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1. JOAN BOADAS I RASET REP LES DUES PRINCIPALS DISTINCIONS 

INTERNACIONALS EN L’ÀMBIT DE L’ARXIVÍSTICA 

Joan Boadas i Raset rep les dues principals distincions que es poden atorgar a un 

arxiver per la seva trajectòria professional: el Fellow of the ICA i el Emmett Leahy 

Award. Ambdós guardons es concedeixen a aquelles persones que han destacat en la 

professió, en un sentit més ampli, de gestor de documents i informació. Joan Boadas 

rebrà el dos premis en el marc de la propera Conferència Internacional del Consell 

internacional d’Arxius (CIA/ICA) que tindrà lloc a Roma entre el 19 i el 23 de setembre.  

 21 de setembre: FELLOW OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES. 

Aquest és el “més alt honor que el Consell Internacional d’Arxius pot atorgar a una 

persona per la seva destacada contribució al ICA i a la professió arxivística a nivell 

internacional”. 

 23 de setembre: EMMETT LEAHY AWARD – 2022.  

Aquest premi, considerat el “Nobel” de l’arxivística, reconeix ”a una persona les 

contribucions i els èxits de la qual tenen un gran impacte en la professió de la gestió 

d'arxius i informació”.  

Establert el 1967, aquest premi honora l’esperit d’innovació, dedicació i excel·lència en 

la gestió d’arxius i informació d’Emmett Leahy, que va ser una figura clau en el 

desenvolupament de la teoria del cicle de vida dels documents en la gestió dels arxius. 

 

2. FELLOWS OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA) 

La distinció Fellows of the ICA del Consell Internacional d'Arxius és el màxim honor 

que aquesta organització pot atorgar a una persona, tant per les seves contribucions 

destacades a l’ICA com a la professió arxivística en general a nivell internacional. 

Qualsevol membre de l’ICA a títol individual o representant designat d'una institució 

que compleixi els criteris d'elegibilitat pot ser nominat. El nombre total de Fellows of the 

ICA no pot superar un màxim de 50 en cap moment i en l’actualitat són 20 les 

persones de tot el món que han rebut aquesta distinció. 

Quant als criteris per a l’elecció es tenen en compte tant les contribucions al Consell 

General d’Arxius com a la professió arxivística en general, amb especial èmfasi en la 

implicació internacional: 

 Servei durant un mínim de 4 anys en els òrgans de govern de l'ICA, les 

sucursals, les seccions, els comitès, els grups de treball de l'ICA, la Comissió 

del Programa o la FIDA. 

 Crear o contribuir a publicacions o estàndards de l'ICA. 

 Participació en sessions del CITRA, Conferències de l'ICA, Congressos de 

l'ICA o altres accions educatives de l'ICA com a presidents, presentadors o 

organitzadors de sessions. 
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 Defensar l'ICA a un alt nivell amb les organitzacions governamentals 

internacionals. 

 Participació en oportunitats educatives i formatives de gestió de la informació 

arxivística com a presidents de sessió, presentadors o organitzadors. 

 Servei en òrgans de govern d'associacions o institucions nacionals o 

internacionals d'arxiu, gestió de la informació, biblioteques o museus o 

institucions educatives afins. 

 

 

3. EMMETT LEAHY AWARD 

El premi Emmett Leahy es va establir l’any 1967 amb l’objectiu de reconèixer l'esperit 

d'innovació, dedicació i excel·lència en la gestió de documents i informació, i amb els 

anys ha esdevingut el guardó internacional més important en aquest àmbit. 

La designació del premi Emmett Leahy la fa el Comitè del Premi, format pels 

guanyadors anteriors del mateix, i pren les seves decisions de manera independent, 

sense dependre formalment de cap organització o associació professional. 

Qualsevol persona viva que hagi tingut un impacte important en l'àmbit de la gestió de 

documents i informació és elegible per ser nominada. El candidat no ha de tenir 

credencials professionals específiques ni ser membre d'una organització professional. 

Entre els guanyadors anteriors hi ha educadors, arxivers, gestors de documents, 

científics i consultors. Les persones nominades poden procedir de qualsevol nació del 

món. Entre els guanyadors més recents, per exemple, hi ha persones de l'Índia, Hong 

Kong, els Estats Units, el Regne Unit, Canadà, Austràlia i Itàlia. 

