal Contemporani del Gabinet de l’Alcaldia 
L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona ha rebut mitjançant transferència del 
Gabinet de l’Alcaldia tota la documentació generada per aquesta dependència al llarg 
dels mandats dels alcaldes Pascual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu. En total han 
ingressat un total de 2.527 caixes que recullen un ampli ventall de temes relatius a la 
tasca dels esmentats alcaldes al llarg dels darrers trenta anys. Així trobem per exemple 
sèries relatives a Viatges i Visites de personalitats, Agermanaments entre ciutats, 
Promoció i desenvolupament de la ciutat, Relacions amb diferents administracions, etc. 
Tota aquesta documentació serà objecte de tractament i catalogació per tal de facilitar-
ne l’estudi als investigadors interessats en la nostra ciutat. 
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També cal destacar el lliurament de més de 5.500 fotografies del mandat de l’alcalde 
Jordi Hereu a l’Arxiu Fotogràfic. Finalment cal afegir el lliurament d’enregistraments 
sonors del període 1975 / 1978.  
Amb aquest lliurament es compleix la Llei d’arxius i documents de Catalunya i el 
Reglament del Sistema Municipal d’Arxius pel que fa a la conservació dels documents 
dels càrrecs públics. També es compleix el principi de transparència i del dret d’accés a 
la informació. 
 
Arxiu del Museu Marítim de Barcelona 
 
Ingrés del fons de Jaume Colomer a l'Arxiu General de l'MMB 
El dia 25 d’abril va ingressar a l’Arxiu General del Museu Marítim el fons documental 
de Jaume Colomer i Monset (1900-1983).  
Les filles del senyor Colomer van fer una donació del fons, que conté la documentació 
que el seu pare va recollir entre els anys 1927 i 1984 sobre la figura de Cristòfor Colom. 
El fons és conegut amb el nom d’Archivo Colombino de Barcelona i està format per 36 
unitats d’instal·lació amb documents iconogràfics, hemerogràfics, textuals i fotogràfics 
sobre temes relacionats amb el personatge històric. 
El bon estat de conservació del fons permetrà que aquest es pugui consultar a l'Arxiu 
General de l'MMB properament.  
  
Arxiu Central del Departament d’Agricultura 
 
El DAAM ha fet un pas endavant en la sortida de documents electrònics 
Des del mes de setembre es poden visualitzar documents electrònics des de la seu de 
validació. 
Concretament, s’ha fet només per al certificat sanitari de moviment pecuari (document 
signat per funcionaris veterinaris del DAAM i que el ciutadà ha de portar en suport físic 
durant el trasllat del bestiar). Aquest certificat l’han de poder mostrar en qualsevol 
moment als mossos d’esquadra si aquests ho reclamen. Per això, ha estat imprescindible 
incorporar el codi segur de verificació. Al mateix temps, aquesta metadada s’incorpora 
a les altres dades de caracterització del document dins del seu expedient en el gestor 
documental. 
En menys de 4 setmanes s’han generat més de 2.000 certificats que ja es poden 
visualitzar des la seu de validació si es coneix el codi segur de verificació, per això és 
un pas endavant. 
 
Arxiu Central del Departament de Cultura 
 
Visita d’alumnes de l’Escola d’Arxivística de Marburg a l’Arxiu Central del 
Departament de Cultura 
En el marc d’un viatge de treball a Catalunya de l’Archivschule Marburg, que és la 
institució central per a la formació d’arxivers a Alemanya, els alumnes visitaren l’Arxiu 
Central Administratiu del Departament de Cultura. El doctor Volker Hirsch i els disset 
alumnes que l’acompanyaven, foren rebuts per Joan Domingo, cap de l’Àrea 
d’Administració Electrònica i Documentació i per Francesc Llonch, tècnic de l’Arxiu 
Central, que els presentaren, en una sessió matinal de dues hores i mitja, l’aplicació 
pràctica del sistema de gestió documental corporatiu: des de les eines per a la producció 
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documental (models, plantilles i formularis), la integració del registre general, la 
classificació corporativa, l’arxivament, el sistema de transferència i consulta, fins a 
l’avaluació i l’eliminació. També se’ls exposà el rol de l’Arxiu respecte de la 
coordinació dels projectes d’Administració electrònica i de la Intranet corporativa. Es 
mostraren especialment interessats a conèixer com les unitats administratives 
col·laboren amb l’Arxiu Central i en la transversalitat de les accions de gestió 
documental en profit d’uns objectius comuns per a tot el Departament i organismes 
adscrits. La sessió va concloure amb una visita als despatxos on es fan diferents 
funcions arxivístiques i als dipòsits de documents semiactius.  
 

 
 
 
Arxiu Central Administratiu del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals 
 
La nova intranet de l’Arxiu Central Administratiu del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals 
L’Arxiu Central Administratiu del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals ha aprofitat el llançament de la nova intranet corporativa del Departament 
per renovar els seus propis continguts. Aquest fet ha implicat un treball rigorós de 
reorganització, ampliació i actualització de la informació publicada, per així construir 
una intranet molt més atractiva, més dinàmica i d’accés fàcil per a les persones usuàries. 
El primer canvi que cal destacar és la nomenclatura del mateix apartat de l’arxiu: s’ha 
canviat Arxiu Central Administratiu per Gestió Documental i Arxiu amb la intenció de 
reflectir millor el moment present de la professió d’arxiver i la veritable tasca que 
desenvolupen els gestors de documents dins l’organització. 
L’apartat de Gestió Documental i Arxiu es troba ubicat dins l’apartat general de Serveis 
i Recursos. Els principals continguts s’estructuren en sis subapartats que són: l’Arxiu 
Central Administratiu, marc legal, procediments, gestió de documents electrònics, eines 
i formació. 
En l’apartat d’Arxiu Central Administratiu s’expliquen a grans trets les tasques que 
desenvolupa l’arxiu i es presenta l’equip que l’integra. Pel que fa al marc legal, hi ha la 
normativa pròpia del Departament, un esment a les normes ISO que afecten la gestió 
documental i, per últim, un enllaç al web del Departament de Cultura pel que fa a la 
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legislació catalana en matèria d’arxius. Quant al tercer apartat, s’expliquen aquells 
procediments propis de l’arxiu, transferència, préstec, avaluació, i eliminació i accés a 
la documentació. En l’apartat de gestió de documents electrònics s’explica com s’han de 
classificar i arxivar aquests documents. En la secció d’eines, s’hi troben aquells 
instruments útils per als usuaris i usuàries perquè puguin organitzar la seva 
documentació, eines com la guia de fons, els quadres de classificació, el manual de 
gestió, els codis de les unitats orgàniques, la llista de nominals, etc. A més, en l’apartat 
Formació, s’esmenta la formació que es fa des de l’arxiu i s’hi troba un enllaç amb les 
activitats de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que també organitza cursos 
de gestió documental i arxiu. 
Per últim, s’ha de dir que quan s’accedeix a l’apartat Gestió Documental i Arxiu, a la 
dreta, es troba la informació més destacada com són els tràmits i gestions, les preguntes 
freqüents, el contacte i l’enquesta de satisfacció dels usuaris-clients que és molt útil per 
tal de millorar els serveis i les eines que s’ofereixen des de la gestió documental i 
l’arxiu. 
Com a apunt final, cal dir que aquesta nova intranet és molt més dinàmica i visual que 
l’anterior. Un dels canvis més substancials és que la mateixa unitat responsable de la 
informació pot estructurar, canviar i afegir continguts i que el Gabinet Tècnic, que n’és 
l’administrador, només els ha de validar. 
 
Arxiu Municipal de Cambrils 
 
Ingrés del fons Ortoneda Vernet 
L’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) ha rebut en cessió el fons documental 
produït per l’estudi fotogràfic Ortoneda Vernet, que va funcionar a Cambrils entre les 
dècades de 1950 i 1970. El fons aplega unes 15.000 fotografies en diferents formats —
la major part, negatius. Algunes es remunten al 1936 ja que corresponen a l’activitat 
fotogràfica amateur de la família que va acabar obrint l’estudi.  
La seva importància, a més de en el volum, rau en la varietat d’aspectes fotografiats —
feines, evolució urbanística, festes públiques i privades, escenes de vida quotidiana—, 
en la seva relació amb l’objecte fotografiat —moltes fotografies d’encàrrec, però també 
reportatges d’iniciativa pròpia—, en el seu apropament al tema —sempre molt pròxim 
als detalls i la psicologia—, en el posicionament social del fotògraf —gairebé l’únic que 
exercia en una població d’uns 5.000 habitants i molt vinculat a la vida social local— i 
en el moment, que va ser clau en la transformació de Cambrils a causa de l’arribada de 
la immigració i del turisme. 
El fons l’està digitalitzant i descrivint l’AMCAM amb l’ajuda de la cedent i de 
nombrosos informants. 
 
Exposició «Estudi Ortoneda Vernet. Testimoni Fotogràfic d’una Època» 
Del 2 al 30 de setembre es va poder veure a la Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils 
l’exposició «Estudi Ortoneda Vernet. Testimoni Fotogràfic d’una Època», produïda per 
l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM). A través d’una cinquantena d’imatges es 
pretenia donar a conèixer l’envergadura i interès del fons Ortoneda Vernet, ingressat 
recentment. Mig miler de persones l’han visitada i l’han convertit en un punt de partida 
per reflexionar sobre les transformacions que Cambrils ha experimentat en els darrers 
50 anys. L’AMCAM ha recollit aquests testimonis i els està utilitzant per descriure el 
fons. 



 

 — 33 — 

Un cop tancada l’exposició se n’ha elaborat una versió virtual que es pot visitar a la 
pàgina web de l’AMCAM, dins de www.cambrils.cat 
 
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
 
Conferències de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
Continuant amb la relació que l’Arxiu Comarcal manté amb les entitats i les 
associacions de la Conca de Barberà, i concretament de Montblanc, el director va 
pronunciar dues conferències en els actes programats per dues entitats de la vila de 
Montblanc. 
 
La primera es va fer en el marc de la XVI Setmana Santa Cultural que organitza la 
Congregació de la P. Sang de Montblanc. El tema versà sobre «Arxius, democràcia i 
drets humans». Després d’analitzar l’evolució dels arxius i les seves funcions, abordà el 
tema de la informació que poden tenir per als drets humans i la seva accessibilitat 
després dels períodes bèl·lics o de repressió. S’analitzaren els casos de la repressió 
franquista, amb les lleis de la memòria històrica, de la Segona Guerra Mundial i 
l’Holocaust, dels països d’Amèrica del Sud, de la Unió Soviètica, d’Alemanya, dels 
Balcans, de Palestina, de l’Irak i els últims episodis a Egipte i a Líbia. Finalment, es 
donà a conèixer les funcions i les activitats de l’Associació d’Arxivers Sense Fronteres.  
 
La segona, amb el títol «El creixement del Montblanc medieval», es va fer a la sala 
d’actes del Museu Comarcal en el si de la XXIV Setmana Medieval de la Llegenda de 
Sant Jordi de Montblanc. S’hi donà una visió de la història medieval de Montblanc 
relacionada amb l’evolució urbana i amb els edificis monumentals més emblemàtics de 
la vila ducal. Es féu especial èmfasi en el sistema constructiu del recinte emmurallat del 
segle XIV, qualificat per Josep Pla, com «l’obra mestra de fortificació militar medieval» 
de Catalunya. 
 
