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Resum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: El márquetin y la comunicación en el Archivo Municipal de Granollers. Nuevos 

retos 

Resumen 

  

En aquest treball es fa un anàlisi del màrqueting i la comunicació actual a l’Arxiu Municipal 

de Granollers estudiant els punts forts i dèbils de les activitats, productes i canals de difusió 

que es porten a terme actualment en format presencial i virtual. 

Partint d’aquest anàlisi es confecciona un pla de màrqueting que actualitza la llarga 

trajectòria de difusió establint uns objectius i proposant una estratègia d’actuacions 

concretes que permeti a l’Arxiu afrontar els reptes comunicatius dels propers anys 

mitjançant noves formes de comunicació, nous canals i continguts per a explotar. 

 

Paraules clau: Màrqueting, comunicació, arxiu municipal, difusió, web, xarxes socials, 
DAFO, anàlisi 

 

 

En este trabajo se hace un análisis del márquetin y la comunicación actual en el Archivo 

Municipal de Granollers estudiando los puntos fuertes y débiles de las actividades, 

productos y canales de difusión que se llevan a cabo actualmente en formato presencial 

y virtual.  

Partiendo de este análisis se confecciona un plan de márquetin que actualiza la dilatada 

trayectoria de difusión estableciendo unos objetivos y proponiendo una estrategia de 

actuaciones concretas que permitan al Archivo afrontar los retos comunicativos de los 

próximos años mediante nuevas formas de comunicación, nuevos canales y contenidos 

para explotar.  

 

Palabras clave: Márquetin, comunicación, archivo municipal, difusión, web, redes 

sociales, DAFO, análisis  
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Title: Marketing and communication in the Municipal Archive of Granollers. New 

challenges 

Abstract 

 

 

 

 

  

In this work, an analysis is made of the marketing and current communication in the 

Municipal Archive of Granollers, studying the strengths and weaknesses of the activities, 

products and dissemination channels that are currently carried out in face-to-face and 

virtual format. 

Based on this analysis, a marketing plan is prepared that updates the long history of 

dissemination, establishing objectives and proposing a strategy of specific actions that will 

allow the Archive to face the communication challenges of the coming years through new 

forms of communication, new channels and content to make use of. 

 

Keywords: Marketing, communication, municipal archive, dissemination, social media, 
SWOT, analysis 
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1 Introducció 

El tema principal del treball és l’anàlisi del màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal 

de Granollers (AMGr) per a fer-ne una actualització mitjançant propostes de millora dels 

productes, el seu contingut i els canals de difusió. El treball consisteix en una recerca 

aplicada en aquest Arxiu i, per tant, l’àmbit de recerca es concentrarà en l’Arxiu 

Municipal de Granollers, la seva documentació i els seus canals de comunicació de la 

informació sense fer una comparativa amb altres arxius. 

L’interès principal del treball consisteix en observar i analitzar la comunicació que es fa 

de l’Arxiu Municipal de Granollers en format presencial i virtual per a detectar els seus 

punts forts i febles i poder fer propostes d’optimització dels esforços per a assolir els 

seus objectius. A partir d’aquest anàlisi es confeccionarà un pla de màrqueting que 

permeti valorar allò que es fa actualment i establir una estratègia d’actuacions concretes 

que permeti a l’AMGr afrontar els reptes comunicatius dels propers anys. 

Aquest arxiu ha estat des dels seus inicis molt conscienciat en la importància de 

comunicar la feina que fa, ja que habitualment és un equipament bastant desconegut 

per a la ciutadania en general. Per aquest motiu s’han fet accions de difusió adaptades 

a les circumstàncies del moment que han permès posicionar l’AMGr com un equipament 

municipal força conegut i reconegut dins l’Ajuntament i entre la població de Granollers. 

En els últims anys la comunicació avança a un ritme vertiginós que obliga a estar 

permanentment al dia de les novetats als mitjans de comunicació, suports, canals i 

xarxes socials. Sense perdre de vista les funcions fonamentals d’un arxiu val la 

dedicació d’esforç cap a la comunicació per a apropar l’Arxiu als ciutadans. Per això, 

aquest treball pretén fer aquesta actualització i posada a punt del màrqueting a l’AMGr 

per a optimitzar els recursos disponibles cap a allò que sigui més profitós.  

L’àrea d’estudi on s’emmarca aquest treball és la del màrqueting i la comunicació als 

arxius. És un àmbit que funciona de manera prou autònoma en relació amb la resta 

d’aspectes de l’arxivística. La difusió té vincles amb totes les tasques d’un arxiu, ja que 

se centra és informar de tot allò que es fa a un arxiu, però es pot planificar i estudiar 

sense entrar al detall de totes les altres tasques.   

Malgrat que el màrqueting s’ha associat habitualment a una perspectiva empresarial i 

econòmica les seves eines de treball són aplicables a altres àmbits, com és el cas dels 

arxius. No cal pensar en una producció de béns subjectes a una transacció econòmica 

en un mercat de competència, però si pot afavorir un treball més ben orientat als 

objectius de l’arxiu per a satisfer més acuradament les necessitats dels ciutadans o 
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usuaris. I com que la majoria d’arxius són públics, no té lloc la transacció econòmica 

però els serveis públics que ofereixen les administracions s’han d’emmarcar dins el 

compromís adquirit amb la societat de la que són tributaris. La contrapartida que rep 

l’Administració no es concreta en el moment de la prestació del servei, Tarrés (2006) ho 

assimila a un pagament per avançat. Per tant, la gestió del màrqueting ajuda a planificar 

els objectius i els mitjans per a aconseguir els resultats esperats. 

González-Fernández Villavicencio (2015)1 defineix amb molta claredat el màrqueting, no 

només com una activitat d’intercanvi sinó que utilitza tècniques que es basen en 

mètodes, mètriques i pautes de desenvolupament per a identificar necessitats i avançar-

se a satisfer-les. Sovint es confonen els conceptes de màrqueting i comunicació. Un pla 

de màrqueting és un document on es defineixen els objectius i possibilita el control de 

la gestió i també inclou la comunicació, van inevitablement entrellaçades.  

Els arxius tenen reconeguda normativament la funció de difusió i accés en relació amb 

el patrimoni documental, que és l’objecte de la seva competència. La llei 10/2001, de 13 

de juliol, d’arxius i documents estableix dues modalitats: la difusió de fons i documents i 

les activitats de divulgació. La primera és més general i pràcticament s’identifica amb 

comunicació, mentre que la segona és una part específica de les accions que es poden 

realitzar en difusió. En tot cas, els arxius han d’exercir de manera proactiva tant la difusió 

com la divulgació dels seus fons documentals. 

Per altra banda, existeix el dret d’accés dels ciutadans a disposar de la informació 

pública. La normativa d’aquest àmbit estableix que l’Administració pública té l’obligació 

de procurar tots els recursos i mitjans necessaris perquè la ciutadania pugui exercir 

aquest dret d’accés. El dret d’accés a la informació pública es regula per la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno – 

a nivell estatal – i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern – a l’àmbit català –. Aquesta difusió i accés a la 

informació estan limitades per l’existència de dades personals especialment protegides 

i el respecte als drets dels autors dels documents que siguin creacions originals 

Al llarg de les últimes dècades s’ha produït una gran transformació del rol que 

desenvolupen els arxius davant la societat i dins les administracions. Els arxius es troben 

immersos en una transformació cap a un nou model de relació entre persones, entitats 

                                                
1 GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, Nieves. (2015) Qué entendemos por usuario 

como centro del servicio. Estrategia y  táctica en marketing. El Profesional de La Información, 

núm. 24  



El màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal de Granollers. Nous reptes / 10 

 

i administracions, fruit de les noves demandes dels ciutadans. El ventall de persones 

que hi sol·liciten serveis i els tipus de demandes s’han ampliat i diversificat 

substancialment. Aquests equipaments han deixat d’estar adreçats només a la recerca 

i a l’interior de l’administració per dirigir-se al conjunt de la societat.  

En aquest nou escenari els arxius han d’assolir els seus objectius en funció de la seva 

tipologia. En alguns casos pot conduir a una especialització, però en d’altres és un únic 

servei que vetlla per garantir la conservació, el tractament, l’accés i la difusió dels fons 

més antics, alhora que ha d’impulsar la implantació de sistemes de gestió documental, 

l’administració electrònica o, conjuntament amb altres unitats, l’aplicació de les 

polítiques de transparència, accés a la informació i bon govern.  

Aquesta posició estratègica dels arxius només s’assolirà si es modifiquen, es milloren i 

s’adapten algunes estratègies, continguts i procediments. Cobo i Retuerta (2016)2 

recomanen que els fons i els documents siguin més comprensibles per als ciutadans. 

En segon lloc incrementar l’accés a la documentació i la reutilització de les dades 

mitjançant un nou disseny dels instruments d’accés i difusió orientat a canals de 

comunicació per Internet. S’han de promoure plans de màrqueting i comunicació 

adequats que projectin els serveis i els productes dels arxius a la societat i a les 

administracions. Afegeixen que cal implantar una interoperabilitat efectiva per a facilitar 

una gestió eficient de les  interaccions amb ciutadans, administracions i entitats.  

Els objectius del treball són els següents:  

1. Analitzar la situació actual de màrqueting i comunicació a l’Arxiu  

2. Analitzar els resultats de les activitats de difusió i els canals de comunicació 

emprats 

3. Avaluar els resultats i modificar allò que no sigui prou operatiu per a optimitzar 

els recursos disponibles 

4. Definir els objectius de comunicació i el públic objectiu  

5. Dissenyar un pla de màrqueting que inclogui una estratègia de comunicació 

Amb la confecció del treball s’intentarà donar resposta a les següents qüestions: 

 L’AMGr està arribant a tots els usuaris i ciutadans que voldria? 

 Quines estratègies pot adoptar per a fer més atractiu l’Arxiu?  

                                                
2 COBO BARRI, Enric; RETUERTA JIMÉNEZ, M. Luz. (2016) La difusió dels arxius i el 

reconeixement de caràcters. El projecte Eines de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Lligall núm. 

39, p. 83-116. 
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 Caldria reduir les activitats presencials? 

 Té més èxit la comunicació en format virtual? 

 Cal difondre més documents digitalitzats en format virtual? 

La metodologia de treball consistirà en l’anàlisi de la situació actual mitjançant la 

descripció i estudi dels projectes i les activitats que es porten a terme a l’Arxiu Municipal 

de Granollers. També es complementaran amb les dades recollides sobre usuaris, 

nombre d’activitats, nombre de visites i altres dades estadístiques que puguin ser 

d’interès. Aquestes dades provindran de les memòries de l’Arxiu, les bases de dades i 

les estadístiques d’ús extretes de les pàgines web. La voluntat del treball és fer un anàlisi 

qualitativa d’aquestes xifres, sense entrar en una comparació quantitativa, ja que no 

poden interpretar-se al mateix nivell unes i altres dades. 

Amb la lectura de la bibliografia i articles especialitzats en màrqueting i la seva aplicació 

als arxius es dissenyarà l’esquema de treball que permeti confeccionar un pla de 

màrqueting que inclogui una estratègia de comunicació. Tot això adaptat a les 

circumstàncies particulars de l’Arxiu Municipal de Granollers i les dades obtingudes a la 

fase d’anàlisi.  

Aquest treball està dividit en vuit capítols que comencen per la present introducció i 

seguint amb el marc teòric i estat de la qüestió. Al capítol 3 es fa una explicació de 

l’origen i la trajectòria de l’Arxiu Municipal de Granollers i els arxius que l’envolten. Al 

capítol 4 s’analitza l’estratègia actual de difusió de l’AMGr desgranant les activitats 

presencials, els canals de difusió emprats per a comunicar i, per últim, el context en el 

què es troba a nivell de micro i macro entorn. El capítol 5 recull el pla de màrqueting 

començant per una avaluació de les activitats, els canals de comunicació i un DAFO. 

Continua amb la definició d’objectius i l’estratègia de màrqueting. El capítol 6 detalla el 

pla de comunicació que es proposa per a difondre la tasca de l’AMGr. Segueix el capítol 

7 amb les conclusions extretes de tota la confecció del pla de màrqueting. I per últim, la 

bibliografia i fonts consultades formen el capítol 8.  
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2 Marc teòric i estat de la qüestió 

Dins la bibliografia arxivística, el màrqueting no ha tingut un gran volum d’estudi però 

l’evolució de les tecnologies ha fet que els arxivers busquin nous recursos per a arribar 

als usuaris. Això s’ha vist reflectit en els articles publicats a les revistes especialitzades. 

