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1.- PRESENTACIÓ:

De l any 2005 destaquem dos grans proj ectes de l Arxiu Municipal que
sobrepassen les tasques ordinàries i convencionals de l Arxiu:

1.- Els t reballs d organització de l Arxiu de l empresa AEG de Terrassa, en
col·laboració amb la UPC.

2.- La celebració de les X Jornades d Arxivíst ica de Catalunya a Terrassa els
dies 19, 20 i 21 de maig del 2005.

Els dos proj ectes han estat possible gràcies al t reball conj unt ent re tots els
arxivers i col· laboradors dels arxius que formen l Arxiu Municipal,

 

és a dir:
l Arxiu Administ rat iu, l Arxiu Històric, l Arxiu Cent ral de la Gerència
d Urbanisme i els becaris que han t reballat als diferents arxius.

Pel que fa al primer; la classif icació del fons documental de l empresa AEG,
és un dels grans proj ectes que té iniciats l Arxiu Municipal i que es preveu que
t indrà cont inuïtat durant tot l any 2006.

S ha intervingut en la documentació referent a direcció, comptabilitat ,
compres i vendes, personal,  els dibuixos tècnics i la documentació de producció
i normatives tècniques de la fabricació.

Els alumnes becaris del departament d enginyeria tècnica elèct rica de la UPC
han estat t reballant en la primera descripció i classif icació de la documentació i
dibuixos tècnics, que degut a la seva especif icitat i complexitat han requerit
d una atenció especial.

L Arxiu Municipal i la Universitat Politècnica cont inuen la seva col· laboració
per tal de poder posar a l abast dels estudiants la documentació tècnica de
l AEG, en aquest sent it hem obert una línia de comunicació amb la biblioteca del
campus i amb els professors del departament , per a la difusió i accés a aquest
fons documental.

La darrera incorporació al fons han estat les fotografies de l empresa,
en total: 1.683 positius, 521 negatius i una pel·lícula
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2.- La celebració de les X Jornades d arxivíst ica de Catalunya a Terrassa,
durant el mes de maig del 2005.

L organització del Congrés d Arxivers catalans a la nost ra ciutat ens ha
permès unir els esforços de manera t ransversal i ef icaç ent re tots els cent res
que formen l Arxiu Municipal de Terrassa, l arxiu històric, l administ rat iu, els
cent rals i els de gest ió, per tal de celebrar la t robada de més de 300 arxivers de
tot el país.

El congrés va ser un èxit de part icipació i d organització i va donar una
excel· lent imatge de la ciutat i del funcionament dels seus arxius a tot el
col· lect iu professional d arxivers de Catalunya.

Els obj ect ius es varen aconseguir a plena sat isfacció i l esforç de tot el
personal col· laborador dels arxius i els serveis implicats, es va recompensar amb
l èxit assolit i la bona imatge que es va t ransmet re.

Per últ im també volem destacar l adhesió de l Arxiu Municipal de Terrassa a
la Cent ral de Serveis Tècnics de la Xarxa d Arxius Municipals de la Diputació de
Barcelona.

Durant l any 2005 s han realitzat 3 reunions a diferents ciutats de la
Província, hem part icipat amb la cent ral de compres, hem obt ingut un becari
durant 5 mesos que ha estat t reballant en diferents tasques de l Arxiu Municipal
i hem  col· laborat amb tot allò que ha ofert l Oficina de Pat rimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona.

Aquesta xarxa d Arxius Municipals coordina i dóna suport als proj ectes i
iniciat ives dels arxius municipals de la província, tan els grans com els més
pet its, ha obert una cent ral de compres conj untes i deixa en préstec material
per als arxius municipals.

L Arxiu Municipal també ha obt ingut una subvenció econòmica de la

Subdirecció General d Arxius de la Generalitat de Catalunya per a l Arxiu de
l empresa AEG.
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2. TREBALLS REALITZATS