El premi rep el seu nom d'Emmett "Ed" Leahy, arxiver americà i un dels pioners en la 

gestió de documents, que va desenvolupar el mètode per a la gestió del cicle de vida 

dels documents i va crear, entre altres, el National Records Council l’any 1948, una 

organització sense ànim de lucre per promoure la gestió de documents. 

 

4. BIOGRAFIA 

Joan Boadas i Raset (Riudellots de la Selva, 1957) és arxiver municipal de Girona des 

de febrer de 1990. Abans ho havia estat a Caldes de Malavella i Salt. Ha estat cap de 

l'Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Girona (1992–1997) i és cap del Servei 

de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), director del Centre de Recerca 

i Difusió de la Imatge (CRDI) i gerent de la Fundació Museu del Cinema. En l'àmbit 

internacional ha estat membre del Project Group on Audio-visual Archives, del Consell 

Internacional d'Arxius (ICA), 1996–2004; membre del Comitè Executiu de la Secció 

d’Associacions Professionals del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPA) i de 

l’European Regional Branche, EURBICA, (2004–2012); Comissionat de l'ICA per a 

Arxius Fotogràfics i Audiovisuals i representant en el Consell Coordinador 

d'Associacions d'Arxius Audiovisuals (CCAAA) (2009–2016). Del 2013 al 2021 ha estat 

membre del comitè executiu del Program Commission (PCOM) del Consell 

Internacional d’Arxius. L'any 2013 va trametre la inclusió del Llibre del Sindicat 

Remença en el registre de la Memòria del Món de la Unesco i l'any 2014 va organitzar 
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a Girona el Congrés Internacional de l’ICA Arxius i Indústries Culturals. Ha estat també 

president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC), 2001–2005, i vocal de 

Relacions Internacionals, 2005–2013, president de la Coordinadora de Asociaciones 

de Archiveros del Estado español (CAA), 2003–2005, membre de la Mesa de Trabajo 

de Archivos de la Administración Local, 1990–2016 i membre de la Comissió Nacional 

d'Avaluació i Tria de la Documentació (CNATD) de la Generalitat de Catalunya, 1991–

2001. Ha dirigit i dirigeix diverses col·leccions editorials, com Archivos Siglo XXI o 

Biblioteca de la Imagen. Ha publicat llibres i articles sobre arxivística i història, i ha 

comissariat diverses exposicions. Des de 2013 és acadèmic corresponent de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 

 

 

Foto: Manel Lladó 

 

5. VALORACIÓ DE MÈRITS 

La valoració, per part del Comitè, dels mèrits adquirits per Joan Boadas al llarg de la 

seva trajectòria professional es basa en cinc eixos principals: l’aportació en l’àmbit de 

la gestió de documents; l’aposta per la preservació, l’accés i la divulgació; la 
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participació en projectes internacionals, l’educació i el lideratge professional i 

organitzacional.  

a. Gestió de documents 

Sistema de Gestió de Documents (SGD) 

En aquest àmbit Joan Boadas ha estat l’impulsor del Sistema de Gestió de Documents 

de l’Ajuntament de Girona, un sistema genuí que ha estat un referent a Catalunya, a 

l’Estat Espanyol i, també, en l’àmbit internacional. Concebut des de principis dels anys 

1990 com la conjunció de les necessitats corporatives de control, accés, preservació i 

eliminació de la informació generada, el SGD de l’Ajuntament de Girona ha estat 

considerat pioner per la seva integració completa i demostrada en la gestió 

administrativa de l’organització, també en l’entorn digital. L’experiència ha estat 

publicada i exposada amb notable èxit en nombrosos esdeveniments professionals 

amb una decidida voluntat de transferència de coneixement, treball cooperatiu i 

projecció internacional. N’és exemple la participació del SGDAP a tres edicions 

consecutives del projecte InterPARES, de la University of British Columbia (Canadà): 

InterPARES 3, InterPARES Trust i, actualment, a InterPARES Trust Artificial 

Intelligence (I TRUST AI) 

També cal remarcar per l’especial rellevància, la seva experiència en l’avaluació de 

documents a la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de Catalunya 

(CNATD) on ha participat des de la seva creació, l’any 1990, fins a l’any 2001.  

Aquesta experiència i la metodologia desenvolupada ha tingut també un impacte 

internacional, per exemple, mitjançant el projecte Foro Iberoamericano de Evaluación 

de Documentos (FIED, 2008-2012), promogut i finançat per ICA-PCOM. 