Per tant, actualment es poden trobar més articles relacionats amb la difusió i les 

tècniques de tractament de la documentació per a atraure més usuaris i incrementar la 

funció social dels arxius. Al cap i a la fi, posar els clients o usuaris al centre de les 

activitats és la finalitat del màrqueting. 

El manual de referència per a la confecció del treball serà el d’Antoni Tarrés publicat 

l’any 20063 que és el més complert sobre el màrqueting als arxius. El mateix autor havia 

publicat també a BiD4 i a Lligall5 dos articles sobre el mateix tema que sintetitzen els 

punts bàsics. Els anys que han passat des d’aquestes publicacions han anat 

acompanyats d’un increment exponencial de l’ús de la tecnologia i la democratització 

generalitzada de l’accés a Internet mitjançant dispositius mòbils, tauletes o qualsevol 

altra eina. Així ha augmentat notablement l’ús de la tecnologia en la vida diària de 

pràcticament tots els ciutadans i també s’ha convertit en una forma de relació amb 

l’Administració. Per tant, els productes i exemples que exposava Tarrés al llibre i articles 

esmentats han quedat una mica obsoletes pel pas del temps, ja que són fruit del seu 

context. Tot i això, no deixen de ser un punt de partida molt sòlid per a treballar el 

màrqueting al món dels arxius. 

L’increment de l’ús d’Internet ha impulsat l’interès dels arxius en la comunicació i el 

màrqueting i així s’ha incrementat la publicació d’articles relacionats amb aquest tema. 

Posteriorment s’han publicat a Lligall, la DaDa o El profesional de la Información 

diversos articles que permetran actualitzar i complementar la informació.  

Pel que fa a les xarxes socials als arxius cal destacar l’article de d’Adrián Cruz Espinosa6 

que fa un repàs extens de les aplicacions en arxius i dóna pautes d’utilització molt 

                                                
3 TARRÉS ROSSELL, Antoni (2006). Márquetin y archivos. Gijón: Ed. Trea. 191 pàg. 

4 TARRÉS ROSSELL, Antoni (2009) La incorporació del màrqueting en la gestió d’arxius, BiD 

textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23. 

5 TARRÉS ROSSELL, Antoni (2005) Propostes per a l’aplicació del màrqueting als arxius. Lligall, 

núm. 24, p. 181-22 

6 CRUZ ESPINOSA, Adrián (2017) La difusió dels arxius de Catalunya a les xarxes socials. 

Situació actual i bones pràctiques per a un futur immediat. Lligall núm. 40, p. 80-99. 
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funcionals per a ser executades. Més recentment l’article del Cap de Servei de l’Arxiu 

Municipal de Lloret de Mar7 és una bona referència per a conèixer el funcionament intern 

d’un arxiu pel que fa a la comunicació que mostra les iniciatives que han anat impulsant, 

les valoracions que n’han fet i el rendiment que n’han tret. S’acompanya d’exemples 

concrets de productes de màrqueting i de nombrosos enllaços per consultar. 

L’article8 de Graells Costa de l’any 2011 donava un toc d’atenció a les Administracions 

públiques per a que impulsessin l’ús de les xarxes socials com una eina de comunicació 

que les acosta al ciutadà i sembla que l’autor anava ben encaminat. 

El manual coordinat per Antonia Salvador9, tot i que és específic de fons fotogràfics, és 

un bon text de referència per a la difusió d’aquestes tipologies documentals. Fa un repàs 

per la digitalització, la gestió d’imatges digitals, la seva rendibilitat, la visibilitat al web i 

el marc jurídic de la fotografia.  

El màrqueting i la difusió per a apropar els arxius a la ciutadania ja fa anys que s’està 

estudiant. L’avenç d’Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació han 

impulsat notablement aquesta tasca de difusió i actualment, la majoria d’arxius disposen 

de diverses eines de difusió en format online. 

La irrupció de la pandèmia per Covid-19 ha obligat a evitar el contacte interpersonal i el 

confinament als domicilis particulars. Així, s’ha donat una nova empenta a la difusió dels 

continguts dels arxius. La ciutadania ha demanat més accés a documents en format 

virtual i els arxius han pogut d’aprofitar per a publicar nous documents i instruments de 

descripció.  

En la voluntat constant d’acostar l’Arxiu als ciutadans de Granollers es duen a terme un 

gran nombre d’activitats de difusió. Al llarg dels anys s’han anat incorporant diverses 

activitats i projectes que s’han anat sumant un darrere l’altre i ara és un bon moment per 

a fer una parada i revisar la finalitat de les tasques i com es porten a terme. Resultarà 

molt operatiu l’estudi de les circumstàncies actuals, els projectes en curs, els canals de 

difusió que s’utilitzen i establir quins són els objectius de l’Arxiu per a poder optimitzar 

                                                
7 DABAN MASSANA, Joaquim (2020) Arxius i xarxes socials. Eines per a l’impuls dels arxius de 

proximitat. La DaDa, núm 1. Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya . 

8 GRAELLS COSTA, Jordi (2011) Les xarxes socials revolucionaran la professió d’arxiver Lligall 

núm. 32, p. 157-171. 

9 SALVADOR BENÍTEZ, Antonia (coord.) (2015) Patrimonio fotográfico. De la visibilidad 

a la gestión. Gijón. Ed. Trea 
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els nostres esforços de comunicació. Així, es podrà avaluar a nivell general com és la 

comunicació amb els usuaris i quins projectes s’estan oferint. 

Els resultats d’aquest treball ens seran útils, en primer lloc, al mateix Arxiu Municipal de 

Granollers ja que permetran redefinir el pla de màrqueting i la comunicació amb 

l’exterior. A més, podrà ser interessant per a altres arxius de mida mitjana, ja siguin 

municipals o d’altres ens, per a poder-ho adaptar a les seves circumstàncies. 

En l’actual context de transformacions tecnològiques i socials, els reptes tradicionals 

dels arxius prenen una nova dimensió i s’hi afegeixen nous desafiaments.  La 

democratització de l’accés i la difusió dels continguts amb la millora de les descripcions 

permet posar la documentació a l’abast dels usuaris de manera presencial i en línia. Així 

prenen rellevància els portals per accedir als documents i la proliferació de productes de 

difusió, tant en els suports tradicionals com en  els  nous. També tenen rellevància per 

als arxius els nous reptes del món educatiu, entenent l’educació com un procés 

d’aprenentatge que es desenvolupa al llarg de tota la vida.  

Les funcions dels arxius no poden ser alienes a l’entorn en el qual actuen. Els arxius 

tenen responsabilitats cap a la societat, el que es vincula al concepte de responsabilitat 

social corporativa, que intenta integrar les preocupacions socials i ambientals en les 

empreses i, en el cas de l’Administració, encara és més important, ja que ha de ser 

exemple d’una manera de fer. 

El màrqueting i la comunicació queden totalment lligats a aquestes noves funcions i usos 

dels arxius ja que facilitaran els instruments per a establir estratègies de millora i 

comunicar-les. 
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3 L’Arxiu Municipal de Granollers  

Granollers és un municipi de 62.419 habitants10 que és la capital de la comarca del 

Vallès Oriental. La ciutat deu el seu origen al seu posicionament estratègic. Situada en 

una cruïlla de camins comercials, ja des de l’època romana – quan s’anomenava  

Semproniana – era un punt de trobada i de parada important per a venedors, agricultors 

i marxants. Els seus orígens es remunten a fa més de 4.000 anys, data dels vestigis 

més antics que s'han trobat, encara que les troballes arqueològiques més importants 

són  de l'època romana. La primera referència del topònim Granollers és de l’any 944, 

quan es fa referència a Granularios Subteriore. La ubicació entre l'antiga Via Augusta 

romana i el Camí Ral de Barcelona a Vic va contribuir al desenvolupament agrícola i ja 

al segle XI s'esmenta el mercat de Granollers, que ha arribat fins a l’actualitat.  

El segle XVI la ciutat va començar a créixer més enllà de les muralles i d’aquella època 

és el monument més emblemàtic de la ciutat, La Porxada, construïda el 1587 com a 

llotja de gra, que ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 

A mitjans del segle XIX, l'activitat econòmica de la capital del Vallès Oriental es va anar 

dirigint cap al sector industrial i comercial basant principalment la seva economia cap a 

la indústria tèxtil. Això va acompanyar una millora de les comunicacions, com la 

carretera de Barcelona a Vic i l'arribada de dues línies de tren.  

Durant la Guerra Civil, Granollers va viure un dels pitjors episodis de la seva història: el 

bombardeig del 31 de maig del 1938. Va durar menys d’un minut i en una sola passada 

es van llançar unes 60 bombes. El bombardeig de Granollers va ser un dels més durs 

de la guerra amb un nombre elevat de morts i ferits.  

A la segona meitat del segle XX, Granollers va tenir un creixement demogràfic destacat 

a causa de la immigració i de l'augment de la natalitat, que va impulsar un increment 

significatiu de la construcció d'habitatges i el desenvolupament de la trama urbana. 

Posteriorment, la crisi del tèxtil va donar pas a una indústria més diversificada, un dels 

trets destacats de l'economia granollerina.  

Actualment Granollers és una ciutat comercial, de fires i mercats que ha mantingut la 

seva essència de ciutat de compres i cruïlla de camins. Estretament relacionat amb 

l’aspecte comercial, la ciutat té una variada oferta gastronòmica i de restauració. De la 

                                                
10 Dada de població extreta de la pàgina 
https://portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=granollers&pc=UFO28&idioma=cat  

https://portalestadistico.com/municipioencifras/?pn=granollers&pc=UFO28&idioma=cat
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seva etapa industrial encara avui es mantenen elements de nombroses fàbriques que 

va tenir i de les quals destaca Roca Umbert Fàbrica de les  

Arts, reconvertida en espai cultural. També es conserven habitatges modernistes, 

propietat de la burgesia industrial de l’època, que formen part de la Ruta del Modernisme 

del Vallès Oriental. En l’àmbit esportiu 

Granollers és coneguda per l’handbol, l’esport  

estrella de la ciutat. que ha comptat amb una 

gran afició. l’any 1992 va ser subseu olímpica 

per a aquest esport als Jocs Olímpics de 

Barcelona 92. El Club Balonmano Granollers 

és  un dels clubs històrics de l’handbol i és 

l’organitzador del torneig internacional 

Granollers Cup. 

 

3.1 L’Arxiu Municipal de Granollers  

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) és l'equipament responsable de recollir, 

organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera l'Ajuntament de 

Granollers, els seus patronats i les empreses municipals, així com de gestionar, 

conservar i fer accessible la documentació històrica. 

Conserva la documentació històrica i és un punt de referència per al coneixement de la 

història de la ciutat. També custodia la documentació administrativa i és una eina 

imprescindible per al bon funcionament de l'Administració local.  

L'AMGr gestiona més de 3.800 metres de documents datats entre l’any 1252 fins a 

l'actualitat, amb una gran varietat de formats des de pergamins a documents en format 

digital. Custodia 362.260 fotografies, 360 testimonis de fonts orals, 490 documents 

audiovisuals, 1.200 plànols i 26.000 impresos i cartells. A més, disposa d’una biblioteca 

auxiliar a la consulta, premsa i butlletins d’àmbit local i comarcal. Tota aquesta 

documentació està organitzada en més de 70 fons i col·leccions segons la seva 

procedència. En bona part són provinents de donacions i cessions de particulars, 

associacions i empreses de Granollers. A continuació es pot consultar el Quadre de fons 

de l’Arxiu, amb el detall de la seva cronologia i el volum que tenen.  

