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 El curs recentment celebrat a Gandia sobre políti-
ques de gestió de documents electrònics ha vingut a reflec-
tir l’interés i la situació estratègica dels arxius en el futur de 
l’administració pública i, nogensmenys, a l’empresa privada. 
El repte que tenim al davant els professionals de la infor-
mació no és fàcil, però representa una gran oportunitat per 
rellançar-nos i posicionar-nos millor a les nostres organitza-
cions.  

 Hem volgut, com sempre, que les aportacions d’aquest 
número estiguen centrades en temes pràctics i candents de 
la professió, al temps que connecten amb les diverses deri-
vacions, potencialitats i reptes que se’ns presenten.

 Un tema ‘clàssic’, però alhora d’aplicació urgent, és el de la normalització, en aquest cas toponímica, el qual 
és abordat per Marta Mastral. Els arxius d’empresa han estat objecte d’un curs específic de l’AAV, a través del qual 
s’ha pogut comprovar, en un ambient d’optimisme, les immenses possibilitats que van sorgint al voltant d’aquests fons. 
Paula Traver ens en fa cinc cèntims.

 L’oferta formativa de l’ESAGED de la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa temps que està en el nostre punt 
de mira per la seua solvència i seriositat. Remei Perpinyà, una de les ànimes d’aquesta escola, ens presenta el seu 
postgrau de gestió de documents electrònics.

 No ens hauríem d’oblidar, ai làs!, dels arxius històrics i de la mateixa possibilitat de la història. Carlos Capellino 
i Patxi Guerrero, un duo realment dinàmic, ens acosten a un arxiu tan emblemàtic com el de l’antiga Caixa d’Estalvis 
de València. D’altra banda, Maria Creu Trujillo i Jesús Alonso ens transporten al 1911, fa cent anys, quan las turbas 
revolucionarias cremaren l’Ajuntament de Carcaixent i el seu arxiu.

Grau-Gandia, setembre de 2011



Geodara1 és la norma que regula la creació de descrip-
tors geogràfics o, dit d’una altra manera, estableix criteris 
per seleccionar, construir i formalitzar les denominacions 
autoritzades dels llocs relacionats amb el patrimoni cultu-
ral en general, i amb els documents d’arxiu en particular. 
Va veure la llum al juny de 2010 i un any més tard es va 
presentar la segona versió, corregida i ampliada. Ha es-
tat elaborada pel Grup de Descriptors Geogràfics d’Aragó 
(GDGA), grup de treball promogut pel Govern d’Aragó. 

Per què normalitzar els llocs? 

És ben conegut per professionals i investigadors que la 
recerca de dades i documents en els arxius és una tas-
ca complicada. Però també és cert que la quantitat, per-
tinència i precisió dels resultats obtinguts és directament 
proporcional a la qualitat de la descripció de la documen-
tació. 

Els fons reunits per una entitat es poden descriure amb 
diferent nivell de detall. Pot realitzar-se únicament una 
descripció del fons, de les seues unitats d’instal•lació o 
de cadascun dels documents que l’integren, però, siga el 
nivell que siga el triat, de totes les descripcions resultants 
és imprescindible extraure els seus punts d’accés, és a 
dir, els “llaços” que ens serveixen per connectar cada con-
sulta amb el o els documents que li donen resposta. 

No obstant això, no hi ha prou amb extraure els punts 
d’accés, és necessari, a més, normalitzar-los, és a dir, 
unificar en una sola forma totes les possibles variants del 
terme. 

Tradicionalment, els “hams” que ens ajuden a extraure 
el document adient d’entre tots en l’univers de recerca són 
els noms de persona, els de institució i els noms de lloc, 
així com la matèria o assumpte del que tracten els docu-
ments. 

La recerca per lloc ha estat i és un dels sistemes 
d’exploració més utilitzats per professionals i usuaris (els 
índexs de lloc són instruments de descripció fonamentals 

1 Accessible en línia a l’adreça següent: http://www.de-
huesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/GDGA-manual_
geodara_v2.pdf

Geodara1 es la norma que regula la creación de des-
criptores geográficos o, lo que es lo mismo, establece cri-
terios para seleccionar, construir y formalizar las denomi-
naciones autorizadas de los lugares relacionados con el 
patrimonio cultural en general, y con los documentos de 
archivo en particular. Salió a la luz en junio de 2010 y un 
año más tarde se presentó la segunda versión, corregida 
y ampliada. Ha sido elaborada por el Grupo de Descrip-
tores Geográficos de Aragón (GDGA), grupo de trabajo 
promovido por el Gobierno de Aragón.

¿Por qué normalizar los lugares?

Es bien conocido por profesionales e investigadores que 
la búsqueda de datos y documentos en los archivos es 
tarea complicada. Pero también es cierto que la cantidad, 
pertinencia y precisión de los resultados obtenidos es di-
rectamente proporcional a la calidad de la descripción de 
la documentación. 

Los fondos reunidos por una entidad pueden describirse 
con diferente nivel de detalle. Puede realizarse únicamente 
una descripción del fondo, de sus unidades de instalación 
o de cada uno de los documentos que lo integran, pero, 
sea el nivel que sea el elegido, de todas las descripciones 
resultantes es imprescindible extraer sus puntos de acce-
so, es decir, los “lazos” que nos sirven para conectar cada 
consulta con el o los documentos que le dan respuesta. 

Sin embargo no basta con extraer los puntos de acceso, 
es necesario además normalizarlos, esto es, unificar en 
una sola forma todas las posibles variantes del término.

Tradicionalmente, los “anzuelos” que nos ayudan a ex-
traer el documento adecuado de entre todos en el uni-
verso de búsqueda son los nombres de persona, los de 
institución y los nombres de lugar, así como la materia o 
asunto del que tratan los documentos.  

La búsqueda por lugar ha sido y es uno de los sistemas 
de exploración más utilizados por profesionales y usua-
rios (los índices de lugar son instrumentos de descripción 

1 Accesible en línea en la siguiente dirección: http://
www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/GDGA-
manual_geodara_v2.pdf

Marta Mastral Gascón de Gotor
Presidenta del Grup de Treball de Descriptors 

Geogràfics d’Aragó (GDGA)



en l’arxivística tradicional), no obstant això, fins fa molt 
poc temps, no existia una norma específica i suficien-
tment desenvolupada per a normalitzar els punts d’accés 
geogràfics. Geodara va venir a solucionar aquesta man-
cança.

