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MEMÒRIA D'ACTIVITATS
ARXIU MUNICIPAL DE TERRASSA
BALANÇ DE GESTIÓ
2006

1.- PRESENTACIÓ:
…

2. TREBALLS REALITZATS
2.1 Sobre el Fons Municipal
Igual que l’any 2005, dos eren els objectius previstos pel 2006: d’una banda
incrementar els instruments de descripció definitius, i per altra finalitzar la versió
2.0 del Quadre de Classificació del fons municipal. El primer s’ha pogut acomplir
en part gràcies a la col·laboració d’un becari procedent la Xarxa d’Arxius
Municipals de la Diputació de Barcelona.
Pel que fa al segon objectiu no podem dir el mateix. És una tasca ingent, molt
ingent. Durant el 2006 s’hi ha treballat amb intensitat, però encara calen precisar
alguns punts. En aquest treball han aportat la seva inestimable col·laboració
l’arxivera de la Gerència d’Urbanisme i els tècnics informàtics. Moltes són les
dificultats que està generant la seva confecció atesa la complexitat de l’ens local.
D’una banda el Quadre de Classificació ha de ser apte per la descripció d’arxiu i
de l’altra per a la gestió documental. Dins la gestió documental, a més, ha de ser
apte per la gestió de documents electrònics. La finalització del Quadre de
Classificació és la prioritat pel 2007.
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S’ha realitzat una aplicació informàtica dins Aplicacions Corporatives que
permetrà d’una banda introduir tot els nous codis del QdC; de l’altra aquesta eina
serà transversal a totes les Aplicacions Corporatives, i permetrà que tots els
expedients electrònics actuals quedin identificats amb el nou codi. L’eina s’ha
implementat entre els mesos de juliol i novembre del 2006, essent definitivament
utilitzable a partir del mes de desembre.
Pel que fa a la coordinació i assessorament dels arxius dels Instituts i
organismes autònoms municipals presentem els següents quadre:

CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS
SERVEIS DE
L'ARXIU
Transferència
documents a
l'arxiu
Inventari i catàleg.
Descripció
d'expedients i
documents
Avaluació
documents
municipals.
Dipòsit de
prearxivatge
Trasllat i
eliminació de
documents
municipals
Consulta i préstec
de documents a les
dependències de
l'arxiu Municipal
Recerca d'imatges
i préstec de
fotografies
Assessorament en
matèria de gestió
documental i
arxivístic
Base de dades
d'informació local,
bibliografia i
assessorament
històric local
Formació en
matèria d'arxius de
gestió i
documentació

AJUNT.

GMUT

IMCET

IMSABS

PAME

MANT.
URBÀ

BBMM

Serv.
Dona

Joventut
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administrativa
Formació
d'estudiants en
pràctiques:
Col·laboració amb
Universitats i
escoles superiors
Col·laboració amb
l'Arxiu Històric i
coordinació del
Sistema Municipal
d'Arxius de
Terrassa
Col·laboració en la
recuperació
d'arxius
i el patrimoni
documental de
Terrassa

La Gerència Municipal d'Urbanisme disposa d'una tècnic arxivera pròpia, que
depèn orgànicament d'aquest ens i funcionalment de l'Arxiu Municipal.
CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU
EMPRESES MUNICIPALS
SERVEIS DE L'ARXIU

EGARVIA

Transferència documents a
l'arxiu
Inventari i catàleg.
Descripció d'expedients i
documents
Avaluació documents
municipals.
Dipòsit de prearxivatge
Trasllat i eliminació
documents municipals

de

Consulta i préstec de
documents a les
dependències de l'arxiu
Municipal
Recerca i préstec de
fotografies
Assessorament en matèria
de gestió documental i
arxivístic
Base de dades d'informació
local, bibliografia i
assessorament històric
local

FOMENT

SOMUHA
TESA

S.M.COMUN
ICACIÓ

FUNERÀ
RIA

ECO
EQUIP
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Formació en matèria
d'arxius de gestió i
documentació
administrativa
Formació d'estudiants en
pràctiques:
Col·laboració amb
Universitats i escoles
superiors
Col·laboració amb l'Arxiu
Històric i coordinació del
Sistema Municipal d'Arxius
de Terrassa
Col·laboració en la
recuperació d'arxius
I el patrimoni documental
de Terrassa