 

 

Figura 1. Fotografia de Toni Torrillas / 

Fons Ajuntament de Granollers / AMGr 
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Quadre de fons de l’AMGr   Fons personals 

Fons de l'Administració local  Fons Arrizabalaga – Montagud 1931-1988 0,1 metres 

Ajuntament de Granollers 1252-2015 2.550 metres  1975-2006 313 imatges 

1940-2015 63.821 imatges  Fons Celestí Bellera i Rita Gibernau 1838-1955 6,4 metres 

Ajuntament de Palou 1621-1931 5,8 metres  1850-1965 446 imatges 

Vimugrasa 1960-1989 17,9 metres  Fons Joan Canal i Pascual 1930-1940 187 imatges 

Fons judicials  Fons Albert Canet Botey  Anys 1920-1960 268 imatges 

Jutjat Municipal de Granollers 1870-1936 18,3 metres  Fons Salvador Casanova 1938-1982 4,5 metres 

Jutjat de Pau de Granollers 1835-1870 1,2 metres  Anys 70 40 imatges 

Jutjat Municipal de Palou 1862-1934 1,3 metres  Fons Joan Corbera 1970-1982 27 pel·lícules 

Jutjat de Pau de Palou 1842-1853 0,1 metres  1950-1995 0,2 metres 

Fons religiosos  Fons Pere Cornellas 1975-2011 36.887 imatges 

Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera 1139-1936 0,7 metres  Fons Joan Font i Domènech 1922-1970 7.928 imatges 

Fons d'associacions i fundacions  Fons Enric Garcia-Pey 1370-2018 28,5  metres 

Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers  1922-1944  0,05 metres  1970-1990 1.307 imatges 

Cercle Cultural 1981-2006 4,1 metres  Fons Joan Guàrdia i Requesens 1913-1974 318 imatges 

1981-2004 7.805 imatges  Fons Gurgui 1950-1960 928 imatges 

Centre de Tecnificació Esportiva, CITE 1979-1996 2,5 metres  Fons Antoni Jonch i Cuspinera 
 

1922-2017 4,6 metres 

Cineclub de l'Associació Cultural 1965-1980 9 pel·lícules  1940-1995 1.506 imatges  

Club Natació Granollers 1972-2017 0,3 metres  Fons Salvador Llobet i Reverter 1420-1992 10,5 metres 

1967-2003 3.100 imatges  1928-1987 14.225 imatges 

Escuderia Granollers 1971-1983 1,2 metres  Fons Jaume Ortuño 1970-1977 5 pel·lícules 

Esbart Dansaire de Granollers 1925-2016 0,7 metres  Fons Jaume Riera i Prat 1968-1991 1.923 imatges 

1931-1999 1.900 imatges  Fons Josep Riera i Rovira 1960-1970 572 imatges 

La Unió Liberal 1887-1936 0,2 metres  Fons Ferran Salamero 1909-2001 5,7 metres 

Montepío Nuestra Señora del Rosario 1864-1961  0,1 metres  1915-1970 762 imatges 

Societat Coral Amics de la Unió 1887-2012 5,6 metres  Fons Jordi Saurí i Conejero 1915-2011 0,25 metres 

1920-1980 2.315 imatges  Fons Tomàs Torrabadella i Fortuny 1874-1912 261 imatges 
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Fons comercials i d'empreses  Col·lecció Josep Bosch Ganduxer 1900-1990 1 metre 

Roca Umbert 1889-1995 45,4 metres  1960-1990 2.000 imatges 

1906-1990 778 imatges  Col·lecció Josep Garrell i Soto 1920-1990 1.534 imatges 

Foto Bosch 1897-1969 38.524 imatges  Col·lecció Jaume Oller Tintó 1950-1980 3.121 imatges 

Viuda Sauquet 1925-2013 21,2 metres  Col·leccions 

Revista del Vallès 1939-2013 35,4 metres  Pergamins 1122-1800  1.905 pergamins 

1950-2013 145.000 imatges  Documents 1387-2020 7,5 metres 

Unitesa 1941-1967 4,3 metres  Imatge fixa 1905-2015 25.146 imatges 

Indústria Cimsa 1952-1995 4 metres  Imatge en moviment   1914-2003 178 videos / pel·lícules 

Esteve Gironella 1957-1992 14.385 imatges  Fonts Orals 

Antonio Alcalde 1960-1992 25.956 imatges  Fons Ajuntament de Granollers 2005-2020 293 testimonis 

1973-1981 3 pel·lícules  Col·lecció de testimonis orals 1985-2015 50 testimonis 

Indústria Casanova 1966-1995 1 metre  Col·lecció Espartacus 1998 -2001 11 testimonis 

Pere Espaulella 1966-1998 15.344 imatges  Hemeroteca Municipal   

Josep Lluís Solvez 1987-2004 16.897 imatges  Premsa i butlletins 1882 - 2014 458 capçaleres 

Fons patrimonials   Col·lecció d’impresos i cartells 1850 – 2017 52,7 metres 

Fons Família Altimira Cladellas 1209-1983 1,2 metres  Col·lecció de Goigs 1802 – 1995 1.186 documents 

Fons Can Bruniquer 1400-1740 0,2 metres  Col·lecció de programes de mà de cinema 1934-2009  634 programes                 

Fons Can Travé 1537-1649 0,1 metres  Col·lecció Jordi Riba i Torelló 1935-1970   3.123 programes           

Fons Mas Buscas 1560-1814 0,3 metres  Biblioteca Auxiliar 

Fons Can Gorgui 1575-1900 0,8 metres  Monografies i estudis  1841-2020  4.500 volums 

Fons Mas Torrents 1592-1815 0,2 metres  Col·lecció Espartacus 1998 -2001 11 testimonis 

Fons Can Clapés 1703-1904 0,2 metres  Hemeroteca Municipal   

Fons Família Rubí i Iglesias.  1332-1929 3 metres  Premsa i butlletins 1882 - 2014 458 capçaleres 

    Col·lecció d’impresos i cartells 1850 – 2017 52,7 metres 

    Col·lecció de Goigs 1802 – 1995 1.186 documents 

Biblioteca Auxiliar    Col·lecció de programes de mà de cinema 1934-2009  634 programes                 

Monografies i estudis  1841-2020  4.500 volums  Col·lecció Jordi Riba i Torelló 1935-1970   3.123 programes           
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L’AMGr és l’arxiu administratiu de l’Ajuntament de Granollers que ingressa, gestiona, 

custodia i difon els documents generats per l'Administració municipal o qualsevol òrgan 

municipal d’àmbit territorial de Granollers. La gestió de la documentació es fa segons el 

sistema de gestió documental definit per al tractament i la gestió dels documents de 

qualsevol format, en paper i electrònic. A més, l’AMGr és l’arxiu històric de la ciutat, ja 

que és l'encarregat de vetllar per l’ingrés, gestió i conservació del patrimoni documental 

local. I també disposa de dues seccions diferenciades: l’Arxiu d’Imatges i l’Hemeroteca. 

L’any 2003 l’Ajuntament va aprovar el Pla Director per a la reorganització de l’Arxiu 

Municipal, elaborat amb el suport de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. El Pla dibuixava dues grans línies d’actuació, la primera era la normalització, 

el tractament arxivístic, dels més de 2.300 metres lineals de documents repartits en 

diversos dipòsits, la majoria sense condicions adequades per la conservació dels 

documents. La segona, la implantació del sistema de gestió documental a l’Ajuntament 

de Granollers. 

Fins llavors, l’Hemeroteca Municipal Josep Mora havia gestionat la premsa i bibliografia 

local i custodiava part de la documentació històrica, però no feia les funcions d’arxiu a 

nivell intern. L’Hemeroteca s’havia creat l’any 1962 amb l’aportació de la premsa, 

impresos i publicacions que havia aplegat Josep Móra Sibina al llarg de la seva vida. I 

des de llavors es va anar ampliant notablement amb la documentació generada per 

l’Ajuntament de Granollers i les donacions dels ciutadans.   

L’AMGr es va crear formalment al novembre de l’any 2005. Llavors es va inaugurar la 

seu de l’Arxiu situada a l’edifici municipal del carrer Sant Josep, 7. Un parell de mesos 

abans, s’havia inaugurat l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (òrgan depenent de la 

Generalitat integrat dins la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya) l’Ajuntament i la 

Generalitat van acordar que l’AMGr 

pogués utilitzar el nou equipament 

acabat d’inaugurar. De manera que 

l’Arxiu Municipal té dues seus de treball i 

consulta: una al carrer Sant Josep 

número 7 i una altra al carrer de l’Olivar 

número 10, dins l’Arxiu Comarcal. El fet 

de poder utilitzar l’edifici de l’Arxiu 

Comarcal resulta una avantatge d’espai 

per al Municipal, ja que és un 

equipament construït per a fer d’arxiu i disposa de més metres lineals de dipòsits, d’un 

 
Figura 2. Espai de treball de l’Arxiu a l’edifici del 

carrer Sant Josep. Autoria: Equip AMGr 
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espai de treball més ampli i una sala de consulta amb més capacitat. En contrapartida, 

però, en alguns casos pot complicar lleugerament les consultes ja que la documentació 

es troba en ambdós edificis. En tot cas, com que hi ha personal de l’Arxiu Municipal 

treballant de manera continuada a l’edifici del Comarcal es procura que l’atenció a 

l’usuari sigui el més àgil possible de manera que la divisió en dos edificis no afecti 

excessivament el servei que s’ofereix.  

L’equip humà de l’Arxiu està format per dues tècniques superiors d’arxiu(A1), una 

tècnica mitjana d’arxiu (A2), dues tècniques especialistes d’arxiu (C1) i una tècnica 

especialista periodista (C1). 

 

3.2 Altres arxius de l’entorn  

a) Arxiu Comarcal del Vallès Oriental 

A Granollers, com a capital de comarca, està ubicat l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental 

(ACVO) que va ser inaugurat el 30 de setembre de 2005. Forma part de la Xarxa d'Arxius 

Comarcals de la Generalitat de Catalunya i és gestionat conjuntament pel Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el conveni 

signat el 29 de desembre del mateix any entre el Departament de Cultura, el Consell 

Comarcal i l'Ajuntament de Granollers.  

Com a arxiu comarcal rep i conserva la documentació en fase semiactiva i històrica 

d'aquells ajuntaments que determinin fer-ne dipòsit, sense perdre'n la titularitat, perquè 

no tenen mitjans per a fer-se’n càrrec. També pot tenir dipositada la documentació en 

fase semiactiva i històrica dels consells comarcals, dels òrgans o entitats de 

l'Administració de la Generalitat d'àmbit local o comarcal (oficines agràries, escoles 

públiques, instituts, etc), d'altres ens i organismes 

públics del territori, de l'Administració de justícia, 

dels registres públics i dels serveis de l'Estat 

corresponents a la comarca, els protocols 

notarials de més de cent anys i la documentació 

de persones físiques o jurídiques d'interès 

històric i cultural del respectiu territori. 

L’edifici on es situa l’ACVO és al carrer de l’Olivar 

número 10 i és de nova creació, per tant es va 

construir per a que els espais donessin resposta a les necessitats d’un arxiu. Disposa 

Figura 3. Arxiu Comarcal del Vallès 

Oriental. Autor desconegut 
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de 5 dipòsits amb armaris compactes, una sala de treball gran, el despatx de direcció, 

una sala de consulta, una sala de reunions o formacions, un magatzem i una sala de 

desinfecció. 

La capacitat de l’ACVO és de 10.000 metres lineals de prestatgeria dels quals 

actualment n'hi ha 6.600 d'ocupats. Entre els fons documentals dipositats a l'Arxiu es 

troben els dels ajuntaments d’Aiguafreda, Castellterçol, Granollers, Santa Eulàlia de 

Ronçana i Tagamanent; també la documentació del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, els fons de l'arxiu de protocols notarials del districte de Granollers, dels Jutjats 

de Primera Instància de Granollers i Mollet, de l'Oficina Comarcal del Departament 

d’Agricultura i de les Cambres Agràries de diversos pobles. A més, custodia el fons 

fotogràfic de la revista Sport Comarcal, els fons patrimonials o de masies que contenen 

prop de 400 pergamins que van del segle XII al XVII, o el fons de la baronia de Montbui, 

jurisdicció integrada per Santa Eulàlia, Bigues, Riells, L’Ametlla, Lliçà d’Amunt, 

Palaudàries i Sant Mateu de Montbui, i diversos fons personals. L'ACVO disposa també 

d’una hemeroteca comarcal i una col·lecció de monografies comarcals. 

Com ja s’ha explicat, la interacció de l’Arxiu Municipal amb el Comarcal és constant, ja 

que es comparteix espai de dipòsits i dos membres del primer hi treballen de manera 

contínua. Generalment els àmbits d’actuació dels dos organismes són paral·lels i 

independents, ja que el municipal se centra en Granollers mentre que el comarcal es 

dedica a la resta de municipis del Vallès. 