Treballs previs a la redacció de la norma 

Per a l’elaboració de Geodara es va treballar inicialment 
en una doble via. D’una banda, es va realitzar un procés 
d’investigació bibliogràfica, i s’estudiaren les normes de 
descripció arxivística i bibliogràfica publicades, les normes 
sobre la confecció de llenguatges documentals, i els pro-
pis llenguatges controlats, amb la finalitat d’analitzar allò 
establert per la normativa respecte a la creació de descrip-
tors de lloc. 

Paral•lelament es va realitzar una 
consulta a una selecció d’arxius, 
per conéixer la pràctica habitual 
que es duia a terme en els centres 
a l’hora d’incloure topònims en les 
seues bases de dades. 

Amb la informació obtinguda de 
l’estudi teòric i les respostes dels 
arxivers, arribarem a dues conclu-
sions fonamentals: 

1. La norma hauria de tractar tots 
els aspectes relatius als noms de 
lloc contemplats en la bibliografia 
estudiada. 

2. La norma hauria de resoldre tots 
els dubtes que es plantejaven els 
professionals en la seua diària; 
dubtes, com els que es relacionen tot seguit: 
- Què és lloc: un riu, un edifici, un camí, un parc cultural? 
- Quin és el nom correcte d’un lloc: el més conegut, el que 
s’extrau dels documents, el que s’extrau de bibliografia? 
-Què ocorre quan un nom designa diversos llocs? 
-En quin ordre es col•loquen les paraules del nom: 
L’Almúnia o Almúnia, La? 
- I els noms de llocs estrangers? 
- I els situats en zones bilingües? 
- S’accepten els noms antics? 
- etc.

Contingut i estructura de Geodara 

Geodara es va redactar tenint en compte aquestes pre-
misses i amb l’objectiu de resoldre tots els dubtes que 
plantejaven les denominacions de lloc. Després de dos 
anys de treball, el resultat és una eina amb la qual es pot 

fundamentales en la archivística tradicional), sin embargo, 
hasta hace muy poco tiempo, no existía una norma espe-
cífica y suficientemente desarrollada para normalizar los 
puntos de acceso geográficos. Geodara vino a solventar 
esta carencia.

Trabajos previos a la redacción de la norma

Para la elaboración de Geodara se trabajó inicialmen-
te en una doble vía. Por un lado, se realizó un proceso 
de investigación bibliográfica, y se estudiaron las normas 
de descripción archivística y bibliográfica publicadas, las 
normas sobre confección de lenguajes documentales, y 
los propios lenguajes controlados, con el fin de analizar 
lo establecido por la normativa respecto a la creación de 

descriptores de lugar. 

Paralelamente se realizó una 
consulta a una selección de archi-
vos, para conocer la práctica habi-
tual que se llevaba a cabo en los 
centros a la hora de incluir topóni-
mos en sus bases de datos. 

Con la información obtenida del 
estudio teórico y las respuestas de 
los archiveros, llegamos a dos con-
clusiones fundamentales: 

1. La norma tendría que tratar to-
dos los aspectos relativos a los 
nombres de lugar contemplados en 
la bibliografía estudiada.

2. La norma tendría que resolver 
todas las dudas que se planteaban 
los profesionales en su quehacer 

diario; dudas, como las que a continuación se relacionan:
- ¿Qué es lugar: un río, un edificio, un camino, un parque 
cultural?
- ¿Cuál es el nombre correcto de un lugar: el más conoci-
do, el que se extrae de los documentos, el que se extrae 
de bibliografía?
-¿Qué ocurre cuando un nombre designa varios lugares?
-¿En qué orden se colocan las palabras del nombre: La 
Almunia o Almunia, La?
- ¿Y los nombres de lugares extranjeros? 
- ¿Y los ubicados en zonas bilingües?
- ¿Se aceptan los nombres antiguos?
- etc. 

Contenido y estructura de Geodara

Geodara se redactó teniendo en cuenta estas premisas 
y con el objetivo de resolver todas las dudas que plan-



confeccionar qualsevol descriptor de lloc, de tot tipus, 
pertanyent a qualsevol context i època, si bé és cert que 
desenvolupa amb major detall i exemplifica sobretot els 
llocs que, de forma més habitual, van units als béns i fons 
aragonesos. 

La norma parteix d’un concepte ampli de lloc, que inclou 
totes les possibles ubicacions de béns, persones i esde-
veniments. 

Essent l’objecte de normalització tan general, ha estat 
necessari subdividir-lo en diversos tipus de llocs. Aquesta 
divisió origina els cinc apartats en els quals s’estructura 
la norma: 

- Divisions administratives i localitats 
- Accidentes geogràfics 
- Construccions i jaciments arqueològics 
- Zones geogràfiques 
- Delimitacions rústiques i urbanes 

Per a tots i cadascun dels cinc tipus de llocs s’indiquen 
les fonts autoritzades on localitzar el nom de cada lloc, la 
forma de convertir aquest nom en un descriptor geogràfic, 
és a dir, lliure d’ambigüitats, i les pautes per a la seua 
formalització. 

Principis fonamentals de Geodara 

Dels principis que regeixen i defineixen Geodara, per 
a aquesta breu presentació de la norma, en destacarem 
cinc fonamentals: 
1. Només s’accepta un nom autoritzat per a cada lloc 
2. Només s’accepta una llengua per a cada descriptor 
3. Es prefereix el nom oficial del lloc al nom pel qual és 
més conegut 
4. Les fonts d’informació només s’usen per extraure el nom 
del lloc; a aquest se li aplicarà Geodara per transformar-lo 
en descriptor. 
5. Per desfer les homonímies existents o probables 
s’utilitzaran els qualificadors.

Conclusions 

Geodara consta de 79 pàgines en les quals es regu-
la com normalitzar el nom de qualsevol lloc, contemplant 
multitud d’excepcions a la pauta general i il•lustrant cada 
cas amb exemples. 