L’Arxiu Comarcal commemora la Setmana Internacional dels Arxius 
Del 6 al 12 de juny se celebrà la Setmana Internacional dels Arxius amb visites guiades 
a grups d’estudiants de la comarca. 
El dia 9 de juny van visitar l’Arxiu Comarcal 22 alumnes de 5è de primària del Col·legi 
Mare de Déu de la Serra i 10 alumnes de l’Aula Oberta de 3r d’ESO de l’Institut Martí 
l’Humà, ambdós de Montblanc. El dia 10 ho van fer 33 alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Joan Segura i Valls de Santa Coloma de Queralt. 
Els nois i noies van visitar els dipòsits documentals, la sala de preclassificació i la sala 
de consulta i van conèixer de primera mà quines són les condicions ambientals que 
necessiten els diferents suports documentals, els sistemes habilitats per tal d’assolir 
aquestes condicions, així com els diversos tipus d’embolcalls que s’utilitzen per tal 
d’assegurar la conservació dels documents. 
D’altra banda, tot visitant les instal·lacions, els alumnes varen fer un recorregut per les 
tasques encomanades a l’Arxiu. Els arxivers els van parlar de conservació, de 
classificació, de descripció, d’avaluació i de divulgació dels fons que s’hi custodien i els 
van mostrar un recull dels documents més significatius que es conserven a l’Arxiu 
Comarcal de la Conca de Barberà. 
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L'Arxiu Comarcal presenta a Conesa la digitalització d'una pel·lícula del primer terç 
del segle XX 
Es tracta de la conversió d'una pel·lícula de 9,5 mm amb imatges domèstiques i 
panoràmiques del poble de Conesa, cedida per la família Gassó-Tarrida. La presentació 
tingué lloc el dissabte dia 6 d'agost a dos quarts d’onze de la nit, a la plaça Major de la 
vila, i serví de cloenda als actes organitzats en el marc del 3r Mercat Vell de Conesa.  
Concretament, els organitzadors de l’acte van proposar un muntatge fet a partir de la 
pel·lícula original, que aporta imatges actuals de la vila que serveixen de contrapunt a 
les filmades l’any 1928. Va ser presentada per Joan Ramon, un dels promotors, i per 
Eulàlia Albareda i Pedro Nogales en representació de l’Arxiu Comarcal de la Conca de 
Barberà i la Universitat Rovira i Virgili, respectivament, com a entitats encarregades de 
la catalogació, la conversió i la conservació del document original. 
També comptà amb l’emotiva presència d’Immaculada Gassó, en nom de la família, a 
qui es va agrair públicament la cessió de la pel·lícula. 
 
Presentació de la restauració de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament de 
Savallà del Comtat 
La presentació va consistir en l’exposició dels 14 pergamins recentment restaurats, un 
breu comentari sobre la seva restauració i una conferència que tractà els aspectes 
econòmics i socials que s’hi enregistraren. 
Durant l’acte, que comptà amb la presència de molt de públic, l’alcalde, Joan Altimís, i 
la tècnica de l'Arxiu, Lali Albareda, varen comentar el procés d’ingrés dels documents a 
l'Arxiu Comarcal. 
Al seu torn, Núria Vila i Jesús Sauret, responsables de l’empresa Documenta, SL, de 
Lleida, que es van fer càrrec de la restauració dels pergamins, van explicar els 
tractaments que van aplicar als documents.  
I finalment, Josep M. Sans Travé, director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es va 
fer càrrec de la transcripció i l’anàlisi dels pergamins esmentats, dissertà a bastament 
sobre el seu contingut. 
 
Ingressos  
Entre altres ingressos regulars destaquem els que han fet les administracions locals. És 
el cas del Consell Comarcal, amb dotze transferències de diferents àrees; de 
l’Ajuntament de Montblanc, amb quatre, i dels de Vimbodí i Poblet i de Barberà, amb 
dues i una, respectivament. Per la seva banda, els ajuntaments de Blancafort, Conesa i 
Solivella han portat a terme la transferència anual, aquesta vegada amb documentació 
produïda majoritàriament al llarg de l’any 2005. També s’han ingressat els protocols 
notarials de les notaries de Montblanc, de l’Espluga de Francolí, de Sarral i de Santa 
Coloma de Queralt corresponents al 1910. 
 
Cal fer esment que diferents particulars ens han lliurat altra documentació. Destaquem 
la de Ramon Requesens i Queralt, amb programes i impresos de la Impremta Requesens 
de Montblanc; la de les germanes Carles amb documentació de la fusteria de Magí 
Carles de Conesa i el DVD resultat de la pel·lícula Ca l’Escarola 1928 (de Conesa), 
lliurat per J. Ramon i M. Pijoan. Com a curiositat, també volem esmentar que 
Montserrat Guarro i Martorell ens ha donat una fotografia de 17 x 23 cm corresponent a 
l’actuació de l’Orfeó Montblanquí al Palau de la Música Catalana (1 de febrer de 1925).  
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Centre d’Història de la Ciutat - Arxiu Municipal de Gavà 
 
Resultat de la Beca Josep Soler Vidal  
El Centre d’Història de la Ciutat va convocar fa uns mesos la beca Josep Soler Vidal. La 
finalitat d’aquesta beca és el perfeccionament docent i la preparació professional de la 
persona beneficiària en el camp de l’arxivística i la gestió documental. En aquesta 
ocasió la beca es va dedicar a la catalogació del fons documental de Josep Soler Vidal. 
La guanyadora va ser Maria Castellet Rovira que, després de quatre mesos de feina, ha 
catalogat tot el fons. Un cop acabat el projecte, s’ha aconseguit no només un valuós 
testimoni que contribueix a enriquir la informació sobre qui fou Josep Soler Vidal, sinó 
que també s’ha obtingut el retrat d’una vida estretament lligada a la història recent del 
nostre país.  
 

 
 

Arxiu Municipal de Gavà. Tasques de catalogació del fons Josep Soler Vidal 
 

 
Presentació del projecte del refugi antiaeri de la Rambla de Gavà a les Jornades de 
Patrimoni del Baix Llobregat 
El Centre d’Història de la Ciutat de Gavà va presentar la comunicació «El refugi 
antiaeri de la Rambla de Gavà. Descobrir la nostra història a través del patrimoni» a les 
VI Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, que es van fer al Prat de Llobregat. 
L’adequació del refugi antiaeri ubicat a la rambla de Salvador Lluch s’emmarca en el 
context de la recuperació del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat, que preveu el 
projecte Recorregut per la Memòria Històrica i Democràtica de Gavà. El projecte obre 
la possibilitat d’estructurar propostes temàtiques i d’actuació en l’entorn urbà en un 
context cronològic ampli —des de la II República fins a la recuperació de la 
democràcia— i vincular-lo al programa del Memorial Democràtic impulsat per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Inici de l’activitat didàctica «Itinerari urbà per Gavà. La meva ciutat» 
L’activitat «Itinerari urbà per Gavà. La meva ciutat» està adreçada als escolars de Gavà 
que estan cursant 6è d’educació primària. L’arribada del ferrocarril l’any 1881 és el 
punt de partida d’un viatge en el temps que els porta a conèixer l’evolució del poble fins 
a convertir-se en la ciutat actual. L’eix temàtic és l’economia, en què destaca la 
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industrialització com a motor de canvi. L’activitat consta de dues parts: un taller on els 
mateixos escolars esdevenen investigadors i, a través de la documentació conservada a 
l’arxiu, analitzen els canvis econòmics, socials i urbanístics que ha viscut la ciutat, i la 
segona, que consisteix en un recorregut guiat pels principals testimonis històrics del 
nucli antic amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de l’entorn més proper. 
 
Presentació del llibre La Tornaboda de Gavà i Viladecans, de Pompili Massa i Pujol 
La Tornaboda és una tradició ancestral compartida entre Gavà i Viladecans que encara 
perdura i que formava part d’un cicle festiu que s’iniciava a Gavà el dia de Sant Esteve i 
a Viladecans el de Sant Joan Baptista. Tot començava amb l’elecció de les Juntes del 
Sac, encarregades d’organitzar la festa, i culminava el dimarts de Carnaval amb la 
trobada de les dues colles acompanyades d’un seguici de personatges. L’Ajuntament de 
Gavà, mitjançant el Centre d’Història de la Ciutat, va impulsar un projecte de recerca 
que tenia la finalitat d’esbrinar els orígens de la Tornaboda i de definir-ne la 
coreografia, la indumentària i l’acompanyament musical. A aquest projecte molt aviat 
es va sumar l’Ajuntament de Viladecans, per mitjà del Departament de Patrimoni 
Cultural.  
 
El Bloc del Centre d’Història de la Ciutat 
Ja fa més d’un any que es troba en funcionament el bloc del Centre d’Història de la 
Ciutat. En aquest període s’ha consolidat com una eina important per donar a conèixer 
els fons documentals que custodia l’arxiu, informar sobre la programació i les tasques 
que du a terme, i donar a conèixer la història de Gavà. El bloc, amb una varietat de 
continguts pensats per donar resposta als usuaris interessats en la història de la seva 
ciutat, ha tingut una bona acollida entre els ciutadans. El Centre d’Història se suma així 
a l’aposta per les noves tecnologies i aprofita un mitjà de comunicació del futur per 
obrir una finestra al nostre passat, als nostres costums i tradicions, als fets que han 
marcat la nostra història i que ens han donat personalitat com a poble. L’adreça és: 
www.centrehistoriadegava.blogspot.com 
 
Incorporació d’una fotografia de 1890 
El Centre d’Història ingressa una placa fotogràfica negativa de vidre datada el 1890. Es 
tracta d’una fotografia d’autor desconegut en què apareix un grup de dones i joves 
davant de l’ermita de Bruguers. Es tracta d’una incorporació important atès que, ara per 
ara, és la imatge més antiga que custodia l’arxiu.  
 
Restauració d’una part de les actes del ple municipal del segle XIX 
Les actes del Ple de l’Ajuntament de Gavà es conserven des de l’any 1850 i són una de 
les sèries documentals més consultades del fons. La restauració s’ha dut a terme en 
diverses fases, i ha consistit en la neteja, desacidificació i consolidació del suport. Ha 
anat a càrrec de Teresa Marquès, especialista en tractament del paper, en el marc del 
programa de restauració de documents que ofereix la Diputació de Barcelona.  
 
Arxiu Històric de Girona  
 
Nous instruments de descripció per als fons de les notaries d'Ullastret i Vulpellac 
Els fons de les notaries d’Ullastret (1351-1858) i Vulpellac (1356-1860) disposen des 
d’ara d’uns nous instruments de descripció com a resultat de la feina feta en els darrers 
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mesos, la qual ha tingut per objecte la revisió i recatalogació, amb una descripció més 
ampliada, dels registres que integren aquests fons documentals. En el cas de la notaria 
d’Ullastret el volum del fons s’ha vist incrementat amb la incorporació de fragments 
esparsos de llibres i manuals corresponents a aquesta notaria (en total 12 capses). 
Amb aquests dos nous instruments de descripció conclouen els treballs de revisió i de 
nova catalogació de les notaries que conformen el districte notarial de la Bisbal, prop de 
10.000 volums, amb una cronologia que va del 1287 al 1905. 
 
Nous fons catalogats a l’Arxiu  
En el procés d’identificació dels fons de les cambres agràries locals del Gironès es van 
localitzar documents que corresponien a alguns ajuntaments i entitats de la comarca que 
han estat identificats i catalogats durant aquest 2011. Aquest procés ha donat lloc a la 
incorporació de 5 fons nous que, tot i que de poc volum, són molt interessants. 
 
Fons de l’Administració local:  
- Fons de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, 1880-1975. 13 capses. Conté expedients 

referits al control de les collites i de les existències i al control de bestiar. 
- Fons de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, 1939-1982. 4 capses. També conté 

expedients referits al control de les collites.  
- Fons de l’Ajuntament de Vilablareix, 1912-1937. 2 llibres de comptabilitat municipal. 

 
Fons d’associacions i fundacions: 
- Fons de la Prefectura Local del Movimiento de Sant Jordi Desvalls, 1939-1973. 1 

capsa. Conté la memòria de la Prefectura de 1939 a 1940. 
- Fons de la Prefectura Local del Movimiento de FET i de las JONS de Sant Gregori, 

1939-1942. 1 carpeta que conté, entre altra documentació, un expedient de 
l’Organización Juvenil de Gerona. 

 
Donació  
Aquest darrer estiu l’artista gironí Domènec Fita Molat ha fet donació a l’Arxiu Històric 
de Girona d’un disc compacte amb un recull de les seves últimes obres, editades en 
paper. Aquest disc conté còpia dels catàlegs d’art impresos entre 2002 i 2008 per 
l’empresa Gràfiques Palahí. Es tracta de les obres: Art integrat, Blocs 1949-2005, 
Ceràmica, Escultura, Estudi d'Art, Fauna, Girona 1942-2003, Medi i art, El Nu, 
Pintura, Rostres 1992-2002 i, finalment, Vitralls. 
 
Aquest disc s’ha incorporat al fons Domènec Fita de l’AHG, ingressat per l’artista a 
l’Arxiu l’any 1994. Aquest fons destaca per la quantitat de correspondència, fotografies 
personals i textos propis de l’artista amb reflexions sobre el paper de l’art en les nostres 
vides.  
 