2.1.1 Instruments de descripció i estudis.
Nous instruments de descripció:
a) Inventari parcial dels expedients de Serveis Municipals de Mercats,
Fires, Transports Públics i Taxis [1962-2001]. Manquen expedients per
integrar de tots els anys, que es guardaven en capses temàtiques, malgrat
tenir un número d’expedient consecutiu. Aquest any hi ha treballat Marcel
Comas, becari de la Diputació de Barcelona. Es continua implementant.
b) Inventari parcial del Departament de Procés de Dades [1982-1988];
Societat Municipal de Recaptació de Terrassa [1989-1995]; EGARSIS
[1990-1993] i Institut Censal i Tributari [1994-1995]. Actuació: GenerFebrer i Maig 2006. Hi ha treballat: Joan Soler, arxiver.
c) Inventari definitiu de la Societat Municipal de Ca n’Anglada [19992005]. Actuació: Setembre-Novembre 2006. Hi ha treballat: Teresa
Cardellach, arxivera; Marcel Comas, becari Diputació de Barcelona; Joan
Soler, arxiver.
d) Inventari definitiu de l’Arxiu Central de Foment [1970-2002]. Actuació:
Maig-Octubre 2006. Hi ha treballat: Teresa Cardellach, arxivera; Joan Pérez i
Ventayol, arxiver contractat.
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2.1.2 Arxiu Fotogràfic Municipal: Digitalització de fotografies.
L'arxiu fotogràfic continua essent una de les prioritats de l'AMAT. Any rera any
s'està treballant per aconseguir tenir la documentació en imatge classificada i
organitzada per poder-la oferir als nostres usuaris. Digitalitzar les fotografies ens
aporta altres avantatges com la seva conservació: no és necessari manipular el
document original per a la seva consulta i això permet i afavoreix la seva
conservació; permet a més que no haguem de deixar en préstec els originals sinó
que es puguin enviar per correu electrònic o es pugui fer còpia en CD-rom. Des
d’enguany s’aplica la Ordenança Fiscal 3.1 “Taxa per l’Administració de
Documents”.
En data de 31 de desembre del 2006 es porten registrades: 59.936
fotografies, de les quals en tenim un total de 14.700 digitalitzades.

2.1.2.1 Fons Carles Duran Torrens [1939-1974]
Accions arxivístiques sobre el fons:
S’ha continuat amb la digitalització de la secció de Rodets del fons. En data de
31 de desembre del 2006 s’han comptabilitzat:
Registrades informaticament: 4695 clixés de vidre i flexibles.
Digitalitzades: 1684 (les més significatives de cada epígraf).
Explotació del fons i consultes:
Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona s’ha encarregat la preparació
dels textos i la selecció de diferents fotografies del fons que ens permetran l’any
2007 oferir una petita antològica de fotografies de l’autor. Alícia Francisco ha estat
l’encarregada de realitzar tota aquesta tasca, que ha desenvolupat entre els
mesos de juny i novembre del 2006. Ha realitzat una memòria de tota l’activitat.

2.1.2.2 Fons fotogràfic d’Eduard Bros [1932-1970].
Donació de 1217 fotografies, de les quals 28 que en format digital de la masia
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de Can Tusell, d’on l’autor n’era fill, retenint-ne els originals. Les altres 1189 son
els clixes en acetat flexible relatives a la AEG. Han estat registrades al programa
ULTRAFOX.

2.1.2.3 Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragon
Enguany una fotografia de la Masia de Can Fatjó provinent d’aquesta col·lecció
ha servit per a fer un punt de llibre que l’Eix Comercial de Sant Pere ha donat als
seus clients per la diada de Sant Jordi.

2.1.2.4 Col·lecció fotogràfica d’Eudald Viladoms, bomber
[1921-1950].
El 18 d’abril del 2006 Elisabet Galízia féu donació a l’Arxiu de 10 positius que
recollí Eudald Viladoms, bomber municipal entre 1921 i 1950, relatives a l’exercici
tant de xofer del cos de bombers de Terrassa durant aquells anys.