2.1 Sobre el Fons Municipal

Dos eren els obj ect ius previstos pel 2005 en aquest sent it : d una banda
incrementar els inst ruments de descripció definit ius, i per alt ra f inalitzar la
versió 2.0 del Quadre de Classif icació del fons municipal. El primer s ha pogut
acomplir gràcies a la col· laboració de diferents becaris procedents de la
ESAGED (Escola Superior d'Arxivíst ica i Gest ió Documental) i de la Xarxa
d Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa al segon obj ect iu no podem dir el mateix. És una tasca ingent ,
però que aportarà, esperem, els seus fruïts en breu. Durant el 2005 s hi ha
t reballat amb intensitat , però encara calen precisar alguns punts. En aquest
t reball han aportat la seva inest imable col· laboració l arxivera de la Gerència
d Urbanisme i els tècnics informàt ics. Moltes són les dif icultats que està
generant la seva confecció atesa la complexitat de l ens local. D una banda el
Quadre de Classif icació ha de ser apte per la descripció d arxiu i de l alt ra per
a la gest ió documental. Dins la gest ió documental, a més, ha de ser apte per la
gest ió de documents elect rònics. La f inalització del Quadre de Classif icació és
la prioritat pel 2006.

Pel que fa a la coordinació i assessorament dels arxius dels Inst ituts i
organismes autònoms municipals presentem els següents quadre:

CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS
SERVEIS DE L'ARXIU AJUNT. GMUT IMCET IMSAV PAME IMSS Serv.

Dona
Joventut

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
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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
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 FOMENT SOMUHA
TESA

S.M.COMUN
ICACIÓ

FUNERÀ
RIA

ECO
EQUIP

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
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Recerca 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
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

L Arxiu Central de la Gerència Municipal d Urbanisme:

L Arxiu Cent ral de la GMUT forma part del Sistema Arxivíst ic Municipal de
Terrassa, com un arxiu cent ral administ rat iu que conserva, gest iona i t racta
tota la documentació rebuda i produïda per la Gerència d urbanisme.
Entre moltes altres tasques volem destacar:

- catàleg de llicències d obra maj or 1973-1974. Durant l any 2005 s ha estat
t reballant per classif icar i catalogar les ll icències d obres ant igues i
int roduir-les a l actual aplicació informàt ica per a una recerca més ef icaç i
ràpida.

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 [1962-1999]. Manquen expedients per integrar de
tots els anys, que es guardaven en capses temàt iques, malgrat tenir un
número d expedient consecut iu. Aquest any hi ha t reballat Montserrat
Mendoza, estudiant en pràctiques de la ESAGED.
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b) Inventari definitiu dels expedients del Servei Municipal de Joventut
[1979-1999]. Ingrés: Abril 2004. Finalització: Desembre 2005. Hi ha
t reballat : Joan Soler, arxiver, i Oleguer Benaiges, becari de la Diputació de
Barcelona.

c) Inventari definitiu dels expedients de l Institut Municipal de Serveis
Socials [1980-1999]. Ingrés: Desembre 2004. Finalització: Juny 2005. Hi ha
treballat: Joan Soler, arxiver.

d) Inventari definitiu de l Arxiu Central de Foment

 

[1970-2001]. Actuació:
Juny-Octubre 2005. Hi ha t reballat : Teresa Cardellach, arxivera; Oleguer
Benaiges, becari de la Diputació de Barcelona.

e) Fitxa ISAD (G), del subfons ACTE-ADAPTEX [1989-1998]. Actuació: Juny-
Octubre 2005. Hi ha t reballat : Oleguer Benaiges, becari de la Diputació de
Barcelona.

f) Catàleg de la Col·lecció Audiovisual de Terrassa [1982-2005]. Actuació:
Juliol-Setembre 2005. Hi ha t reballat : Joaquim Verdaguer, Antoni Àlvarez i
Joan Soler. Cal destacar que s han migrat de suport magnèt ic a suport òpt ic
en DVD un total de 23 h, 26 , 51 .

g) Actualització de la Base de Dades d articles de Premsa

 

relat ius a la
Història de Terrassa, des de la prehistòria f ins a l actualitat . Actuació:
Agost -Desembre 2005. Hi ha t reballat : Joaquim Verdaguer, coordinador;
Oleguer Benaiges, becari de la Diputació de Barcelona.

Estudis sobre el fons municipal:

a) Comparació entre el quadre de classificació dels fons documentals dels
antics pobles agregats i el quadre de classificació de l Arxiu Municipal
Administratiu de l Ajuntament de Terrassa , a càrrec de Raül Gómez i
Rodríguez, per l assignatura Sist emes de classif icació i arxivament

 

de la
ESAGED (professors: Carme Martínez i Imma Moratalla). Maig 2005, 10p.

b) L Arxiu Municipal de Terrassa, a càrrec de Anna Mª Becerra i de José Luís
Lacueva, per l assignatura Legislació i règim j urídic dels document s de la
ESAGED (professor: Josep Matas i Balaguer). Maig 2004, 21p.
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2.1.2 Arxiu Fotogràfic Municipal: Digitalització de fotografies.