Activitats  
Durant el mes de novembre l’Arxiu en col·laboració amb el Museu Memorial de l’Exili 
i el Memorial de la Shoah de París han dut a terme diverses activitats entorn del tema de 
la Shoah (Holocaust) a Europa. Aquest tema no és aliè a l’AHG, ja que entre els seus 
fons es conserva una voluminosa i important sèrie documental del fons del Govern Civil 
de Girona que té a veure amb el control i vigilància de la frontera dels Pirineus durant la 
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II Guerra Mundial, per part de les forces de seguretat de l’Estat, per on van passar molts 
fugitius del terror nazi a la recerca de la llibertat.  
  
Exposició «La Shoah a Europa»  
Aquesta exposició, produïda pel Memorial de la Shoah a París, proposa una visió global 
de la persecució i l’extermini dels jueus a Europa, des del naixement i creixement del 
nazisme fins al procés de Nuremberg. També s’ofereix una visió general de les 
reaccions polítiques i militars dels estats i nacions en relació amb aquesta tragèdia. 
L'exposició estava formada per plafons explicatius sobre les comunitats jueves a Europa 
en el període d'entreguerres; l'Alemanya nazi: de la presa del poder a la dictadura, la 
ideologia nazi i l'antisemitisme; l'exclusió dels jueus alemanys (1933-1938) i els 
primers camps de concentració; la invasió de Polònia, els afusellaments massius en la 
primera fase de l'extermini; la Solució Final; Auschwitz-Birkenau: el centre més gran 
d'extermini del judaisme europeu i la descoberta de l'horror dels camps i els processos.  
L’exposició es va poder visitar a l’Arxiu del 10 de novembre al 23 de desembre de 
2011.  
 
Conferència d’Anna Maria Garcia Rovira: «La Shoah, explicar l'inexplicable?» 
Com a inauguració de l’exposició, la professora Anna M. Garcia Rovira va parlar sobre 
la memòria de la deportació nazi. «La consciència de la necessitat de deixar constància 
d’unes formes de barbàrie mai vistes fins aleshores explica l’organització de recollida 
coetània i sistemàtica de documentació al gueto de Varsòvia, o els molts testimonis 
escrits just en acabar la Segona Guerra Mundial. L’esgotament, les dificultats de 
postguerra, l’esclat de la Guerra Freda, però, van fer que aquests testimonis no fossin 
escoltats» (A. M. Garcia). Anna M. Garcia és catedràtica d’història contemporània de la 
Universitat de Girona. Dirigeix el grup de recerca Memòria, Història, Identidats que 
treballa sobre les identitats nacionals, els exilis, i el pensament polític i els intel·lectuals 
 
El dia 12 de novembre de 2011 es va projectar la pel·lícula La Rafle (dir. Rose Bosch, 
2010) i després es va fer un debat, al Museu Memorial de l’Exili. La presentació fou a 
càrrec de Maurice Lugassy, Coordinador Regional del Memorial de la Shoah (París).  
 

 
 

AHG. Bàner de «La Shoah a Europa» 
 
Arxiu Municipal de Granollers  
 

Les cendres del silenci, una obra de ficció que parteix de fets reals succeïts a la ciutat 
documentats a l'Arxiu Municipal de Granollers 
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Lambert Botey i Berta Ventura, amb l'assessorament històric d'Albert Camps, han escrit 
el llibre Les cendres del silenci. Els autors han consultat la documentació de l'època que 
es conserva a l'Arxiu per contextualitzar la seva novel·la, que, tot i ser una obra de 
ficció, parteix de fets reals succeïts a Granollers. L'acció se situa en els dies anteriors i 
el mateix dia del bombardeig que va patir la ciutat el 31 de maig de l'any 1938. 
Aquest llibre porta part de la història de la nostra ciutat i ens ajuda a apropar-nos a uns 
fets que encara molts dels nostres conciutadans recorden, bé en primera persona, bé per 
les explicacions o els silencis dels pares o avis. 
 
L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) va commemorar el Dia Internacional del 
Patrimoni Audiovisual 
L'AMGr va celebrar el Dia Internacional del Patrimoni Audiovisual, proclamat per la 
UNESCO el 2005 i pensat per conscienciar a la població mundial de l'elevat risc de 
perdre el nostre patrimoni audiovisual, si no se'n fa una conservació adient.  
Per commemorar aquesta diada es va fer un agraïment públic als senyors Antonio 
Alcalde, Lambert Botey, Gabriel Montagud, Jaume Ortuño, Lluís Rovira Redorta, Joan 
Sallent, Jordi Saurí i Marta Artigas, que han fet donació de 21 pel·lícules o documentals 
a l'Ajuntament, bé perquè en són els propietaris o bé perquè en són els propis autors.  
També es va projectar el documental: Congrés de Cultura Catalana, 1977 a Granollers, 
donació de Lambert Botey, que n’és l'autor juntament amb Joan Corbera, Jaume Ortuño, 
Jordi Pagès i Jaume Pujal. La pel·lícula original, produïda per l'Associació Cultural, és 
en format super-8, de 14' i sense so. L'AMGr l'ha digitalitzada per afavorir-ne la 
conservació i la difusió i en la seva edició s'han incorporat els crèdits corresponents i 
una banda sonora.  
Els actes van tenir una gran assistència de públic. 
 
Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat 
 
Tractament arxivístic de bans i edictes 
Durant el segon trimestre del 2011, l’AMHL ha elaborat un catàleg de tots els bans i 
edictes que custodia, un total de 417 documents del fons municipal datats entre els anys 
1800 i 1922.  
Aquests bans i edictes es trobaven disseminats en diverses unitats d’instal·lació, la qual 
cosa ha fet necessària una primera tasca de reagrupament i identificació dels originals, 
separant-ne els duplicats, per posteriorment descriure’ls. Finalment, han estat instal·lats 
en planeres per tal d’afavorir la conservació correcta dels suports en atenció als diversos 
formats que presenten.  
  
Des de fa ja dos anys, l’AMHL difon, a través del cicle El document del mes, part del 
seu patrimoni documental. La mostra té lloc tant físicament (a la seu de l’Arxiu) com al 
web, i consisteix en l’exposició, durant un mes, d’un document seleccionat amb criteris 
de representativitat dels conjunts que integren els fons i les col·leccions de l’AMHL.  
El document del mes de setembre, una «instància del Sr. Alcalde presentada al Sr. 
Governador sobre la greu situació d’atur dels treballadors de la construcció de 
l’Hospitalet», de 30 de gener de 1867, ens fa coneixedors dels problemes d’una part 
important de les famílies de l’Hospitalet, ocupades en bona mesura en l’execució d’obra 
pública, completament paralitzada com a conseqüència de la crisi que precedí la 
Revolució de 1868 i el destronament d’Isabel II.  
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Pel seu caràcter marcadament actual, el document del mes de setembre va suscitar un 
interès especial i va ser objecte d’un desacostumat ressò mediàtic, com ho testimonia el 
reportatge següent emès per TV L’H (L’Hospitalet al Dia de 2011.09.20, després dels 
esports):  
http://digital-h.cat/c/journal/view_article_content?groupId=10911&articleId=4355296  
 
Concedides les Beques l’Hospitalet 2011 de patrimoni cultural 
Un any més, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha convocat i resolt les Beques 
l’Hospitalet de recerca en l’àmbit del patrimoni cultural per a llicenciats universitaris, 
sota la direcció de la Secció del Patrimoni Cultural (que engloba el Museu i l’Arxiu 
Municipal) i amb la col·laboració del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.  
Es tracta de dues beques amb una dotació de 6.000 euros cadascuna, dirigides a 
potenciar la recerca científica en els diversos àmbits vinculats al patrimoni històric de la 
ciutat.  
D’acord amb les bases de la convocatòria, el jurat de selecció va acordar així mateix 
que una de les beques fos tutoritzada pel director de l’Arxiu Municipal. El treball 
comporta l’inventari de les obres plàstiques i dels fons i les col·leccions fotogràfiques 
que reflecteixin imatges, paisatges o interpretacions localitzades a la ciutat. Susanna 
Tobeña, llicenciada en humanitats, amb un postgrau de gestió cultural i un màster de 
patrimoni cultural, ens n’amplia la informació en el fitxer d’àudio següent (Ràdio L’H, 
programa Tots els matins de 2011.10.20): http://www.l-h.cat/gdocs/d2568668.mp3  
 
Arxiu Comarcal de la Noguera 
 
Segona i tercera exhibició de l’exposició «Retrospectiva del Mercat en Imatges» 
L’Arxiu Comarcal de la Noguera i els Serveis Educatius de la Noguera van exhibir per 
segona vegada l’exposició retrospectiva d’imatges del mercat durant la Fira de 
Primavera que es va fer al pavelló firal d’INPACSA de Balaguer i, tot seguit, la mostra 
es va tornar a exhibir en una exposició urbana que es va fer al carrer d’Avall de 
Balaguer.  
Aquestes mostres es van incloure dins els actes de celebració dels 800 anys del mercat 
de Balaguer i amb motiu de l’èxit que va tenir la passada exposició, que es va organitzar 
durant les festes del Sant Crist de Balaguer. 
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Mostra de documents «L’Origen del Mercat de Balaguer en els Documents 
Conservats a l’ACN» 
L’Arxiu Comarcal de la Noguera va fer una mostra guiada dels documents que conserva 
relacionats amb els orígens i la història del mercat de Balaguer. Entre els documents que 
es van exhibir, destaca el pergamí que Pere I va atorgar a Balaguer el 16 de setembre de 
1211, pel qual concedia el privilegi de fer perpètuament el mercat de dissabte. 
També es va aprofitar l’ocasió per mostrar i explicar altres documents que contenen 
notícies relatives al mercat, com és el Llibre de Privilegis del segle XIV, el Llibre de 
Tarifes del 1620 o el Llibre Verd i, així mateix, es va presentar un audiovisual amb 
imatges de mercat al llarg del segle XX. 
Per commemorar els 800 anys de mercat, a tots els visitants se’ls va obsequiar amb una 
reproducció del pergamí del 1211 que l’Arxiu Comarcal ha editat amb motiu d’aquest 
aniversari. 
 
Conferència a les aules universitàries per a la gent gran de la Noguera 
L’11 de maig de 2011, l’Arxiu Comarcal de la Noguera va participar a les Aules 
Universitàries per a la Gent Gran de la Noguera amb la sessió «L’origen del mercat de 
Balaguer en els documents conservats a l’ACN». 
A la xerrada, que es va impartir amb suport dels documents originals conservats a 
l’Arxiu, hi van participar unes 40 persones.  
 
XVI Curs d’Estiu Comtat d’Urgell a Balaguer 
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Es va fer a Balaguer el XVI Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat 
d’Urgell, per tractar el tema «El mercat. Un món de contactes i intercanvis». 
El curs l’organitzen el Consell Comarcal de la Noguera, l’Arxiu Comarcal de la 
Noguera i la Universitat de Lleida, i aquesta edició es va incloure dins els actes 
commemoratius dels 800 anys del mercat de Balaguer, amb motiu de la concessió feta 
per Pere I del privilegi del mercat el 16 de setembre de 1211. 
 
El nombre d’inscrits va ser de 65 alumnes i, respecte als professors, hi assistiren 
medievalistes d’àmbit internacional d’universitats tan diverses com Nuremberg, 
Brussel·les, Trieste, Parma, París, Montpeller, Roma, les Antilles i Guyana, Estrasburg, 
Barcelona, Madrid, Saragossa, Múrcia i València. 
 