Transformació Digital 

La transformació digital completa de l’Ajuntament de Girona, liderada pel Servei de 

Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) i el Departament d’Informàtica, es 

va produir el gener de 2017, amb resultats continuats d’èxit. Ho demostren les 

distincions de Maduresa Digital atorgades pel Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya (AOC), en les quals l’Ajuntament de Girona ha obtingut la primera posició 

en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants als anys 2018, 2019 i 2020 

(2021 pendent d’atorgar), i la segona posició en els anys anteriors, 2016 i 2017. 

D’acord amb l’estimació de l’AOC l’estalvi de l’Ajuntament de Girona en el període 

2017-2022 (31/03/2022) és de 7.039.374,57 €. 

b. Preservació, accés i divulgació 

De la preservació a la preservació digital 

La preservació ha estat una línia estratègica de primer ordre per a l’Arxiu des de 1990. 

Des de la primera política de microfilmació de documents essencials, passant pels 

convenis de col·laboració amb la Societat Genealògica de UTAH, a la introducció de la 

digitalització com alternativa de preservació, el desenvolupament d’aquest programa al 

llarg dels anys ha permès avançar en molts sentits. 
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A partir del coneixement acumulat, i en el marc de la participació en els projectes 

europeus Europeana Photography i Athena Plus (2012-2015), el CRDI va assumir el 

desenvolupament d’una metodologia de treball centrada en la recerca de la qualitat de 

la imatge que, juntament amb la política preservació i digitalització iniciada al 1990, va 

permetre aportar 400.000 documents digitalitzats al portal Europeana.  

L’aposta per la preservació digital s’ha fet palesa en la participació del SGADP en dos 

projectes d’abast internacional: l’europeu Preforma i el canadenc InterPARES.  

L’experiència en la digitalització i la voluntat de cooperar a nivell internacional va portar 

a l’Ajuntament de Girona a signar el conveni amb el Tribunal de Reclamacions 

Nuclears de la República de les Illes Marshall per a la digitalització del seu fons 

audiovisual i sonor. 

L’accés com a objectiu 

Naturalment, la preservació només té sentit si el patrimoni documental es posa a 

disposició pública. Això el va portar a impulsar el desenvolupament d’aplicacions com 

ApcImatge (1990), per al tractament de la documentació fotogràfica, o ApcRegest 

(1994), que permetia la interrelació i consulta dels principals documents medievals del 

municipi. ApcImatge i els criteris aplicats foren la base per a la descripció normalitzada 

de tota la documentació de l’Arxiu Municipal, però també per a molts altres centres de 

Catalunya i Espanya, sobretot arran de la publicació del Manual para la gestión de 

fondos y col·leccions fotográficas, el primer d’aquest tipus en espanyol. En paral·lel, va 

impulsar l’establiment de criteris homogenis en la gestió del patrimoni cultural i els 

drets d’autor, amb la vinculació de tots els col·lectius professionals implicats, molt 

especialment els fotògrafs, que també ha tingut una gran repercussió en l’àmbit 

iberoamericà. 

La normalització i homogeneïtzació de criteris de gestió també van tenir un rol 

important durant la seva presidència de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, on va 

proposar i dirigir dos projectes de gran impacte: la NODAC, amb un equip de 37 

professionals, que fou el primer desplegament de la norma ISAD(G) en l’àmbit 

iberoamericà, i el Manual d’arxivística i gestió documental, que amb 25 autors ha estat 

un referent professional i formatiu per a diverses generacions de professionals. 

El web com a mitjà indispensable 

Al segle XXI la digitalització i l’accés tenen un comú denominador: el web institucional. 

Un projecte que ha tingut un gran impacte a la ciutadania, tal com reflecteixen els 

números, ja que el web de l’SGDAP dona accés a més 3.240.000 de pàgines de 

premsa, 900.000 fotografies, 30.000 vídeos, 5.000 documents sonors, 1.500 

pel·lícules, prop de 1 milió de pàgines de documents textuals, 11.000 documents 

gràfics i 17.000 documents cartogràfics-arquitecturals. Tot això s’ha traduït en més de 

100.000 usuaris i de 1.200.000 pàgines consultades al 2021. 