 

b) Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració pública local constituïda el 

9 de març de 1988 i té la seva seu a Granollers al carrer Ricomà, 46. Les seves 

competències són de cooperació, coordinació o suplència en relació amb els serveis 

municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

S’ofereix per coordinar, impulsar, i promoure el treball en xarxa, compartint experiències 

i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que pot trobar una nova motivació 

treballant i compartint projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del territori. 

L’Arxiu del Consell Comarcal té una funció interna de gestió de la documentació de les 

unitats i serveis que hi treballen. Dóna suport a l’organització de la documentació en 

format paper i virtual i té un dipòsit de documents a la seva seu. A més, transfereix 

documentació periòdicament a l’Arxiu Comarcal. La seva arxivera treballa parcialment 

pel Consell i per l’ACVO. 
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c) Arxiu Central dels Jutjats de Granollers 

A Granollers també hi ha l'Arxiu Central dels Jutjats, que és el responsable del sistema 

d'arxiu i gestió documental als jutjats de Granollers. Custodia la documentació d’entre 

els 5 i els 15 anys d’antiguitat generada per les oficines judicials, el registre civil i la 

fiscalia de Granollers. Està situat al mateix edifici dels Jutjats, al carrer Josep Umbert, 

124 i la documentació històrica es transfereix a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. 

Els usuaris de l’Arxiu Central dels Jutjats de Granollers són els magistrats, jutges, fiscals, 

secretaris judicials i altre personal de l'Administració de justícia en l'exercici de les seves 

funcions. La ciutadania i les persones interessades en la investigació poden consultar la 

documentació dels fons judicials històrics de Granollers a l’Arxiu Comarcal del Vallès 

Oriental, on són dipositats, sempre respectant les precaucions i els terminis fixats en la 

Llei del patrimoni històric espanyol (Llei 16/1985), la Llei d’arxius i documents (Llei 

10/2001) i la resta de la normativa vigent. Per a consultar la documentació més recent, 

dipositada a l’Arxiu Central, caldrà sempre l’autorització prèvia del secretari judicial 

responsable del jutjat corresponent. 

 

d) Arxius municipals de l’entorn 

El Vallès Oriental és una comarca amb una densitat de població alta, de manera que el 

gruix de municipis que envolten Granollers tenen un arxiu i un arxiver o arxivera que 

se’n fa càrrec. És el cas de Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Canovelles, La Roca 

del Vallès, Parets del Vallès, Mollet del Vallès, Montornès, etc. Molts d’aquests municipis 

fan una gran tasca arxivística al seu Ajuntament però no hi ha un treball col·laboratiu 

establert entre arxius municipals a banda de les afinitats personals i la cooperació 

raonable.  
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4 Anàlisi de l’estratègia actual de difusió de l’Arxiu Municipal 

de Granollers i del seu context  

Després de descriure la trajectòria de l’Arxiu Municipal de Granollers i l’entorn en el què 

està situat a nivell arxivístic és el moment de passar a l’acció i elaborar el pla de 

màrqueting. Per a dissenyar-lo és necessari seguir uns passos que permetin investigar 

i analitzar la situació existent, a partir d’aquí dissenyar una estratègia de màrqueting i, 

per últim, passar a l’acció. El procés de confecció del pla de màrqueting no consisteix 

només en vendre un producte sinó en identificar les necessitats dels usuaris i definir la 

manera en què el producte satisfà les seves necessitats. Cal investigar què necessita 

l’usuari per a poder crear productes adequats per a ell, suficientment atractius i oferts 

quan i on es necessiten. 

La primera etapa del procés de disseny d’un pla de màrqueting és la investigació que 

ha d’incloure una anàlisi interna de l’organització i del servei, per a identificar com es 

treballa i detectar les oportunitats i amenaces existents. Aquesta part ha d’anar 

acompanyada d’un anàlisi extern, ja que tot el que envolta un arxiu incideix en major o 

menor mesura en la seva activitat. Aquest 

anàlisi de l’entorn cal fer-lo a dos nivells: el 

macro entorn  i el micro entorn. El primer 

cal entendre’l com un context molt general 

on està situada l’organització en l’aspecte 

demogràfic, socio-cultural, legal, polític, 

tecnològic i mediambiental. Aquests 

factors no tenen una causa efecte en la 

tasca d’una organització, però sí formen 

part del context on desenvolupa la seva 

acció. El micro entorn, en canvi, és l’entorn 

més proper on té el radi d’acció 

l’organització i inclou el mercat en el que 

tenen lloc les seves actuacions. 

Aquesta fase d’anàlisi permet passar a 

l’etapa de l’estratègia que consisteix en 

avaluar els resultats de l’anàlisi i, en funció 

d’aquests, segmentar el públic posant 

l’usuari com el centre de la planificació, 
Quadre 1. Esquema del pla de màrqueting. 

Elaboració pròpia 



El màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal de Granollers. Nous reptes / 24 

 

decidir com es vol posicionar l’arxiu al mercat. Així es podrà definir l’estratègia de 

màrqueting amb propostes concretes per a aplicar a les funcions i activitats de l’Arxiu. 

Tot això inclourà un pla de comunicació que permeti assolir els objectius, ja que sense 

aquesta no seran visibles els canvis realitzats. 

La tercera i última fase del pla de màrqueting consisteix en posar-lo en marxa aplicant 

el que s’ha decidit en l’estratègia. L’aplicació haurà d’anar acompanyada d’una avaluació 

periòdica que permeti verificar l’assoliment dels objectius establerts. 

 

4.1 Situació actual 

Els arxius habitualment han tingut un grup d’usuaris fidels, investigadors locals, 

estudiants principalment, amb les necessitats cobertes amb els serveis que ofereix 

l’AMGr. El repte dels últims anys ha esdevingut conservar aquests usuaris que poden 

tenir noves demandes afegides i, a més, assolir una nova audiència, arribar a altres 

col·lectius amb uns interessos que puguin ser satisfets per l’Arxiu. 

L’Arxiu Municipal de Granollers ho ha tingut present des de l’any 2005, quan es va crear 

formalment. Des de llavors s’ha fet una tasca de difusió constant de l’existència de 

l’Arxiu, les seves funcions i la seva utilitat per als ciutadans de Granollers. A mesura que 

han anat passant els anys s’ha anat avançant en el tractament de la documentació i 

s’han incorporat nous fons i col·leccions. Tot això ha permès a l’Arxiu difondre la seva 

tasca mitjançant la pàgina web, articles a la revista Lauro del Museu de Granollers o a 

la Revista Ponències del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural. A més s’ha comptat 

amb la premsa local per a difondre a través de la premsa escrita i la televisió comarcal 

VOTV les activitats i projectes més destacats. 

També s’han anat impulsant diverses activitats presencials periòdiques o puntuals i s’ha 

incrementat la participació de l’Arxiu en programacions a nivell de la ciutat com Nadal, 

Carnestoltes, Sant Jordi, L’Ascensió o la Festa Major.  

Com la majoria d’arxius, l’AMGr es troba dins l’actual societat del coneixement on les 

transformacions tecnològiques i socials afegeixen nous desafiaments a la tasca diària. 

L’impacte de les noves tecnologies en el món dels arxius han incidit en la protecció i la 

difusió del patrimoni documental, la gestió documental, l’administració electrònica o 

l’aplicació de les polítiques de transparència, accés a la informació i bon govern. En 

aquest context l’AMGr ha desenvolupat diferents projectes i activitats que es detallaran 

a continuació per a donar compliment al que la normativa estableix com a funcions dels 
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arxius i per a posicionar-se com un arxiu de referència a la ciutat i a la comarca. 

Mantenint aquesta voluntat l’Arxiu s’ha hagut d’anar actualitzant en la tasca diària interna 

i en les eines de difusió dels fons, ja que les demandes dels ciutadans es modifiquen 

constantment. Això ha fet incorporar nous portals de difusió a través d’Internet per a 

donar resposta a les necessitats de consulta de documents, premsa, fotografies o 

cartells i impresos. 

En els últims anys els usuaris presencials han anat disminuint notablement el seu pes 

en el nombre de consultes ja que les eines tecnològiques afavoreixen l’accés o la 

tramesa d’informació per mitjans electrònics. I a partir del març del 2020, amb la 

pandèmia de coronavirus, es va incrementar exponencialment la necessitat d’accedir 

als documents a través d’Internet. La majoria d’arxius, en major o menor mesura, han 

anat treballant en aquesta direcció els anys anteriors i això ha facilitat el salt definitiu cap 

a la consulta de documents online. 

A banda dels canals de difusió de la documentació en format digital l’AMGr ha 

aconseguit tenir una presència notable als mitjans de comunicació locals, tant premsa 

escrita com ràdio i televisió. Cal remarcar que el Servei de Comunicació de l’Ajuntament 

esdevé un bon suport en aquest sentit, col·laborant en l’enviament de notes de premsa 

amb informació sobre l’Arxiu o per a convocar als mitjans a actes públics.  

Durant la redacció d’aquest treball ens trobem immersos en la pandèmia per coronavirus 

que ha modificat substancialment la vida de tots els ciutadans i, per tant, també les 

activitats que pot fer l’Arxiu. Des de l’arrencada de la pandèmia i el confinament total 

inicial s’ha potenciat la presència de l’Arxiu a la web i a les xarxes socials. A partir del 

març de 2020 es van deixar de fer totes les activitats presencials, es van suspendre els 

dos grups de descripció, les tertúlies i l’acte d’agraïment a les donacions. Les 

exposicions es van continuar fent però sense acte d’inauguració. La intenció de l’Arxiu 

és recuperar totes les activitats presencials quan les mesures sanitàries ho permetin per 

a poder restablir la relació més propera amb els usuaris i ciutadans. 

 

4.2 Activitats  

Des de l’Arxiu es porten a terme diverses activitats presencials i virtuals que es 

detallaran a continuació. Tenen l’objectiu de difondre el contingut de la documentació 

conservada a l’Arxiu per tal que pugui arribar als ciutadans de Granollers interessats en 

el passat de la ciutat.  



El màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal de Granollers. Nous reptes / 26 

 

Aquestes activitats són una bona eina de contacte amb la ciutadania i els usuaris ja que 

els permet veure la feina que es fa des de l’Arxiu i també participar-hi aportant el seu 

coneixement. La relació que s’estableix entre l’Arxiu i els ciutadans aconsegueix més 

proximitat i afavoreix possibles col·laboracions i donacions de documents. 

 

a) Exposicions 

Són petites mostres amb 14 plafons ubicats a la planta baixa de l’edifici principal 

de l’Ajuntament, a la plaça Porxada. Es van començar l’any 2012 amb la voluntat de 

mostrar imatges dels fons custodiats a l’Arxiu agrupades sota algun tema. Se’n fan 

quatre a l’any intentant abastar àmbits diversos com paisatges, espais urbans, edificis, 

costums i tradicions, esports o entitats. S’acompanyen d’una presentació amb més 

fotografies del tema que es va reproduint contínuament a una pantalla.  

De cada exposició es fa un full de sala amb un text que resum la exposició i algunes 

imatges. També es fa una postal amb una de les fotografies exposades. Tant el full de 

sala com la postal són a disposició dels visitants a la mateixa sala. 

Les inauguracions es fan amb un acte públic on 

l’Alcalde fa una breu presentació i convida als 

assistents a visitar-la. Algunes exposicions es 

relacionen amb programacions a nivell de ciutat 

com el Nadal, dia de la dona, Sant Jordi, 

commemoracions locals, etc. En aquests casos 

s’aconsegueix més difusió gràcies a la inclusió 

en la programació conjunta. 

 

b) Tertúlies 

Les tertúlies de l'Arxiu van iniciar-se el 2013 amb 

l'objectiu de fer viatges pel passat, posant en comú 

records i experiències vinculats a la vida i a la 

història local. Cada tertúlia gira entorn un tema 

concret i agrupa tres o quatre persones que el 

coneixen o l’han viscut per a trobar-se, compartir i 

descobrir vivències. Es tria un tema diferent a cada 

tertúlia i amb testimonis diversos. 

Figura 4. Detall d’una exposició. Autoria: 

Equip AMGr 

Figura 5. Captura d’una Tertúlia. 

Autoria: Equip AMGr 
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La majoria de Tertúlies es fan a Can Jonch un espai municipal cèntric amb capacitat per 

a unes 50 persones aproximadament. Totes les tertúlies s’enregistren en format d’àudio 

i s’incorporen a la secció de Fonts Orals. 