Arxiu Municipal de Palafrugell 
 
Taula rodona. «Necessitem biblioteques i arxius, avui?» 
Amb motiu del 25è aniversari de l’AMP i els 10 anys de la Biblioteca Municipal en 
l’actual emplaçament, es va fer el passat 27 d’octubre una taula rodona amb els experts 
Ramon Alberch i Ciro Llueca, i quatre usuaris dels dos serveis per debatre’n el present i 
futur. Es pot consultar un vídeo amb el resum de la taula rodona i entrevistes als seus 
protagonistes al web municipal. 
http://vimeo.com/32307281 
 
Nous continguts al web: recomptes de població  
A la secció Documentació de l’Ajuntament s’han incorporat els recomptes de població 
(llistes nominatives, padrons i censos) del fons de l’Ajuntament de Palafrugell des del 
1717 fins al 1910. La digitalització s’ha fet des del microfilm fet per la Societat 
Genealògica d’Utah. 
http://palafrugell.cat/portal/arxiu-municipal.html 
 
Avenços en la descripció de fons 
A set inventaris disponibles fins ara en suport paper s’hi han afegit les descripcions 
seguint la norma NODAC i s’han incorporat al web. Són els fons personals Josep Alsina 
i Bofill, Josep Pallach i Karl Rosenberg; el fons patrimonials Fina Rocas; els fons 
comercials i d’empresa Farmàcia Mascort-Llach-Cid i Ferreria Puig; i els fons 
d’associacions Futbol Club Palafrugell i la Previsió Obrera. Es disposa ara d’un total de 
nou inventaris al web, accessibles a la secció Quadre de fons i també a Recerca local 
(on es pot fer recerca per paraula en tots els inventaris a la vegada). 
http://palafrugell.cat/portal/arxiu-municipal.html 
 
L’Arxiu Municipal de Palafrugell a les xarxes socials 
Des del mes d’agost l’AMP ha obert un nou canal de comunicació, a Facebook. Les 
notícies que després es publicaran al butlletí tenen aquí una difusió immediata, amb més 
possibilitats d’arribar a les persones interessades, i a més es compta amb els comentaris, 
suggeriments i propostes dels usuaris.  
http://www.facebook.com/pages/Arxiu-Municipal-de-Palafrugell-
AMP/134968513259156 
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Difusió dels dietaris d’Irene Rocas 
El contingut del CD-ROM Esplais de la meva llarga vida, els dietaris d’Irene Rocas 
(1861-1947) ha estat incorporat al web municipal, i és accessible des de la secció 
Publicacions i des de la pàgina de l’AMP. Els dietaris, del fons Bassa-Rocas, han estat 
objecte d’interès el passat mes de novembre en dos congressos internacionals: Jordi 
Curbet els ha presentat a «Construcció i projecció de la memòria personal a l’època 
moderna» a Barcelona; i M. Pilar Perea a «Etimologia i geolingüística romàniques» a 
Zadar (Croàcia). La digitalització i difusió de memòries privades és una experiència 
amb pocs precedents.  
http://palafrugell.cat/portal/informacio-municipal/publicacions-i-edicions/item/esplais-
de-la-meva-llarga-vida-dietaris-irene-rocas.html 
 
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 
 
Ingressa el fons fotogràfic Andreu Gelabert i Magret  
El 20 de maig de 2011 es va procedir a la signatura del contracte de cessió en comodat 
del fons fotogràfic Andreu Gelabert i Magret amb l’alcalde de Tremp, ingressant per 
aquesta via al nostre arxiu comarcal. Es tracta del segon fons fotogràfic ingressat a 
l’arxiu provinent de la comarca. 
 
El formen un total de 3.561 negatius en polièster de 35 mm en blanc i negre i en color, 
datats entre 1950 i 1990 amb predomini dels anys seixanta i setanta. Un total de 163 
reportatges que el mateix autor ha seleccionat, classificat i descrit per facilitar-ne la 
comprensió, fet que li agraïm. La temàtica dels reportatges és altament rica i variada, 
amb predomini dels actes oficials com la visita dels prínceps a l’Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials de Talarn als anys setanta, cursets de natació, processons del 
Corpus, el Viacrucis de Talarn, els Peperepeps i les Roselles, festes majors, la Volta 
Ciclista a Espanya de l’any 1975, la piscina de Cellers, el Col·legi dels Salesians de 
Tremp, etc. 
 
 Els reportatges més nombrosos són els referents a les diferents preses, canals de reg, 
centrals hidroelèctriques de la comarca i altres com les centrals de Molinos, Capdella, 
Llavorsí, Talarn, Terradets, la Pobla de Segur, etc., i fotografies familiars de Mr. Smith 
com a grans precursors de les grans obres hidràuliques del nostre país, continuant l’obra 
del Dr. Pearson. 
 

 
 

ACPJ. Fons Andreu Gelabert i Magret 
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ACPJ. Fons Andreu Gelabert i Magret 

 
Digitalització del fons fotogràfic Durany 
S’ha procedit a la digitalització del fons fotogràfic Josep Durany i Abella (d’Isona) 
format per un total de 7.611 negatius de 35 mm, en blanc i negre, que un cop 
digitalitzats seran descrits, amb la col·laboració del fill del fotògraf i el Centre d’Estudis 
d’Isona, i publicats a la web de l’ACPJ. 
La importància d’aquest fons recau en el mateix fotògraf, un afeccionat a la fotografia 
que, amb la seva càmera Leica, va captar imatges d’una Isona de postguerra, de pobles 
de la comarca del Pallars Jussà i de Barcelona, la ciutat on residia amb la seva família. 
Hi predominen els paisatges, les fotografies d’edificis, de persones de la comarca del 
Pallars i de familiars, les fotografies d’actes quotidians de l’època, com desfilades dels 
reis mags, la pasqua Barcelonina o les cantades de l’Orfeó a Isona, etc. 
L’arxiu comarcal, seguint els pactes del contracte de cessió en comodat, ha facilitat una 
còpia de les fotografies als fills de l’artista i al Centre d’Estudis d’Isona per tal que 
s’iniciï el treball de descripció i reconeixement dels negatius. 
 

 
 

ACPJ. Fons fotogràfic Durany 
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Retorn al Pallars de documents custodiats a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
Ingressen dos fons documentals a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà provinents de 
l’ANC.  
El fons de la Família Seix (Baronia d’Eroles), dipositat provisionalment a l’ANC l’any 
1987 per assegurar-ne la difusió correcta i la custòdia mentre no es construís l’Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà, consta de 5 caixes d’arxiu definitiu, amb documentació 
perfectament netejada, descrita, inventariada i digitalitzada. Documents custodiats per la 
Família Seix, a la Baronia d’Eroles, comprats pel Servei d’Arxius de la Generalitat de 
Catalunya el mateix any 1987. 
 
El fons Empresa de Construcció Jorge Viñuales, fou dipositat a l’ANC l’any 1990, amb 
les mateixes pretensions d’assegurar-ne la difusió i la custòdia correctes. Fons d’unes 
dimensions aproximades de 37 capses de trasllat, uns 14,8 metres lineals de 
documentació que resta per ser netejada, classificada, inventaria, descrita i 
posteriorment digitalitzada, procés en el qual es troba actualment a l’Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà. 
 
L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà concedeix la 1a Beca de Recerca del Pallars 
Jussà Mossèn Jesús Castells i Serra  
Es fa públic el veredicte de la 1a Beca de Recerca del Pallars Jussà Mossèn Jesús 
Castells i Serra. El projecte premiat ha estat la proposta presentada per Pau Castell i 
Granados amb el títol La història de la vila de Tremp a partir de les actes del Consell 
Municipal.  
La 1a Beca de Recerca del Pallars Jussà Mossèn Jesús Castells fou creada amb 
l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment de la cultura a la 
comarca del Pallars Jussà, i en especial de la seva història i fou constituïda 
conjuntament pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp i l’Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà.  
 
Aquesta beca s’atorga al millor projecte inèdit sobre història o qualsevol àmbit d’estudi, 
sempre que faci referència a qualsevol dels fons documentals que hi ha a l’Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà, i està dotada amb 3.000 euros. 
 
Ingressa el Fons de la Família Corçà del poble de Cellers a l’ACPJ 
La família Prió del municipi de Cellers ha fet ingressar a l’ACPJ un total de 97 
documents en suport paper, datats entre el 1663 i el 1988. La importància d’aquests 
documents recau en la unitat documental mantinguda per aquest fons patrimonial, 
bastant seriada, en la qual predominen els documents de compravendes, testaments, 
censals, etc. 
El contracte de cessió en comodat està previst que pròximament el signin els germans 
Prió, titulars de la documentació, i el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
L’inventari del fons s’incorporarà al programari GIAC i es digitalitzaran els documents 
més importants. 
 
Ingressa el Fons de la Família Soldevila de Tremp a l’ACPJ 
Ingressa a l’ACPJ el fons patrimonial i familiar de la família Soldevila Masip, una de 
les famílies més importants de Tremp. L’origen de la família es remunta segurament al 
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segle XVII a la Vall d’Aran, concretament al municipi de Betrén. Durant les incursions 
dels francesos a la Vall d’Aran, la família es va traslladar a Erinyà, al Pallars Jussà, i 
poc després a Tremp. 
 
El fons consta de 344 documents en suport paper, molt ben conservats i inventariats a 
l’ACPJ. Podem diferenciar tres grups de documents: els que fan referència a la família 
Soldevila, (testaments, compravendes, capítols matrimonials, censals, etc.) i la 
documentació relativa a la creació als inicis del segle XX de dues empreses de transport 
de passatgers, la Societat Òmnibus La Española, que feia el servei entre Tàrrega i Gerri 
de la Sal, i la Companyia La Delahaye Española.  
 
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 
 
Restauració del setmanari El Bañolense (1886-1889) 
L’Arxiu va encarregar a una empresa especialitzada la restauració del setmanari El 
Bañolense per tal de poder-lo digitalitzar amb el Pla d’ocupació per a la digitalització 
(POD) just abans que aquest finalitzés al febrer de 2011.  
El Bañolense és la primera publicació banyolina de què es té notícia. S’edità entre els 
anys 1886 i 1889. Era un setmanari dominical escrit en castellà amb algun article en 
català que pretenia, segons els seus editors, ser el «defensor de los intereses morales y 
materiales de la población». L’Arxiu conserva la totalitat dels 48 números editats entre 
el 18 de juliol de 1886 i el 30 de juny de 1889.  
Les principals patologies que presentava eren esgrogueïment, foxing, esquinçaments i 
petits estrips (localitzats a les vores de manera general i, de manera més greu, en les 
primeres i últimes pàgines, on hi havia més estrips i de mida més gran), arrugues, plecs, 
deformacions i reparacions fetes amb cinta autoadhesiva.  
En la intervenció de restauració s’hi ha fet una neteja en sec, s’han tret la cinta 
autoadhesiva i les taques, s’han tractat les arrugues i els plecs, s’han consolidat i 
reintegrat els plecs, les arrugues i els estrips amb paper japonès i s’han laminat tots els 
fulls amb paper japonès.  
El Bañolense va ser totalment digitalitzat i es pot consultar, i llegir, des del mòdul XAC 
Premsa.  
 
Ja es pot consultar per Internet el Fons d'Imatges del Pla de l'Estany 
El president del Consell Comarcal, Jordi Xargay, va presentar davant la premsa el 8 
d’abril de 2011 l'accés al Fons d’Imatges del Pla de l’Estany a través del mòdul «Arxius 
en línia» del Portal de la Xarxa d'Arxius Comarcals, al qual s'hi pot accedir des del web 
de l'Arxiu Comarcal.  
Aquesta col·lecció aplega les imatges digitals de 21.788 fotografies fetes entre els anys 
1850 i 2009. Hi trobem fotografies produïdes per persones físiques i jurídiques, 
públiques i privades, que foren cedides per a la seva reproducció, i d'altres que han estat 
produïdes per a l'activitat pròpia del Consell Comarcal.  
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany inicià l'any 1993 una col·lecció de 
reproduccions digitals de fotografies que rebé el nom de Fons d'Imatges del Pla de 
l'Estany. Des de llavors ha tingut una àmplia acceptació per part dels ciutadans, que hi 
han aportat, consultat i reproduït fotografies. Les fotografies ingressades s'escanejaven 
en format TIFF d'alta resolució i es descrivien en una base de dades completa. El 2 de 
març de 2011 el Fons d'Imatges del Pla de l'Estany ingressà a l'Arxiu Comarcal, però 
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abans d'acceptar-lo es féu una primera intervenció que va consistir a analitzar-ne el 
contingut, la descripció de les fotografies, l'estructura de la base de dades i les 
limitacions legals que s’hi podien aplicar, tant pel que fa als drets d'autor com als de la 
intimitat, l'honor i la pròpia imatge. Gràcies a això es pogué fer el següent: adaptar els 
camps descriptius de la base de dades original als elements descriptius de la NODAC, 
abocar tots els registres a la base de dades del programa GIAC (Gestor Integral dels 
Arxius Comarcals) i fer les llistes de descriptors que s'hauran d'incorporar al GIAC —
els descriptors toponímics, els temàtics i els onomàstics. Actualment resta descriure 
adequadament cada una de les fotografies i adjudicar-hi descriptors. 
El Fons d'Imatges del Pla de l'Estany aplega fotografies sobre les quals hi ha drets 
d'explotació per part dels seus autors, i altres fotografies en les quals aquests drets ja 
s'han extingit. Tot i així, totes les fotografies es poden reproduir per a usos privats i per 
a usos públics no lucratius. En els casos que les reproduccions es volguessin usar per a 
usos lucratius, caldrà posar-se en contacte amb els autors de les fotografies per tal que 
hi donin el seu vistiplau. En la resta de casos (usos privats i públics no lucratius) es 
cobraran taxes a l'hora de facilitar les reproduccions.  
 
