
L'Arxiu-Biblioteca de l'Agrupació

Excursionista Islaia. que es troba a la

segona planta de la nostra entital, té com

a missió fonamental aplegar, fer créixer i

conservar, des de la seva fundació, els

fons bibliocrañcs. documental s i

audiovisuals relacionats amb totes les

activitats que en el transcurs del temps

han estat propies de la nostra enntat.

També, posar-los a disposició deis socis i

de la societat en general,

L'Arxiu-Biblioteca de la nostra entitat esta

integrat en 81 CCBE (Cataleg Collectiu de

Biblioteques Excursionistes), Aixo ens

permel, a totes les biblioteques

integrades, consultar per Internet els

cataleqs deis fons que té cadascuna, així

com també consultar les corresponents

berneroteques.

En aquesta entrevista parlem amb

Marcellí Ferrer, coord[nador actual de

l'Arxiu/Biblioteca de la Talaia.

Marcel-Ií, quantes persones

s'encarreguen de les tasques de
r

biblioteca i arxiu de /'entitat?

Ouines feines hi tan?

N'hi ha hagut alíres anteriormenl, pero

actualment les persones que de ma~era

-volontaria participen en I'actualització i

manteniment del nostre Arxiu-Biblioteca ' .,~"

són el Josep Blanes, el Josep Elias i

l'Antoni Ordovas (recuperació

d'informació antiga), la Margarida

Carbonell (assessorament en

biblioteconomia), la Maria Jesús Casado

(catalogació de Ilibres i documents), el

Juli Curia (digitalitzacló de l'aoíu
fotografic), la Blanca Forgas (catalogació

de Ilibres i documents), el Jani Ferrer

(arxiu de documents historics de I'entitat),

el Marcellí Ferrer (coordinació), el Robert

Masana (assessorament en temes

informatics) i l'lsidre Poch (coordinació de

la digitalització de l'arxiu fotografic),

Ouins dies es poden utilitzar els

serveis de la biblioteca?

Els dilluns, dimecres i divendres (que no

siguin festius) de 19 a 21 h,

Ouines són les tasques que s'hi

duen a terme?

En primer Iloc hem definit i concretat els

criteris d'aoiu i catalogació deis

documents que genera l'entiíat. Per als

deis fons de qué disposa la biblioteca,

. seguim els criteris del CCBE, Tot ako ha

quedat redactat en un reglament que es

, pot consultar en el web

www.aetalaia.cat a Arxiu-Biblioteca

>Oocuments > Reglamen!.

Aquest reglament esta en revisió

permanent a mesura que les necessitat

ho reqoereixen. Actualmenl, el podem

resumir en les següents grans línies i

grups

1 , Hemeroteca, Oocuments i

publicacions que amb certa periodicitat

genera l'eruitat. Es poden consultar, Ilegil

cercar per paraules a Internet des del

nostre web, veure-ho a Arxiu-Biblioteca

>Hemeroteca, La situació i disponibilita'

en aquests moments és la que podeu

veure en el quadre adjunt (dades de ¡ulle

de 2012),

APV Anual Programes Varis 11

BRC Butlleti Revista Consulta 301

CCC Cultura Coneguem Catalunya 60

CMA Circular Mensual Activitats 217

CPV Caminada Popular Vilanova 3

OCT Oivendres Culturals Talaia 12

GMF Grup Muntanya Familia 18

IAA Informe Anual Activitats 3

MOD Marxa Orientació Descripció 1

RRF Resums Reportatges Fotogrilfics 30

SSC Secció Senders Circulars 46

SSD Secció Senders Dossiers 57

ITotal I 759

Oemanem a totes les seccions i grups e

la nostra entitat que editen documentao

periodca i desitgen que quedi guardada

a I'arxiu bistóric de l'eníitat. que collabori

amb nosaltres íent-nos la tramesa deis
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documents en format pdt. d'acord amb el

que tenim establert. Aixo ens facilitaria

tenir actualitzada I'hemeroteca, ens

estalviaria escanejats i temps que

podríem destinar a catalogar la

documentació antiga.

2. Arxiu fotografic. Inclou diapositives,

fotografies en paper, digitals, DVD i tot

tipus d'audiovisuals.

Amb la irrupció de la tecnologia digital,

amb qué es fan milers i milers de

fotografies, hem hagut de marcar unes

pautes. L'arxiu totoorañc historie de

l'entitat recolirá únicament els reportatges

autoritzats pels responsables de les

seccions o grups. Cada reportatge convé

que tingui el mínim de fotografies

possible, només les més significatives.

Per Iliurar-nos els reportatges cal ter-he

com indiquem en el nostre web. Vegeu-

ho a: Arxiu-Biblioteca >Documents

>AAAResumReportatgesFotografics i/o

Arxiu-Biblioteca > Documents

>AAMReportatgesFotoaCD

Els RRF, resums de reportatges

totoqráñcs. es pengen a I'hemeroteca.

Aixo ens permet cercar les fotografies per

paraules de Ilocs o persones. Un cop es

coneix el número del reportatge i el de la

fotografia, es pot visualitzar en el nostre

web, veure-ho a: Arxiu-Biblioteca

>Fotografies.

