ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA: Un equipament de futur
Dins Revista de Girona, 197 (nov – des 1999), p. 81
Arxiu i arxivers han estat presents a l’administració del municipi de Girona des
d’èpoques molt reculades. En efecte, la presència de sèries documentals continuades
i sense llacunes d’ençà de mitjan segle XIV, així com les referències explícites que en
aquesta documentació es fa de l’arxiu, com a mínim a partir de mitjan segle XV,
evidencien un interès (amb matisos, òbviament) dels administradors municipals en
preservar, per a satisfer diferents necessitats en funció de cada època, els testimonis
escrits de la seva actuació.
Pel que fa als arxivers, l’existència relativament constant d’un responsable d’aquesta
funció des de final del segle XVIII és una prova que corrobora el que acabem
d’afirmar, alhora que permet entendre la conservació del patrimoni més enllà de les
vicissituds per les quals ha passat la ciutat.
Aquesta documentació secular i la voluntat de servei a l’administració municipal i a la
ciutadania, és el que anima els projectes que en aquests moments es desenvolupen
des de l’Arxiu Municipal. En aquest sentit, a més de l’organització i descripció dels
fons municipals en els quals cal intervenir, així com les actuacions que es realitzen en
relació als nous ingressos (donacions, adquisicions), cal remarcar el programa de
transcripció i edició dels grans corpus documentals de la Ciutat: De manera imminent
el Llibre Verd i successivament el Llibre Vermell, el catàleg de Cartes Reials (més de
1800 en el període comprès entre 1293 i 1714) i del catàleg de pergamins (més de
2.000 corresponents als anys 1144 - 1778). En aquest mateix projecte, que finalitzarà
al llarg de l’any 2000, hi hem d’incloure també la transcripció del llibre manuscrit
Convocatòria general dels homes de remensa per demanar l’abolició dels mals usos,
1448-1450.
Pel que fa a la documentació fotogràfica i audiovisual, la creació del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) garanteix la conservació futura d’aquest tipus
de documentació i ha permès elaborar treballs com la publicació de Girona. Guia de
fons en imatge, les Jornades Imatge i Recerca o el projecte que ara desenvolupem
Girona. Les imatges del segle.
En relació a la nostra vinculació amb l’administració municipal treballem en la
implantació d’un sistema de gestió de documents, que es basa en la classificació
homogènia i el registre de tota la documentació a les mateixes oficines que la
produeixen. Aquests criteris d’organització del treball administratiu han de permetre el
seguiment de la tramitació de tots els expedients i la visualització de tots els
documents que els integren.
Finalment, el sistema d’informació de l’Arxiu Municipal de Girona permetrà a
l’usuari fer totes les recerques de qualsevol tipus de document a partir d’un únic
sistema de descripció de la documentació, amb la possibilitat de combinar alhora
diferents criteris de recerca. A curt termini, els documents que hagin estat digitalitzats
es podran consultar directament per pantalla.
Joan Boadas i Raset
Arxiver Municipal de Girona