Aquestes activitats tenen un seguiment força desigual, depenent del tema que es tracta 

o si hi ha alguna entitat vinculada que estimula l’assistència. 

 

c) Grup de descripció de correspondència 

Aquesta activitat es fa amb persones voluntàries que assisteixen una hora i mitja 

setmanal a l’Arxiu per a descriure correspondència dels anys 1930 i 1940. La tasca que 

realitzen consisteix en llegir el contingut de la sèrie 190 de correspondència i instal·lar 

cada carta en una camisa anotant el resum de la carta i la seva data. La seva feina està 

supervisada pel personal de l’Arxiu i permet una descripció detallada d’un gran nombre 

de cartes que posteriorment s’inventarien a la base de dades. 

El balanç d’aquesta activitat és positiu, tot i que el grup no és gaire nombrós, sí que és 

bastant fidel i treballa de manera prou autònoma. Les voluntàries, amb la seva tasca 

contribueixen a incrementar la descripció de documentació ingressada i, a canvi, 

obtenen un coneixement de la història local. 

 

d) Grup de descripció de fotografies 

Aquesta activitat consisteix en la projecció de 

fotografies incloses als fons de l’Arxiu que necessiten 

millorar la seva descripció pel que fa a la ubicació, les 

persones que hi apareixen o els esdeveniments. Està 

dirigida per dues membres de l’Arxiu que condueixen 

als participants i prenen nota de les seves 

aportacions. Aquestes informacions es contrasten i 

s’incorporen a la descripció de la base de dades. 

Les trobades es van plantejar per a fer visible l'Arxiu i 

potenciar la participació d'un segment determinat de la població. Generalment els 

participants són persones grans, ja que són les que coneixen les persones i edificis 

mostrats a les fotos antigues. A més, arrel en les trobades aquestes persones, fan 

cessions i donacions a l'Arxiu, de documents i fotografies. 

Figura 6. Una sessió del grup de 

descripció de fotografíes. Autoria: 

Equip AMGr 
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Aquest grup es troba cada dues setmanes en un matí laborable a la Sala d’actes de Can 

Jonch. La valoració és molt positiva ja que permet complir els objectius marcats tant de 

descripció de les imatges com de col·laboració amb els ciutadans. 

 

e) Acte d’agraïment a les donacions 

Un cop a l’any es fa un acte a la sala de plens de l’Ajuntament per a agrair a totes les 

persones que han fet donacions i cessions de documentació a l’Arxiu al llarg de l’any 

anterior. Es van cridant els donants o cedents i l’Alcalde els lliura una litografia com a 

obsequi de l’Ajuntament i finalment es fa una fotografia de grup a l’escala principal de 

l’edifici. 

Aquest acte té una doble finalitat, per una banda agrair l’aportació dels documents a les 

persones que han volgut preservar la seva part de la història local a l’Arxiu i, per l’altra, 

donar visibilitat a les donacions per a que altres ciutadans puguin fer aportacions futures 

a l’Arxiu.  

El balanç d’aquest acte sempre és molt 

positiu, ja que els donants i cedents se 

senten valorats per la seva acció i la 

premsa local en fa una petita crònica 

que amplifica la difusió. Tant la 

satisfacció dels donants com la difusió 

que se’n fa són un bon ganxo per a 

captar noves donacions i cessions i 

poder anar incrementant el patrimoni 

documental de la ciutat.  

 

f) Dia Internacional dels Arxius 

El 9 de juny es commemora el Dia Internacional dels Arxius i des de l’AMGr es realitza 

una mostra de documents, ja siguin textuals o audiovisuals, al voltant d’algun tema o un 

fons concret. La commemoració es complementa amb les portes obertes a l’Arxiu on es 

fa una mostra de documents relacionats amb un tema triat. Normalment es poden visitar 

durant diversos dies en un espai de l’Arxiu. A més, s’intenta fer coincidir amb la 

inauguració d’una nova exposició i, si s’escau, una tertúlia relacionada amb el tema de 

la mostra. 

Figura 7. Imatge de tots els donants i cedents. 

Autoria: Toni Torrillas. 
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Aquesta activitat té un èxit desigual. Depenent de l’any o del tema triat capta l’atenció 

en major o menor mesura.  

 

g) Visites de divulgació 

S’ofereixen visites a l’Arxiu per a escoles i instituts on 

s’explica de manera general quines són les funcions de 

l'Arxiu, les condicions del dipòsit i els materials. La 

segona part s’adequa al nivell dels alumnes o al que 

hagin sol·licitat els professors i es fa una mostra de 

documents, que segons el cas poden manipular. Les 

visites es poden enforcar des de la vessant de gestió 

administrativa com la històrica de l’Arxiu. 

Acostumen a durar una hora i mitja aproximadament i, en alguns casos, s’ha 

complementat amb una visita a l’exposició de la planta baixa de l’Ajuntament. Cada any 

s’incrementen les visites i tenen molt bona rebuda. 

 

h) Voluntaris virtuals 

Durant el confinament domiciliari iniciat el març de 2020 l’Arxiu va impulsar una nova 

modalitat de voluntaris en format online a través de diversos projectes. Tenien un triple 

objectiu: omplir les hores lliures de la ciutadania que estava tancada a casa, treballar 

per a la conservació i difusió del patrimoni documental i donar a conèixer la feina de 

l’Arxiu. Es van proposar tres projectes: 

 Transcripció de fonts orals fixant en un document de text els enregistraments 

d’entrevistes a testimonis de la història de Granollers. 

 Transcripció d’actes antigues del Ple municipal i de La Unió Liberal.  

 Documentació de fotografies ajudant a datar-les i a identificar els espais, 

persones o esdeveniments que hi apareixen 

Tots tres projectes es podien dur a terme de manera virtual, ja que la comunicació amb 

els voluntaris i l’enviament dels materials es feia per correu electrònic. El seguiment 

d’aquesta iniciativa va ser desigual, al de transcripció d’actes van participar 15 persones, 

al de fotografies 9 i al de fonts orals 2. Sens dubte el projecte més exitós va ser el de 

Figura 8. Mostra de documents a 

la part final d’una visita. Autoria: 

Equip AMGr 
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transcripció d’actes del Ple i de La Unió Liberal. Aquest últim s’ha mantingut després del 

període de confinament amb un nombre de voluntaris fixos. 

 

 

4.3 Canals de difusió virtuals de l’Arxiu: Web, Arxiu Digital, Portal Arxiu 

d’Imatges, Instagram, Youtube i mitjans de comunicació  

Actualment l’AMGr utilitza diversos canals per a comunicar la seva tasca, les properes 

activitats o qualsevol altra informació que pugui ser d’interès. 

 

a) Web 

El web de l’Ajuntament de Granollers inclou apartats per temes i serveis i allà l’Arxiu 

disposa d’un minisite des de l’any 2009. Des del web de l’Ajuntament www.granollers.cat 

es pot accedir a la part de l’Arxiu des del menú “Temes” i també s’hi pot anar directament 

amb l’adreça www.granollers.cat/arxiu. La part positiva de formar part del web de 

l’Ajuntament és que qualsevol ciutadà que navegui trobarà l’accés sense haver de 

conèixer l’adreça específica de l’Arxiu. Per altra banda, l’arquitectura i el disseny de la 

pàgina vénen definides per la web general de l’Ajuntament, amb l’última actualització 

feta l’any 2010, i que sovint no permet massa funcionalitats.  

Aquest web permet mostrar als usuaris i ciutadans la informació bàsica i de contacte 

l’Arxiu, els fons disponibles amb la seva descripció  i catàlegs, les publicacions, el recull 

de premsa i les notícies d’actualitat. S’actualitza sovint amb el document del mes, 

l’exposició actual, notícies, quan es treballa un fons nou o si es produeix algun ingrés. 

La publicació de notícies es fa directament des de l’Arxiu normalment però en casos en 

què la notícia està relacionada amb alguna programació de ciutat o pot resultar d’interès 

general la publica el Servei de Comunicació de l’Ajuntament. D’aquesta manera, la 

notícia queda publicada també a la pàgina principal de l’Ajuntament i és més visible ja 

que també emeten una nota de premsa que fan arribar als mitjans de comunicació locals 

i comarcals. 

Entre els anys 2019 i 2020 s’ha fet una revisió per a actualitzar la pàgina buscant una 

estructura i llenguatge més clars per a facilitar l’accés dels usuaris. Amb el pas dels anys 

s’havien anat fent modificacions que havien complicat una mica la cerca d’informació. 

Es va organitzar el contingut seguint la següent estructura: 

http://www.granollers.cat/
http://www.granollers.cat/arxiu
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Apartats Descripció 

Arxiu municipal Pàgina principal on es mostra el document del mes actual, 

l’exposició actual i les notícies. També es troben les dades de 

contacte i els enllaços als diferents portals i canals de xarxes socials. 

 Presentació Descripció de les dades bàsiques de l’AMGr: què s’hi pot trobar i 

quines són les seves funcions.  

 Quadre de fons Graella amb tots els fons ingressats a l’Arxiu i des d’on es pot 

consultar la informació de cada un i els que estan treballats també 

la descripció i els catàlegs. 

 Donacions i 

cessions 

Relació de totes les persones que han donat documents a l’arxiu des 

de l’any 2005 i explicació de l’acte d’agraïment anual. 

 Transparència i 

gestió documental 

Donant compliment a l’article «Publicitat activa i transparència» de 

la Llei d’Arxius i gestió de documents es mostren els instruments 

arxivístics fonamentals de l’AMGr. Són el Calendari de conservació 

i règim d’accés, el Registre d’eliminació de documents, el Quadre de 

classificació, el Quadre de fons i col·leccions, el Vocabulari de 

metadades i el Catàleg de tipologies documentals. 

 Recull de premsa Retalls de les mencions que s’ha fet a l’Arxiu i les seves activitats a 

la premsa local i comarcal des de l’any 2005. 

 Publicacions Recopilació d’articles publicats des de l’any 2005 sobre l’Arxiu o fons 

que hi pertanyen en format pdf. La majoria han estat publicat a la 

Revista Ponències, del Centre d’Estudis de Granollers. 

Arxiu d’imatges Descripció dels fons fotogràfics i audiovisuals i com consultar-los. 

Hemeroteca Resum de les dades bàsiques, què s’hi pot trobar i com es pot 

consultar la documentació. També hi ha 17 documents en pdf amb 

informació elaborada sobre la història de la ciutat útil per a la 

consulta: bibliografia temàtica, notes biogràfiques, nomenclàtor, etc. 

Activitats de difusió 

 Documents del 

mes 

Recull de tots els documents del mes que s’han publicat 

mensualment des de l’any 2010 fins l’últim.  
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 Les exposicions 

de l’arxiu 

Breu explicació de les exposicions i la possibilitat de cedir-les a altres 

espais o equipaments. Recopilació de totes les exposicions 

realitzades amb l’enllaç al seu contingut en pdf. 

 Les tertúlies de 

l’arxiu 

Explicació del funcionament de les Tertúlies i llista de totes les que 

s’han dut a terme des de l’any 2013 amb els títols i els testimonis 

que hi han participat. 

 Col·labora amb 

l’arxiu 

Invitació a qualsevol usuari o ciutadà a participar en diverses 

activitats de col·laboració en format virtual i presencial.  

 Visita l’arxiu Informació sobre les visites guiades a les instal·lacions de l’Arxiu i 

les possibilitats disponibles. 

Quadre 2. Estructura de la pàgina web de l’AMGr. Elaboració pròpia 
 

Les estadístiques de visites de la pàgina web de l’Arxiu són les següents: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Usuaris 2.194 6.231 6.477 6.769 7.831 

Usuaris nous   4.206 4.796 5.885 

Sessions   11.493 12.279 11.841 

Visualitzacions de pàgines 36.941 51.600 113.094 91.285 24.025 

Pàgines per sessió   9,47 7,43 2,03 

Durada mitjana sessió   00:12:13 00:08:51 00:02:59 

Quadre 3. Estadístiques de la pàgina web de l’AMGr. Elaboració propia 
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A la pàgina web de l’Arxiu es poden trobar dos banners per a accedir a l’Arxiu digital i al 

Portal de l’Arxiu d’Imatges. També hi ha els logotips d’Instagram i Youtube, que porten 

als canals de l’Arxiu cada una d’aquestes xarxes. 