Les copies de les fotos amb la maxrna

definició, entregades en un CD, queden

també guardades al disc dur de seguretat

de l'entiíat. Les copies de les fotos,

rebaixades de definició per veure-Ies al

web, queden també guardades al disc

duro

L' objectiu és anar digitalitzant, també, les

diapositives i fotografies de paper

considerades bistoriqoes.

3. Biblioteca. Estem catalogant de nou

tots els lIibres, mapes i documents i, a la

vegada, introdUlm les dades en el

servidor del CCBE. Aixo permet consultar

per Internet el catáleq de la nostra

biblioteca i el de les altres entitats del

CCBE, des del nostre web, veure-ho a:

Arxiu-Biblioteca >Cataleq.

En introduir les dades definim tres

categories de Ilibres, mapes o

documents:

A d'Arxiu,: Historie, exclos de préstec.

B, de Biblioteca,: Disponible per a préstec

alssocis.

J

C, de Consulta,: Consultar a sala, exclos

depréstec.

Per demanar o consultar un Ilibre o

document, cal cercar a I'ordinador la

seva signatura (codi alfanuméric que ens

indica la localització física en els

prestatges o armaris).

4. Arxiu historie de documents de I'entitat.

És tota la documentació de gestió, de la

propia entitat o relacionada amb ella, que,

un cop deixa de ser vigent, es treu de

l'armari de Secretaria per passar-la'a

I'arxiu historie definitiu.

Quina d'aquestes tasques és la
més complicada?

En general, les tasques, un cop

organitzades, no són complicades. El

que cal són persones rretodques.que

tinguin un bon criteri i que I'apliquin

sempre.

A part de ter consultes, es pot
retirar material en préstec?

El material que els socis de I'entitat poden

retirar en forma de préstec és el que dins

de l'apartat Biblioteca esta classificat com

a categoria B.

Les persones que no són socis poden

consultar a la sala les categories B i C.



Procurem, al rnaxrn possible, que els

documents es puguin consultar per

Internet, des del nostre web, per tal de no

deteriorar-los.

A preus molt mocícs. podem subministrar,

com a servei per als socis. copies

d'audiovisuals, de lotcqrañes, fotocopies

de documents, etc. Aixo ens ajuda una

mica a cobrir les despeses de l'Arxiu-

Biblioteca.

Amb quin fons compta actualment
la biblioteca?

En aquests moments el nostre registre

general de l'Arxiu-Biblioteca esta a la ratlla

del número 800. Estem parlant de

registres catalogats de nou Ouan

acabem tot el que ens queda per

catalogar creiem que passarem deis

10.000 registres.

El registre general es pot consultar des del

nostre web a: Arxiu-Biblioteca >Registre.

Un cop dins, fent un clic sobre el títol del

camp Signatura, queden ordenats els

registres per signatura. Ens permet veure

el nombre d' exemplars, de diferents

formats, que ja tenim catalogats.

De quina manera es nodreix el
fons de la biblioteca?

Els fons provenen deis documents que

genera la propia entitat, de donatius,

lIegats, adquisicions i altres fonts.

I /'arxiu totoqtétic: com esta?

Ouant a I'arxiu totocrañc. del qual ja hem

parlat abans. disposem d'uns 50 albums

de fotografies, en paper, perfectament

conservades i identificad es pel nostre

bon amic i consoci Antoni Ordovas. Les

més antigues són de l'any 1925, trenta

anys abans de la fundació de la nostra

entitat. Les fotografies d'aquests albums

s'anran digitalitzant i amb els

corresponents resums de reportatge

íotoqráñc els anirem penjant a í'apartat de

fotografies del web. Igualment ho anirem

fent amb les diapositives.

En aquests moments tenim una vintena

de reportatges de fotos en paper, d'acord

amb el sistema actual, disponibles en el

web.

També tenim, ja catalogats, una trentena

d' exemplars entre audiovisuals en DVD i

fotografies en CD.

Parlem ara de projectes de futur...

Utilitzem les tecnologies més modernes

que coneixem i mínimament entenem.

Ens agradaria poder estar connectats

d'alguna manera amb l'Arxiu Comarcal

del Garraf i també amb la xarxa de

biblioteques de la comarca. Hem iniciat

algun contacte. Hem de tenir molt en

compte els precaris mitjans econórnics

de qué disposem. En aquest aspecte el

primer que ens cal és aire condicionat per

al nostre local de treball. A continuació

ens caldra adequar una sala de lectura.

Com déiem al principi, demanem a totes

les seccions i grups de la nostra entitat

que editen documentació periocíca i

fotografies, i que desitgen que quedi

guardada a I'arxiu historie de I'entitat, que

collaborin amb nosaltres fent-nos el

Iliurament deis documents en pdl, i de les

fotografies en CD. Aixo ens facilitaria tenir

actualitzada I'hemeroteca i les fotografies

noves, ens estalviaria escanejats i temps

que podríem destinar a catalogar la

documentació antiga.

El temps i els recursos són limitats, i. per

tant. el criteri que seguim és tenir al dia la

nova documentació que genera I'entitat.

El temps restant el destinem a recuperar

la informació antiga. Com més ens

ajudeu a tenir la nova informació al dia,

més temps podrem dedicar a recuperar

la informació antiga.