Restauració dels padrons d’habitants del municipi de Camós 
Al llarg d’aquest any 2011 s’està fent la intervenció d’organització i descripció del fons 
de l’Ajuntament de Camós, que ingressà a l’Arxiu l’any 2008. Ja en aquell moment es 
detectà un volum d’un metre lineal de documents que es trobaven en molt mal estat de 
conservació, i que van haver de ser separats de la resta. Hi ha documentació de padrons 
d’habitants, lleves militars, eleccions i recaptació d’impostos de finals de segle XIX a 
principis del XX. Així, aquest any s’ha decidit encarregar una intervenció de restauració 
en els padrons d’habitants a una empresa especialitzada.  
 
Les patologies que presentaven es devien a l’excés d’humitat i a l’atac d’insectes 
bibliòfags, de manera que els padrons d’habitants es presentaven com un garbuix de 
paper foradat, que es desfeia i estava ple d’excrements d’insectes i de fongs. A simple 
vista semblava que hi havia documentació dels padrons d’habitants dels anys 1915, 
1939 i 1941.  
 
En la intervenció de restauració s’hi ha fet una neteja en sec, un tractament d’arrugues i 
plecs, una consolidació i reintegració dels plecs, arrugues i estrips amb paper japonès, i 
una laminació de tots els fulls amb paper japonès. Gràcies a la restauració hem pogut 
comprovar que el que hi havia eren apèndixs i padrons d’habitants dels anys 1888, 
1915, 1939, 1941-1944. 
 
A la recerc@ de l'avantpassat perdut 
El dia 11 de juny de 2011, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu 
Comarcal va oferir un taller gratuït sobre com fer recerca a Internet de dades 
històriques. Es va fer a les instal·lacions del Telestany —aula d’informàtica a disposició 
de tots els ciutadans del Consell Comarcal—, durà quatre hores i hi assistiren vuit 
persones. 
Es va tractar d'un taller destinat a conèixer els recursos en línia que ofereixen els arxius 
a través d'Internet i que permeten fer recerca de persones, llocs i fets del passat a les 
comarques gironines. 
 



 

 — 48 — 

Serinyà entra a l'Arxiu 
L’Ajuntament de Serinyà va cedir en règim de comodat els fons de l’Ajuntament de 
Serinyà i del Jutjat de Pau de Serinyà, per tal de dipositar-los a l'Arxiu Comarcal. La 
documentació és dels anys 1861-1991 i correspon a 14,96 metres lineals que equivalen 
a unes 150 capses d’arxiu. De l’Ajuntament s'ha dipositat, bàsicament, documentació de 
les lleves militars, dels impostos, de comptes i pressupostos, i d’eleccions. Del Jutjat de 
Pau s'ha dipositat la documentació dels judicis. 
Gràcies al Pla d'ocupació per a la digitalització, dut a terme a l'Arxiu Comarcal en el 
decurs de l'any 2010 i en el qual hi va participar l'Ajuntament de Serinyà, a hores d'ara 
podem oferir a través d’«Arxius en línia» la consulta de la documentació que 
l’Ajuntament no ha dipositat, que es continuarà custodiant a Serinyà, i que ara ja forma 
part del nostre Arxiu de Complement. Es tracta dels llibres d’actes i dels padrons 
d’habitants.  
 
Cornellà del Terri entra a l'Arxiu 
L’Ajuntament de Cornellà del Terri va cedir en règim de comodat, el dia 30 de setembre 
de 2011, la documentació del seu ajuntament dels anys 1855-1999, i la de l’antic 
Ajuntament de Sant Andreu del Terri (unit a Cornellà l’any 1976) dels anys 1881-
1976. En total es dipositen 112 metres lineals, que equivalen a unes 1.100 capses 
d’arxiu. 
Pel que fa als tipus de documentació es tracta de la del govern dels municipis, de 
l’Administració general, de la recaptació d’impostos, dels serveis generals —aigua, 
llum, cementiri—, d’urbanisme, d’obres de particulars, els padrons d’habitants, les 
lleves de l’exèrcit i els documents de control de l’agricultura i la ramaderia. 
Gràcies al Pla d'ocupació per a la digitalització, dut a terme a l'Arxiu Comarcal en el 
decurs de l'any 2010 i en el qual hi va participar l'Ajuntament de Cornellà del Terri, a 
hores d'ara ja podem oferir a través d’«Arxius en línia» la consulta d'una part d'aquest 
fons, que correspon a 381 documents, i la visualització de 101 d’aquests.  
 
Els Campasols Coronas, una família represaliada pel franquisme 
L'Arxiu ofereix a consulta la correspondència del que fou alcalde de Cornellà del Terri, 
Andreu Campasols i Padrosa. 
Gràcies a la voluntat de Josep i Andreu Campasols Coronas, l'Arxiu Comarcal ha pogut 
digitalitzar la correspondència dels seus pares per tal de poder-la oferir a la consulta 
pública. Aquesta és datada majoritàriament entre el juny de 1938 i el juny de 1940, en 
aquest període Andreu Campasols Padrosa estigué al front de guerra i, posteriorment, 
fou empresonat i finalment afusellat. 
Es tracta d'un conjunt de documents format per 206 cartes i 4 fotografies. D'aquestes, la 
gran majoria (149 cartes) corresponen a l'any en què Andreu Campasols va ser a la 
presó de Girona; 42 són de l'època del front i la resta corresponen als anys 1930-1932 
en què Andreu Campasols i Dolors Coronas festejaven. L'autor de la majoria de les 
cartes és el mateix Campasols; no se n'han conservat gaires d'escrites per Dolors 
Coronas perquè suposem que devien ser destruïdes per les autoritats franquistes quan ell 
fou afusellat. 
Andreu Campasols era fill del mas Campasols del poble de Sords (municipi de Cornellà 
del Terri), tenia formació acadèmica, exercí d'agent d'assegurances, estava afiliat al 
PSUC i durant uns mesos dels anys 1937-1938 fou alcalde de Cornellà del Terri. Dolors 
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Coronas era filla de Serinyà i, quan es casà, se n'anà a viure al mas Campasols amb la 
família del seu marit. Tingueren dos fills, en Josep i l'Andreu. 
Aquestes cartes ens ofereixen una informació riquíssima de la qual només esbossem 
algunes possibilitats. Pel que fa al cas d'Andreu Campasols, es pot investigar sobre els 
càrrecs que li imputaren, com es desenvolupà el seu judici o la incertesa en la qual 
visqué sense saber en quin moment l'executarien. Pel que fa a les condicions de vida en 
una presó franquista, podem veure la relació que s'establia entre els presos, l'escassíssim 
règim de visites dels familiars o els esforços que feien les famílies per dur-los menjar, 
roba neta o tabac. Pel que fa a la seva família, podem copsar com es desenvolupava la 
vida en una casa de pagès en plena postguerra, l'estat de salut i el creixement dels nens o 
els passos que féu Dolors Coronas per trobar algú que ajudés en l'indult del seu marit. I 
no volem deixar d'anotar que també hi tenim un testimoni del català que es parlava a la 
comarca durant els anys trenta del segle XX.  
 
Arxiu Comarcal del Priorat 
  
Ingrés de documentació 
Han prosseguit els ingressos de fons documentals de dimensions petites com són el de 
l’Escola Pública de Pradell de la Teixeta, 0,8 metres lineals (1962-1992); el de l’Escola 
Antoni Vilanova de Falset, 0,4 metres lineals (segle XX); el de Modest Montlleó i 
Espasa, 0,9 i 232 fotografies (segle XX), i el del conjunt musical Llunàtics (1991-2020) 
amb 61 cartells, 11 panells d’exposició i altra documentació diversa, així com també 
exemplars d’hemeroteca auxiliar. 
 
Exposició de fotografies i estris antics per fer la bugada 
Conjuntament amb l’Ajuntament de Falset l’Arxiu Comarcal va fer una exposició de 
fotografies i estris antics per fer la bugada. Va coincidir amb la rehabilitació de la font 
del Batlle i dels safarejos per part de l’Ajuntament de Falset que es trobaven en males 
condicions. L’exposició es va fer en dos indrets: el primer, a la mateixa font del Batlle 
on es van situar diferents estris emprats per fer la bugada, i el segon, sota la biblioteca 
situada al costat dels rentadors en l’Oficina Jove, de fotografies antigues dels safarejos 
de la font del Batlle i dels de la font Vella, que actualment no es conserven. 
Amb motiu de l’exposició, M. Jesús Sánchez Soldevila va fer una conferència a 
l’Oficina Jove sobre la manera de fer la bugada a Falset i la història dels rentadors que 
hi havia. 
 
Presentació 
Han continuat les presentacions del llibre coeditat amb el Centre d’Estudis del Priorat i 
coordinat per Josep Torné Cubells, intitulat Antigues ordinacions municipals a la 
comarca del Priorat (segles XIV-XVIII), en el qual hi ha transcrites les ordinacions de 
Falset, la Vilella Alta, Ulldemolins, Torroja del Priorat, la Figuera, la Bisbal de Falset i 
Cornudella de Montsant. Les presentacions van tenir lloc a Ulldemolins, a Cabacés, a la 
Vilella Alta i a la Bisbal de Falset. 
 
Tallers 
L’Arxiu Comarcal organitza quatre tallers dirigits a escolars de la comarca que utilitzen 
documentació dipositada a l’ACPR. Concretament, dos grups escolars, de 20 i 21 
alumnes de sisè, de l’Escola Antoni Vilanova de Falset, van treballar dos padrons 
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d’habitants de Capçanes del 1930 i el 1960, dos carrers els mateixos anys cada vegada. 
Van fer gràfiques de població, capacitat de llegir i escriure, sexes, naixença, població, 
cognoms, etc. Van presentar el seu treball a l’Arxiu i després el director els va parlar 
sobre què són els padrons d’habitants i què es pot trobar a l’Arxiu per fer treballs de 
recerca. 
Més endavant hi va haver dos tallers més, un de 22 alumnes i un altre de 24, de la ZER 
Les Vinyes (Marçà, Capçanes, els Guiamets i la Serra d’Almos). En grups de dos van 
treballar la sèrie de quintes de l’Ajuntament de Falset, van mirar l’alçada dels quintos i 
en van fer una gràfica final amb les dades dels expedients de cada cinc anys entre el 
1870 i el 1990. El professor va ser Pere Audí de Marçà. 
  
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre  
 
L’ACRE finalitza el tractament del fons documental de l’Ajuntament de Ginestar 
(1841/1991) 
El fons, que té un volum de 15,8 metres lineals, està format per la documentació de 
l’activitat del consistori municipal entre el 1841, data del primer document del conjunt 
(corresponent a un conveni per regular el funcionament del pas de barca entre Ginestar i 
Benissanet), i el 1991, any fins al qual s’ha acordat cedir la documentació a l’ACRE. 
Cal esmentar que, a excepció del document que acabem de citar, no tornem a trobar més 
testimonis escrits fins a l’any 1866, quan trobem el primer llibre d’actes del Ple, que han 
estat conservades entre la data esmentada anteriorment i el 1892, i a partir de 1948 fins 
a l’actualitat. 

Amb tot, cal ressenyar que, a part de les unitats citades en el paràgraf anterior, gairebé 
no s’han conservat més testimonis escrits previs a l’any 1939, data a partir de la qual 
trobem sèries més contínues, que esdevenen un testimoni clau per aprofundir en les 
activitats que portà a terme l’Ajuntament de Ginestar en el desenvolupament de les 
funcions que li han estat pròpies, com ara els acords presos pels òrgans de govern 
municipals, el cobrament d’impostos, el control dels allistaments militars o 
l’organització d’eleccions, entre altres. 

