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Terrassa estrena la nova seu de l’Arxiu Comarcal del
Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa
L’alcalde de Terrassa destaca la dimensió del nou equipament en l’àmbit
arxivístic català

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit avui, durant la inauguració del nou Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa, que per a la ciutat
“tenir aquest arxiu, amb tot el que representa a escala de país, és un honor, un
orgull i una responsabilitat”. L’alcalde, que ha destacat el pes específic en l’àmbit
arxivístic català d’aquest equipament, l’ha qualificat de “peça clau dintre del
patrimoni documental del nostre país”.
L’alcalde, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i la presidenta del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Pepita Pedraza, han inaugurat aquesta tarda,
coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, el nou equipament, ubicat al carrer de
Baldrich, al barri de Segle XX. Les autoritats han recorregut diferents sales i espais
de l’arxiu i posteriorment han fet els parlaments d’inauguració. Ballart ha destacat
l’alta qualitat de les instal·lacions i ha dit: “Gràcies al salt endavant que
oficialment iniciem avui podrem posar al servei de la ciència, de la recerca,
nacional, estatal i internacional, un equipament de primer ordre i un conjunt
d’eines i serveis que permetran ampliar el nostre coneixement sobre el passat
de la ciutat, de la comarca i del país”.
La nova seu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa
és un edifici de 3.200 m2 dotat d’espais especialment condicionats per a una millor
conservació i gestió dels documents. L’equipament, obra de l’arquitecta Isabel
Rodon, disposa de grans finestrals que permeten l’entrada de llum natural i obeeix a
una concepció de l’arxiu com a espai públic, on la transparència i l’accés a la
informació són els eixos centrals, tot trencant amb estereotips tradicionals de centres
tancats. L’arxiu està estructurat en tres àrees:
Àrea de cinc dipòsits i un dipòsit per a formats especials a la planta inferior.
Àrea de tres dipòsits en una planta superior, amb moll de càrrega i
descàrrega, secció de desinfecció i neteja i magatzems.
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Àrea principal amb un dipòsit, sala de treball interna, sala de digitalització,
dues sales de suports especials per a la preservació de la fotografia (una sala
a 2ºC i 35-30 HR per fotografia i pel·lícules a color i un altra sala a 10ºC i 45
HR per la resta de fotografia), sala de treball externa, sala de consulta, un
espai per a activitats de formació i una sala polivalent gran capacitat.
La nova seu de l’arxiu ha comportat una inversió de 4.862.634 euros, a càrrec de la
Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Terrassa va cedir els terrenys per a la
construcció de l’equipament.
Per a la gestió de l’arxiu, l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental mantenen un conveni. En el marc d’aquesta col·laboració, el Consell
Comarcal assumeix tasques vinculades al tractament, descripció i classificació dels
fons propis de l’Arxiu i dels nous ingressos, així com la seva divulgació i difusió.
També participa en projectes de tractament digital i en el desenvolupament de
propostes de preservació de documentació electrònica a llarg termini.
L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa custodia
actualment un total de 229 fons documentals (el 80% dels quals provinents de
persones, empreses i institucions de Terrassa) amb un volum de 4.877 metres
lineals de documentació, a més 250 metres lineals més de biblioteca auxiliar i
administrativa local, reial i senyorial, notarial religiosa, empresarial i particular. El
document més antic custodiat és un fragment de còdex amb escriptura visigòtica
datat del segle IX. La finalitat de l’arxiu és preservar, conservar, tractar i difondre el
patrimoni documental d’àmbit local i comarcal, a més d’assessorar les
administracions locals i altres institucions que ho sol·licitin en matèria de gestió dels
seus documents i en la implantació de sistemes de gestió documental.
L’equip de l’arxiu està format per un director i tres professionals més (tots quatre
personal de l’Ajuntament de Terrassa) a més d’un tècnic superior especialitzat en
arxivística del Consell Comarcal a mitja jornada.
L’arxiu va ser creat el 1982, depenent de la Generalitat de Catalunya, que va ubicarlo a Terrassa per la seva llarga tradició arxivística. Al llarg dels anys l’arxiu s’ha situat
com un referent a Catalunya.
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