L'arxiu fotogràf ic cont inua sent una de les prioritats de l'AMAT. Any rera any
s'està t reballant per aconseguir tenir la documentació en imatge classif icada i
organitzada per poder-la oferir als nostres usuaris. Digitalitzar les fotografies ens
aporta alt res 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.

En data de 31 de desembre del 2005 es porten registrades: 49.176
fotografies, de les quals en tenim un total de 8.034 digitalitzades.

2.1.2.1 Fons Carles Duran Torrens [1939-1974] 

Accions arxivístiques sobre el fons:

S ha cont inuat amb la digitalit zació de la secció de Rodets del fons. En data de
31 de desembre s han comptabilit zat :

Registrades informaticament: 2.092 clixés de vidre i flexibles.
Digitalitzades: 610 (les més significatives de cada epígraf).

Explotació del fons i consultes:

S han reproduït un total de 12 fotograf ies del fons per a ser exposades a
l exposició Moderníssims!!! , realitzada pel Cent re de Documentació i Museu
Tèxt il, i en la qual l arxiu administ rat iu n ha estat col· laborador tècnic. Les
còpies realitzades seran dipositades a l arxiu al f inal de l exposició, a f inals del
gener del 2006.

Articles sobre el fons:

El fons fotogràfic Carles Duran i Torrens (1911-2001), a Arxius, núm.43, p.18-19.

2.1.2.2 Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragon

Enguany una fotograf ia de la Masia de Can Pous l any 1956 provinent
d aquesta col· lecció ha servit per a fer un punt de ll ibre que l Eix Comercial de
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Sant Pere ha donat als seus clients per la diada de Sant Jordi.

2.1.2.3 Col·lecció fotogràfica de Josep Clapés, alcalde.

La família Clapés féu donació el mes de febrer del 2005, per mà de l advocat
Sant iago Ventalló, de 4 àlbums de fotograf ies amb 286 positius que recullen
imatges de les act ivitats de Josep Clapés Targarona com a alcalde de Terrassa
(1953-1964), i com a procurador a les Corts.

2.2 Actuació sobre fons empresarials: El fons de l AEG-Electra
Industrial. 

S ha començat a t reballar al fons de l AEG gràcies als esforços conj unts de
tots els cent res d arxiu de Terrassa i a la subvenció de la Subdirecció General
d Arxius de la Generalitat de Catalunya.

L 1 de setembre del 2004 va començar l actuació arxivíst ica. L aj untament de
Terrassa ha cont ractat a Susanna Carril lo, tècnic-arxiver, que ha coordinat
l operació i ha t reballat en la ident if icació, netej a i ordenació de la
documentació.

La UPC ha aportat t res becaris, Andrés Garcia, Miguel Àngel Rubio i Raquel
Lagunas, estudiants d enginyeria tècnica Elèct rica de la UPC han col· laborat en
la identificació i descripció de la documentació tècnica i l'ordenació i instal·lació
dels plànols.

Oriol Casanovas, tècnic-arxiver de l´ Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, ha
col· laborat en la ident if icació i ordenació dels ll ibres comptables, ident if icació
de la documentació de  direcció, de compres i vendes de l´AEG.

El sr. Miquel  Favà,  tècnic de l´ empresa AEG Elect ric Motors, SA, ha
assessorat al l larg d´ aquests mesos de la part tècnica (normes, mecànica, ent re
altres) i dels plànols.

La primera fase de l acció arxivíst ica s ha perllongat f ins el mes de j uliol del
2005. Actualment està en funcionament la segona fase que comença el mes
d agost del 2005 i que es preveu es perllongarà f ins el mes de març del 2006.
D aquesta primera fase d acció arxivíst ica se n disposa d una memòria parcial i
s està t reballant en profunditat la confecció del Quadre de Classif icació del
fons.

