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L’Arxiu General de la Diputació de Barcelona i la
Xarxa d’Arxius Municipals se sumen a la Setmana
Internacional dels Arxius

La Diputació de Barcelona s’adhereix a la
Setmana Internacional dels Arxius amb els actes
organitzats per l’Arxiu General i la Xarxa d’Arxius
Municipals, del 7 a l'11 de juny.

Durant aquesta setmana, els arxius es donaran a
conèixer com a eines de memòria i de progrés
per explicar un període clau de la història de
Catalunya, com va ser la industrialització, i la
seva influència transformadora en la societat dels
segles XIX i XX.

El 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels
Arxius, coincidint amb la data de la fundació del

Consell Internacional d’Arxius, l'any 1948. Al voltant d’aquesta efemèride té lloc la Setmana
Internacional dels Arxius, enguany amb el lema “Arxius i industrialització: memòria, persones,
progrés”.

Arxius i industrialització
Per il·lustrar la transformació econòmica, social, territorial i urbanística que va comportar la
industrialització, tant l’Arxiu General com la Xarxa d’Arxius Municipals presenten una sèrie de
continguts al portal Setmana Internacional dels Arxius.

Els vídeos de la trilogia «Arxius i industrialització» compten amb la intervenció de diferents
especialistes per narrar la transformació urbanística i territorial que va suposar la industrialització,
amb exemples com el recinte de l’Escola Industrial de Barcelona i la Fàbrica Rogelio Rojo de
Masquefa. També s'incideix en els efectes de la industrialització en les condicions laborals,
l’organització del treball, el paper de la dona i la conflictivitat generada, i es destaquen els nous usos
de fàbriques històriques ara com espais vinculats a la innovació i la cultura, com el cas de la Roca
Umbert de Granollers.

Explicar la gestió documental
Amb voluntat de descriure la tasca que desenvolupa la Diputació de Barcelona al voltant de la gestió
documental i arxiu, l’Arxiu General presenta un vídeo sobre el funcionament del Sistema de Gestió
Documental i Arxiu, explicant l'Arxiu Central Administratiu, ubicat a l’Escola Industrial, concretament
a l’Edifici del Rellotge, i que dona atenció directa a la corporació i a la ciutadania.

En aquest arxiu es gestionen prop de cinc quilòmetres de documentació que es conserva mentre no
es transfereix, al cap de trenta anys, a l’equipament d’arxiu ubicat al recinte de la Maternitat, on es
custodia i es pot consultar la documentació històrica de la Diputació de Barcelona.  
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Exposició virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals
A l’exposició «La memòria de les fàbriques», la Xarxa d’Arxius Municipals presenta una panoràmica de
la industrialització, des del segle XIX fins a mitjan segle XX, a partir dels documents que conserven
els arxius municipals.

L’exposició de format virtual s'estrena el dimecres 9 de juny i presenta 112 documents procedents de
24 arxius municipals de la demarcació de Barcelona. La selecció de la documentació s’ha organitzat
en quatre àmbits que mostren com es va desenvolupar el fenomen de la industrialització: el control
de l’Administració, la gestió industrial, les instal·lacions i màquines i, finalment, els obrers i les
obreres.

L’exposició s’acompanya d’un vídeo en què l’investigador de la Universitat de Barcelona, Lisard Palau,
explica quin paper van tenir les colònies industrials en la industrialització i presenta el testimoni de
Carme Gutiérrez, exfiladora de la Colònia tèxtil de Viladomiu Nou.
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