Tecnologia per a la difusió 

L’accés com ha premissa ha estat i és una línia estratègia fonamental en els projectes 

que ha liderat i coordinat, on l’objectiu és que la tecnologia estigui sempre orientada 

cap a l'usuari i no a la inversa. Amb aquesta idea ha promogut un seguit d’iniciatives 
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emmarcades en diversos projectes internacionals, com la creació del Museu Virtual de 

la Fotografia, basat en tecnologia de videojocs i que posteriorment va tenir una 

translació en el projecte EuropeanaPhotography (2014) amb la creació d’una galeria 

per mostrar les col·leccions dels socis del projecte. També ha contribuït a la posada a 

punt de la plataforma de divulgació del patrimoni MOVIO, en la qual l’SGDAP ha 

desenvolupat 10 exposicions virtuals (Athena Plus, 2015); i produït diversos 

audiovisuals a partir d’iniciatives híbrides de patrimoni documental, capacitació, 

participació i històries personals (Kaleidoscope, 2020), (Europeana Sport, 2021) com 

per exemple, Family Photography Talks, inclòs actualment en un MOOC internacional 

sobre fotografia familiar. Actualment, també coordina les actuacions per a la 

digitalització 3D de la col·lecció municipal de daguerreotips, una proposta innovadora 

en l’observació dels objectes fotogràfics (WEAVE, 2022). 

c. Projectes internacionals 

La internacionalització de la feina realitzada a escala local i la seva retroalimentació 

amb el treball cooperatiu a escala global ha estat una constant en tots els projectes 

que ha dirigit, coordinat o impulsat. A part de la participació en nombrosos projectes 

nacionals i estatals, la internacionalització ha estat més evident als darrers 15 anys 

(2007-2022) amb 10 projectes de gran abast, per als quals l’Ajuntament de Girona ha 

obtingut un finançament de 507.647,58 €, amb uns resultats al voltant del mig milió 

d’unitats documentals tractades. A continuació, una breu referència a cadascun d’ells. 

2007-2012 Foro Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED), projecte del 

Consell Internacional d'Arxius en l’àmbit iberoamericà, amb l'objectiu d’analitzar i 

contrastar experiències en avaluació documental i proposar metodologies, criteris i 

programes formatius compartits. 

2007-2026 InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems), projecte internacional amb participació a InterPARES 3 (2007-

2012), de posada en pràctica dels resultats d’InterPARES en organitzacions mitjanes i 

petites, Interpares TRUST (2013-2018), sobre la preservació de l’autenticitat al Núvol i, 

actualment, I Trust Artificial Intelligence (2021-2026), sobre l’aplicació de la 

Intel·ligència Artificial als arxius. 

2007-2013 Preforma, projecte europeu en el marc del programa Seventh 

Framework Programme of the European Community for research, technological 

development and demonstration activities, per al desenvolupament de programari lliure 

capaç de verificar formats estàndard de qualitat per a la preservació a llarg termini de 

continguts digitals.  

2012-2015 Europeana Photography, projecte europeu en el marc del programa 

Policy Support Programme of Competitiveness and Innovation framework Programme, 

per a la digitalització i publicació de fotografia al portal Europeana.  

2013-2015 Athena Plus, projecte europeu en el marc del programa Policy Support 

Programme of Competitiveness and Innovation framework Programme, per a la 

publicació de contingut digital al portal Europeana. 
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2018-2020 50s in Europe Kaleidoscope, projecte europeu en el marc del programa 

Connecting Europe Facility, per a posar en relació la fotografia patrimonial amb les 

noves tecnologies (Intel·ligència Artificial) i descobrir la vida social dels anys cinquanta 

a partir del llegat iconogràfic. 

2020-2022 Europeana Sport, projecte europeu en el marc del programa Connecting 

Europe Facility, que té la voluntat de millorar la col·lecció temàtica d'esports al portal 

Europeana. 

2021-2022 WEAVE, projecte europeu en el marc del programa Connecting Europe 

Facility, per a la preservació de la identitat plural europea, especialment del patrimoni 

cultural de les comunitats culturals minoritàries, mitjançant tecnologies obertes i 

reutilitzables basades en Intel·ligència Artificial, l'aprenentatge automàtic, el 

processament del llenguatge natural, l'anàlisi de Big Data, etc. 

d. Educació 

Comunicació pública 

En el transcurs de la seva carrera professional (1984-2022) ha realitzat 186 actes de 

comunicació pública en l’àmbit dels arxius, dels quals: 37 conferències, 49 

comunicacions a congressos, 28 taules rodones, 53 cursos i seminaris i 19 sessions 

docents, principalment en formació especialitzada. En relació al seu contingut, 20 

referits específicament a gestió d’arxius i avaluació documental, 55 tracten sobre la 

funció cultural, difusió i dinamització dels arxius, 103 es refereixen a gestió i promoció 

del patrimoni fotogràfic i audiovisual i 8 vinculats a l’associacionisme i les 

competències professionals. 