 

b) Arxiu Digital 

És un portal extern creat l’any 2009 seguint la línia encetada per altres arxius i 

biblioteques de Catalunya per a posar a disposició de tots els ciutadans, sense restricció 

ni cost, les sèries de documents de més interès per a tot tipus de públic i alhora 

preservant els originals. El procés de digitalització de la documentació s’havia iniciat 

l’any 1992 microfilmant la premsa més antiga de l’Hemeroteca i més endavant els Llibres 

d’Actes del Ple Municipal. 

Actualment s’hi poden trobar més de 370.000 documents de l’Arxiu digitalitzats. Es troba 

a l’adreça http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/. Estan estructurats en tres 

apartats segons la tipologia dels documents: 

 Documents d'arxiu: actes del Ple municipal, Universitat de Granollers, fons 

personals, d’entitats, etc. des de l’any 1438. 

 Premsa: més de 100 capçaleres de Granollers i el Vallès Oriental des de 1882 

fins el 2015. 

 Estudis i publicacions: estudis sobre temes locals i comarcals, llibres publicats 

per l’Ajuntament i treballs de recerca. 

El valor afegit que ofereix aquest portal és la cerca per paraules del contingut, per dates, 

per tipus de documents i la descàrrega en format pdf dels resultats de la cerca. 

Les estadístiques de visites del Portal Arxiu Digital són les següents: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de visites 1.739 2.066 2.570 2.398 2.824 

Usuaris nous 32 163 324 271 348 

Pàgines 52.340 74.832 90.912 90.674 162.652 

Sol·licituds 216.838 325.350 377.401 415.196 712.614 

Trànsit 12,41 GB 24,59 GB 48GB 48,99 GB 102,09 GB 

 

http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/
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Pel que fa a les especificacions tècniques aquest portal funciona amb el software 

Pandora i es gestiona conjuntament amb l’empresa Cran Consulting que subministra el 

servei i el manteniment de la pàgina.  

 

c) Portal de l’Arxiu d’Imatges 

Aquest portal és el canal de difusió de les fotografies custodiades a l’Arxiu. Actualment 

conté 15.900 imatges i documents audiovisuals aproximadament. Està vinculat 

directament al software de gestió d’imatges anomenat Fotoware i es pot consultar a 

l’adreça https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/.  

Amb el temps s’hi ha anat incorporant més documents dins el concepte d’arxiu d’imatges 

ja que permet una visualització clara i funcional per a audiovisuals i documents gràfics. 

A més, el buscador unificat per a tot el Portal cerca dins tots els apartats i ofereix 

resultats més amplis als usuaris. Així, juntament amb les fotografies, el portal disposa  

dels següents apartats:  

 Exposicions: plafons de totes les exposicions 

 Films: pel·lícules o curtmetratges custodiades a l’Arxiu. 
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https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/
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 Fonts orals: pistes d’àudio amb entrevistes o tertúlies que formen part d’aquesta 

secció.  

 Impresos i cartells: documents que pertanyen a aquesta col·lecció i que es poden 

veure molt bé. S’ha inaugurat aquest apartat amb els cartells i programes de la 

Festa Major de Granollers des de l’any 1901 al 2015. 

 

Les estadístiques de visites del Portal de l’Arxiu d’Imatges són les següents: 

(*) Per la migració a una nova versió del programari només s’han enregistrat les dades de gener a maig.  

 

d) Instagram 

Al gener de 2020 es va començar a publicar al perfil d’Instagram @arxiu_granollers una 

fotografia diària dels fons de l’Arxiu d’imatges. Se segueix una pauta per a l’elecció de 

 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Usuaris 2.503 1.908 1.824 1.924 949 

Usuaris nous 2.425 1.863 1.772 1.892 900 

Sessions 4.336 3.920 4.142 4.210 2.272 

Visualitzacions de 

pàgines  

40.812 42.821 47.555 55.663 24.619 

Durada mitjana sessió 00:06:58 00:09:13 00:10:41 00:11:17 00:09:26 
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https://www.instagram.com/arxiu_granollers/
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les imatges de manera que els dilluns es publica una imatge d’esports, dimarts 

d’urbanisme, dimecres d’activitats o serveis, dijous del mercat i divendres sobre cultura. 

A l’acabar el primer any es van assolir 897 seguidors havent publicat 224 imatges.  

El nombre de seguidors no ha parat d’augmentar, fins arribar a 1.232 al tancament 

d’aquest treball. A més, l’eina ha permès fer el seguiment de l’abast de les imatges. 

  Tema Data 

Fotografia més vista 1.728 Proclamació de la Segona República 

el 14 d’abril de 1931 

14/04/21 

Fotografia amb més likes 184 Antic local Societat Coral Amics de la 

Unió, 1981 

18/12/20 

Quadre 6. Estadístiques del canal d’Instagram. Elaboració pròpia 

 

Des d’un primer moment es va apostar per la pujada únicament de les fotografies 

antigues de manera que el compte tingui una homogeneïtat en el seu contingut i, en 

canvi, s’han utilitzat les stories per a fer difusió d’altres activitats de l’Arxiu com el 

document del mes, exposicions, notícies, etc. 

El format dels stories no permet incloure una gran quantitat d’informació però és útil per 

a donar unes dades bàsiques. Funcionen com a ganxo per a que l’usuari en tingui 

coneixement i si vol ampliar la informació es dirigeixi a la pàgina web de l’Arxiu. 

Durant el 2020 s’han penjat els següents stories:  

Stories 2020    

Notícies 25 Col·labora amb l’Arxiu 3 

Document del mes 11 Ascensió 1 

Exposicions 3 Bombardeig 11 

Tertúlies 2 Setmana internacional Arxius 6 

Grups de voluntaris presencials 6 JEP 2 

Confinats amb l’Arxiu 39   

Total   109 

Quadre 7. Contingut dels stories d’Instagram publicats l’any 2020. Elaboració pròpia 

 

e) Youtube  

El canal de Youtube de l’Arxiu es pot trobar a l’adreça directa 

https://www.youtube.com/c/ArxiuMunicipaldeGranollersAMGr i es va crear per a 

https://www.youtube.com/c/ArxiuMunicipaldeGranollersAMGr
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difondre els documents audiovisuals i les fonts orals. Té poc més de 200 seguidors i els 

vídeos no tenen un nombre gaire elevat de visualitzacions. El vídeo amb més 

visualitzacions, més de 3200, ha estat la pel·lícula “Granollers, Festa Major 1914” que 

és un documental distribuït per la casa francesa Gaumont fet amb motiu de la celebració 

de la Festa Major de Granollers l'any 1914. 

Conté 7 seccions organitzades en les llistes de distribució corresponents 

Secció Descripció del contingut 

Les pel·lícules de l’AMGr Selecció de pel·lícules que formen part dels Fons Audiovisuals 

de l'Arxiu. Són les pel·lícules senceres editades amb 

informació de context, del productor i de l’ingrés a l’Arxiu. La 

més antiga és de 1914.  

Les exposicions de l’Arxiu Presentacions d’imatges que acompanyen les exposicions 

que es realitzen trimestralment a l’edifici principal de 

l’Ajuntament. 

Donacions i cessions Mostra de les donacions i cessions de particulars que aporten 

documents a l’Arxiu.  

Entrevistes a testimonis del 

bombardeig de 1938 

Recull d’entrevistes a persones que van viure el bombardeig 

que forma part del projecte de Construcció de la memòria de 

la Guerra Civil a Granollers. Pertanyen a la secció de Fonts 

Orals. 

Les veus de la fàbrica Entrevistes fetes a persones que van treballar a la fàbrica tèxtil 

Roca Umbert de Granollers. Són resultat del projecte conjunt 

de recuperació de la memòria històrica amb Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts, per a recuperar la microhistòria de la 

fàbrica a través del testimoni dels antics treballadors. 

Setmana Internacional dels 

Arxius 2020 

Fragments de les entrevistes realitzades sota la campanya 

#ArxivemlaCovid19, una mostra de les entrevistes transcrites 

Documents del bombardeig 

de 31 de maig de 1938 

Vídeos breus amb una mostra dels documents relacionats 

amb el bombardeig que es poden consultar a l’Arxiu Digital. 

Quadre 8. Estructura del contingut del canal de Youtube. Elaboració pròpia 

 

Les estadístiques de visites del canal de Youtube són les següents: 



El màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal de Granollers. Nous reptes / 38 

 

 2018 2019 2020 

Nombre de visualitzacions 3.473 3.293 10.641 

Temps de visualització 193,1 h 236,8 h 648,1 h 

Nous subscriptors 22 16 82 

Impressions 23.406 24.862 59.220 

 

f) Mitjans de Comunicació 

Per últim, i no menys important, l’Arxiu difon la seva tasca mitjançant la premsa local. A 

Granollers existeixen diversos diaris d’abast municipal i comarcal, entre els que 

destaquen El 9 Nou i Som Granollers per tirada i nombre de lectors. A més, existeix el 

web Revista digital del Vallès i el diari Línia Vallès. 

El 9 Nou és un diari de pagament que es publica els dilluns i els divendres i té una edició 

del Vallès Oriental i una altra d’Osona. La primera té la seu de la redacció a Granollers 

i es publica des de l’any 1989. És la capçalera d’àmbit comarcal amb més rellevància 

actualment i també té una versió digital al seu web. 

El diari Som Granollers és gratuït, es publica en paper els dijous i centra la seva 

informació en Granollers, Les Franqueses del Vallès i Canovelles. Es va començar a 

publicar l’any 2015 anomenant-se Ara Granollers i l’any 2018 va canviar al nom actual. 

També es pot consultar la versió digital al seu web. 

Des de l’Arxiu s’intenta que totes les activitats i accions de difusió quedin recollides a la 

premsa local. Si l’activitat té certa rellevància a nivell de ciutat des del Servei de 

Comunicació de l’Ajuntament es confecciona una nota de premsa que envien a tots els 
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mitjans per a que se’n facin ressò. Quan té lloc una presentació pública o inauguració 

els periodistes de diversos mitjans acostumen a assistir-hi per a confeccionar una 

crònica. En altres casos els mitjans extreuen la informació del web de l’Arxiu o de 

l’Agenda que publica l’Ajuntament. Tots dos diaris acostumen a publicar sobre l’Arxiu i 

sovint demanen fotografies per a acompanyar altres notícies.  

En l’àmbit audiovisual a Granollers existeix Ràdio Granollers i la televisió comarcal 

VOTV. En ambdós mitjans periòdicament compten amb l’Arxiu per a parlar de les 

exposicions que s’inauguren, de l’acte d’agraïment a les donacions o del dia 

internacional dels arxius. 

Cada any l’AMGr confecciona un recull de premsa amb totes les notícies que s’han 

publicat sobre les activitats de l’Arxiu a la premsa escrita en paper i online. Aquests 

reculls es poden consultar a l’apartat Recull de premsa del web de l’Arxiu des del 2005. 

 

4.4 Anàlisi del context  

Per a qualsevol organització és fonamental disposar d’informació sobre l’entorn en què 

es desenvolupa la seva activitat. L’entorn es pot dividir en macroentorn i microentorn. El 

primer no té una relació directa amb l’organització, és genèric i existeix amb 

independència d’aquesta però la seva existència hi té repercussions. En canvi, el 

microentorn és l’espai més proper a l’organització i és específic de la seva activitat. 

Per a conèixer quin és el macroentorn de l’Arxiu Municipal de Granollers cal valorar quin 

és l’entorn demogràfic, econòmic, social i cultural, tecnològic, mediambiental i els 

condicionants legals que afecten a Granollers. Només amb la informació d’aquest 

apartat es podria omplir un treball sencer, per tant, caldrà fer breus pinzellades als 

aspectes que poden estar relacionats a l’AMGr. Les dades estadístiques de Granollers 

serviran d’orientació per a conèixer la societat en què es troba l’AMGr. 

Granollers és una ciutat mitjana emplaçada a l’anomenada segona corona metropolitana 

de Barcelona i ampliant la lupa, es veu que està ubicada dins de Catalunya, Espanya i 

Europa. Els factors que conformen el macroentorn poden ser compartits en gran mesura 

amb altres territoris veïns i fins i tot amb altres països europeus.  
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Pel que fa a l’àmbit demogràfic, la població de Granollers té un 15,9% menor de 16 anys, 

un 66,2% de 16 a 64 anys i un 15,9% major de 6511. La piràmide de població per edats 

i sexes respon a la següent gràfica.  