2.2 Actuació sobre fons empresarials: El fons de l’AEGElectra Industrial.
Instruments de descripció:
…

3. FORMACIÓ
3.1 Participació en accions formatives del personal de l’Arxiu
•
•

•

Projecte “TAPE” per la conservació dels fons audiovisuals i sonors, reunió a
Girona els dies 20-21 de març del 2006. Assisteix: Joan Soler.
“Seminari sobre quadres de classificació uniformes”. El 13 de novembre del
2006 a l’Arxiu Històric Provincial de Lleida. Organitza AAC. Assisteix: Joan
Soler.
Jornada Innov@doc 2006 organitzada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i l’Associació d’Arxivers de Catalunya, el 20 de novembre del 2006,
dedicada a la Gestió dels Documents Electrònics. Assisteixen: Teresa
Cardellach, Marta Munuera.
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3.2 Ponències i conferències del personal de l’Arxiu
•

•
•
•

Conferència “L’art de llegir lletres antigues: descobrint l’origen de la vila
medieval de Terrassa”, dins la Jornada de Portes Obertes de l’Arxiu Històric de
Terrassa, l’1 de juliol del 2006.
Conferència sobre la Rambla d’Ègara, 13 de setembre 2006. A càrrec de
Joaquim Verdaguer i Caballé. Utilitza fotografies del fons municipal.
Conferència sobre el Parc de Sant Jordi, 13 de novembre 2006. A càrrec de
Joaquim Verdaguer i Caballé. Utilitza fotografies del fons municipal.
Conferència “De l’abisme al cel. La vila de Palau de Terrassa (1180-1313), a la
Biblioteca Central, el dia 15 de novembre del 2006. A càrrec de Joan Soler i
Jiménez.

4. CONSULTA I PRÉSTEC
4.1. Consulta
de documentació municipal, biblioteca i
hemeroteca tècnica
La consulta de butlletins oficials en paper ha anat disminuint i continuarà
reduint-se any rera any com a conseqüència de la implantació de les TIC
(Tecnologies de la Informació i Comunicació) als diferents departaments que
agilitza les consultes. Des del mes de juny del 2003 s’ha instal·lat un terminal
informàtic connectat a la xarxa internet per a la consulta on-line d’aquests
butlletins per tal d'oferir un servei actualitzat i modernitzat.
Hem exclòs de l'estadística les consultes realitzades pels treballadors i serveis
de l'Ajuntament, ja que la consulta per intranet ha facilitat i millorat aquesta
funció. Per això, només tindrem en compte els usuaris externs, que actualment
són els principals usuaris de butlletins oficials en paper.
Usuaris Externs 2005:
Sol·licituts d’Informació:
Sol·licituts de Documentació:

…
…
…

Usuaris Interns 2005:
Sol·licituds de Documentació:

211
136 (AMAT) + 75 (DPA)

Usuaris totals 2005:
Sol·licituds d’Informació:

…
… (…%)
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Sol·licituds de Documentació:
Sol·licitud de Fotografies:

… (…%)
122 (…%)

Total documents consultats pels usuaris:
(AFT) + … u.d. (DPA)

… u.d. (AMAT) + … fotos

4.2 Consultes de recerca
Presentem el BLOG de consultes de l’any 2006, per ordre cronològic:
03-02-2006
El Centre de Documentació Castellera de Catalunya demana fotografies d’actuacions castelleres
anteriors a l’any 1936. En servim una: una actuació dels Xiquets Mirons del Vendrell de l’1 de juliol
de l’any 1934 (AMT, Fons Municipal, Col·lecció Baltasar Ragón, reg. 34428).
03-02-2006
El regidor Ignasi Puig sol·licita còpia de les fotografies que reprodueixen dibuixos medievals i
moderns de la Torre del Palau que es troben exposades a l’Oficina d’Atenció al Públic de
l’Ajuntament. Els originals de les reproduccions les té el Museu de Terrassa, en diapositiva i en
positiu, dins els resultats del projecte sobre la Torre del Palau que es realitzà el 1991. Hi ha una
còpia a l’Arxiu Històric de Terrassa.
06-02-2006
Salvador Trallero, investigador de la població de Sariñera (Huesca), sol·licita informació i
fotografies referents a la guerra civil i sobretot de l’aviació. Se li han facilitat fotografies de l’Arxiu
Municipal i també se l’ha adreçat a l’Arxiu Tobella.
22-02-2006
El fotògraf Eduard Bros i Tusell fa donació de més de 1200 clixés de motors i d’activitats socials de
l’empresa AEG on ell hi havia treballat. Les fotografies daten entre 1950 i 1970, aproximadament.
També fa donació, però només per a fer-ne reproduccions digitals, de fotografies de l’antiga masia
de Can Tusell d’on ell era nat, entre 1930 i 1945, aproximadament.
15-03-2006
David Carabén de la TV del Club Futbol Barcelona demana alguna foto de la Plaça del progrés dels
anys 1986-1990 per fer un programa sobre la vida del Xavi Hernández, jugador del Barça i
terrassenc. Se li han enviat un parell de fotografies per correu electrònic.
15-03-2006
Ester Nasarre del Departament de Geografia de l’UAB, sol·licita informació del debat Terrassa 2001
i del llibre final que es va publicar cap a l’any 1986. Es troba informació dels debats i el programa,
però no es pot informar del llibre que s’hauria d’haver publicat en les conclusions finals. Es respon
per correu electrònic.
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16-03-2006