En l’àmbit territorial espanyol ha participat en multitud de congressos, cursos, 

seminaris, tallers i conferències. A nivell internacional ha participat en diversos fòrums 

arreu del món. 

Publicacions 

S’eleven a un  total de 153, entre 1986 i 2022, de les quals 74 són individuals i 79 

col·lectives. Per tipologies, 48 llibres (8 com a autor únic) 18 sobre arxivística i arxius i 

30 sobre història i divulgació, 99 articles sobre arxivística, 34 articles sobre història i 

divulgació, i 20 articles de premsa. 

Referir-se al conjunt d’aquestes publicacions és impossible en aquest espai, per això 

ens referirem només aquí a la seva darrera publicació, el Diccionario Boadas para la 

gestión de archivos, un mirada personal al món dels arxius i la gestió documental 

basada en la seva dilatada experiència en aquest àmbit. 

També ha dirigit diverses col·leccions editorials, de les quals es poden destacar 

Archivos. Siglo XXI, una col·lecció que es va iniciar l’any 2006 i que en quinze anys ha 

publicat un total de trenta volums i ha esdevingut la col·lecció de referència en 

arxivística expressada en espanyol. També podem destacar la col·lecció Biblioteca de 

la Imagen, on s’han publicat set volums dedicats a la història i la gestió de la 

documentació fotogràfica. 
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Exposicions  

El nombre d’exposicions que ha comissariat s’eleva a un total de 15 (1985-2021).En 

tots els casos la utilització de la documentació d’arxiu (textual, gràfica, fotogràfica o 

audiovisual) ha estat el factor determinant de la mostra. En podem destacar tres, 

organitzades en els darrers anys: 2013, Girona, El Sindicat Remença de 1448. 

Memòria del Món. Itinerant en 13 poblacions. 2014, Girona, Documents de Girona, 

922-2014. Arxius, memòria i futur, (12.400 visitants). 2021, Barcelona, La mirada 

captiva. La col·lecció de daguerreotips del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

(CRDI), (10.455 visitants i edició de catàleg català/anglès i castellà/anglès, 750 

exemplars en cada idioma). 

Docència 

Professor del Postgrau en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos. 

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Universitat Autònoma de 

Barcelona. Una edició presencial (2005) i cinc edicions online (2010-2021). Professor 

de les edicions 1989-2002 del Màster en Arxivística, ofert per quatre universitats 

catalanes. 

e. Lideratge professional i organitzacional 

La seva vinculació amb el Consell Internacional d’Arxius (ICA) es va iniciar l’any 1996, 

quan va ser nomenat membre del Project Group on Audio-Visual Archives (ICA/PAV) i 

s’ha mantingut des de llavors. Actualment participa de forma directa directa en la 

proposta i l’organització, a la ciutat de Barcelona, del Congrés Internacional d’Arxius 

que amb el nom Knowing pasts. Creating futures, se celebrarà l’octubre del 2025. 

Possiblement, el moment més àlgid d’aquesta col·laboració amb l’ICA es correspongui 

amb l’organització a la ciutat de Girona, l’octubre del 2014, de la 2a Conferència Anual 

de l’ICA, amb el títol Archives and Cultural Industries. Era la primera vegada a la 

historia de l’ICA que un Arxiu Municipal proposava la celebració d’un congrés 

internacional d’aquesta magnitud, en el qual va assumir la responsabilitat de ser 

President dels comitès Científic i Organitzador. Al congrés hi van participar 959 

professionals de 90 nacionalitats distintes. 

En el transcurs d’aquests més de 25 anys de relació amb l’ICA, la seva activitat s’ha 

concentrat en tres àrees diferents: 

1. Participació en Comitès Executius (EC) de l’estructura del ICA.  

Del 2013 al 2021, ha estat membre del Executive Committee of the Programme 

Commission, el PCOM, que coordina el programa tècnic i professional del ICA. A 

Vienna, el 2004, es va incorporar als Comitès Executius de la European Regional 

Branche (EURBICA) i de la Section of Professional Associations (SPA), responsabilitat 

que, en ambdós casos, va exercir fins al 2012. Des de l’SPA va impulsar diverses 

iniciatives, una de les quals va ser la Declaració Universal dels Arxius (DUA).  

