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Algunes de les actuacions més rellevants i en les quals ha participat directament la 
Subdirecció General d’Arxius i Museus:

a) Jornades i congressos

Jornada «Arxius, Art, Ciències i Societat»

Quadre 15. Jornada «Arxius, Art, Ciències i Societat»

Data: 4 d’abril de 2014

Lloc: Casa de l’Ardiaca, Barcelona

Organització: Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya

Presentació: Ramon Alberch i Fugueras, director d’ESAGED.
Jorge Blasco, relator del Projecte «Arxius, art, ciències i societat».

RESUM

Jornada de difusió dels treballs de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED-
UAB), la Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat, el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, el Servei d’Arxius de Ciència de la UAB i la Fundació Arxiu Festiu 
Catalunya van crear un grup de recerca per tal de propiciar l’estudi i l’elaboració de nous models d’arxiu 
en art, història, ciència i societat.

L’objectiu de la jornada era investigar la possibilitat d’un arxiu integrador, no adscrit necessàriament a 
una única disciplina. Ha de ser un arxiu en què mètodes i sistemes que van renovant-se constantment 
deixin pas a formes més dinàmiques de creació i funcionament; un arxiu en què les fronteres entre ell 
mateix	i	altres	formes	d’organitzar	la	informació	comencen	a	perfilar-se.	En	el	fons,	es	pretenia	reflexi-
onar sobre la forma en què es visualitzen els fons fora de l’arxiu i els diferents problemes que afronta 
aquest nou enfocament.

La jornada va reunir uns 50 assistents. 

8è Laboratori d’Arxius Municipals: els fons privats als arxius municipals

Quadre 16. LAM: els fons privats als arxius municipals

Data: 10 d’abril de 2014

Lloc: CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Organització: Departament de Cultura, Ajuntament de Barcelona, Associació d’Arxivers i Ges-
tors de Documents de Catalunya i Diputació de Barcelona

Presentació: Joaquim Fon i Chiariello, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 Joan Pluma i Vilanova, director general d’Arxius, Biblioteques i Museus de la 

Generalitat de Catalunya. 
 Marta Alòs López, coordinadora en matèria de Cultura de la Diputació de Bar-

celona. 
 Joan Solé Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 

de Catalunya. 
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La Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l’Oficina	de	Patrimoni	Cultural	de	la	Diputació	de	Barcelona,	l’Arxiu	Municipal	de	Barcelona	i	l’Associ-
ació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya organitzen cada dos anys el Laboratori d’Arxius 
Municipals.	El	2014	en	va	ser	la	8a	edició.	La	finalitat	de	la	jornada	era	un	espai	de	trobada	on	l’inter-
canvi	d’experiències,	el	debat	i	la	reflexió	dels	arxivers	municipals	contribuïssin	a	l’avenç	de	l’acció	dels	
mateixos arxius municipals.

La jornada es va iniciar amb la ponència «Els fons privats als arxius municipals», que va presentar una 
panoràmica sobre la naturalesa dels fons documentals privats, el seu règim jurídic, les polítiques de 
captació dels arxius públics, en general, i dels arxius municipals en particular, i els diversos factors que 
hi intervenen. També es varen abordar els protocols d’actuació a l’hora d’ingressar aquests fons en dos 
àmbits: el jurídic, és a dir, la conveniència d’utilitzar un determinat tipus de contracte segons cada cas, 
i el tècnic, el tractament arxivístic que calia plantejar-se també per a cada cas. Un darrer aspecte que 
es va valorar, com a culminació del tractament arxivístic, va ser la difusió i la comunicació d’aquests 
fons privats amb l’aplicació de les TIC i l’optimització de la xarxa d’Internet.

A	tall	de	reflexió	general,	si	ens	aturem	i	fem	una	mirada	enrere	dels	darrers	trenta	anys	dels	arxius	
municipals, segurament a l’inici les polítiques de captació de fons privats van estar marcades per autèn-
tiques operacions de salvament de patrimoni documental. Tot i que aquestes accions poden donar-se 
puntualment,	en	general	ha	guanyat	terreny	una	planificació	amb	més	o	menys	recorregut	que	afavoreix	
uns processos de treball més normalitzats i més acurats.

Aquesta jornada volia analitzar l’estat actual de tot això, intercanviar experiències i debatre la relació 
actual dels fons privats i els arxius municipals. Estem convençuts que només d’aquesta manera podrem 
compartir	la	feina	feta	fins	ara	i	plantejar	aquells	objectius	i	actuacions	que	ens	permetin	avançar	en	la	
captació, el tractament i el valor afegit dels fons privats en el si dels arxius municipals.

