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El setembre de 2004, es va concretar un acord entre la Secretaria de l’Escola
T.S. d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), la Sotsdirecció d’Afers
Culturals i Biblioteca i el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica
“Francesc Santponç i Roca”, per tal de dur a terme una actuació de preser-
vació d’emergència entorn de la documentació històrica present a la Sala-
dipòsit de l’Arxiu històric de l’ETSEIB. Aquest patrimoni documental resse-
gueix la història del centre acadèmic al voltant del qual es va generar, essent
alhora testimoni del desenvolupament de l’ensenyament tècnic i de la inves-
tigació científica a Catalunya des del 1851 (data de creació de l’ETSEIB) fins
a l’actualitat. Alhora, compta amb valors jurídics i legals.

En aquest sentit, es va definir l’actuació d’emergència segons les fases
següents (1-IX-2004 a 30-V-2005): 1) moviment provisional de la documenta-
ció en risc de destrucció, 2) registre de la documentació de les unitats d’ins-
tal·lació traslladades, 3) tasques de neteja de capses-lligalls i dels espais arxi-
vístics, 4) projecció espacial i muntatge d’armaris compactes, i 5) etiquetatge
i instal·lació de la documentació tractada als armaris compactes. Per a la seva
realització, es contracta un membre del Centre de Recerca per a la Història
de la Tècnica (l’autor d’aquest document), que assumeix la direcció del pro-
jecte. Durant unes setmanes, hi col·labora alumnat becari.

Al llarg de les tres primeres fases, es va començar a pensar en la possibi-
litat de creació d’un sistema eficaç de conservació, de tractament i d’accés per
a documentació històrica conservada, construït sobre la base de la metodolo-
gia científica que ha desenvolupat l’arxivística en les darreres dècades.
D’aquesta manera, anant més enllà de l’horitzó inicial de treball, es va anar
projectant la Gestió integral de l’Arxiu històric de l’ETSEIB. Malgrat tot,
aquesta gestió no vol ser tan sols un objectiu en ell mateix, sinó que ha
d’esdevenir una etapa prèvia imprescindible per al desenvolupament del que
ha de ser l’horitzó final i global: la implementació d’un sistema de gestió inte-
gral de l’Arxiu de l’ETSEIB, on els arxius administratius, intermedis i histò-
rics formin part d’un mateix organisme en moviment, tot tenint presents les
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relacions estructurals i competències de conservació establertes entre l’Arxiu
de l’ETSEIB i l’Arxiu de la UPC.

*   *   *

El programa de gestió de la documentació històrica es va iniciar amb un
diagnosi ampli vertebrat en branques diferenciades: a) anàlisi de les condi-
cions infraestructurals i ambientals de conservació i de seguretat dels espais
de l’arxiu, b) avaluació de l’estat de preservació de la documentació i de les
unitats i mobles d’instal·lació, c) estudi de la distribució documental i de la
planimetria dels espais arxivístics, d) establiment de mesures de correcció i
condicionament dels espais assignats a dipòsits i magatzems, e) eliminació
de documentació posterior a 1971 (després del procés avaluador correspo-
nent) i de material administratiu divers amb la finalitat d’alliberar espais
d’emmagatzematge.

Aquest diagnosi de les condicions materials ha estat completat pel diag-
nosi del fons arxivístic, juntament amb l’assignació del seu abast estructural
i cronològic. Donada la inexistència d’instruments de descripció documental,
l’anàlisi del fons s’ha realitzat en base a l’ordre original de les caixes i l’agru-
pació documental present, així com a l’evolució de l’estructura orgànica i fun-
cional de l’Escola i de les diferents vinculacions administratives i interacadè-
miques. De fet, quant al procés d’identificació, s’han resseguit les pautes del
SCAA (Sistema de Control d’Arxius Administratius, de l’Administració cen-
tral). Sobre l’acotació documental, podem esmentar dos punts. D’una banda,
s’ha donat caràcter unitari al fons històric de l’ETSEIB, malgrat l’existència de
documentació d’institucions amb diferent grau de dependència amb aquest
centre al llarg de la seva projecció històrica: per exemple, l’Escola de Nàutica
o l’Escola d’Arts i Oficis. D’altra banda, els anys 1851 i 1971 (data de creació
de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) s’han pres com a els límits
cronològics del fons.

Donada la integració dels fons de l’ETSEIB i de la UPC –i de llurs siste-
mes de gestió arxivística–, s’ha considerat com a propi el quadre de classifi-
cació d’aquesta universitat. A causa que no va ésser creat tenint en compte
els fons històrics de les escoles anteriors a la creació de la UPC, existeixen
certs inconvenients per a ajustar l’ordenació original i les categories establer-
tes externament. De totes maneres, el quadre de la UPC –organitzat segons
criteris funcionals/d’activitat– és prou ample i flexible per a que no signifi-

J A U M E V A L E N T I N E S Á L V A R E Z V O L U M V I I 2 0 0 6

234

37121 Treballs en curs  8/6/06  07:18  Página 234



qui una trava insalvable. A més a més, es valora com un punt a favor la
tendència arxivística a la normalització de la classificació d’un mateix tipus
d’institucions: en aquest cas, institucions acadèmiques universitàries.

Paral·lelament, es va definir i implementar la primera fase d’avaluació
documental i d’integració formal de documentació en el fons històric a través
del Llibre de registre de l’Arxiu històric. Alhora, aquest llibre ha esdevingut
un primer pas per a l’estudi i anàlisi del fons històric, tenint en compte que
no existien registres d’entrada i sortida, ni formularis de transferència o simi-
lars. Tot plegat ha permès l’agilització de la seva classificació i integració dins
dels instruments de descripció corresponents.