2. Participació en Comitès Científics (SC) 
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Ha estat membre de diferents Comitès Científics per establir els continguts de la VII 

European Conference on Archives.  Archivist: Profession of the Future in Europe 

(Varsòvia, 2006); la I International Conference on Archives. Accountability, 

Transparency and Access to Information (Brussel·les, 2013); la III Annual Conference 

on Archives. Archives: Evidence, Security and Civil Rights. Ensuring trustworthy 

information (Reykjavik, 2015) i el International Congress on Archives. Archives, 

Harmony and Friendship. (Seul, 2016). 

3. Participació en òrgans vinculats a la gestió del patrimoni Fotogràfic i 

Audiovisual 

L’any 2008 va traslladar al Secretari General de l’ICA (Mr. David Leitch) la idea de 

crear un Grup de Treball que abordés el tractament dels documents fotogràfics i 

audiovisuals als arxius. L’any següent, a Tamanrasset (Algèria) va ser nomenat 

Comissionat d’Arxius Fotogràfics i Audiovisuals i President del Grup de Treball d’Arxius 

Fotogràfics i Audiovisuals (ICA/PAAG). Aquestes dues responsabilitats les va exercir 

fins al 2016, així com la de representant de l’ICA en el Coordinating Council of 

Audiovisual Archives Associations (CCAAA). 

Cooperació internacional 

Va impulsar la digitalització dels documents sonors i audiovisuals del Tribunal Nuclear 

de la República de les Illes Marshall, format concretament per 507 cintes de casset 

(498 hores de so) i 62 cintes de vídeo (103 hores d’imatge i so) generades per 

l’esmentat Tribunal, que va ser creat el 1988 per tractar les compensacions als 

habitants de les Illes Marshall pel patiment ocasionat durant les proves nuclears 

realitzades per l’exèrcit americà entre 1946 i 1958. En agraïment a aquesta acció, el 

Parlament de la República de les Illes Marshall va aprovar, el 18 de març del 2016, 

una resolució on expressava: “the deepest gratitude and appreciation of the people of 

the Republic of the Marshall lslands to the people, the Mayor and City Council, and the 

Municipal Archives of Girona, Spain, for the expert assistance provided in digitizing the 

audio and video records of proceedings before  the Nuclear Claims Tribunal”. 

Incorporació del Llibre del Sindicat Remença al Registre de la memòria del Món de la 

UNESCO. 

El 18 de juny de 2013, el Comitè Internacional del Programa Memory of the World 

(MOW), reunit a Gwangju (República de Corea), va acordar inscriure el Llibre del 

Sindicat Remença de 1448 al Registre Memory of the World de la Unesco. Ha estat el 

primer document català inclòs en el registre. La seva inscripció es fonamenta en el fet 

que les reclamacions dels remences, de les quals n'és testimoni el Llibre del Sindicat 

Remença de 1448, forçaren que per primera vegada a Europa s'abolís de forma oficial 

la servitud el 1486 mitjançant la sentència arbitral de Guadalupe. 

Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport 

Des del 2018, i amb caràcter biennal, la ciutat de Girona acull el Seminari Internacional 

dels Arxius de l’Esport (3a edició, 9 de maig del 2022), organitzat per la Section on 

Sport Archives of the International Council on Archives (ICA/SPO) (i aquest any 2022 

també per la Section on Archives and Human Rights (ICA/SAHR), l’arxiu de la 
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Diputació de Girona i l’arxiu Municipal de Girona (AMGi). La seva implicació es 

concreta en ser membre dels comitès científic i organitzador, i coordinar diferents 

aspectes del Seminari. 

A nivell regional i local 

Ha estat president (2001-2005) de l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC) i vocal 

de Relacions Internacionals de la mateixa organització. Del 2003 al 2005 va ser 

president de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros  (CAA), de l’Estat 

espanyol i membre des del 1990 al 2016, de la Mesa de Trabajo de Archivos de la 

Administración Local. 

Premis i reconeixements 

2009. IV Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación, atorgat per l’Asociación 

Española de Documentación e Información, al Centre de Recerca i Difusió de la 

Imatge (CRDI). Ministerio de Cultura Dirección General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas. 

2013. Nomenat acadèmic corresponent de la de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. Madrid. España 

2017. Premi Fotoconnexió. Premi Trajectòria en l’àmbit de la recerca i de l’impuls de la 

fotografia, atorgat al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). 

2018, 2019, 2020. Primera posició en el Reconeixement d’Administració Oberta, en la 

categoria de municipis de més de 50.000 habitants, atorgat per l’Administració Oberta 

de Catalunya (AOC); 2016 i 2017: segona posició. 