Va ser la primera norma publicada a Espanya en l’àmbit 
arxivístic que regulava la normalització de topònims i, fins 
al moment, la més completa. Però perquè de debò des-
envolupe tot el seu potencial i el seu sentit, és necessari 
utilitzar-la. I també és necessari que els arxivers la usen 
per descobrir les seues errades i poder-la millorar. 

teaban las denominaciones de lugar. Tras dos años de 
trabajo, el resultado es una herramienta con la que se 
puede confeccionar cualquier descriptor de lugar, de todo 
tipo, perteneciente a cualquier contexto y época, si bien es 
cierto que desarrolla con mayor detalle y ejemplifica sobre 
todo los lugares que, de forma más habitual, van unidos a 
los bienes y fondos aragoneses. 

La norma parte de un concepto amplio de lugar, que in-
cluye todas las posibles ubicaciones de bienes, personas 
y acontecimientos. 

Siendo el objeto de normalización tan general, ha sido 
necesario subdividirlo en varios tipos de lugares. Esta di-
visión origina los cinco apartados en los que se estructura 
la norma:  

- Divisiones administrativas y localidades
- Accidentes geográficos
- Construcciones y yacimientos arqueológicos
- Zonas geográficas
- Delimitaciones rústicas y urbanas
 

Para todos y cada uno de los cinco tipos de lugares se 
indican las fuentes autorizadas donde localizar el nombre 
de cada sitio, la forma de convertir dicho nombre en un 
descriptor geográfico, es decir, libre de ambigüedades, y 
las pautas para su formalización. 

Principios fundamentales de Geodara

De los principios que rigen y definen Geodara, para esta 
breve presentación de la norma, destacaremos cinco fun-
damentales:
1. Sólo se acepta un nombre autorizado para cada 
lugar
2. Sólo se acepta una lengua para cada descriptor
3. Se prefiere el nombre oficial del lugar al nombre 
por el que es más conocido
4. Las fuentes de información sólo se usan para ex-
traer el nombre del lugar; a este se le aplicará Geodara 
para transformarlo en descriptor.
5. Para deshacer las homonimias existentes o pro-
bables se utilizarán los calificadores.

Conclusiones

Geodara consta de 79 páginas en las que se regula 
como normalizar el nombre de cualquier lugar, contem-
plando multitud de excepciones a la pauta general e ilus-
trando cada caso con ejemplos. 

Fué la primera norma publicada en España en el ámbito 
archivístico que regulaba la normalización de topónimos 
y, hasta el momento, la más completa. Pero para que de 



A l’Aragó ja s’ha aplicat Geodara de forma sistemàtica en 
els dos projectes que a continuació es descriuen: 
- S’ha normalitzat la denominació de totes les entitats lo-
cals, actuals i desaparegudes, d’aquesta comunitat autò-
noma, generant la Llista de localitats, municipis, comar-
ques i províncies, actuals i desapareguts, d’Aragó, que 
aplega 3.260 descriptores (accessible en: 
http://www.dehuesca.es/sipca/IMATGE/documents_web/
GDGA-llista%20de%20descriptores_2.1.pdf ) 
- S’han normalitzat els punts d’accés geogràfics de les 
descripcions de 16 arxius, els accessibles en aquest mo-
ment a través de DARA, el cercador d’arxius i documents 
d’Aragó (http://www.sipca.es/sipca/dara/), amb un resultat 
de més de 10.000 llocs normalitzats. Aquest treball aviat 
s’incorporarà a la base de dades d’accés públic. 

En ambdós casos, la creació dels descriptors geogràfics 
amb Geodara no solament ha estat factible, sinó també 
satisfactòria. 

Sense deixar de pensar en possibles millores, creiem 
que amb la inclusió de topònims que hagen estat norma-
litzats amb Geodara en les nostres aplicacions de des-
cripció, donem un gran pas en l’accés a la informació ar-
xivística. 

Estem convençuts que millorant la qualitat de les des-
cripcions i particularment dels punts d’accés, augmenta 
la qualitat dels resultats obtinguts en les recerques, la re-
percussió del treball dels professionals i la satisfacció del 
públic interessat en el nostre patrimoni.

verdad desarrolle todo su potencial y su sentido, es nece-
sario utilizarla. Y también es necesario que los archiveros 
la usen para descubrir sus fallos y poderla mejorar. 

En Aragón ya se ha aplicado Geodara de forma siste-
mática en los dos proyectos que a continuación se des-
criben: 
- Se ha normalizado la denominación de todas las entida-
des locales, actuales y desaparecidas, de esta comunidad 
autónoma, generando la Lista de localidades, municipios, 
comarcas y provincias, actuales y desaparecidos, de Ara-
gón, que recoge 3.260 descriptores (accesible en: 
http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_
web/GDGA-lista%20de%20descriptores_2.1.pdf )
- Se han normalizado los puntos de acceso geográficos de 
las descripciones de 16 archivos, los accesibles en este 
momento a través de DARA, el buscador de archivos y 
documentos de Aragón (http://www.sipca.es/sipca/dara/), 
con un resultado de más de 10.000 lugares normalizados. 
Este trabajo pronto se incorporará a la base de datos de 
acceso público.

En ambos casos, la creación de los descriptores geo-
gráficos con Geodara no solo ha sido factible sino también 
satisfactoria.

Sin dejar de pensar en posibles mejoras, creemos que 
con la inclusión de topónimos que hayan sido normaliza-
dos con Geodara en nuestras aplicaciones de descrip-
ción, damos un gran paso en el acceso a la información 
archivística.

Estamos convencidos de que mejorando la calidad de 
las descripciones y particularmente de los puntos de ac-
ceso, aumenta la calidad de los resultados obtenidos en 
las búsquedas, la repercusión del trabajo de los profesio-
nales y la satisfacción del público interesado en nuestro 
patrimonio.

Combo d’ajuda en DARA per a la recerca jeràrquica de localitats, 
municipis, comarques i províncies.



El salt que ha fet l’administració pública cap a l’e-admi-
nistració i els canvis de gestió a l’empresa privada amb 
la incorporació del document electrònic autèntic, íntegre i 
fiable, la implantació de l’estàndard ISO 15489 de gestió 
documental i la recentment aprovada família de normes 
ISO 30300 (ISO 30300. Management systems for records- 
Fundamentals and vocabulary e ISO 30301. Management 
systems for records.Requirements), la innovació en estra-
tègies de preservació digital així com la proliferació de so-
lucions tecnològiques de gestió electrònica de la informa-
ció han situat la gestió documental com una part central i 
estratègica de la modernització de l’administració pública i 
les empreses juntament amb els temes de qualitat, segu-
retat i medi ambient.