Finalment, cal apuntar que els llibres d’actes de l’Ajuntament de Ginestar entre el 1866 
i el 1958 han estat digitalitzats pel personal del centre i es poden consultar al portal 
«Arxius en línia». 
 
L’Arxiu finalitza el tractament del fons de la cooperativa de consum La Casa del 
Pueblo de la Serra d’Almos (1904-1913) 
El 15 de setembre de 1904 Joan Jaques Vallès i Manuel Pascual Vernet van desplaçar-
se des de la Serra d’Almos (Tivissa) a Tarragona per presentar els estatuts de la 
cooperativa de consum La Casa del Pueblo al Govern Civil, en compliment del que 
establia la Llei d'associacions de 1887.  
 
La cooperativa va fer la primera reunió de la seva junta general el dia 24 de setembre de 
1904. La darrera acta de la junta general està datada el dia 1 de gener de 1908, tot i que 
als llibres de comptes de la botiga trobem registres de productes servits als seus 
associats fins al mes de novembre de 1913. 
 
La cooperativa en el context econòmic i social del període és una resposta al model que 
condemna les classes populars a no disposar d'unes condicions dignes de vida. Per tant, 
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pretén donar suport als treballadors que han d’afrontar sous de pura subsistència i la 
inexistència d'un sistema públic que garanteixi la cobertura en situacions de malaltia i 
atur servint productes bàsics als sectors més necessitats.  
 
Cal fer esment que la documentació del fons és força minsa, atès que tan sols s'han 
conservat els estatuts de la cooperativa del 1904, 2 llibres d'actes de la Junta General 
(1904-1908) i 4 llibres de comptes de la botiga (1904-1913). 
 
L’Arxiu finalitza el tractament arxivístic del fons de la Comunitat de Regants dels 
Horts de la Valleta de la Torre de l’Espanyol (1880/1982) 
El 20 de juny de 1880 va constituir-se l'Associació de Regants dels Horts de la Valleta, 
que pretenia aprofitar les aigües de la Font d'Aubellons de la Torre de l'Espanyol. La 
comunitat pretenia recuperar, a causa de la important sequera viscuda durant el període 
en qüestió, la font i la sèquia de la Font d'Aubellons dels Horts de la Valleta, per tal de 
dotar els seus associats d'un sistema de rec més eficient. Cal fer constar que, a partir del 
1906, la comunitat no apareix sota la denominació d’Associació de Regants dels Horts 
de la Valleta, sinó com a Comunitat de Regants dels Horts de la Valleta.  
 
El fons constitueix un testimoni interessant per documentar com els habitants de la 
Torre de l'Espanyol, enfront de les inclemències meteorològiques del període, prenen 
consciència de la importància d'aprofitar els recursos hídrics del municipi per tal de 
millorar les seves heretats. Cal posar èmfasi en el fet que el desenvolupament d'aquest 
projecte, així com d'altres intents pràcticament paral·lels en el temps per dotar el 
municipi de la Torre d'un sistema de reg modern (com ara el que pretén desenvolupar la 
Comunitat de Regants del Pantà del Montsant) tenen al darrere la família Montagut, 
comtes de la Torre de l'Espanyol, promotors de nombrosos projectes de millora al 
municipi durant el període.  
 
Malauradament, la documentació tècnica sobre el projecte no s'ha conservat i la 
documentació comptable és força minsa. Això no obstant, conserva una bona seqüència 
de documentació referent a les Ordenances i Reglaments de l'Associació de Regants 
d'Aubellons i de la posterior Comunitat de Regants dels Horts de la Valleta, a més de les 
modificacions que s'hi fan els anys 1882, 1895, 1902, així com els llibres d'actes, tot i 
que només es conserven entre 1883 i 1894, entre 1925 i 1938, i entre 1977 i 1987. 
 
Presentació del llibre El preu de la memòria. El cas de l'Arxiu Centelles, de Ramon 
Alberch i Fugueras 
L'Arxiu Comarcal va acollir la presentació del llibre El preu de la memòria. El cas de 
l’Arxiu Centelles, que va anar a càrrec de Toni Orensanz, periodista i escriptor de 
Falset, i del mateix autor, director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte va emmarcar-
se en els actes commemoratius del Dia Internacional dels Arxius.  
El conegut com a cas Centelles ha tingut un ressò extraordinari als mitjans de 
comunicació. La història d’un arxiu amb imatges excepcionals de la Segona República i 
la Guerra Civil de 1936-1939 preservat per Agustí Centelles que finalment ha anat a 
raure a la ciutat de Salamanca per decisió dels fills, ha generat l’interès de molts 
ciutadans. En aquest llibre, Ramon Alberch, bon coneixedor del tema, pretén demostrar 
que l’objectiu dels hereus d’Agustí Centelles en tot l’afer era bàsicament econòmic i 
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que, un cop es produeixen les primeres crítiques a la seva actuació per la venda del fons 
fotogràfic del seu pare al Ministeri de Cultura, intenten reescriure el guió del procés 
adduint una despreocupació secular per l’obra d’Agustí Centelles a Catalunya. L’autor 
també posa èmfasi al llibre que la Generalitat de Catalunya no pretengué, amb la 
declaració del fons Centelles com a bé integrant del patrimoni cultural català, confiscar 
l’arxiu, sinó més aviat evitar la seva disgregació o la sortida de Catalunya, com va 
succeir finalment. En última instància, l’autor posa en evidència la deslleialtat envers la 
Generalitat de Catalunya del Ministeri de Cultura en tot el procés, ja que, tot i conèixer 
les negociacions empreses des de la Generalitat de Catalunya per l’adquisició del fons 
no dubten a intervenir en el procés i a dilucidar la qüestió com un afer estrictament 
econòmic. 
 
L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre acull la presentació del llibre Postals de la 
Ribera d’Ebre (1900-1979), que recull 450 postals dels 14 municipis de la Ribera 
d’Ebre 
El dijous 2 de juny el Diari de la Ribera d’Ebre va presentar a l’Arxiu Comarcal de la 
Ribera d’Ebre el llibre Postals de la Ribera d’Ebre (1900-1979). La presentació anà a 
càrrec de Carles Figuerola, director del Diari de la Ribera d’Ebre; de Carles Pastrana, 
periodista del rotatiu, i d’Albert Arnavat, autor de l’obra. A més, va comptar amb la 
presència de Josep Solé Arnal, vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i 
de Joan Sabanza, diputat provincial. 
El llibre aprofundeix en la història de les poblacions de la Ribera d’Ebre a través de la 
reproducció i el comentari de 450 postals editades entre el 1900 i el 1979. L’obra conté, 
a més de les fotografies esmentades, dos articles introductoris sobre el paper de les 
postals en els orígens de la civilització de les imatges i sobre la importància de les 
targetes postals per al coneixement de la història, escrits pel doctor i publicista Albert 
Arnavat, i una panoràmica sobre la targeta postal, de l’historiador de la fotografia 
Carlos Teixidor Cadenas. 
Cal destacar que l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aportat 6 postals a l’obra, la 
totalitat de les quals són vistes urbanes de Móra d’Ebre. 
 
Abraham Mohino i Balet guanya la III Beca d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur 
Bladé i Desumvila 
Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors 
literaris i culturals de la comarca, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE) i 
l’Ajuntament de Benissanet, amb la col·laboració del Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre (CERE), l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) i l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) van convocar una nova 
edició de la Beca d’Estudi de la Figura i Obra d’Artur Bladé i Desumvila 
El jurat va triar el projecte de treball presentat pel senyor Abraham Mohino i Balet, en 
el qual proposa estudiar l’àmplia sèrie d’articles dedicats a exiliats que l’escriptor de 
Benissanet va publicar al diari Avui, com per exemple les columnes periòdiques «Morts 
a l’exili» i «Adesiara». 
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Arxiu Comarcal del Ripollès 
 
Ingrés, en qualitat de dipòsit, del fons personal Gonçal Cutrina i Sorinas (1922-1995) 
El dia 31 d’octubre de 2011 es va fer l’acte de signatura del contracte de cessió en 
dipòsit de la documentació que integra el fons personal Gonçal Cutrina i Sorinas. El 
senyor Cutrina va ser una persona estretament vinculada amb multitud d’àmbits 
culturals, polítics, esportius i socials del Ripoll de la segona meitat del segle XX: va 
formar part de les juntes del Club Excursionista de Ripoll, de l’Agrupació Ripollesa 
d’Iniciatives Culturals (ARIC), de la Junta d’Obra del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll, del Patronat de l’Hospital Municipal, del Patronat del Museu Etnogràfic de 
Ripoll... va exercir de tinent d’alcalde i alcalde de l’antic municipi de Parròquia de 
Ripoll fins a la seva absorció pel de Ripoll l’any 1975 i, finalment, va ser regidor de 
l’Ajuntament de Ripoll durant la primera legislatura democràtica (1979-1983). A més 
d’aquestes facetes, cal destacar especialment l’exercici del càrrec d’arxiver de 
l’Ajuntament de Ripoll i del Consell Comarcal del Ripollès. La producció històrica i 
divulgativa del senyor Cutrina és extensíssima; va col·laborar en diversos periòdics, 
revistes i programes d’activitats, on va fer conèixer aspectes tradicionals, folklòrics, 
històrics... de Ripoll i del Ripollès. La documentació objecte d’aquest dipòsit comprèn 
des de l’any 1950 fins al 1997 i ocupa 11,90 metres lineals; cal remarcar, quant als 
documents no textuals, les 14.895 fotografies que han ingressat, juntament amb la resta 
de documents textuals i els fons de complement (hemerogràfics i bibliogràfics).  
 
Ingrés, per adquisició a la productora audiovisual Vídeo Play Serveis, CB, de sis 
documentals de la comarca del Ripollès 
L’Arxiu Comarcal del Ripollès va adquirir a la productora audiovisual Vídeo Play 
Serveis, CB, sis documentals o reportatges d’un interès històric notable per a la 
comarca, d’entre els quals destaquen les imatges del procés d’enderroc, l’any 1972, de 
la fàbrica tèxtil Can Sans de Ripoll i l’enregistrament de la visita d’una delegació xinesa 
a l’empresa Casals l’any 1985. 
 
Ingrés, en qualitat de dipòsit, d’un manuscrit de Xavier Anton i Bofill 
Ingressa a l’Arxiu Comarcal del Ripollès el manuscrit titulat Memòria històrica de 
primera mà, del qual el senyor Xavier Anton és l’autor i en què relata les seves 
vivències personals viscudes a Ripoll durant el període de la Guerra Civil espanyola 
(1936-1939). Davant la dificultat de poder-lo editar o comercialitzar, l’autor ha decidit 
dipositar aquest manuscrit a l’Arxiu Comarcal perquè, de moment, pugui ser utilitzat en 
projectes de recerca i, complint les condicions pactades en el document de dipòsit, en un 
futur pugui veure la llum en format de llibre convencional. La direcció de l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès vol expressar l’agraïment per la generositat demostrada per 
l’autor d’aquest interessant text i, alhora, per la confiança dipositada en el nostre 
equipament. 
 
Presentació del llibre El preu de la memòria: el cas de l’arxiu Centelles 
A l’Arxiu Comarcal del Ripollès es va fer la presentació del llibre El preu de la 
memòria: el cas de l’arxiu Centelles, del qual és l’autor Ramon Alberch i Fugueras. El 
llibre va ser presentat per Jaume Dantí i Riu, professor de la Universitat de Barcelona. 
Amb motiu del seu càrrec com a subdirector general d’Arxius de la Generalitat de 
Catalunya, Ramon Alberch va viure de ben a prop, perquè en fou part directament 
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implicada, l’afer Centelles. En resum, aquest conflicte s’origina quan els descendents 
d’Agustí Centelles, fotògraf reconegut internacionalment pels seus reportatges de la 
Guerra Civil espanyola i la II Guerra Mundial, trenquen les negociacions amb la 
Generalitat de Catalunya, que s’havia mostrat receptiva a adquirir i explotar el fons 
fotogràfic, i l’ofereixen al Ministeri de Cultura, el qual, al seu torn, a més d’avenir-se 
amb una operació purament mercantilista, diposita la col·lecció d’imatges al Centro 
Documental de la Memoria Histórica, altrament conegut com l’Arxiu de Salamanca. 
 