L’edat mitjana de la població és de 42 anys i el percentatge de població estrangera és 

del 14,4%, un punt per sota de la mitjana de la província de Barcelona. El creixement 

natural de la població l’any 2019 va ser de 66 persones i es pot veure en la següent 

gràfica, on es mostra la diferència entre naixements i defuncions. 

 

L’entorn demogràfic i social en què es troba Granollers mostra que els sectors on hi ha 

més persones contractades són els serveis (51,2%) i la indústria (45,9%), que es 

complementen minoritàriament amb la construcció (2,4%) i l’agricultura (0,5%), segons 

les dades de març de 2021. El municipi té 32.530 persones en actiu i 4.557 aturats. 

egons dades del 2017 la renda mitjana per cada llar és de 37.881€ i la renda mitjana per 

persona és de 12.798€.  

En l’àmbit polític Granollers el PSC governa a l’Ajuntament des de l’any 2004, fa quatre 

legislatures que l’Alcalde és Josep Mayoral.  

                                                
11 Totes les dades d’aquest apartat són extretes de la pàgina web de l’Ajuntament de Granollers. 

Quadre 10. Estadístiques de població de Granollers. Font: www.granollers.cat 
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A les següents gràfiques es poden veure els resultats de les darreres eleccions 

municipals. 

 

L’aspecte mediambiental a Granollers té força rellevància perquè la seva ubicació 

geogràfica fa que estigui entre dues carreteres amb força volum de trànsit com l’AP-7 i 

la C-17 i tingui dues línies de tren. En una petita part del sòl municipal i compartit amb 

Montmeló es troba el Circuit de Catalunya que és un dels punts de trobada de curses 

de motos i cotxes a nivell internacional. I, per últim, disposa d’una potent indústria a la 

ciutat i als municipis veïns. Tots aquests elements fan que els nivells de contaminació 

urbana a Granollers siguin molt elevats i un motiu de preocupació per a bona part dels 

ciutadans. La ciutat, juntament amb set municipis veïns, es troba en una zona de 

protecció especial per haver superat les concentracions de partícules en el aire des de 

l'any 2006 i òxids de nitrogen per sobre dels valors legislats. 

El context en què es troba l’AMGr a nivell arxivístic està directament relacionat amb la 

transformació cap a un nou model de relació entre persones, entitats i administracions, 

fruit de les innovacions tecnològiques i noves demandes dels ciutadans que en deriven. 

El ventall de persones que sol·liciten serveis als arxius i els tipus de demandes s’han 

ampliat i diversificat substancialment. Els arxius han deixat d’estar adreçats només a la 

recerca i a l’interior de l’administració per dirigir-se al conjunt de la societat. 

El microentorn de l’Arxiu Municipal de Granollers es circumscriu a la seva presència dins 

l’Ajuntament i vers el municipi. Pel que fa a l’organigrama l’AMGr se situa al Servei 

d’Arxiu i Gestió Documental i penja de l’Àrea de Serveis Generals, una de les quatre 

grans àrees de l’Ajuntament. A diferència d’altres Serveis, l’Arxiu té una relació directa 

amb tots els àmbits de l’Ajuntament, ja que tots generen documentació i estan subjectes 

2015            2019 

Quadre 11. Resultats de les eleccions municipals de 2015 i 2019. Font: www.granollers.cat 
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a les normes de gestió documental. A nivell intern, per tant, els usuaris de l’Arxiu són els 

membres dels Serveis, ja sigui per a assessorar-los sobre la seva gestió diària de la 

documentació electrònica o en paper o per a transferir documentació en format paper. 

Aquests demanen expedients en préstec o consulta per a la seva gestió ordinària i són 

lliurats diàriament. Durant l’any 2019 el personal de l’Ajuntament han realitzat 1961 

recerques documentals, la consulta o préstec de 2040 documents textuals, 580 imatges, 

3 exemplars de premsa i 20 documents de la col·lecció d’impresos i cartells. 

L’Ajuntament de Granollers és una administració mitjana amb múltiples espais i 

equipaments. A nivell polític està format per 25 regidors i regidores de 5 formacions 

polítiques compta amb més de 700 treballadors en plantilla. Dins l’organització l’Arxiu té 

una presència notable. Gaudeix del reconeixement de gran part del personal gràcies a 

la feina feta durant els anys que porta funcionant i la tasca que ha anat assumint. Alguns 

Serveis ofereixen una relació més fluïda, ja sigui per qüestions de cooperació laboral o 

de convivència en espais compartits. Cal destacar la complicitat amb Servei de 

Comunicació que esdevé un punt clau per a fer difusió de les activitats de l’Arxiu. 

La presència de l’AMGr a Granollers és força notable. Les programacions municipals i 

els mitjans de comunicació locals sovint recullen informació referent a l’Arxiu.  

Òbviament, hi haurà part de la població que no conegui la seva existència, però qui té 

cert interès en les activitats de caire cultural l’haurà vist en les programacions 

municipals. L’any 2019 van participar 9.777 persones en les activitats de l’Arxiu, el 83% 

d’aquestes van visitar les exposicions situades a la planta baixa de l’edifici de 

l’Ajuntament i el 17% restant correspon als 1.577 que van assistir a tertúlies, grups de 

col·laboradors i l’acte d’agraïment de les donacions, entre d’altres. A més, durant l’any 

2019 l’Arxiu va rebre 38 ingressos fets per 36 particulars i 2 entitats de la ciutat dels 

quals 24 eren donacions i 14 cessions. 

Les persones que s’adrecen a l’Arxiu i són els usuaris externs poden ser ciutadans de 

tot tipus que fan la consulta presencial o a distància mitjançant el correu electrònic o el 

telèfon. Poden ser historiadors, estudiants, persones particulars que fan recerca 

genealògica, artistes o altres persones amb interessos diversos. L’any 2019 l'AMGr va 

atendre 316 peticions ciutadanes, que van generar la consulta de 1.344 documents 

textuals i de 1.445 imatges. De les consultes de documents textuals, el 96%, van ser 

presencials i el 4% restant s'han realitzat a distància. En canvi, per a les fotografies, les 

consultes presencials van ser un 54% i les no presencials un 46%. Al bloc dels usuaris 

interns cal incloure tot aquell que accedeix als webs i portals online ja descrits. El total 

d’aquests va arribar a ser de 16.670 consultes virtuals l’any 2019.  
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5 Elaboració del pla de màrqueting de l’Arxiu 

El màrqueting disposa un conjunt de tècniques que es fonamenta en què la raó de ser 

de l’empresa o organització és l’orientació cap al client. En el cas d’un arxiu el client 

engloba a tots els ciutadans de Granollers i a persones que hi estiguin interessades per 

qualsevol motiu. TARRÉS (2009)12 recorda que el màrqueting no és una vareta màgica 

per resoldre problemes estructurals però pot millorar processos i ajudar a gestionar la 

relació amb l'entorn  juntament amb els propis principis, les tècniques i les eines 

arxivístiques.  

Un pla de màrqueting s’elabora en tres passos: la investigació, l’estratègia i l’acció. Al 

capítol anterior s’ha descrit la situació en què es troba l’Arxiu Municipal de Granollers i 

el seu context pel que fa a la comunicació i el màrqueting. A partir d’aquesta descripció 

de les activitats que es duen a terme i els canals de comunicació que s’utilitzen cal 

analitzar i valorar els seus aspectes positius i negatius per a elaborar una estratègia 

d’actuació. Aquesta permetrà dirigir els esforços cap al públic objectiu que es decideixi 

i cap al posicionament al mercat. La finalitat d’aquesta estratègia serà l’obtenció de 

millors resultats que optimitzin la feina feta fins ara i la incorporació de noves propostes 

per a arribar al públic objectiu. El pla de comunicació permetrà plasmar l’estratègia de 

màrqueting en una pauta concreta que defineixi com mostrar la informació, per quins 

canals i amb quina temporització. 

L’Arxiu Municipal de Granollers porta molts anys fent una tasca de difusió notable de la 

feina que fa i apropant els fons i col·leccions custodiats als ciutadans mitjançant diverses 

activitats. El moment actual permet valorar tot el que s’ha fet al llarg dels seus 15 anys 

d’existència oficialment i reflexionar sobre què funciona millor, què cal millorar i com fer-

ho. El pla de màrqueting permet fer aquesta tasca d’anàlisi en detall i extreure’n les 

conclusions i propostes pertinents. 

 

5.1 Avaluació de la situació actual  

A continuació es valoraran les activitats buscant els seus punts forts i punts febles per a 

extreure les conclusions que permetin millorar-les. També es valoraran els canals de 

comunicació pels quals l’Arxiu difon tota la seva documentació i les seves activitats.

                                                
12 TARRÉS ROSSELL, Antoni (2009) La incorporació del màrqueting en la gestió d’arxius, BiD 

textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23. 
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5.1.1. Avaluació de les accions de difusió  

Després de conèixer què fa l'Arxiu Municipal de Granollers i com ho comunica, és el moment de l'anàlisi dels productes i activitats de difusió. Cal 

veure quins són les fortaleses i debilitats de cada una per a poder valorar millor quines actuacions són necessàries per a millorar-les o optimitzar-

ne els recursos per a aconseguir els objectius establerts. 

Activitat Fortaleses Debilitats 

Exposicions  Tenen un seguiment ampli amb bones valoracions 

 La ubicació al centre fa que estigui molt a l’abast per 

al públic  

 La planta baixa és totalment accessible 

 El material que s’ofereix, postal i full de sala, té bona 

acollida 

 L’exposició del Nadal té més visites perquè el públic 

que visita el pessebre s’hi acosta 

 A nivell intern de l’Ajuntament estan ben valorades 

 El format dels plafons i la instal·lació el va dissenyar 

Vicenç Viaplana específicament l’any 2012 i funciona 

correctament 

 La confecció de l’exposició és totalment pròpia. L’Arxiu 

fa la selecció del tema, les imatges, redacta els textos 

 L’espai podria ser més acollidor 

 L’horari d’obertura de l’espai podria ser més ampli, 

incloent caps de setmana i dies festius assenyalats on 

l'afluència del públic podria ser major 

 Hi ha gent que no sap que pot entrar lliurement a 

l’edifici 

 Actualment no hi ha un control del nombre de visites 

 El personal de la porta no es fa càrrec de verificar que 

hi hagi fulls de sala o postals disponibles 
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i fa el powerpoint. La Impremta maqueta els plafons i 

el material de difusió i imprimeix els plafons. Per últim, 

la Brigada fa el muntatge i la instal·lació dels plafons. 

Tertúlies  Tenen un seguiment desigual segons el contingut  

 Són ben valorades pels participants que troben una 

ocasió per a explicar  les seves vivències i se’ls posa 

en valor 

 Quan les persones que participen a la tertúlia són 

dinàmiques s’aconsegueix un molt bon ambient i 

converses de qualitat 

 Esdevenen una bona manera de recordar de primera 

mà fets o llocs de la ciutat que ja no existeixen 

 Tot i ser una activitat participativa, el públic sovint se 

sent avergonyit d’intervenir en públic i ho fa poc 

 La forma allargada de la sala de Can Jonch no facilita 

l’ambient participatiu i interactiu  

 L’enregistrament en àudio fa que l’escolta posterior 

sigui una mica feixuga 

Grup de descripció 

de 

correspondència 

 Té bona rebuda entre els participants 

 Es fa en horari de tarda per a que hi pugui assistir més 

gent 

 Permet als participants treballar de forma activa en la 

descripció de documents 

 Els col·laboradors que tenen interès sobre la història 

local poden llegir-la de primera mà 

 Quan els col·laboradors tenen la dinàmica agafada 

poden treballar de manera bastant autònoma 

 És una activitat per a un grup reduït per qüestions 

d’espai i de capacitat de supervisió del personal de 

l’Arxiu 

 Hi ha participants que pensen que és una activitat 

passiva on reben una xerrada o conferència 

 És necessari que els col·laboradors tinguin uns 

coneixements bàsics per a poder comprendre les 

cartes, sintetitzar el seu contingut i escriure’n un breu 

resum 
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  La feina feta pels participants requereix una feina de 

revisió posterior per part de l’Arxiu 

 

Grup de fotografia  Té bona rebuda entre els participants que veuen 

l’ocasió de comentar aspectes del passat de la ciutat 

 Es fa en horari de matí per a que s’adeqüi millor a 

l’organització dels participants, majoritàriament d’edat 

avançada i jubilats. 