En conseqüència, els arxivers-gestors de documents 
sumen a les funcions culturals que li han estat pròpies 
de preservació del patrimoni documental, les de suport 
a l’administració per a implantar sistemes de gestió do-
cumental que millorin l’eficiència gestora de les organit-
zacions. No cal dir que per tal d’assumir aquests reptes 
cal uns programes de formació innovadors i adequats a 
la demanda del mercat. Per això, a la formació bàsica en 
arxivística cal sumar-hi cursos de formació especialitzats 
de gran qualitat. En un context de globalització, les orga-
nitzacions no volen solucions singulars i generalistes, sinó 
que necessiten solucions prèviament provades, basades 
en estàndards internacionals i en metodologies sòlides. 
A més, les organitzacions exigeixen dels seus treballa-
dors qualificats una capacitat d’adaptació i d’aprenentatge 
dinàmic i flexible per tal de donar resposta a les innova-
cions i canvis continus. 

Aquest, doncs, és el repte de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents que organitza un Màs-
ter en Arxivística i Gestió de Documents per a la formació 
generalista de professionals i a l’hora programa postgraus 
d’especialització. Des del 2004 es realitza el Postgrau en 
Gestió de Documents Electrònics. El seu objectiu és for-
mar els participants per a què siguin capaços de promoure 
i implantar projectes de gestió de documents electrònics 
innovadors i coherents amb les estratègies del negoci. 
Convençuts que els coneixements  tecnològics no són su-
ficients per a afrontar l’organització dels documents elec-
trònics, l’aposta del postgrau passa de manera ineludible 
per l’establiment d’una metodologia científica que doti als 

alumnes de les eines conceptuals, tècniques i pràctiques 
per a integrar la gestió de documents en els sistemes 
d’informació de les organitzacions. En aquest sentit, el 
programa d’estudis combina de manera equilibrada els 
coneixements arxivístics, legals i tecnològics necessaris 
per gestionar de forma eficient la producció documental 
electrònica i alhora conservar i preservar les evidències 
documentals tant per a retre comptes com per a la confi-
guració de l’arxiu històric de les organitzacions. 

El postgrau s’estructura en 6 mòduls i té una càrrega 
lectiva de 30 ECTS. El primer dels mòduls està destinat a 
conèixer els aspectes conceptuals, normatius i tecnològics 
dels documents electrònics: permet identificar i conèixer 
l’estructura dels documents electrònics amb les condicions 
d’integritat, fiabilitat i autenticitat, entendre l’entorn tecno-
lògic de producció i arxivatge i l’entorn normatiu i legal, 
així com els estàndards de normalització internacionals. 

El segon dels mòduls se centra en la gestió i control de 
la creació, l’ús i el manteniment dels documents al llarg 
del seu cicle de vida. Es tracta de capacitar els alumnes 
per dissenyar circuits documentals en l’entorn electrònic, 
identificar variables d’informació per definir documents 
que testimonien les activitats de negoci i de desenvolupar 
sistemes de classificació i descripció (a través d’ontologies 
i esquemes de metadades) que permeti buscar solucions 
integrals de gestió dels documents electrònics i de reutilit-
zació de la informació. Els alumnes aprenen a desenvolu-
par polítiques d’avaluació i accés per tal de poder implan-
tar calendaris de conservació i quadres d’accés adequats 
a l’entorn digital.

Els Sistemes de Gestió Documental són la matèria del 
següent mòdul, on es donen a conèixer les solucions 
tecnològiques que ofereix la indústria informàtica i té 
l’objectiu de capacitar els alumnes per definir els requisits 
funcionals i tècnics per seleccionar les més adequades 
a la seva organització. Aquest mòdul incorpora diverses 
sessions destinades a dissenyar estratègies i polítiques 
per a la planificació i implantació de Sistemes de Gestió 
Documental en l’entorn electrònic que abasti tot el cicle de 
vida dels documents des de la seva producció i recepció 
fins al seu arxivatge definitiu per a la conservació perma-
nent dels documents.

Remei Perpinyà
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 

Documents



En tant que l’objectiu del postgrau és la gestió dels do-
cuments electrònics per a la seva conservació definitiva, 
el mòdul 5 és destinat a la preservació digital. Es focalitza 
en les estratègies, polítiques i tècniques de preservació di-
gital per tal de conservar i mantenir documents autèntics, 
integres i fiables a partir de sistemes segurs jurídicament 
i tecnològica.

La metodologia d’aprenentatge combina sessions teòri-
copràctiques amb la presentació de casos pràctics. El 
postgrau destina 5 ECTS a presentar experiències empre-
sarials de gestió i preservació de documents electrònics, 
d’aquesta manera s’ofereix als alumnes un ventall ampli 
de casos reals on s’explica les solucions metodològiques 
i tecnològiques adoptades. Les experiències provenen de 
diversos sectors, tant de l’administració pública com de 
l’empresa privada. En les últimes edicions del postgrau 
s’han presentat, entre altres, casos com el de la gestió 
de tributs de la Diputació de Tarragona, la Universitat de 
Girona, Hospital Clínic de Barcelona o l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

Donada l’orientació pràctica i professional del programa 
d’estudis, cada alumne ha de realitzar un projecte fi de 

postgrau que li permet aplicar els coneixements teorico-
pràctics que ha adquirit a la realitat de la seva organització. 
De fet, la major part dels participants són arxivers-gestors 
de documents en exercici o persones que estan assumint 
o han d’assumir el repte de la gestió dels documents elec-
trònics a les seves organitzacions i que valoren molt posi-
tivament la dinàmica de proximitat que s’estableix entre el 
professorat (la major part d’ells professionals en exercici 
que a la sòlida formació teòrica sumen una llarga expe-
riència pràctica) i l’alumnat, la qual cosa els permet de 
discutir col•lectivament les qüestions de la pròpia feina. 

Des del 2004 en què es va programar la primera edició 
del postgrau se n’han fet 4 i l’octubre de 2011 s’inicia la 5ª 
edició. En aquests anys, el postgrau s’ha beneficiat dels 
canvis que ha anat incorporant com a conseqüència de la 
renovació de programa que es fa en cada nova edició. De 
fet, en l’ADN del postgrau està escrit el canvi continu, obli-
gat tant per la voluntat de l’ESAGED d’oferir una formació 
de qualitat adaptada a les necessitats del mercat, com 
per les característiques de la pròpia matèria, ja que en la 
gestió d’arxius digitals és necessari innovar contínuament 
per tal de preservar de forma permanent els documents 
electrònics.