De moment j a es disposa dels següents elements d anàlisi de l actuació:
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Instruments de descripció:

a) Inventari de la col· lecció fotogràf ica AEG: aquesta tasca ha implicat la refusió
de l inventari parcial de la col·lecció fotogràfica de motors de l AEG. Ingrés:
09.12.04. Realitzat per Ingrid Gómez. Recompte: 4 positius, 502 negatius, i de  l
inventari de fotografies de l empresa AEG. Ingrés: 18.11.05. Realit zat per
Joaquim Verdaguer. Recompte: 1679 posit ius, 19 negat ius, 29 gravats, 8
diaposit ives i 1 pel· lícula. Recompte final de la Col·lecció Fotogràfica AEG és:
1683 positius, 521 negatius, 29 gravats, 8 diapositives i 1 pel·lícula.

L arxiu AEG a la premsa:

Ingrés del fons AEG Elect ric Mot ors, SA (ant iga Elect ra Indust rial ), a Arxius,
núm. 42, primavera 2005, p.15.

La selección y el archivo del fondo de AEG avanzan con rapidez , a DdT,
08.04.05, per Laura Hernández, p.5.

CARDELLACH I GIMÉNEZ, T; SOLER I JIMÉNEZ, J. La intervenció arxivíst ica al fons de
l Elect ra Indust rial  AEG Elect ric Motors (1910-1999) , a Terme, núm.20, nov.
2005, p. 11-18.
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3. FORMACIÓ

3.1 Participació en accions formatives del personal de l Arxiu

 
Postgrau de Gestió de Documents Electrònics de l ESAGED a la UAB.
Novembre 2004  Maig 2005. Assisteix: Joan Soler.

 

Curs de Power Point a l Aj untament de Terrassa. Febrer-Març 2005.
Assisteix: Teresa Cardellach.

 

Jornada Innov@doc 2005 organitzada per l Escola d Administ ració Pública de
Catalunya i l Associació d Arxivers de Catalunya, el 3 de novembre de 2005,
dedicada a l impuls de l administ ració elect rònica i el paper dels arxivers.
Assisteixen: Teresa Cardellach i Joan Soler.

3.2 Ponències i conferències del personal de l Arxiu

 

Comunicació El reglamento del Sistema Archivíst ico Municipal de Terrassa ,
al congrés Los archivos municipales en la España Democrática celebrat els
dies 20-22 d octubre del 2005 a Saragossa. A càrrec de: Teresa Cardellach i
Pere Puig.
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4. CONSULTA I PRÉSTEC  

4.1. Consulta  de documentació municipal, biblioteca i
hemeroteca tècnica

La consulta de but llet ins of icials en paper ha anat disminuint i cont inuarà
reduint -se any rera any com a conseqüència de la implantació de les TIC
(Tecnologies de la Informació i Comunicació) als diferents departaments que
agilit za les consultes. Des del mes de j uny del 2003 s ha instal· lat un terminal
informàt ic 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'estadíst ica les consultes realitzades pels t reballadors i serveis
de l'Aj untament , j a que la consulta per int ranet ha facilitat i millorat aquesta
funció. Per això, només t indrem en compte els usuaris externs, que actualment
són els principals usuaris de butlletins oficials en paper.

Usuaris Externs 2005: 236
Sol·licituts d Informació: 188
Sol·licituts de Documentació:

 

    48
Usuaris Interns 2005: 189
Sol·licituds de Documentació: 108 (AMAT) + 81 (DPA)
Usuaris totals 2005: 501
Sol·licituds d Informació: 188 (37,5%)
Sol·licituds de Documentació: 237 (47,3%)
Sol·licitud de Fotografies:   76 (17,8%)

Total documents consultats pels usuaris:
600 u.d. (AMAT) + 822 fotos (AFT) + 390 u.d. (DPA)

4.2 Consultes de recerca

Una de les consultes de recerca amb més transcendència, tant pel seu volum
documental com per la importància ciutadana, ha estat la recerca i consulta de
més de 500 expedients d obra major afectats pel traçat del perllongament de la
línia de FFGG de Catalunya.
Aquesta recerca es va haver de repetir arran de l esfondrament del túnel del
Carmel, la transformació del traçat i el canvi d empresa que feia l estudi
geotècnic, el que va suposar tornar a buscar els expedients d obra i comprovar
els emplaçaments exactes.
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Aquesta consulta es va portar a terme a les dependències de la Gerència
d Urbanisme i va afectar a l arxiu històric i a l Arxiu Cent ral de la GMUT.
Presentem el BLOG de consultes de l any 2005, per ordre cronològic:

08-01-2005
Informació sobre el carrer Concepció Arenal. Art icle al DdT del 8-1. No se sap quan es va posar
aquest nom al carrer i el perquè.