A continuació, es van dur a terme tres tallers en els quals els assistents van treballar en grup de forma 
simultània.

1r taller: Polítiques d’ingressos de fons 

En la creació dels serveis d’arxiu municipals probablement la improvisació o la urgència d’un ingrés 
d’un	fons	documental	privat	era	més	freqüent	que	no	pas	l’existència	d’una	planificació	en	aquest	sentit.	
En l’actualitat, els arxius municipals amb una certa trajectòria ja disposen, en més o menys mesura, 
d’una política d’ingressos de fons. Amb tot, encara la improvisació o actuació urgent cedeix davant la 
planificació?	Quin	paper	juguen	els	recursos	humans,	tècnics	i	econòmics	en	aquestes	polítiques?	Cal	
comprar fons documentals o només s’ha de cercar la forma de donació o dipòsit? Hi ha criteris més o 
menys uniformes per taxar documents? Qui capta o qui hauria de captar fons documentals: els arxius, 
les biblioteques, els centres de documentació, els museus...? Com es valora la pertinença territorial 
idònia d’un fons (local, supralocal, etc.)? Hi ha cooperació, coordinació o competència entre arxius i 
altres equipaments a l’hora de captar fons privats?

2n taller: Protocols d’actuació i tractament arxivístic

En aquest procés creixent de consolidació dels arxius municipals, en general hi ha algunes referències 
jurídiques editades de quins formularis i contractes es poden emprar a l’hora d’ingressar un fons privat 
en un arxiu municipal. Hi ha criteris comuns o recomanables en aquest sentit? Quins avantatges i in-
convenients ofereixen les diferents formes jurídiques d’ingrés de fons privats tant per als cedents com 
per als arxius receptors? Es tenen en compte amb prou cura els drets d’autor i la propietat intel·lectual 
dels documents que integren els fons a ingressar? I en relació amb el tractament arxivístic, hi ha eines 
i	recursos	suficientment	estandarditzats	o	caldria	potenciar	més	l’intercanvi	de	coneixements	i	expe-
riències,	quant	a	classificació,	descripció,	avaluació,	accés,	conservació,	etc.?	Poden	els	fons	privats	
convenientment tractats oferir un valor afegit per als mateixos arxius i per a la societat? Es compleix la 
màxima d’ingressar per conservar i difondre?
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3r taller: Formes de difusió i comunicació

La difusió i la comunicació dels fons documentals és una de les funcions essencials que tenen enco-
manades	els	arxius	municipals.	Però,	com	es	difonen	els	fons	privats	en	l’actualitat?	S’aprofiten	sufici-
entment	les	TIC	per	fer	efectiva	aquesta	difusió?	Hi	ha	estratègies	de	difusió	i	comunicació	específiques	
per als fons privats? Es podrien captar més fons privats si s’optimitzessin més les TIC i s’incrementés la 
presència dels arxius a la xarxa d’Internet? L’ús de les TIC i les xarxes generen els anomenats usuaris 
virtuals, sabem com són aquests usuaris i què volen? Cal potenciar més el treball de cooperació i treball 
en xarxa entre els mateixos arxius i amb altres equipaments? Els arxius són prou visibles en relació amb 
la difusió i la comunicació dels seus fons envers la societat en general? En termes de difusió, com s’ha 
rebut la revolució digital per part dels arxius municipals? Cal que es consolidi i s’estengui?

Va tancar la jornada una taula rodona:

Taula rodona: «La captació de fons documentals privats en institucions públiques»

La captació de fons documentals privats en arxius municipals i en altres equipaments culturals és una 
línia de treball que, de tant en tant, apareix als mitjans de comunicació, sobretot en casos com, per 
exemple,	els	arxius	fotogràfics	de	fotoperiodistes	reconeguts,	els	arxius	d’editorials	de	trajectòria	dila-
tada o de personalitats destacades de la nostra societat. Qui ha d’ingressar aquests fons documentals 
privats i amb quins criteris? S’apliquen principis de coordinació o competència entre els diferents actors 
a l’hora de captar fons? Cal respectar la voluntat del cedent de dipositar el seu fons on vulgui o cal 
reconduir aquesta idea a l’equipament més idoni conceptualment i territorial? 

Programa

 9 h Recollida de la documentació

 9.30 h Presentació de la jornada a càrrec dels representants de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya.