«desCobertes...»: exposició virtual de l’Arxiu Comarcal del Ripollès amb motiu de la 
Setmana Internacional dels Arxius 2011 
L’Arxiu Comarcal del Ripollès va organitzar, amb motiu de la Setmana Internacional 
dels Arxius 2011, una exposició virtual titulada «desCobertes: Cobertes que han 
protegit, Cobertes Descobertes». L’objectiu va ser posar a l’abast dels investigadors, 
dels curiosos i del públic en general la selecció d’uns documents peculiars conservats a 
l’Arxiu Comarcal. Es tracta d’unes poques joies documentals, que han esdevingut 
objectes gairebé estètics, que exemplifiquen —la majoria— el passat productor de 
manuscrits creats a l'entorn el monestir de Santa Maria de Ripoll. L’exposició mostra 
fragments dels llibres litúrgics o de les obres literàries que, caigudes en desús o 
substituïdes per noves versions, van aprofitar-se per ser utilitzades com a cobertes 
d’altres llibres o volums; la incúria va planar per sobre d'aquestes obres i, com si fos la 
darrera voluntat d'un moribund, van ser trossejades i —economia de mitjans o 
reciclatge— utilitzades per protegir externament nous volums o llibres. Gràcies, doncs, 
a aquesta nova funció, una petita part dels magnífics cantorals, bíblies o còdexs jurídics 
han arribat fins a nosaltres. L’exposició virtual «desCobertes...» ha pretès apropar 
aquests petits fragments a totes les persones que tinguin un interès pel nostre passat i pel 
caliu cultural generat a l’entorn del monestir de Ripoll. 
 
Arxiu Comarcal del Solsonès 
 
L’exposició «La Ciutat Projectada» de l’Arxiu Comarcal del Solsonès es conclou amb 
una important assistència de públic 
Aquesta era una exposició diferent. Es tractava de mostrar allò que no va ser i 
d’explicar per què no va ser, i, en fer-ho, la mostra s’apropava d’una forma més clara i 
nítida a la realitat i la mostrava. Quinze projectes urbanístics que han permès 
d’aprofundir en el planejament, les idees i els models de ciutat.  
Hi ha 20 plafons. Cinc introductoris —generals i introductoris dels apartats— i quinze 
per a tres àmbits: equipaments, espai públic i habitatge. Cadascun dels projectes és un 
estudi monogràfic estructurat en els apartats d’antecedents, projecte i desenllaç. Es 
presenten els plànols o esbossos del projecte. Es complementen amb una fitxa tècnica 
(promotor, data...), una fotografia actual de l’espai on estava prevista la seva 
instal·lació, fotografies, cartells o les frases relacionades amb el projecte i altres 
elements com les maquetes. Tots ells ens permeten contextualitzar i fer més variat el 
recorregut de l’evolució de la ciutat en la part central del segle XX. Ens ajuden a 
entendre millor la Solsona actual. I en aquest viatge ens hi acompanyen les frases de 
personalitats del món cultural i artístic com Josep Trueta, Antoni Gaudí o Mario Cabré, 
entre molts altres. 
Alguns són realment curiosos i reflecteixen, d’una forma extraordinària, la mentalitat 
d’una època. Un exemple n’és l’edifici que s’havia de construir a la carretera de 
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Manresa núm. 3-7, amb el títol «Anteproyecto de edificios singulares». El projecte 
consistia en dos edificis independents de grans dimensions. Cadascun tenia dos blocs 
d’habitatges units per una escala comuna. En total eren tretze pisos més els baixos i dos 
per a oficines i despatxos que equivalien a 16 plantes. Era el reflex d’una època, on les 
grans construccions s’identificaven amb el progrés i la modernitat. En paraules de 
Ludwing Mies van Der Rohe «L’arquitectura és la voluntat de l’època traduïda a 
l’espai». Un dels projectes que ha cridat més l’atenció és el carrer d’enllaç que 
comunicava el Vall Fred amb la plaça Sant Joan. Eren els anys vint, un temps on 
Solsona era una ciutat molt centrada en el nucli antic; era un projecte lògic, aleshores. 
Avui, potser, trencaria l’estètica a la qual ens hem acostumat, la placidesa que tant 
curosament ens trameten els versos de Josep Maria Sagarra. Els capítols d’aquesta 
història són molt variats: la construcció d’una plaça de toros o d’un important casino, 
són alguns exemples del seu recorregut. 
El balanç de l’exposició és positiu: més de 500 persones l’han visitada i els comentaris i 
les critiques, així com la participació de la gent a través de les seves aportacions o en 
l’espai habilitat per a la participació amb propostes per a la ciutat que volen o imaginen. 
Des de l’Arxiu volem agrair la col·laboració i participació que hem tingut. 
 
El fons patrimonial Riart es diposita a l’Arxiu Comarcal del Solsonès 
La família Riart ha fet donació de la documentació del mas homònim de Lladurs a 
l’Ajuntament de Solsona que l’ha dipositada a l’Arxiu Comarcal del Solsonès per 
conservar-la i fer-la accessible als ciutadans. Es tracta de l’ingrés més notable de fons 
patrimonials de l’Arxiu Comarcal, tant pel volum, la qualitat dels documents, com per 
l’antiguitat, amb una cronologia compresa entre els segles XIII i XIX. 
Es tracta d’un fons que, a més d’aportar informació del patrimoni i de l’administració 
del mas, inclou documentació vinculada a l’Administració pública. És un arxiu d’un 
gran interès especialment per al coneixement de la documentació a l’època moderna i, 
en menor mesura, medieval.  
La família Riart va tenir diferents membres relacionats amb les institucions públiques i 
la documentació municipal dels petits nuclis com Lladurs anterior a les reformes 
liberals del segle XIX va patir una dispersió molt important. En el fons documental hi 
trobem documentació d’aquest àmbit.  
Un primer grup de documentació, centrat en el mas Riart, està format per llibretes 
d’anotacions, censals, capítols matrimonials, testaments, àpoques i documentació 
judicial, entre d’altres, majoritàriament d’entre els segles XVII i XIX. Dins d’aquesta 
tipologia hi ha els pergamins, el conjunt més nombrós dels quals data del segle XVI. El 
segon grup, corresponent a documents oficials, sobretot de Lladurs, inclou informació 
relativa al cadastre, justícies i l’allistament de l’exèrcit.  
En aquests moments, una vegada formalitzada la cessió a l’Ajuntament, l’Arxiu 
Comarcal del Solsonès treballa en la classificació dels documents perquè puguin ser 
consultats. Els pergamins, a més, s’han de netejar i aplanar i, en algun cas, restaurar.  
 
Arxiu Comarcal del Vallès Oriental  
 
Ingressa a l’Arxiu Comarcal el fons del Districte Notarial de Granollers 
El 2011 va ingressar a l’ACVO el fons de l’arxiu general de protocols del districte de 
Granollers transferit per la notària Sra. Anna Maria Fortuny Subirats. Aquest districte 
comprèn les notaries dels partits judicials de Granollers i Mollet, les quals passen cada 
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any a l’arxiu general els protocols de més de 25 anys. La Llei d’arxius de Catalunya 
vigent estableix que els protocols centenaris han d’ingressar als respectius arxius 
comarcals, però en aquest cas s’ha aplicat el conveni signat el 2010 entre el Col·legi de 
Notaris de Catalunya i la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat pel qual es 
permet el trasllat dels protocols anteriors al 1984.  
 
El dipòsit comprèn els protocols dels notaris de Granollers, Mollet del Vallès, la Garriga 
i Montornès dels anys 1936 a 1984 i els de Caldes de Montbui de 1911 a 1984. En total 
són 1.691 volums i alguns lligalls que ocupen 217 metres lineals de prestatgeria. Abans 
de ser traslladats a l’ACVO van ser netejats i desinfectats al local on es guardaven 
(carrer de Sant Jaume) per una empresa especialitzada, ja que alguns d’ells es trobaven 
en mal estat de conservació. Cal assenyalar que l’arxiu històric de protocols notarials de 
Granollers i el seu districte havia estat cremat durant la Guerra Civil, en concret el 1937, 
fet que va representar una pèrdua irreparable per al patrimoni documental del Vallès 
Oriental, ja que s’hi conservaven escriptures del segle XIV en endavant.  
 

 
 

ACVO. Fons Districte Notarial de Granollers 
 
 
Ingressa més documentació de la Baronia de Montbui 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va fer lliurament en dipòsit de tres caixes 
d’arxiu amb documents de la baronia de Montbui, jurisdicció senyorial que tenia la seva 
seu en aquest municipi vallesà i que comprenia altres pobles de la rodalia com Lliçà 
d’Amunt, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Santa Feliu de Codines, Palaudàries i 
Sant Mateu de Montbui. La documentació dipositada és correspondència rebuda (oficis, 
ordres, cèdules) dels anys 1760 a 1820.  
 
Digitalització i difusió a Internet de documentació històrica 
Durant l’any 2011 l’ACVO ha fet un notable esforç per escanejar (digitalitzar) 
documentació històrica i per publicar-la a Internet, on es pot consultar al portal 
d’«Arxius en línia» de la Subdirecció General d’Arxius. La documentació que ha estat 
digitalitzada i que ara ja és consultable a Internet és el fons de pergamins del mas 
Carbonell de Santa Maria de Palautordera, la sèrie de censos i estadístiques de població 
del fons Baronia de Montbui (segles XVII-XIX), i una part important de la col·lecció de 
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manuscrits i documents que van del segle XIV al segle XX. Amb aquesta feina s’està 
assolint un dels principals objectius de treball i qualitat marcats en començar aquest 
any.  
 
Arxiu Municipal de Viladecans 
 
L’Arxiu Municipal de Viladecans restaura els llibres dels padrons municipals 
d’habitants dels anys 1955 i 1960 
En col·laboració amb la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, i tot 
participant en el seu programa de restauració 2011, l’Arxiu Municipal de Viladecans ha 
finalitzat la restauració de diversos documents de conservació permanent de mitjan 
segle XX. En concret, s’ha procedit a la restauració de dos llibres del padró municipal 
d’habitants, corresponents a l’any 1955 i 1960. Es tractava de dos volums en els quals 
molts dels fulls presentaven estrips prop del cosit, per la qual cosa es desprenien amb 
facilitat del bloc de fulls. El procés de restauració ha anat en la direcció de desmuntar 
els dos volums, treure’n les cintes adhesives, consolidar-ne els estrips i les vores 
rebregades i reenquadernar els llibres mitjançant la formació de bifolis per a cada parell 
de fulls, a més d’un nou relligat que permeti d’obrir-los completament i llegir-ne el 
contingut sense risc d’estripar les pàgines.  
 

 
 

AMV. Fons Ajuntament de Viladecans. Padró municipal d’habitants 1960 
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REREFONS 
 

L’arxiu i l’art. A propòsit de l’exposició «Pere Noguera. 
Històries d’Arxiu (1974-2011)», a la Fundació Antoni Tàpies, 
del 27 de maig al 25 de setembre de 2011 
Marcel Pena Sant 
 
Fóra convenient que l’arxivística afrontés el repte de pensar l’arxiu com a element 
que efectivament ha estat i està vinculat a les pràctiques artístiques, amb l’objecte 
d’establir una relació de doble sentit; la percepció que en tinc és que en el terreny de la 
discursivitat artística trobem aportacions conceptuals que han estat negligides. Quins 
són aquests conceptes —limitant-me a aquells que apareixen en el text de la comissària 
de l’exposició, Pilar Parcerisas? I, més enllà d’aquest exercici arqueològic, quines 
implicacions pràctiques, en hipòtesi, se’n deriven en la identificació de fons, i el procés 
de la descripció en el marc de la norma ISAD(G)2? 
. Quant a la primera qüestió, el sediment conceptual que demana que el discurs 
arxivístic el tingui en compte és el següent [les negretes i les cursives són meves]: 
 

«L’exposició “Pere Noguera. Històries d’arxiu (1974-2011)” constitueix un 
treball en procés [work in progress] que començà a la dècada de 1970 [...]. 
Parteix d’arxius fotogràfics i fílmics trobats [el concepte d’arxiu com a 
ready-made] que s’ordenen com una forma de pensament i de lectura de la 
realitat d’una època, la de les formes de viure de la societat barcelonina durant 
les dècades de 1950 i 1960 sota el franquisme.»  
«Una memòria social que s’explica mitjançant la fotografia com a rastre d’una 
realitat i simulacre d’una presència que es desplaça en un breu interval 
temporal d’una imatge a una altra [més avall es llegeix: “Aquesta duplicitat 
temporal que confronta una foto amb una altra amb petites diferències no 
deixa de ser un elogi a l’inframince de Duchamp (...)”].» 