12-01-2005
Informe sobre el Mercadal de Mart í l Humà per Carles López. Hi ha un informe escrit .

13-01-2005
Informe sobre la Bandera de Terrassa pel Secretari de l Aj untament . La feina passa a l Arxiu
Històric. Informació de l Escut de Terrassa pel Josep Lluís Lorca.

17-01-2005
Informació a Rafel Comes sobre la Mat ricula Indust rial, denominada així f ins el 1961. A part ir de
llavors: Contribució Industrial. Es conserva fins el 1980 a l AHT, la resta a l AMAT.

20-01-2005
Recerca genealògica feta sobre la família del mat rimoni Ramon Ferrer Bayona i Francisca Vila
Vives.

02-02-2005
Informació sobre el Patronat Verge de Fàtima i Estatuts del PAME (Serveis Jurídics): consulta dels
estatuts del Pat ronato Municipal Virgen de Fát ima, del Pat ronat Municipal d Educació Especial, i
del PAME. Consulta sobre topònims de ca n Amat de les Farines. Hi ha informe escrit .

03-02-2005
Informació sobre el Col· legi de monges del Camí Fondo (Per l Escola Pia)

03-02-2005
Informació sobre el barri de Sant Pere (AACC de Sant Pere).

03-02-2005- 23.02.2005
Informació sobre la sepultura d'Isidre Esmerats Hostalnou. Documentació del cementiri vell a
l'Arxiu Històric de Terrassa (consulta dels de Funeraria). Consulta de documents i ll ibres de
registre a la mateixa funerària. Informació per a serveis jurídics i la Funeraria.

07-02-2005
Donació de la família Clapés d una col·lecció fotogràfica de l alcalde Josep Clapés Targarona. La
donació l ha efectuat Santi Ventalló. En fase de recompte.

28-02-2005
Donació de Sant iago Ventalló de 62 cintes de casset te del fotògraf Carles Duran. Temàtica:
autobiografia, opinions sobre tots els passos que realitzà per vendre la seva col· lecció de
maquines i fotografia ant iga a la Kodak i la seva voluntat per crear un Museu d Història de la
Fotografia a Terrassa. Cronologia aproximada: 1974-1983. Conservades en 3 capses.
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14-03-2005
Laura Muñoz de la Casa Baumann, pregunta si el Pla Global de la Joventut de 1998 va ser aprovat
per decret de l aj untament . No va ser així, i el setembre del 1998 tan sols es va presentar un
document final que s entenia que es transformava i s aplicaven els seus continguts cada any.

04-04-2005
Resposta de sol·licitud d'informació al Sr. José Tomás Velasco de Saragossa que sol·licita
informació dels fons documentals de l'Arxiu municipal per a una tesi doctoral. Resposta per
escrit.

20-04-2005
Consulta sobre la Banda Municipal de Terrassa. Existeix un expedient de la Banda als pendents de
t rasllat a l Arxiu Històric; una capsa amb part itures a la secció d ent itats i publicacions; un
expedient amb programes de la Banda des dels anys 40 a les carpetes antigues d ent itats dels
armaris de l ent rada d atenció al públic. Eduard Sebast ià ha consultat tota aquesta
documentació.

10-06-2005
Informe sobre la història del Gremi de Transport istes de Mercaderies del Vallès Occidental (ara
Gremi de Transportistes de Catalunya). Hi ha un informe escrit.

12-07-2005
Informe sobre el Barri de Xúquer pel regidor Josep Zaguirre. Hi ha un informe escrit.

10-10-2005
Consulta de Carme Mingo sobre dades personals de la seva familia Isidre i Antònia Fabregat
Pujol. Se li fa constar que havia de consultar els fons de l Arxiu Històric de Terrassa.

18-10-2005
Consulta d Anabel Raluy referent a les publicacions terrassenques, tant en l àmbit administratiu
i oficial com en el privat. La consulta es va derivar a la BCT.

21-10-2005
Consulta de Antonio Cobo Gamez per saber si es podia consultar les mat ricules industrials dels
anys 50. Buscava una empresa, ara desapareguda, on havia t reballat la seva mare. Es va derivar
cap a l Arxiu Històric.