Unes noies d’infermeria van demanar per la composició dels pactes de govern a la ciutat de
Terrassa. El resum està al Visquem Terrassa n. 76, abril 2004, però no explica que a la 1ª.
Legislatura el PSC va pactar amb el PSUC 1r. i desprès amb CIU.
24-03-2006
Juan

Ignacio

Ramón

Bosque,

estudiant

d’Enginyeria

Industrial

de

Barcelona,

demana

documentació i plànols de Terrassa i informació urbanística, classificació del sòl etc. La consulta es
va derivar a l’Arxiu Central de la GMUT.
E-correu.
27-03-2006
Sandra Calleja Jiménez demana fotografies antigues de l’Alberg Infantil de la Caixa de Terrassa,
per un assumpte personal. Després de buscar a l’Arxiu fotogràfic, se li respon que no en tenim. Ecorreu
29-03-2006
Sol·licitud d’informació des de la biblioteca de la UNED, sobre la consulta de llicències d’obres
particulars. Es respon per e-correu informant de l’horari i serveis de l’Arxiu Històric de Terrassa.
18-04-2006
Donació d’Elisabet Galízia de 10 fotografies pertanyents a Eudald Viladoms, bomber de Terrassa
entre els anys 1921 i 1955, aproximadament.
15-06-2006
Consulta de Blanca Cubells, per correu electrònic, referent a la façana de cal Castells, a la plaça de
l’estació del Nord. Necessitava alguna imatge del relleu de terra cota que hi havia a la façana de la
casa, que fou enderrocada l’any 1995.
Se li ha enviat fotografia per correu electrònic.
16-06-2006
Donació de Josep Casajuana i Pladellorens, en nom de Mª Teresa Elias i Marcelí Garriga de 11
fotografies provinents del rotatiu Ringier Bilderdienst AG, de Zürich, relatives a les riuades de l’any
1962. Hi ha fotografies de Terrassa, Rubí i Sant Adrià de Besòs.
25-07- 2006
Petició d’una còpia del DVD de Floreal Suriguera per part de Danniellys, col·laboradora de l’Escola
de Cinema (ESCAC) per fer un reportatge sobre l’evolució de la ciutat de Terrassa amb estudiants
de l’esmentada escola. El mateix Floreal Suriguera l’adreça a l’Arxiu per fer aquesta recerca. Se li
entrega còpia del DVD.
20-09-2006
Consulta de l’Arxiver Municipal de Valls, Jep Martí, referent a dades sobre fotògrafs que van exercir
a la ciutat de Terrassa entre 1840 i 1900, tan fixes com ambulants. També demanava informació
sobre el daguerreotip de Carles Duran i una mica la seva història, ja que està recollint anècdotes i
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històries a l’entorn dels daguerreotips. Li responen amb uns articles de la revista Al vent sobre la
història de la fotografia i un petit escrit de la història del daguerreotip.

4.3 Préstec de documentació
El préstec de documentació és un servei ofert als treballadors de l’ens municipal
per al desenvolupament de la seva feina ordinària. El préstec de documentació es
pot realitzar a qualsevol dels dos dipòsits documentals que disposa l’Arxiu.
Enguany els serveis de préstec han estat:
136 serveis de préstec a l’AMAT
75 serveis de préstec a Prearxivatge

4.4 Préstec de fotografies
El préstec de fotografies és un dels serveis més actius de l’Arxiu. En concret
hem de diferenciar el préstec intern destinat a les publicacions oficials de la casa,
com pot ser el Visquem, o a altres serveis com Turisme o Acció Cívica, i el préstec
extern. Enguany s’ha regulat parcialment aquest servei, de manera que ja no es
cedeixen els originals sinó que es serveixen les fotografies només en format
digital.
Del préstec d’imatges del fons fotogràfic municipal podem destacar les següents
utilitzacions:
-