Qualsevol ciutadà d’a peu diria que escoltar algunes re-
flexions sobre els arxius d’empresa al mes de Juliol no és 
un tema molt refrescant per passar els principis d’estiu, 
època en la que potser estem de vacances o ja amb el 
cap de camí a elles. Però som aquesta peculiar espècie 
de professionals, els que ens dediquem al món de la do-
cumentació, dels arxius o de les biblioteques, els que acu-
dim sense pensar-ho a aquest tipus d’esdeveniment. 

Perquè sols en moments així podem apreciar tal varietat 

de visions com es van donar, qüestió que sense dubte ens 
va enriquir a tots, admirats del treball que desenvolupen 
altres companys. No va faltar la visió teòrica dels arxius, 
amb qüestions de concepte, evolució, gestió i del valor 
afegit que pot donar la gestió dels documents a l’empresa, 
com ens van mostrar José Andrés González Pedraza o 
Manuela Moro. En tot moment vam veure una visió positi-
va dels arxius d’empresa, ja que encara que hi han moltes 
empreses que deixen de costat els arxius, que o bé no 
existeixen o no es tenen en compte amb la importància 
que mereixen, hi ha d’altres que estan fent tasques molt 
interessants, com l’arxiu del FC Barcelona, l’arxiu del Port 
de Huelva, els arxius del BBVA o Bancaixa. Tots ells van 
destacar la importància de realitzar alguna tasca que tingui 
una visibilitat per al públic i per a la mateixa organització 
de l’empresa, de manera que es valore als arxius i se’ls 
assignen més recursos. Aquestes tasques bé poden ser 
la pujada a la web d’una col•lecció fotogràfica de jugadors 
d’un club de futbol, una jornada per explicar el funciona-
ment d’un arxiu als xiquets d’una escola o una exposició 
de segells o monedes. La creativitat de l’arxiver sempre 

Paula Traver Vallés
Bibliotecària Documentalista del Consorci 

Hospitalari Provincial de Castelló



està en joc per imaginar projectes als que mai s’hagués 
arribat sense la seva iniciativa.

I no sols els arxius d’empresa son responsables de la 
recuperació de la memòria del teixit empresarial, també 
les institucions públiques hi poden participar amb una vo-
luntat de prestar els seus recursos i infraestructres a la 
causa. Així ho van mostrar amb el seu bon saber fer desde 
l’Arxiu Històric Provincial de Saragossa i l’Arxiu de la Uni-
versitat Jaume I.

Temes tan diferents i innovadors com la web 2.0, el “nú-
vol”, les noves tasques i problemes amb les que s’enfronta 
un arxiver amb l’aparició de les noves tecnologies, així 
com la importància de la gestió documental per als progra-
mes d’intel•ligència competitiva de les empreses, que no 

poden funcionar correctament sense protegir el coneixe-
ment que generen. O les reflexions que vam fer a partir de 
la visió d’una pel•lícula “Los ojos de Ariana”, on es mostra 
com un grup de persones de la filmoteca afgana lluiten per 
preservar els arxius audiovisuals d’aquest país, fonamen-
tals per a preservar la seva història i la seva cultura.

No podríem nomenar-los a tots ni fer referència a ca-
dascuna de les idees que es van donar, però sense dubte 
vam veure la llum d’un altre àmbit en el que treballar, ens 
va quedar un sabor d’optimisme de tot el que poder fer, 
i ens va unir una mica més a professionals que encara 
que treballem a diferents llocs som tots el mateix. Com va 
comentar Mª Jesús del Olmo al seu Twitter... “Amb la cer-
tesa de que arxivers, gestors de documents, bibliotecaris i 
documentalistes som el mateix”.

Patxi Guerrero
Carlos Capellino

Arxiu Bancaixa

D’entre els Arxius d’empresa, els de les Caixes d’Estalvi 
tenen la particularitat que reuneixen, a més de la part fi-
nancera, la part referent a l’Obra Social. És per açò, que 
estem parlant d’arxius d’institucions que han tingut molt a 
veure amb el desenvolupament econòmic, social i cultu-
ral del seu àmbit geogràfic. L’Arxiu Bancaixa és una font 
d’informació imprescindible per a conèixer i completar 
l’evolució econòmica de la Comunitat Valenciana des de 
finals del segle XIX fins a l’actualitat, els inicis de la qual 
es remunten a 1841.

El recorregut geogràfic que abasten les diferents Caixes 
d’Estalvi que conformen l’actual Bancaixa, recorren la ma-
jor part de la superfície de la Comunitat Valenciana (a part, 
el Sindibank de Barcelona). Però, no solament es tracta 
de documentació de tipus econòmic, sinó que l’actiu que 
juga la documentació de tipus social plasma de manera 
clara, com era la societat des de l’inici de les entitats fins 
a l’actualitat. 

En commemoració del centenari de la “Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia”, en 1978, es va editar La 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Su histo-
ria y su obra, 1878-1978, necessitant-se documentar-la, la 
qual cosa va suposar un primer intent de “posar ordre” als 
fons documentals.

En 1994-1995, se subscriu un contracte amb Don José 
López Yepes, destacant la designació d’un espai físic per 
a l’Arxiu, així com la difusió del seu contingut mitjançant 
l’edició d’una Guia Catàleg dels Fons Documentals. 

La sinergia entre la Universitat de València i Bancaixa, 
va propiciar dos convenis (1993 i 2003), tots dos sota la 
direcció de D. Vicent Pons, on es va inventariar i es va 
realitzar el primer informe sobre el Projecte de Reordena-
ció de l’Arxiu Històric de la Caixa d’Estalvis de València, 
Castelló i Alacant, Bancaixa i, posteriorment, es van orga-
nitzar i van estudiar els fons documentals de l’Arxiu de la 
Fundació Bancaixa, informatitzant-se els seus registres. 

Finalment, en 2008, es crea l’actual equip de tre-
ball de l’ARXIU BANCAIXA, depenent del departament 
d’Infraestructura de Fundació Bancaixa i, aquest, al seu 
torn, de Gerència de Fundació Bancaixa i de Secretaria 
General de Bancaixa.