4.3 Préstec de documentació 

El préstec de documentació és un servei ofert als t reballadors 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 :

108 serveis de préstec a l AMAT
81 serveis de préstec a Prearxivatge
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4.4 Préstec de fotografies 

El préstec de fotograf ies és un dels serveis més act ius de l Arxiu. En concret
hem de diferenciar el préstec intern dest inat a les publicacions of icials de la
casa, com pot ser el Visquem, o a alt res serveis com Turisme o Acció Cívica, i el
préstec extern. Enguany s ha regulat parcialment aquest servei, de manera que
j a no es cedeixen els originals sinó que es serveixen les fotograf ies només en
format digital.

Del préstec d imatges del fons fotogràf ic municipal podem destacar les
següents utilitzacions:

- Treballs d invest igació per a la revista TERME, núm. 20, 2005.
- Pel ll ibre  Els terrassencs del segle XX. Immigració, ident itat i canvi , de

Diari de Terrassa, desembre 2005.
- Llibre 2004. Centenari del poble de Sant Pere a Terrassa i Sabadell .
- Llibre Les torres d aigua de Terrassa .
- Llibre Terrassa, la festa al carrer. Passat i Present , de Joaquim

Verdaguer i Caballé, Fundació Torre del Palau, desembre 2005.
- Material didàctic del Museu de Terrassa.
- Articles a la revista Visquem.
- Articles al diari E-news Terrassa.

En total els serveis de fotograf ies l any 2005 han estat :

822 fotografies en 76 serveis de préstec

4.5 Visites organitzades pel Servei Municipal d Educació

Durant el curs 2004-2005 han visitat l 'Arxiu Municipal un total de 39 grups
d escolars d ensenyament primari

 

que visitaven l Aj untament dins els
programes organitzats pel PAME.

El número total d alumnes que han visitat l Arxiu ha estat de 1624 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.
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5. TRANSFERENCIES I NOUS INGRESSOS A L ARXIU

5.1 Transferència de documentació

Durant l any 2005 s han realitzat un total de 16 transferències de
documentació a l Arxiu procedents dels departaments i of icines de
l Aj untament , amb el següent cont ingut :

- Ingressos, Recaptació, Cadastre i Quotes: 426 capses
- Intervenció: 115 capses
- Serveis Jurídics:   050 capses
- Alcaldia Protocol:   011 capses
- Secretaria General: 016 capses
- Solidaritat i Cooperació: 022 capses
- Personal: 014 capses
- Població: 218 capses

En total ha ingressat de nou a l Arxiu 2005:       872 capses

 

Balanç darrers 12 anys

Total any 1993: 224 unitats d instal· lació [+144 volums]
Total any 1994: 573 unitats d instal· lació [+ 260 volums]
Total any 1995: 1383 unitats d instal· lació [+ 200 volums]
Total any 1996: 836 unitats d instal· lació [+ 72 volums]
Total any 1997: 144 unitats d'instal·lació [+ 86 volums]
Total any 1998: 294 unitats d instal·lació [+188 volums]
Total any 1999: 665 unitats d'instal·lació [+ 95 volums]
Total any 2000:         852 unitats d instal· lació [+213 volums]
Total any 2001: 814 unitats d'instal·lació
Total any 2002: 811 unitats d instal· lació [+ 428 volums]
Total any 2003: 767 unitats d instal· lació [+ 126 volums]
Total any 2004: 813 unitats d instal· lació
Total any 2005: 872 unitats d instal· lació [+ 121 volums]

5.2 Transferència de fotografies i material gràfic

Durant l 'any 2005, els ingressos de fotograf ies a l'AMAT procedeixen del
departaments d'Alcaldia-presidència, de comunicació i imatge, i
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deprincipalment.

Fotografies: 

- Alcaldia Protocol:   1939 fot.
- Servei de SIT (Cartografia):    494 fot.
- Comunicació (preguntar Joaquim):   549 fot.
Total: 2982 fot.

5.3 Transferències al dipòsit de prearxivatge

El dipòsit de prearxivatge cont inua rebent documentació procedent
principalment de Serveis Econòmics: recaptació, ingressos, t resoreria, etc. Les
not if icacions mereixen un t ractament especial, j a que creixen dia a dia i són de
consulta molt freqüent pels departaments d'ingressos i de recaptació. El volum
d aquestes not if icacions és ingent i excessiu i hi estem aplicant un doble t reball
d anàlisi: eliminació a les mateixes of icines 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: 407  capses d'arxiu

5.4 Transferències de l Arxiu Administratiu a l Arxiu Històric.

Durant l any 2005 s han realitzat un total de 3 transferències de
documentació a l Arxiu Històric procedents de l Arxiu Administ rat iu:

106 capses d arxiu, 9 carpesanos, 47 expedients solts i 1 fitxer
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6. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

Durant l 'any 2004 s han aprovat dos expedients de dest rucció de
documentació, que s han portat a terme el mes de maig i el mes de setembre.
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
gest iona la t ria i l eliminació de la documentació, obligat per les circumstàncies:
si no eliminéssim l arxiu ent raria en molt poc temps en fase de col· lapse.