A hores d’ara, s’està duent a terme l’adequació de la informació generada
entorn de la documentació tractada no eliminada en aquesta fase I (disposi-
ció final: 454 unitats d’instal·lació, 745 expedients, 68 metres lineals) als
models i programari de descripció elaborats des de l’Oficina de Documentació
i Arxiu de la UPC (Sistema de Gestió de Documentació i Arxiu-SGDA). Els
instruments de descripció projectats són:

Guia. Definició d’una breu guia d’aquest arxiu, com a reflex del treball de
difusió establert conjuntament amb el Servei d’Arxius de Ciència.

Inventari. A partir del SGDA, elaboració de l’Inventari de l’Arxiu històric
de l’ETSEIB, com a eina de descripció del fons amb dimensió global.

Catàleg. Com a objectiu primer, es pretén catalogar la documentació de la
comissió feixista investigadora dels laboratoris de guerra (1939), dins el marc
del projecte Els laboratoris de l’Escola Industrial (1936-1939). Guerra i depuració
(2005 AREM 10016, AGAUR, Generalitat de Catalunya). Posteriorment, caldrà
establir altres subfons unitaris (p.e., Càtedra Ferran Tallada) susceptibles d’in-
tegrar-se en el projecte de catalogació de fons de ciència que el Servei d’Arxius
de Ciència està gestant. 

Índexs. En base a llistats existents de registre d’alumnat, professorat i per-
sonal d’administració i serveis.

*   *   *

L’Arxiu històric de l’ETSEIB és un arxiu públic universitari, integrat dins
el Sistema d’Arxius de Catalunya, fruit d’una agrupació documental natural,
essent un conjunt orgànic obert, és a dir, estadi final d’un sistema arxivístic
vigent. Alhora, és obert al públic i gratuït, tot atenent als drets d’accessibili-
tat als arxius catalans públics i als de confidencialitat i protecció de dades. De
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totes maneres, l’accés a la documentació d’aquest arxiu és esporàdica i nor-
malment restringida a categories documentals determinades, degut a tres cau-
ses fonamentals:

Falta d’instruments de descripció. 

La constitució de l’Inventari de l’Arxiu històric de l’ETSEIB (juntament
amb el Llibre de registre i d’índexs) constitueix un pas de gegant per a assolir
un conjunt d’instruments de descripció normalitzats que permetin eficiència
i celeritat en l’accessibilitat d’informació.

Manca d’infraestructura i espais de consulta. 

Donades les limitacions presents, s’ha dissenyat el funcionament i gestió
de l’arxiu tenint en compte els recursos humans, materials i espacials de
l’ETSEIB, i, en particular, de la seva administració. En aquest sentit, s’ha pre-
vist condicionar un espai de consulta a la secretaria del centre on es posaran
a disposició del públic les eines de descripció elaborades. Alhora, s’ha de
remarcar la conveniència de poder gestionar instruments de reproducció
documental conjuntament amb la Biblioteca de l’ETSEIB. A més a més de la
sala de consulta, altres serveis i espais que ofereixen els arxius moderns
(biblioteca, sales d’exposicions o espais d’acollida) podrien ser presents fàcil-
ment en les polítiques de l’Arxiu històric de l’ETSEIB, a partir de les estruc-
tures amb que compta aquest centre acadèmic.

Difusió escassa del fons documental. 

Tot i que s’han realitzat tasques tímides de difusió de l’Arxiu històric de
l’ETSEIB (aquest document n’és un exemple), cal establir un pla director quant
a aquest propòsit. Un vessant de difusió del fons històric a nivell acadèmic
internacional és la participació dins el projecte del Servei d’Arxius de Ciència.
Aquest servei, gestionat a través del Centre d’Estudis d’Història de les
Ciències (CEHIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va néixer per tal
de “contribuir a la localització, conservació i difusió del patrimoni docu-
mental de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i les terres de
parla catalana”. La informació en-línia i enllaços que s’ofereixen d’institucions
i de fons arxivístics de ciència, tecnologia i medecina aconsegueix donar eines
molt valuoses a la historiografia, però també a la societat en general. A més
a més, els eixos directors futurs del Servei (catàlegs de fons de ciència i
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reproducció documental en-línia), així com l’enllaç electrònic a l’inventari de
l’arxiu de l’ETSEIB a través d’Internet, han de permetre donar més serveis en
l’accés i la divulgació del patrimoni documental de l’ETSEIB. 

Amb la finalitat d’obtenir els mecanismes adequats de conservació, trac-
tament, accés i divulgació documental, l’Arxiu de l’ETSEIB –i, en particular,
l’Arxiu històric– ha de saber aprofitar els recursos, estratègies i trajectòries
que una triple integració orgànica ofereix potencialment: estem parlant de la
interrelació (a diversos nivells) d’aquest arxiu amb l’Arxiu de la UPC, amb la
pròpia ETSEIB i amb el Servei d’Arxius de Ciència. Només s’han citat alguns
dels avantatges. El projecte de Gestió integral de l’Arxiu històric de l’ETSEIB
tot just s’ha començat a pensar i a construir, quedant reflectit tant als dipòsits
de conservació, com a la Memòria-projecte elaborada1. Qui sap si en un futur
les polítiques de difusió de l’arxiu i la seva acció cultural podran gestionar-
se conjuntament amb les del futur museu de l’ETSEIB, el Museu de
l’Enginyeria de Catalunya.
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1 VALENTINES ÁLVAREZ, Jaume. La Gestió Integral de l’Arxiu Històric de l’ETSEIB. Memòria i
trajectòria. Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”,
ETSEIB, 2006 (en procés d’edició).
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