Actualment, existeixen dos dipòsits, en el Centre Cultu-
ral Bancaixa de València (seu de la Fundació Bancaixa), 
amb més d’1.000 metres lineals de documentació, que 



ofereixen condicions òptimes per a la seua correcta con-
servació (compactus ignífugs, armaris per a llibres de me-
sures i pesos especials també ignífugs, control de tempe-
ratures, sistemes de control de plagues, etc…).

Les actuacions realitzades des de 2008 són: 

De caràcter organitzatiu 

- Voluntat de creació de l’Arxiu;
- Concentració dels fons documentals en una mateixa seu 
i habilitació i adequació dels dipòsits;
- Dotació de personal tècnic necessari;
- Elecció i adquisició d´una aplicació informàtica potent;
- Programa de documents vitals i pla d’emergències

De caràcter tècnic-funcional 

- Classificació arxivística (quadre d’organització de fons i 
quadre de classificació)
- Procediments d’ingrés (normes i procediments de trans-
ferències ordinàries i extraordinàries) 
- Procediments d’accés (normes i procediments de con-
sulta, préstec i reprografia)
- Manual de Procediment
- Instruments de control i de descripció (calendaris de con-
servació, relacions i informes d´expurgs i també guies, in-
ventaris i índexs)
- Adequació a la normativa internacional (Isdiah, Isad(G), 
Iso 639, etc…)

De caràcter estratègic

1. Prestigi Social
- Difusió de fons (Inici de l’Arxiu Històric gràfic, recuperació 
i redacció de la història de les diferents Caixes d’Estalvis 
absorbides o fusionades i difusió via web, difusió de fons 
via OPAC, difusió de memòries anuals via web, etc…) 
Més informació en:: http://obrasocial.bancaja.es/institucio-
nal/archivo.aspx 
- Obertura de l’Arxiu als investigadors
- Grup de Treball dels Fons Històrics de la CECA (Confe-

deración Española de Cajas de Ahorro)

2. Prestigi Professional
- Inclusió en el Sistema d’Arxius de la Generalitat Valen-
ciana i en el Cens-Guia d’Arxius d’Espanya i Iberoamerica 
del Ministeri de Cultura (en projecte).
- Pertinença a Associacions o Instituts d’entitats financeres 
amb fons arxivístics (centre per a la Història de l’empresa 
a Espanya, Institut per a la Investigació Bancària Europea, 
etc..) (en projecte)

La conservació dels fons històrics de l’ARXIU BAN-
CAIXA, no solament ha de plantejar-se com un instru-
ment al servei de la gestió de la pròpia entitat i de la seua 
protecció jurídica, sinó que l’esforç inversor en el mateix 
s’orienta també cap a la seua constitució com un element 
patrimonial al servei d’una consciència corporativa de 
grup i de prestigi de l’entitat, tant per als seus empleats, 
com per a investigadors i societat en general.

Si bé és cert que, en major o menor mesura, actual-
ment existeixen arxius d’empresa que han desenvolupat 
el seu propi sistema arxivístic i en alguns casos, de ma-
nera òptima, també és cert que ens trobem amb que cada 
empresa haurà de fer la seua pròpia “batalla” de manera 
individual, encara que adaptant i, millorant si cap, els pro-
jectes realitzats pels seus predecessors i/o col.legues. Per 
als arxius d’empresa financers, és evident que ens trobem 
el mateix cas: batalles individuals i personalitzades. No 
existeix normativa a la qual acollir-se, com sí podem veure 
en l’administració pública. 

De tota manera, un arxiu d’empresa ha de saber 
“vendre’s”. No solament és la gestió diària de la documen-
tació (que per descomptat, també) sinó que ha d’arribar 
més enllà i convertir-se en un actiu més. En aquest sentit, 
les accions estratègiques han d’anar encaminades a di-
fondre la documentació de l’arxiu.

Finalment, l’aportació de l’arxiu ha de ser:
1.-Servir i ser útil per a l’empresa, en les seues tasques 
administratives: Instrument de Gestió.
2.-Servir a la societat, en general: Testimoniatge de la 
memòria.



La notícia apareguda en La Verdad i en Información  de 
23 de setembre sobre l’estat de l’arxiu municipal d’Oriola, 
no fa més que evidenciar l’estat general d’abandó en el 
qual es troben molts dels nostres arxius-magatzems en 
les administracions públiques. Caldria només un reco-
rregut per diferents dependències destinades a erigir-se 
com a Arxiu Administratiu, ja siga en Ajuntaments o en les 
Conselleries (Justícia, Medi ambient, Educació…) per a 
evidenciar l’abandonament dels documents, la inexistèn-
cia de mesures de seguretat contra incendis i accessos, 
l’inexistent inventari de documents… Tot açò ocorre enca-
ra existint una Llei d’Arxius que en teoria ha de salvaguar-
dar el nostre patrimoni documental (no solament l’històric), 
que qualifica com a falta greu l’abandonament dels docu-
ments, que obliga als municipis de més de 10.000 habi-
tants a tenir un/a arxiver/a de la seua localitat, que ver-
tebra un Sistema Arxivístic Valencià… No és la primera 
vegada que denunciem l’incompliment d’aquesta Llei des 
del seu naixement.

També es fa ressò l’article abans esmentat, del cost dels 
locals dedicats a “emmagatzemar papers” i per la nostra 
banda creiem que s’hauria de fer una auditoria perquè si-
guen conegudes les xifres de locals dedicats a “magat-
zem de papers”, com a serveis externalitzats de custòdia 
de documents en les Administracions Públiques.

L’opinió pública pot ser que no conega molt bé, que 
existeixen uns professionals anomenats arxivers que hau-
rien d’estar al capdavant de la conservació i gestió dels 
documents administratius, però els nostres governants sí 
ho haurien de saber, ja que en cas contrari no exerceixen 
la seua responsabilitat, però clar, ser garant dels docu-
ments, custodiar la nostra memòria, fer accessible la con-
sulta dels documents, és una cosa que no ha de preocu-
par en massa als nostres governants o no els ha de ser 
políticament rendible.

Qui guanyarà la partida, els arxius o els magatzems?