 
«L’arxiu, per la seva dimensió organitzativa, és ja un relat [...]. I, certament, 
possibilita una reflexió política sobre el temps, perquè cada imatge de 
l’arxiu du incorporada una construcció ideològica d’aquest temps, bé en la 
imatge, bé en un document [...]. Aquí [...] es desgrana la construcció 
antropològica d’una època [...], a partir d’un arxiu d’ofici, el de fotògraf, 
que s’ha elaborat a poc a poc, al llarg d’una vida professional, i que ha acabat 
produint un conjunt de memòria social. [...] Noguera reinventa o reorganitza 
l’arxiu [...] parteix d’un gest d’apropiació i d’una deriva de simple 
détournement [...] que [...] permet tòrcer el sentit [...] a partir de la 
desviació dels materials. Aquests esdevenen més freds encara, desafectats de 
la funció amb què van ser guiats en primera instància, emocionalment distants 
i reforçats del seu testimoniatge documental. Crescuts en objectivitat, es 
produeix un procés reversible, en què el document esdevé obra i l’obra 
esdevé document.» (Pilar Parcerisas) 

 
Tres conceptes, per tant: 
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-Ready-made. En seleccionar objectes d’ús comú, Duchamp (1887-1968) els 
descontextualitzava i presentava com a objectes ‘anestèsics’. L’acció de Duchamp és 
l’acció de l’artista conscient del seu gest, encara que el ready-made nega el concepte 
tradicional d’art; és una reacció contra l’art retinià, per contraposició a l’art que s'aprèn 
des de la ment, i qüestiona l’aura de l’obra d’art, el sentit quasi litúrgic que la tradició 
havia imposat al gust. En efecte, «l’elecció d’aquests ready-mades —escriu Duchamp— 
mai em vingué dictada per cap gaudi estètic. Aquesta elecció es basava en una reacció 
d’indiferència visual [o retiniana], adequada simultàniament a una absència total de 
bon o mal gust […] de fet una anestèsia completa.» Afrontava amb radicalitat el 
problema de determinar quina és la naturalesa de l’art. 
 
-Inframince, ha escrit Pedro Torres, «es un concepto ideado por Marcel Duchamp, que 
aparece publicado en su libro Notas. Marcel Duchamp. Un libro que recoge un conjunto 
de textos y apuntes conservados por él hasta su muerte y publicados póstumamente por 
primera vez en 1980. Duchamp se vale de variadas aserciones para definir o 
ejemplificar su inframince; como por ejemplo algo tan sencillo y visual como la chaleur 
d’un siege (qui vient / d’être quitté) est infra-mince (el calor de un asiento (que se acaba 
/ de dejar) es infra-leve) o “les buées – sur surfaces polies” (los vahos – sobre 
superficies pulidas). Pero en general, su inframince puede ser un movimiento, una 
mirada, el paso previo a una acción, una pérdida. Es señalar un instante de vida, lo 
fugaz, lo efímero, la distancia, la diferencia. Es lo que queda en el espejo cuando se deja 
de mirar. Lo que se desprende de la idea general del concepto es una especie de 
resquicio de la imagen, del gesto, algo que queda de otra cosa». 
 
-Détournement. Paraula que significa ‘desviació’, però també ‘sostracció fraudulenta’, 
‘canvi de rumb’, (o ‘segrest’) i ‘extraviament’. Teoritzat sistemàticament —escriu 
Anselm Jappe— en un article de Guy Debord i Gil J. Wolman el 1956, va ser un dels 
aspectes més característics dels lletristes i els situacionistes: els quadres kitsch repintats 
per Jorn, els còmics amb textos nous, les pel·lícules de Debord, compostes quasi 
exclusivament de materials d’altres pel·lícules, constitueixen distintes formes de 
détournement. Aquesta tècnica de reciclatge deriva per un costat del collage dadaista, i 
per l’altre de les cites deformades que empraven Marx i Lautréamont. Es tracta d’una 
cita o, en general, d’una nova utilització que «adapta» l’original a un context nou. 
D’aquesta manera, s’aspira també a superar el culte burgès de l’originalitat i la propietat 
privada del pensament. Amb tot, mentre que el collage dadaista es limita a la 
desvaloració dels elements, el détournement es basa en una dialèctica de desvaloració i 
revaloració; negant el valor de l’organització anterior de l’expressió, els elements reben 
així un nou sentit. 
 
. Quant a les implicacions en la descripció arxivística. 
Noguera parteix d’arxius fotogràfics i fílmics trobats (el concepte d’arxiu com a ready-
made) —no crea ni inventa les imatges—, i d’un gest d’apropiació que permet tòrcer el 
sentit (el concepte de détournement) «cap a la nova narració [és important retenir que 
l’arxiu, per la seva dimensió organitzativa, és ja un relat] que l’artista construeix a partir 
d’aquest material»; s’ha d’afegir que «Històries d’Arxiu, 1974-2011», constitueix un 
treball en procés. Si adopto l’òptica de la descripció arxivística, i les definicions dels 
termes fons, productor i autor del glossari de la norma ISAD(G)2, he d’atribuir el 
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concepte de fons (obert) a aquest conjunt de documents fotogràfics i fílmics, produït 
orgànicament (perquè la dimensió organitzativa de l’arxiu és producte del treball en 
procés de Noguera) i reunit (parteix d’un arxiu d’ofici trobat) i utilitzat (el 
détournement es basa en una dialèctica de desvaloració i revaloració; negant el valor de 
l’organització anterior, els materials reben així un nou sentit) per una persona (Pere 
Noguera) en l’exercici de la seva activitat. Consegüentment el productor és Pere 
Noguera, però també l’autor, perquè és responsable de la desviació del sentit 
(«responsable del contingut intel·lectual», diu la definició). Amb tot, s’ha de ser 
conscient de la paradoxa: l’artista produeix l’arxiu, sense haver-ne creat els 
documents; utilitzant les paraules de Pilar Parcerisas: «es produeix un procés 
reversible, en què el document esdevé obra i l’obra esdevé document.» En la hipòtesi 
d’una descripció arxivística, l’anàlisi contextual que s’efectués fóra necessari que 
inclogués informació relativa a la tècnica de reciclatge del détournement, així com 
de l’acció de descontextualització enclosa en el concepte d’arxiu com a ready-made, 
que permeten conèixer el context de la gènesi de la narració que l’artista 
construeix a partir «d’arxius fotogràfics i fílmics trobats». 
 

 
 

Patró de sabata. Exposició: «Pere Noguera. Històries d’Arxiu». Fundació Tàpies, 2011 
 

 
Quin paperam! 
Marc Orriols 
 
L’atzar de l’herència 
 
Mira que n’hem viscut de casos des que som a l’Arxiu, però el d’en Quico Lleonart és 
dels que encara sovint ens ve a la memòria com una acció d’aquelles que és ben bé a la 
frontera entre el que hem de fer, o no, de vegades els arxivers. 
 
Cal dir que eren anys d’inici, i donàvem importància sobretot a la conservació. 
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En Quico era un practicant berguedà de tota la vida. Havia participat notablement en la 
vida ciutadana i, a més, tenia afeccions literàries que el van portar a publicar alguna de 
les seves peces dramàtiques, però el que li donava més interès era ell mateix, la manera 
de ser del personatge. 
 
Va tenir un fill, però aquest el premorí, de manera que va acabar la seva vida fora de la 
ciutat, en una residència, amb la cura d’uns parents forans. La seva residència a Berga 
s’havia mantingut, per la possibilitat, amb el pas del temps cada vegada més remota, 
d’un retorn.  
 
Quan va morir va ser necessari «buidar» el pis, cosa que es va fer a l’engròs. Tot, tot i 
tot. El que segueix és la crònica d’un rescat documental.  
 
Dimarts, Berga, 8.00 h PM: urgència, una trucada a les vuit del vespre, un contenidor 
tancat ple de papers. D’en Leonart. Què fem? Trucades, Ajuntament, empreses i 
contactes. Tot el contenidor prové del pis, la gent del barri no hi ha posat gairebé res 
perquè ja ha quedat ple, alguns curiosos s’han quedat llibres...  
 
Dimecres, Berga, 6.00 h AM: l’arxiver i un conserge, unes granotes de mecànic, 
aproximadament de la talla, guants. El contenidor és abocat a un racó de la deixalleria 
de Berga, dos homes amb granotes treballen fins a mig matí omplint capses.  
 
Dijous, Berga, 8.00 h PM: balanç de matinada, apareixen les joies de la corona: llibre 
d’actes de l’Open Internacional d’Escacs de Berga, altres papers i un munt de 
programes del mateix tema, de quan la ciutat s’omplia d’estrangers de tot Europa, 
llavors que la gent no viatjava. Alguna obra de teatre editada introbable i alguna 
d’inèdita, que segurament no faran variar gaire la història de la literatura, però que es 
conservaran.  
 
També va aparèixer el trofeu de guanyador del 1r Concurs de Garrofes, l’únic cop a 
l’any que els berguedans fem competició poètica per criticar-nos amb duresa, i que 
encara es manté. Sol rebre l’Ajuntament, però ningú n’està exclòs. La terra de la Patum 
conserva tradicions dures, aquesta n’és una. La garrofa d’or es donava als il·lustres amb 
les mateixes afeccions: Rubianes, Grasset... 
 
Els arxivers no hem de ser herois, més enllà del que ofereixi el propi Arxiu, o de les 
passions èpiques que cada persona té la llibertat de tenir. Tothom hauria de preveure 
què passarà amb el que és seu, inclosos «els papers vells», i encara que no sigui 
pròpiament el cas, cal no oblidar un altre perill sovint associat: diuen les màximes de la 
terra que «una família mai no es reparteix una herència, l’esquartera». 
 
Sense novetat al peu del Pedraforca 
 
Que conservacionistes que som! Almenys documentalment parlant! Començàvem. 
Teníem poques pàgines al currículum. I ens van contractar per ordenar i descriure 
l’Arxiu del Vilar d’en Gaietà, «al peu del Pedraforca» diu sempre la publicitat del petit 
poble, una frase penjada en cartells als pollancres que són característics del seu paisatge. 
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Tornar al Vilar d’en Gaietà, records i records d’infantesa.  
 
L’anarquia no és una utopia, arxivísticament n’he vist més d’un cas. L’Arxiu Municipal 
del Vilar n’era un. Inexplicablement la gestió diària sobrevivia amb aquell Arxiu, que 
incloïa documents gairebé acabats de néixer, fins a d’altres de mitjan segle XIX, sense 
cap ordre global que fóssim capaços d’endevinar. Passat el cas llunyà d’un secretari que 
els féu figa, no hi havia cap incidència que fes suposar que l’Ajuntament anés gaire 
millor o pitjor que qualsevol altre de l’entorn. Suposo que la memòria de 
l’administrativa salvava la majoria de situacions, i la del secretari, compartit amb altres 
municipis, també. 
 
Tot plegat un cop allà ens polírem, vull dir inventariàrem, l’Arxiu Municipal, i el de la 
Comunitat de Propietaris del Bosc de Santa Maria, el del Jutjat de Pau, el dels Caçadors 
i prou. Però ens quedava un tema voluminós: havien conservat des de qui sap quan, el 
BOE, el Boletin Oficial del Estado, al qual estaven subscrits des que en tenien memòria. 
Parlat i debatut, no era una feina pròpiament arxivística, però sabia greu que no es 
continués conservant. Ordre, capses i una altra encaixada. 
 
Acabat el Vilar descrivírem una colla d’arxius de la comarca: Bagà, Guardiola de 
Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, la Quar... 
 
Passen anys, em diuen que al Vilar han demanat una nova intervenció arxivística, ho 
han desllorigat una mica, potser no tornen les capses a lloc, i tot just hi caben. No hi 
vaig, m’ho explica l’arxiver que hi actua: 
—Ho he tornat a fer tot, menys el BOE.  
—Què ho fa, no l’han barrejat?  
—No, més simple, l’han llençat tot, sense consultar. No hi cabien, diuen que ara el BOE 
ja és a Internet. 
 
30 a zero. Pleguem  
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