Treballs d’investigació per a la revista TERME, núm. 21, 2006.
Articles a la revista Visquem.
Articles al diari E-news Terrassa.
Per l’exposició “Combat per la Llibertat” del CEHT, presentada el 19
d’octubre del 2006 a la Sala Muncunill.
Per l’edició del llibre “Terrassa Solidària” del Servei de Cooperació
Internacional de l’Ajuntament de Terrassa.
Articles a la revista “Terrassa Societat” editada per Ràdio Terrassa.
Articles a la revista “Terrassenques”.
Per l’edició d’un llibre sobre el Cementiri de Terrassa, encara inèdit.
Per l’edició d’un llibre sobre la història d’ERC a Catalunya.
Per l’edició del llibre “L’acció social de l’església (1950-2000)” publicat per la
Fundació Torre del Palau.
Per l’edició del llibre “L’atletisme a Terrassa” publicat per la Fundació Torre
del Palau.
Per l’opuscle informatiu: “Imaginem la Rambla que volem”.

En total els serveis de fotografies l’any 2006 han estat:
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1062 fotografies en 103 serveis de préstec
Serveis en aplicació de l’Ordenança Fiscal 3.2 de l’Ajuntament de Terrassa:
19 serveis que han reportat un muntant de 233’4 €.

4.5 Visites organitzades pel Servei Municipal d’Educació
Durant l’any 2006 han visitat l'Arxiu Municipal un total de 40 grups d’escolars
d’ensenyament primari que visitaven l’Ajuntament dins els programes
organitzats pel PAME.
El número total d’alumnes que han visitat l’Arxiu ha estat de 1659
nens i nenes, de 3er, 4rt i 5è d'ensenyament primari i alguns d'educació
especial de les diferents escoles de Terrassa i el seu entorn.

5. TRANSFERENCIES I NOUS INGRESSOS A L’ARXIU
5.1 Transferència de documentació
Durant l’any 2006 s’han realitzat un total de 20 transferències de documentació
a l’Arxiu procedents dels departaments i oficines de l’Ajuntament, amb el següent
contingut:
-

Ingressos, Recaptació i Quotes:
Intervenció:
Serveis Jurídics:
Serveis Municipals:
Alcaldia Protocol:
Personal:
Joventut:
Comerç i Mercats:
Via Pública:
Societat Municipal Ca n’Anglada

En total ha ingressat de nou a l’Arxiu 2006:

478 capses
261 capses
52 capses
36 capses
13 capses
70 capses
30 capses
20 capses
67 capses
25 capses
1052 capses
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• Balanç darrers 12 anys
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any

1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

224 unitats d’instal·lació [+144 volums]
573 unitats d’instal·lació [+ 260 volums]
1383 unitats d’instal·lació [+ 200 volums]
836 unitats d’instal·lació [+ 72 volums]
144 unitats d'instal·lació [+ 86 volums]
294 unitats d’instal·lació [+188 volums]
665 unitats d'instal·lació [+ 95 volums]
852 unitats d’instal·lació [+213 volums]
814 unitats d'instal·lació
811 unitats d’instal·lació [+ 428 volums]
767 unitats d’instal·lació [+ 126 volums]
813 unitats d’instal·lació
872 unitats d’instal·lació [+ 121 volums]
1052 unitats d’instal·lació

5.2 Transferència de fotografies i material gràfic
Durant l'any 2006, els ingressos de fotografies a l'AMAT procedeixen del
departaments d'Alcaldia-presidència, de comunicació i imatge, i deprincipalment.
Fotografies:
- Alcaldia Protocol:
- Biblioteca Central de Terrassa:
- Mobilitat Urbana/Acció Territorial:
- Comunicació:
Total:

2257 fot.
165 fot. i 45 postals.
4066 fot. + 4 videos.
?? … fot.
?? … fot.