La noticia aparecida en La Verdad y en Información de 
23 de septiembre sobre el estado del archivo municipal 
de Orihuela, no hace más que evidenciar el estado ge-
neral de abandono en el que se encuentran muchos de 
nuestros archivos-almacenes  en las administraciones pú-
blicas. Bastaría un recorrido por distintas dependencias 
destinadas a erigirse como Archivo Administrativo, ya sea 
en Ayuntamientos o en las Consellerias (Justicia, Medio 
Ambiente, Educación…) para evidenciar el abandono de 
los documentos, la inexistencia de medidas de seguri-
dad contra incendios  y accesos, el inexistente inventario 
de documentos… Todo esto ocurre  aún existiendo una 
Ley de Archivos que en teoría debe salvaguardar nuestro 
patrimonio documental (no solo el histórico), que califica 
como falta grave el abandono de los documentos, que 
obliga a los municipios de más de 10.000 habitantes a 
tener un/a archivero/a de su localidad, que vertebra un 
Sistema Archivístico Valenciano… No es la primera vez 
que denunciamos el incumplimiento de esta Ley desde su 
nacimiento.

También se hace eco el artículo antes mencionado, del 
coste de los locales dedicados a “almacenar papeles” 
y por nuestra parte creemos que se debería hacer una 
auditoria para  que sean conocidas las cifras de locales 
dedicados a “almacén de papeles”, como servicios exter-
nalizados de custodia de documentos en las Administra-
ciones Públicas.

La opinión pública puede que no conozca muy bien, que 
existen unos profesionales llamados archiveros que de-
berían estar al frente de la conservación y gestión de los 
documentos administrativos, pero nuestros gobernantes 
sí lo deberían saber, pues de lo contrario no ejercen su 
responsabilidad, pero claro, ser garante de los documen-
tos, custodiar nuestra memoria, hacer accesible la consul-
ta de los documentos, es algo que no debe preocupar en 
demasía a nuestros gobernantes o no les debe ser políti-
camente rentable.

¿Quién ganará la partida, los archivos o los almace-
nes?

La Junta Directiva de l’AAV



Els avalots de setembre de 1911 al País Valencià, a di-
ferència de la Setmana Tràgica de Barcelona, han estat 
poc coneguts i rememorats, però foren ben importants i 
significatius. Aquests esdeveniments s’inscriuen en una 
onada revolucionària general motivada pel malcontent de 
les classes populars per dues causes fonamentals: les lle-
ves per a la Guerra del Marroc i l’excessiu impost de con-
sums en un any de males collites i crisi econòmica.

Els conflictes violents no van tenir lloc solament a Car-
caixent sinó també a la capital i a diverses poblacions 
importants. En totes elles el modus operandi es repetia. 
Les protestes inicials per la Guerra del Marroc derivaven 
en atacs contra les institucions que representaven l’ordre 
establert. Es tallaven les comunicacions ferroviàries i te-
legràfiques, s’incendiaven edificis públics i convents i 
s’arribava a l’atac directe contra les autoritats. València va 
ser declarada en estat de guerra i presa militarment, ja 
que hi va haver diversos morts i ferits, però també Alzi-
ra, Algemesí, Gandia i Cullera. Són tristament coneguts i 
famosos els successos de Cullera perquè van ser morts 
l’impopular jutge de Sueca i dos treballadors del Jutjat.

A Carcaixent,  en la nit del 18 de setembre de 1911, un 
grup de gent va eixir del casino republicà. Al crit d’Avall la 
guerra!, s’adreçà a l’estació de trens i avortà el viatge d’un 
grup de soldats que serien allotjats a la població. Quedava 
convocada una vaga general per a l’endemà, la qual es 

va produir en un ambient festiu. Tanmateix, algun grup es 
va dedicar a alçar les vies del tren, els pals de telègraf i 
assaltar l’estació de via ampla i la de Gandia. Després de 
saquejar l’administració de consums i el sindicat de llau-
radors, passaren a l’Ajuntament, on superaren la guàrdia, 
buidaren la caixa i es dedicaren a cremar i destrossar els 
mobles i la documentació municipal. A punt van estar de 
tirar pel balcó el jutge municipal. Per la vesprada , una 
companyia de l’Exèrcit i la guàrdia civil de Tavernes atura-
ven els esdeveniments.

Els primers plenaris després dels successos van haver 
de celebrar-se a la sala del Jutjat per l’estat deplorable de 
les principals dependències municipals. En el de 26 de se-
tembre, presidit per l’alcalde, el liberal Víctor Arbona Abar-
gues, hom descriu de manera minuciosa els fets dels dies 
18 i 19 “para que constara en esta acta correspondiente 
a la primera sesión celebrada después de ellos y sirviera 
de recuerdo immediato a manera de acusación contra los 
que la cometieron”. S’hi explica com l’esmentat dia 19 a 
la vesprada es van presentar la Companyia de Tetuán de 
l’exèrcit i la Guàrdia Civil de Tavernes, que van parar els 
excessos. L’exèrcit va constituir un Jutjat Militar, que es-
tava ja instruint diligències i practicant detencions. De fet, 
es va realitzar un Consell de Guerra a Carcaixent, en el 
mes de desembre, on van ser condemnades 38 persones, 
entre elles dues dones. Hi va haver després una forta re-
pressió de les societats obreres i es va tancar el diari local 

Mari Creu Trujillo
Jesús Alonso
Arxivers de Carcaixent i Gandia



El Rebelde. Així mateix. 
es va nomenar una co-
missió per dirigir la re-
construcció de l’edifici, 
encapçalada pel regidor 
Sebastià Hernández 
Cogollos.

En un altre plenari del 
mes d’octubre es trans-
criu un inventari dels 
béns i dels documents 
destruïts. Entre aquests, 
hi havia llibres i lligalls 
d’actes de les sessions 
municipals des del se-
gle XV, plànols, pressu-
postos i padrons fiscals; 
sobretot, documentació 
del segle XIX. També hi 
havia una col•lecció de La Gaceta i llibres de legislació. 
Es va valorar cada document, sumant un total de 530.280 
pessetes. Així mateix, es descrivia el mobiliari destruït en 
les diferents dependències.

I és que per a l’arxiu i per a la història de Carcaixent, 
l’any 1911 s’ha de marcar en lletra negra, ja que represen-
ta un any tràgic.

Amb la crema es va destruir pràcticament el 90% del 
fons, sent molt poca la documentació que es va salvar: 
alguna acta del consell municipal del segle XVI, així com 

escassos documents, so-
bretot àpoques (rebuts) 
de l’època foral i alguna 
més del XIX (un pressu-
post, un amillarament i el 
Registre Civil Municipal 
del XIX entre d’altres). 
La dura realitat és que la 
majoria de les sèries do-
cumentals d’aquest arxiu 
s’inicien el 1911.