Documentació eliminada el 2005:  

92,1 metres lineals, que signifiquen un total de 930 capses

Balanç darrers 8 anys

Total eliminat 1996:   45,65 ml [502 u.i.]
Total eliminat 1997-1998:        0 ml
Total eliminat 1999:     715 expedients
Total eliminat 2000:   67,5 ml [742 u.i.]
Total eliminat 2001:   35,4 ml [390 u.i.]
Total eliminat 2002: 133,2 ml [1465 u.i.]
Total eliminat 2003: 155,2 ml [1707 u.i.]
Total eliminat 2004: 128,1 ml [1410 u.i.]
Total eliminat 2005:   92,1 ml [930 u.i.]
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7. COL.LABORACIÓ DE L ARXIU EN LA REVISTA VISQUEM TERRASSA

Durant l 'any 2005 l'Arxiu ha cont inuat col· laborant amb el departament de
Comunicació i Imatge en l'elaboració de la revista "Visquem Terrassa". Aquesta
col· laboració ha consist it en la t ria i la cessió de fotograf ies per a il· lust rar la
publicació, així com en la redacció de la secció Els carrers de Terrassa .

En aquest any 2005 hem redactat els següents carrers:

1.- Avinguda del Vallès. Visquem Terrassa, núm. 84 (febrer 2005)
2.- Carrer d Àngel Guimerà. Visquem Terrassa, núm. 85 (març 2005)
3.- Carrer de la Rutlla. Visquem Terrassa, núm. 86 (abril 2005)
4.- Carrer de Watt. Visquem Terrassa, núm. 87  (maig 2005)
5.- Carrer del Sol. Visquem Terrassa, núm. 88  (juny 2005)
6.- Carrer del Torrent. Visquem Terrassa, núm. 89 (juliol 2005)
7.- Carrer de Guillem de Muntanyans. Visquem Terrassa,  núm. 90 (octubre 2005)
8.- Rambla de Sant Nebridi. Visquem Terrassa, núm. 91 (novembre 2005)
9.- Carrer de Sant Josep. Visquem Terrassa, núm. 92 (desembre 2005)
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8. ALTRES COL·LABORACIONS

 
Col·laboració mútua amb la Escola Superior d Arxivíst ica i Gest ió Documental
[ESAGED] de la Fundació Universitat Autonòma de Barcelona (FUAB), en
l'organització d'estades d'alumnes en pràctiques a l'Arxiu Municipal per al curs
2004 i 2005 i per a la formació d arxivers i gestors documentals.

 

Col·laboració amb el Cent re de Documentació i Museu Tèxt il en la preparació
de l exposició de fotograf ia ant iga Moderníssims!!! , que s ha exposat ent re
el 29 d abril de 2005 f ins el 15 de gener de 2006. L arxiu ha permès la
reproducció de diverses fotografies antigues del fons Carles Duran.

 

Estreta col· laboració amb l'Arxiu Històric de Terrassa per a la t ransferència,
avaluació i eliminació de documentació municipal procedent dels dos arxius.

 

Organització, conj untament amb l Associació d Arxivers de Catalunya, i amb
el suport de l Aj untament de Terrassa, del Departament de Cultura de la
Generalitat , de la Diputació de Barcelona, de l empresa Gama i del Consell
Comarcal del Vallès Occiedental, de les X j ornades d arxivíst ica, celebrades
els dies 19-21 de maig 2005 a l auditori de Terrassa, amb el t ítol: Els
arxivers com (ens) comuniquem? .

Hi participen més 300 inscrits.

Dossier de premsa:

Terrassa se convert irá en mayo en la capital archivíst ica de Catalunya , a
DdT, 14.07.04, per Mar Moreno.

Terrassa se convertirá durante t res días en la capital de la archivíst ica , a
DdT, 14.05.05, per Joan Manel Oller.

La ciutat acull les X j ornades d arxivíst ica de Catalunya , a Visquem,
núm.87, maig 2005, p.6.