5.3 Transferències al dipòsit de prearxivatge
El dipòsit de prearxivatge continua rebent documentació procedent
principalment de Serveis Econòmics: recaptació, ingressos, tresoreria, etc. Les
notificacions mereixen un tractament especial, ja que creixen dia a dia i són de
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consulta molt freqüent pels departaments d'ingressos i de recaptació. El volum
d’aquestes notificacions és ingent i excessiu i hi estem aplicant un doble treball
d’anàlisi: eliminació a les mateixes oficines i eliminació al dipòsit de prearxivatge.
Malgrat aquest doble esforç la tasca és molt feixuga i lenta, alhora que delicada
per la importància de la documentació.
En total s'han traslladat:

188 capses d'arxiu

5.4 Transferències de l’Arxiu Administratiu a l’Arxiu Històric.
Durant l’any 2006 no s’han realitzat cap transferència de documentació a l’Arxiu
Històric procedents de l’Arxiu Administratiu.

6. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS
Durant l'any 2006 s’ha aprovat dos expedients de destrucció de documentació,
que s’han portat a terme el mes d’abril i un el gener de 2007. La documentació
eliminada provenia de Serveis Econòmics dels departaments de recaptació, multes
i de tresoreria.
Tota la documentació eliminada estava aprovada per les taules d'avaluació
documental que publica la Generalitat de Catalunya, i es va enviar la comunicació
a la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de la Documentació, per a deixar-ne
constància.
L’arxiu municipal de Terrassa és un dels arxius de tot Catalunya que millor
gestiona la tria i l’eliminació de la documentació, obligat per les circumstàncies: si
no eliminéssim l’arxiu entraria en molt poc temps en fase de col·lapse.
Documentació eliminada el 2006:
147,9 metres lineals, que signifiquen un total de 1494 capses
Balanç darrers 8 anys
Total
Total
Total
Total
Total
Total

eliminat
eliminat
eliminat
eliminat
eliminat
eliminat

1996:
1997-1998:
1999:
2000:
2001:
2002:

45,65 ml [502 u.i.]
0 ml
715 expedients
67,5 ml
[742 u.i.]
35,4 ml
[390 u.i.]
133,2 ml
[1465 u.i.]
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Total
Total
Total
Total

eliminat
eliminat
eliminat
eliminat

2003:
2004:
2005:
2006:

155,2 ml
128,1 ml
92,1 ml
147,9 ml

[1707 u.i.]
[1410 u.i.]
[930 u.i.]
[1494 u.i.]

7. COL.LABORACIÓ DE L’ARXIU EN LA REVISTA VISQUEM

TERRASSA
Durant l'any 2006 l'Arxiu ha continuat col·laborant amb el departament de
Comunicació i Imatge en l'elaboració de la revista "Visquem Terrassa". Aquesta
col·laboració ha consistit en la tria i la cessió de fotografies per a il·lustrar la
publicació, així com en la redacció de la secció “Els carrers de Terrassa”.
En aquest any 2006 hem redactat els següents carrers:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Carrer del Doctor Ferran. Visquem Terrassa, núm. 94 (febrer 2006)
Camí de Can Petit. Visquem Terrassa, núm. 95 (març 2006)
Carrer de Sant Francesc. Visquem Terrassa, núm. 96 (abril 2006)
Carrer d’Eugeni Ferrer i Dalmau. Visquem Terrassa, núm. 97 (maig 2006)
Carrer d’Icària. Visquem Terrassa, núm. 98 (juny 2006)
Plaça dels Països Catalans. Visquem Terrassa, núm. 99 (juliol 2006)
Carrer de la Canal del Llor. Visquem Terrassa, núm. 100 (octubre 2006)
Carrer de la Mimosa. Visquem Terrassa, núm. 101 (novembre 2006)
Carrer del Gasòmetre. Visquem Terrassa, núm. 102 (desembre 2006)

8. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
8.1 El Llibre de Privilegis de la vila i terme de Terrassa
Presentació de l’edició del Llibre de Privilegis de la vila i terme de Terrassa (12281652), realitzada pels arxivers Pere Puig i Ustrell, Teresa Cardellach i Giménez,
Vicenç Ruiz i Gómez i Joan Soler i Jiménez. El publica la Fundació Noguera de
Barcelona.
Es presenta a la vegada un quadern divulgatiu amb el mateix títol, realitzat pels
mateixos arxivers amb la col·laboració del Departament de Comunicació i
Publicacions de l’Ajuntament de Terrassa.
El dia 9 de març del 2006 es presentaren les dues publicacions en acte públic
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presidit per l’alcalde Pere Navarro, a la sala d’actes del Vapor Universitari de
Terrassa. Impartí una conferència el professor Paul H. Freedman, de la University
of Yale, sota el títol “La societat local i la política reial al Llibre de Privilegis de
Terrassa”.