A nivell popular, els 
Successos van ser re-
cordats per la població 
durant molt de temps, 
però com uns fets pro-
vocats per persones fo-
rasteres i no pels propis 
veïns. Com a contalla cu-

riosa i romàntica, cal esmentar una història d’amor entre 
un oficial de l’Exèrcit que va anar a restablir ordre a la vila 
i una treballadora d’un magatzem de taronges. La història 
va quedar en la memòria oral i l’autor local Eduardo Sole-
riestruch la va escriure com La Copla en el seu llibre “Es-
tampas biográficas de la villa de Carcagente”, que inclou 
un vers que cantaven a l’empaperaora:

Si ara se posara Laura,
Les sortijes i el collar,

El gaban i les polseres
Per anar a empaperar.

“ARXI” - QUÈ?
(L’arxivística a les universitats i ‘l’home del carrer’)

Potser la innocència és, de vegades, un defecte incorre-
gible. A qui se li ocorre preguntar als vicerectorats ‘com-
petents’ de València i Alacant sobre estudis d’arxivística? 
Arxi-què? podria dir-se que és la reacció compartida. 
Aqueixa reacció no seria preocupant en ‘l’home del ca-
rrer’, tan subtilment cantat per Quico Pi de la Serra. Però 
si ho és en l’estament universitari. Això vol dir, ni més ni 
menys, que som ben poca cosa, acadèmicament parlant. 
Podríem dir que, gairebé, som un miracle, un ‘florero’: per-
què, si més no, bibliografia sí que en produïm. A cabassa-
des. Una altra cosa en seria la qualitat científica, que ací sí 
que en podríem discutir, a bastament. És que al capdavall 
acabarem concloent que som una ‘ciència auxiliar de la 

història’, com dèiem abans o, ara, ‘una ciència auxiliar de 
l’administració’?

L’arxiver il•lustrat.



Trabajo, ergo existo

Són moltes les ocasions en les que veig manifestacions 
de dubtes existencials dels arxivers. És cert que, de ve-
gades, et planteges perquè una professió tan vital com 
aquesta (que, per posar un exemple, ofereix garanties dels 
drets dels ciutadans) no és una mica més coneguda o re-
coneguda. Però la veritat és que hi ha moltes professions 
a les quals els passa el mateix. Hi ha molts llocs de treball 
(integrats a equips més vistosos en conjunt) dels quals 
no se sap ben bé quin és el dia a dia o, almenys, jo no ho 
sé... i de la mateixa manera no crec que els professionals 
que desenvolupen aquelles tasques estiguen preocupats 
perquè jo ho conega... Aleshores, no sé perquè manifestar 
estos dubtes sobre nosaltres mateixos. A cas no estem 
segurs del que som?

¿SeréYoSeñor?

Dios ampare a Orihuela…

… Que con fecha del BOP de 26 de febrero de 2010, 
aprobó su ordenanza definitiva para la administración 
electrónica. ¡Ojala Dios les ampare y un Archivero les 

auxilie! Puesto que, como no se espabilen en temas de 
archivo, el desastre que tienen actualmente con la gestión 
documental en papel, lo tendrán en digital y, sinceramen-
te, estoy asustado: corremos el riesgo de perder algo más 
que 52.000 euros anuales.

Noticia:
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110923/orihuela/al-
quilo-euros-locales-para-20110923.html

Verparacreer

BOE

Resolució de 29 d’agost de 2011, de la Secretaria General Tècnica, per 
la qual es publica el Conveni de col•laboració amb la Ciutat de Melilla, per 
a la reproducció de documents que es custodien en l’Arxiu General de Si-
mancas. 

Ordre TAP/2011, de 5 de juliol, per la qual es crea la Seu Electrònica del 
Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. 

Resolució de 8 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció 
Pública, per la qual es publica l’Acord amb la Generalitat Valenciana de revi-
sió del Conveni per a la prestació de serveis d’administració electrònica. 

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual s’aprova la Norma Tèc-
nica de Interoperabilitat de Política de Firma Electrònica i de certificats de l’Administració. 

Resolució de 13 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica l’addenda 
al Conveni de col•laboració amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la prestació m de 
serveis d’administració electrònica. 

Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica l’Acord amb la 
Comunitat Autònoma d’Illes Balears, de revisió del Conveni entre el Ministeri d’Administracions Públiques i la Comunitat 
Autònoma d’Illes Balears per a la prestació de serveis d’administració electrònica subscrit el 12 de maig de 2008. 



Ordenances i reglaments sobre e-administració 

DOCV

ACORD de 28 de juliol de 2011, del Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Administració Electrònica de la Universitat Jaume I.

BOP València

22/08/2011-Ayuntamiento de Bellús
25/07/2011-Ayuntamiento de Càrcer
04/07/2011-Ayuntamiento de Salem

BOP Alacant

16/09/2011-Aprobación Definitiva-Ayuntamiento Alfafara    
01/09/2011-Aprobación Inicial-Ayuntamiento Alfàs del Pi    
08/07/2011-Aprobación Definitiva-Ayuntamiento Almoradí    
11/07/2011-Aprobación Definitiva-Ayuntamiento El Cam-
pello   

12/07/2011-Ayuntamiento Cox    
20/09/2011-Aprobación Definitiva-Ayuntamiento La Ro-
mana   
15/07/2011 - Aprobación Definitiva- Ayuntamiento Sax

BOP Castelló

Ayuntamiento de Arañuel-22/09/2011-Inicial   
Ayuntamiento de Castell de Cabres-22/09/2011
Ayuntamiento de Soneja-03/09/2011-Definitiva     
Ayuntamiento de Gaibiel-01/09/2011
Ayuntamiento de Benicarlo-30/08/2011-Inicial
Ayuntamiento de La Mata De Morella-04/08/2011-Defini-
tiva    
Ayuntamiento de Benasal-23/07/2011
Ayuntamiento de L’Alcora-21/07/2011-Definitiva    
Ayuntamiento de Castellfort-16/07/2011-Inicial
Ayuntamiento de Soneja-16/07/2011-Inicial 
Ayuntamiento de Vilar De Canes-16/07/2011-Definitiva

Per col•laborar, dirigiu-vos a butlleti@arxiversvalencians.org
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