La consellera Mieras inaugura las X j ornades d arxivíst ica , a DdT, 19.05.05,
per Joan Manel Oller, p.10.

La consellera Mieras respalda el trabajo de los archiveros , a DdT, 20.05.05,
per Joan Manel Oller.
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L alt ra cara de l arxiver , a El Punt , 20.05.05, per Jordi Rius, p.56.
El conseller Nadal, en el congreso de archiveros , a DdT, 21.05.05.

Los archiveros catalanes reivindican en unas j ornadas que la sociedad
reconozca su labor , a El País, 22.05.05, per José Ángel Montañés.

La rápida evolución de la archivíst ica , a DdT, 24.05.05, per Santi Palos.

Dins aquest marc es presenta la paròdia 10 minuts arxivant , a càrrec dels
arxivers de Terrassa, amb la col· laboració de Canal Terrassa TV, com a
cloenda del sopar de gala de les X jornades.

 

Col·laboració act iva en la coordinació, organització i edició de la revista
Terme. Revist a d Hist òria, que enguany ha arribat al número 20. El dossier
de la revista s ha dedicat a la Història Ambiental, amb especial atenció als
casos de Vallparadís i de Matadepera. Un dels art icles ha estat realit zat per
Teresa Cardellach i Joan Soler, tècnics de l arxiu, i ha t ractat sobre
l actuació que s està duent a terme a l Arxiu de l AEG. Codirector de la
revista és Joan Soler, tècnic arxiver d aquest arxiu.
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9. UN PROJECTE DE FUTUR: LA GESTIÓ DELS E-DOCS

Des del mes de j uny del 2004 s ha posat en funcionament un grup t reball
interdepartamental que pretén afrontar def init ivament el problema de la gest ió
documental dels documents i expedients elect rònics que genera l administ ració
de l aj untament . En concret vol afrontar el següents reptes:

1.- El repte de l aplicació de la signatura elect rònica.
2.- El repte de generar noves aplicacions informàt iques (inicialment creades a
l interior d Aplicacions Corporat ives) que permet in gest ionar 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 administ ració oberta i en l aplicació
informàt ica Aplicacions Corporat ives , la realitat actual ens demana un maj or
cont rol en la generació de la documentació elect rònica i una millora substancial
en la gest ió d aquesta.

Des del mes de j uny, doncs, s ha avançat per dues bandes:

1.- L adequació i conformació definit iva d un quadre de classif icació, en el
qual hi estan treballant.
2.- L adequació d uns principis bàsics de gest ió documental dins d Aplicacions
Corporatives.

Durant l any 2005 s ha efectuat 5 reunions on s ha t ractat els següents temes:

Reunió 01/2005:
Dies: 16.03.2005 i 05.04.2005
Participen: Teresa Cardellach, Joan Soler, Eduard Castellano, Montse Cuyàs i Marta Munuera.
Tema: TRIM o Transmissions Immobiliàries (Expedients de Plusvàlues).

Reunió 02/2005:
Dia: 14.04.2005
Participen: Teresa Cardellach, Joan Soler, Montse Cuyàs, Marta Munuera i Mari Luz Tejada.
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Tema: Tràmits de l Administ ració Oberta, 010 i Regist re E/ S.

Reunió 03/2005:
Dia: 11.05.2005
Participen: Teresa Cardellach, Joan Soler, Isidre Colàs, Josep Playà; Miquel Àngel Gamell.
Tema: Notificacions.

Reunió 04/2005:
Dia: 11.07.2005
Participen: Joan Soler, Josep Monterde.
Tema: Registre General i Administració Oberta. Conservació de formats electrònics.

Reunió 05/2005:
Dies: 21.09.2005 i 27.09.2005
Participen: Joan Soler, Josep Monterde, Eduard Castellano, Oleguer Benaiges, Teresa
Cardellach i Marta Munuera.
Tema: Registre General i Administració Oberta. Conservació de formats electrònics.

L Arxiu Administratiu a la premsa:

El reglament del Sist ema Arxivíst ic Municipal de Terrassa, a Arxius, núm.42,
primavera 2005, p.15.

El archivo municipal afronta en 2005 el reto de la era elect rónica , DdT,
01.04.05, per Laura Hernàndez.

La Generalitat const ruirà un nou arxiu comarcal a Terrassa , a E-news Terrassa,
20.07.05