L’acte a la premsa:
“Un libro del siglo XVI revive con una reedición”, 04.03.05, DdT, p.46, Joan Manel
Oller.
“Terrassa publica una edició actual del llibre que recull els seus privilegis
medievals”, 09.03.06, Més Terrassa, Redacció.
“El Llibre de Privilegis medievals es fa públic”, 10.03.06, Més Terrassa, p.2, A.B.
“El Llibre dels Privilegis recoge 500 años de vida municipal”, 10.03.06, DdT, p.25,
Joan Manel Oller.
“Els reis protegien i extorsionaven.” Entrevista a Paul H.Freedman, 11.03.06, El
Punt, p.56, Mar Carrera.
“El Llibre dels privilegis de la vila i terme de Terrassa, 1228-1652, es reedita en
format modern per difondre aspectes de l’època”, 13.03.06, El Mercat, núm. 389.
“Catalunya tiene en los EEUU una gran reputación.” Entrevista a Paul H.
Freedman, 18.03.06, DdT, p.10, Joan Manel Oller.

9. ALTRES COL·LABORACIONS
Estreta col·laboració amb l'Arxiu Històric de Terrassa per a la transferència,
avaluació i eliminació de documentació municipal procedent dels dos arxius.
Col·laboració activa en la coordinació, organització i edició de la revista Terme.
Revista d’Història, que enguany ha arribat al número 21. El dossier de la
revista s’ha dedicat a la Formació de la vila de Palau de Terrassa (1180-1313).
Codirector de la revista és Joan Soler, tècnic arxiver d’aquest arxiu.
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10. EL FUTUR JA ÉS AQUÍ: LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS
ELECTRÒNICS
Des del mes de juny del 2004 s’ha posat en funcionament un grup treball
interdepartamental que pretén afrontar definitivament el problema de la gestió
documental dels documents i expedients electrònics que genera l’administració de
l’ajuntament. En concret vol afrontar el següents reptes:
1.- El repte de l’aplicació de la signatura electrònica.
2.- El repte de generar noves aplicacions informàtiques (inicialment creades a
l’interior d’Aplicacions Corporatives) que permetin gestionar des de l’origen tant
e-docs com e-files.
3.- El repte d’establir criteris de conservació documental; formats de
conservació, sistemes i periodicitat.
4.- El repte d’establir criteris d’avaluació i calendaris d’eliminació documental.
5.- El repte de la classificació i recuperació dels e-docs a les unitats
de xarxa.
Malgrat que des de fa, almenys, cinc anys es parla d’aquests reptes, i tot i els
importants avenços en matèria d’administració oberta i en l’aplicació informàtica
“Aplicacions Corporatives”, la realitat actual ens demana un major control en la
generació de la documentació electrònica i una millora substancial en la gestió
d’aquesta.
Des del mes de juny, doncs, s’ha avançat per dues bandes:
1.- L’adequació i conformació definitiva d’un quadre de classificació, en el qual
hi estan treballant.
2.- L’adequació d’uns principis bàsics de gestió documental dins d’Aplicacions
Corporatives.
Durant l’any 2006 s’han efectuat 3 reunions on s’ha tractat els següents temes:

Reunió 06/2006:
Dies: 21.06.2006
Participen: Eduard Castellano, Marta Munuera, Teresa Cardellach, Joan Soler i Mari Luz
Garcia.
Tema: Tramitació electrònica del TRIM.

Reunió 07/2006:
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Dies: 20.09.2006
Participen: Eduard Castellano, Marta Munuera, Teresa Cardellach i Mari Luz Garcia.
Tema: Elaboració proposta escrita d’un Pla de Treball Integral.

Reunió 08/2006:
Dies: 03.11.2006
Participen: Eduard Castellano, Marta Munuera, Teresa Cardellach, Joan Soler i Mari Luz
Garcia.
Tema: Conclusions reunió amb Secretari sobre la proposta de Pla de Treball Integral.

L’Arxiu Administratiu a la premsa:
“La Xarxa d’Arxius Municipals, una eina per a la gestió del patrimoni documental”,
DB Revista de la Diputació de Barcelona, núm. 140, Maig-Juny, 2006, p.10-13.
Entrevista a Teresa Cardellach.
“Els Llibres d’Actes de l’Ajuntament es podran consultar per internet”, Més
Terrassa, 29.11.06, per Cristina Flores.