 10 h Ponència 
  «Els fons privats als arxius municipals», a càrrec de Teresa Cardellach (Arxiu Municipal 

de Terrassa) i Josep Matas (advocat). 

 11.15 h Pausa

 11.45-13.45 h Tallers:
  · 1r taller: Polítiques d’ingressos de fons 
   Coordinador: Lluís-Esteve Casellas (Arxiu Municipal de Girona)
  Fila zero: Àngels González (Arxiu Municipal de Viladecans), Nicolau Gua-

nyabens (Arxiu Municipal de Montornès del Vallès) i Joaquim Nolla (Arxiu 
Municipal de Tarragona).

  · 2n taller: Protocols d’actuació i tractament arxivístic
   Coordinador: Joaquim Daban (Arxiu Municipal de Lloret de Mar)
	 	 Fila	zero:	Josep	Conejo	(Oficina	de	Patrimoni	Cultural),	Anna	Magrinyà	(Sub-

direcció d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya) i Ariadna Mercado 
(Generalitat de Catalunya).

  · 3r taller: Formes de difusió i comunicació
	 	 	 Coordinador:	Jordi	Serchs	(Arxiu	Fotogràfic	de	Barcelona)
  Fila zero: Susanna Muriel (Fotoconnexió), María Luz Retuerta (Arxiu Comarcal 

del Baix Llobregat) i Dolors Visa (Arxiu Municipal de Barcelona).

 16 h Taula rodona: 
  «La captació de fons documentals privats en institucions públiques»
  Moderador: Xavier Tarraubella (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
  Participants: Carles d’Armengol (Fundació Moret i Marguí), Sandro Machetti (Univer-

sitat de Lleida), Juan Naranjo (Soler y Llach Subastas Internacionales), Jesús Navarro 
(Museu d’Art Jaume Morera de Lleida) i Joan Soler (Associació d’Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya).



Memòria de Subdirecció General d’Arxius i Museus. 201446

Conclusions del 8è Laboratori d’Arxius Municipals

Ponència: «Els fons privats als arxius municipals»

A l’hora de dur a terme adquisicions i ingressos de fons documentals privats als arxius públics, cal que 
prevalgui la coordinació entre administracions públiques i que aquesta es tradueixi en la col·laboració 
entre els centres arxivístics.

En les modalitats d’ingrés de fons documentals als arxius, la compravenda hauria de ser el darrer re-
curs,	ja	que	inhibeix	possibles	donants;	tan	sols	s’hauria	de	justificar	per	a	peces	o	conjunts	singulars.

Cal tenir molta cura en els drets associats als fons documentals privats susceptiblesd’ingressar en un 
arxiu públic.

Els documents que ingressen en un arxiu esdevenen patrimoni documental i cal protegir-los; per tant, 
no	es	poden	eliminar.	Es	proposa	que	l’arxiu	faci,	en	primer	lloc,	una	acceptació	a	benefici	d’inventari,	
posteriorment	una	acceptació	definitiva	dels	documents	que	ingressen	i	que,	finalment,	comuniqui	al	
propietari que pot disposar de la resta.

Els documents que ingressen a un arxiu municipal han de formar part de l’inventari i del registre de 
béns de l’ajuntament.

Abans d’acceptar l’ingrés d’un fons a un arxiu, caldrà preveure’n l’organització i difusió, amb la valoració 
dels mitjans humans i materials que caldrà destinar-hi.

1r taller: Polítiques públiques d’ingressos de fons

Es constata el desconeixement de quines són les polítiques d’ingressos de fons per part de les institu-
cions	arxivístiques,	ja	sigui	perquè	no	estan	definides	o	perquè	no	se’n	dóna	publicitat.

Seria convenient que s’establissin de manera conjunta uns objectius, uns criteris generals i una pla-
nificació	de	la	política	d’ingressos	de	fons	privats	en	arxius	públics.	Aquesta	política	hauria	de	ser	
assumida, compartida i coordinada pel conjunt de les institucions arxivístiques.

Es	planteja	que	un	grup	de	treball	fixi	les	bases	d’una	política	d’ingressos	de	fons	privats	als	arxius	
públics,	que	assenti	les	bases	d’una	planificació	teòrica	i	pràctica	(modalitats,	procediments,	estratè-
gies, actors).

L’ètica professional, l’ètica institucional, la territorialitat i l’avaluació del bé en totes les seves dimensions 
són elements indispensables de qualsevol política d’ingressos de fons en arxius públics.

Disposar d’uns criteris generals comuns servirà per reforçar i millorar les polítiques de captació de 
fons dels centres respectius i ajudarà a superar les accions personals basades en la subjectivitat i la 
bona voluntat. 

En relació amb altres centres que preserven patrimoni cultural, no s’ha d’entrar en una competència, 
sinó en una cooperació. 

La preservació futura dels fons privats actuals ha de començar des d’avui mateix.

2n taller: Protocols d’actuació i tractament arxivístic

L’Oficina	de	Patrimoni	Cultural	de	la	Diputació	de	Barcelona,	a	través	del	seu	Programa	de	manteni-
ment	de	la	Xarxa	d’Arxius	Municipals	(XAM),	amb	la	figura	de	l’arxiver	itinerant,	garanteix	en	136	arxius	
municipals —d’ajuntaments menors de 10.000 habitants— la captació i ingrés de fons privats. El trac-
tament	que	rep	aquesta	documentació	inclou	des	de	l’organització	fins	a	la	difusió	en	una	comunitat	
virtual de la XAM.



5. Projecció de l’arxivística catalana 47

La Generalitat de Catalunya només tramita l’ingrés d’una part dels fons privats que es dipositen als 
arxius comarcals. L’interès fonamentalment local dels béns privats que s’ofereixen als arxius comarcals, 
fa factible que siguin les institucions locals les que assumeixin aquest paper. La complexitat dels tràmits 
que es requereixen des de la Generalitat de Catalunya també hi ajuda; en aquest sentit, seria molt útil 
que disposés d’algun instrument jurídic més senzill per als ingressos menors. 

Qualsevol ingrés d’un fons privat en un arxiu ha d’estar formalitzat mitjançant un instrument jurídic (di-
pòsit, comodat, donació, compra, etc.). En la fórmula jurídica que s’utilitzi sempre han de quedar molt 
clars, i si convé cal negociar-los, tots els pactes, drets i obligacions de cada una de les parts. Reque-
reixen especial atenció els pactes relacionats amb els drets de propietat intel·lectual i els relacionats 
amb l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.

L’existència de polítiques públiques d’ingressos, tant a escala local com supralocal, així com una bona 
entesa entre les institucions públiques patrimonials (arxius, biblioteques, museus, etc.) d’un mateix àmbit 
territorial, faciliten l’aplicació dels protocols d’actuació d’ingressos de fons privats als arxius públics.

3r taller: Formes de difusió i comunicació

Es constata la dualitat pel que fa a la difusió i l’ingrés de fons privats en arxius públics: la difusió re-
troalimenta l’ingrés.

Cal plantejar-se els recursos i la capacitat de gestió, i la priorització respecte a altres fons d’arxiu.

Les eines tradicionals de difusió (exposicions, materials didàctics, publicacions, etc.), han de perdurar. 
Cal	incorporar	les	noves	eines	TIC	en	la	difusió	dins	d’un	pla	de	comunicació	predefinit.

És necessari arribar a nous públics i col·lectius i establir aliances amb altres institucions, col·lectius i 
equipaments.

Cal socialitzar els fons documentals cap a un públic universal i segmentat.

Taula rodona: «La captació de fons documentals privats en institucions públiques»

La	captació	de	fons	privats	genera	situacions	conflictives	entre	diferents	equipaments	en	ser	materials	
de frontera i susceptibles d’anar a unes o altres institucions públiques. Sovint hi ha disputes entre 
territoris o entre centres del mateix territori. És imprescindible el pacte i la cooperació administrativa 
activa per garantir la conservació i difusió òptimes dels fons.

Tot i que la normativa és prou clara, la seva aplicació resta subjecta a la interpretació interessada. Calen, 
doncs,	unes	bones	pràctiques	que	haurien	de	ser	definides	per	un	grup	de	treball	interdisciplinari,	pro-
mogut des de la capçalera del Sistema d’Arxius de Catalunya, que redactés un document consensuat 
i acceptat per totes les parts amb la funció última d’evitar decisions discrecionals.

Cal preservar la unitat dels fons i la seva adscripció territorial, perquè és al lloc on s’ha generat on tenen 
més sentit, incidència i retorn social. S’ha de conservar, però, en centres especialitzats els documents 
amb	suports	sensibles,	a	fi	i	efecte	de	preservar-ne	la	integritat.

Cal assumir que no tot es pot conservar, però que la documentació de les persones sense una relle-
vància pública especial pot tenir interès per enriquir la memòria col·lectiva d’una societat.

— Cal evitar confondre el valor dels documents amb el preu de mercat i prioritzar la donació en les 
polítiques d’incorporació de fons a les institucions.