 La projecció d’imatges en una pantalla afavoreix la 

visualització per a que els participants puguin 

identificar-les  

 La informació aportada pels participants requereix una 

feina posterior de verificació per part del personal de 

l’Arxiu 

 Depenent el perfil de públic assistent hi ha barris o 

àmbits socials de la ciutat que no queden identificats 

 

Acte d’agraïment a 

les donacions 

 Té molt bona acollida entre els donants i cedents, que 

se senten valorats ells i la documentació aportada 

 L’obsequi d’una litografia és apreciat pels participants 

 La projecció d’una mostra dels documents aportats 

per cada donant o cedent mentre són cridats és útil per 

a fer-ne una petita mostra 

 Esdevé un reclam per a la captació de noves 

donacions i cessions per a documents 

 Els anys que hi ha molts donants s’ha d’intentar anar 

de pressa per evitar que la durada de l’acte s’allargui 

excessivament  

 La preparació de l’acte genera un gran volum de feina 

a nivell intern. 
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 Els mitjans de comunicació local es fan ressò de l’acte 

cada any 

Dia internacional 

dels Arxius 

 Pot ser un reclam per a que els ciutadans coneguin els 

documents de primera mà 

 S’intenta fer coincidir amb la inauguració d’una nova 

exposició i una tertúlia per a que sigui una 

programació més complerta 

 L’espai de l’Arxiu de Sant Josep no és massa acollidor 

per a rebre visites, ja que és un soterrani i la mostra 

es fa en un espai una mica ampli dins el dipòsit 

 És necessari trobar un tema atractiu per a captar més 

usuaris 

Visites  Tenen una bona rebuda entre els estudiants i el 

professorat  

 La mostra de documents resulta atractiva pels 

estudiants, poc acostumats a veure fonts primàries 

 La visita s’adequa a l’àmbit d’estudi dels alumnes. Pot 

anar dirigida cap a la vessant històrica o cap a la gestió 

administrativa. 

 Són una bona manera de donar a conèixer l’Arxiu i les 

seves funcions als ciutadans joves de Granollers 

 

 Les condicions d’espai a l’Arxiu de Sant Josep fan que 

no es puguin acollir grups de més de 15 alumnes 

aproximadament. Això fa que alguns grups s’hagin de 

partir per a fer dues visites 

 Té un seguiment desigual, ja que hi ha escoles o 

instituts que no han vingut mai i d’altres repeteixen 

 La difusió que es fa de la possibilitat de visitar a l’Arxiu 

és una mica genèrica. Amb més concreció els 

professors veurien el benefici de portar-hi als alumnes 

 Només es fan a l’edifici de Sant Josep, ja que el 

Comarcal fa les seves pròpies visites. La 

documentació municipal ubicada en aquest edifici no 

es mostra generalment 
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Voluntaris virtuals   Contribueixen a la feina de l’Arxiu sense necessitar 

massa atencions i indicacions per part de l’Arxiu 

 En temps de restriccions de nombre de persones en 

espais tancats esdevé molt útil aquesta col·laboració 

tant pels voluntaris com per l’Arxiu 

 La transcripció d’actes del Ple i de La Unió Liberal és 

el projecte que ha tingut continuïtat després del 

confinament i esdevé una eina molt útil per a fer les 

recerques de temes dins aquests documents. La 

transcripció s’incorpora al Portal de l’Arxiu Digital. 

 A principis del 2021 els voluntaris han rebut una carta 

de l’Alcalde agraint la seva feina i se’ls ha obsequiat 

amb un llibre de l’Arxiu 

 Els projectes de transcripció de fonts orals i descripció 

de fotografies van tenir poc èxit i no han continuat 

 La interacció amb els voluntaris és tota per correu 

electrònic i es perd una mica el contacte humà 

Quadre 12. Avaluació de les activitats. Elaboració pròpia 

 

Totes les activitats i productes es fan en espais propis de l’Ajuntament que no tenen cap cost econòmic per a l’Arxiu ni per l’ús de l’espai ni pels 

equips. Aquestes es planifiquen, s’organitzen i s’atenen amb el personal propi de l’equip l’Arxiu. La impressió del material de difusió, com els 

cartells de les Tertúlies i les exposicions i la maquetació d’aquestes últimes es fan des de la Impremta municipal. Per tant, tampoc suposa un 

increment dels costos. Cal valorar la inversió de temps que tot el personal dedica a les activitats de difusió però no suposa un cost afegit a l’Arxiu. 
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5.1.2 Avaluació dels canals de comunicació 

Al capítol anterior s’han descrit els canals a través dels que l’Arxiu comunica les seves 

activitats i programacions als usuaris i ciutadans de Granollers en general. A continuació 

es desglossaran per tal de fer una valoració individual de cada un. 

 

a) Web 

El minisite de l’Arxiu allotjat dins la pàgina de l’Ajuntament representa el lloc base de 

l’AMGr, allà on es pot localitzar tota la informació rellevant sobre horaris i calendari, fons 

custodiats, activitats, etc. El fet que la pàgina de l’Arxiu sigui accessible des del web 

general de l’Ajuntament, trobant-la a la pestanya de “Temes” fa que sigui fàcilment 

localitzable pel públic, fins i tot si no la cercava directament. Per altra banda, l’adreça 

www.granollers.cat/arxiu és senzilla i permet que sigui recordada per a anar-hi sense 

passar pel web general. 

Pel que fa al format de la pàgina està sotmesa a la configuració preestablerta i no permet 

massa funcionalitats extra. Potser per a l’any 2021 aquest web ha quedat una mica antic 

i caldria renovar la versió cap a una eina més interactiva i dinàmica. Això, però, no està 

en mans de l’Arxiu sinó que és competència del Servei d’Informàtica de l’Ajuntament. 

Malgrat les qüestions de format, el web resulta bastant funcional de manera que els 

usuaris localitzen la informació que necessiten i, alhora, hi tenen els enllaços cap als 

diferents portals i canals de xarxes socials. 

El nombre d’usuaris s’ha mantingut en una tònica de creixement sostingut des que es 

registren les dades. L’any 2020, amb la pandèmia per coronavirus, han mostrat un 

increment més notable respecte els anys anteriors; un 15% més que el 2019.  

 

b) Arxiu Digital 

El Portal de l’Arxiu Digital és una eina molt potent pels recursos que ofereix. La 

documentació que s’hi pot consultar i la quantitat de pàgines fa que sigui una eina de 

recerca molt rellevant per a tot usuari de l’AMGr. L’apartat de la premsa és el més valorat 

ja permet fer cerques pel contingut de qualsevol notícia publicada a les més de 100 

capçaleres penjades i, per tant, obtenir moltíssima informació de finals del segle XIX i 

tot el segle XX a Granollers. 

http://www.granollers.cat/arxiu
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El nombre d’usuaris i visites a l’Arxiu Digital no ha deixat d’augmentar des de la seva 

posada en marxa i l’any 2020 ha estat especialment visitat, segurament a causa del 

confinament domiciliari del mes de març. El nombre de visites va augmentar en 420, 

que equival un 17% més, i el nombre d’usuaris nous en 77, un increment del 28%. Però 

les dades que reflecteixen un augment més significatiu són les de pàgines consultades 

que han incrementat l’any 2020 en un 79% i el nombre de GB descarregats, un 108% 

més. 

El format de la pàgina és bastant intuïtiu i el fet que es puguin descarregar en format pdf 

tots els documents que es consultin és apreciat positivament pels usuaris. A nivell visual 

i d’algunes funcionalitats resulta una mica antic i a principis del 2021 s’ha comprat la 

nova versió a la que properament es migrarà. Aquesta oferirà un entorn més àgil i més 

possibilitats de configuració des de l’Arxiu. A més, facilitarà el procés de càrrega de 

documents i les seves metadades, de manera que es podran fer directament des de 

l’Arxiu sense necessitar la intervenció de l’empresa que en fa el manteniment. 

  

c) Portal de l’Arxiu d’Imatges 

El Portal de l’Arxiu d’Imatges és el més atractiu pel tipus de documents que custodia, ja 

que les fotografies i els audiovisuals són un testimoni molt ric del passat de Granollers. 

A més, l’apartat d’impresos i cartells a mesura que es vagi ampliant serà més valorat 

des de la vessant estètica. Un gran gruix de les consultes d’imatges que es fan a l’Arxiu 

es poden resoldre amb la consulta de les fotografies al Portal. Des d’aquest es poden 

fer cerques temàtiques, per topogràfic, per autor o cronologia, cosa que resulta molt útil 

als usuaris. A més, es poden descarregar les imatges en dues resolucions, 800 o 1200 

píxels, amb una petita marca d’aigua de l’AMGr i que es poden utilitzar lliurement. 

Al mes de maig de l’any 2020 es va migrar la pàgina a un nou format que és més modern 

i atractiu visualment. Aquesta nova versió va permetre la incorporació d’audiovisuals, 

exposicions, impresos i cartells i entrevistes de fonts orals, així que el contingut 

augmenta progressivament de quantitat i de qualitat, de manera que es torna més 

interessant pels usuaris. L’AMGr està treballant per a fer la compra d’una nova versió 

del programa Fotoware, des d’on es publiquen totes les imatges i documents al Portal, 

que facilitarà més la tasca a nivell intern. A causa d’aquesta migració a una nova versió 

del programari no s’han pogut enregistrar les dades de seguiment mitjançant Google 

Analytics, per tant, només es disposa del període de gener a maig. Això impedeix un 

anàlisi real del nombre de visites i usuaris d’aquest Portal durant l’any 2020. 
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d) Instagram  

El perfil d’Instagram @arxiu_granollers té tot just un any i mig de vida i malgrat ser el 

canal més recent ha tingut un èxit notable i ha anat augmentant el nombre de seguidors 

i visualitzacions. A l’article de Cruz Espinosa (2017)13 podem llegir diverses pautes per 

a la difusió als arxius a través d’Instagram. Parla de la necessitat de dissenyar un petit 

pla estratègic per al perfil on plasmar uns objectius, pla de contingut i calendari editorial. 

Des de l’AMGr es va confeccionar un document base del perfil @arxiu_granollers i es 

va consensuar amb el Servei de Comunicació de l’Ajuntament, que hi va donar el seu 

vistiplau després de fer algunes aportacions. 

Cruz Espinosa (2017) dóna unes pautes per a no cometre errors de principiant, com no 

etiquetar les imatges, penjar massa fotografies seguides o seguir molts perfils sense cap 

criteri. Pel que fa a les etiquetes o hashtags recomana definir-ne una de pròpia i altres 

d’acompanyament que poden ser útils a qualsevol arxiu. A l’AMGr es van definir les 

etiquetes #arxiumunicipalgranollers i #arxiufotograficgranollers i es va establir que 

sempre anirien acompanyades de l’etiqueta #granollers. Aquestes etiquetes van 

acompanyades d’altres segons el contingut de la imatge, com per exemple els dijous 

s’afegeix #mercatgranollers per a les fotografies del mercat. A més, per incrementar la 

difusió es va acordar amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament que es mencionaria el 

seu compte @granollerscultura per a que poguessin compartir les imatges de l’Arxiu 

diàriament i així arribar a més usuaris. Per la mateixa raó, els dilluns quan es pengen 

les fotografies d’esport, es menciona el compte del Servei d’Esports 

@granollers_esports. A més, si a la imatge apareix representada alguna entitat de la 

ciutat o algun establiment de comerç o restauració també es fa menció al seu compte. 

Per últim, si l’autor de la imatge té compte d’Instagram es fa menció al seu perfil per a 

que s’hi pugui accedir amb total facilitat.  

Vistes aquestes recomanacions es pot valorar molt positivament la posada en marxa del 

compte d’Instagram de l’AMGr. Es va dur a terme seguint una bona planificació de 

contingut i d’estratègia alhora que es definia el pla de treball per a mantenir-lo sempre 

actualitzat. Pel que fa a cada imatge publicada s’intenta anar variant els temes dins de 

les pautes establertes i triant fotografies procedents de diferents fons o col·leccions. Les 

etiquetes i les mencions a altres comptes per a ampliar la difusió també es van tenir en 

compte des d’un primer moment. 

                                                
13 CRUZ ESPINOSA, Adrián (2017) La difusió dels arxius de Catalunya a les xarxes socials. 

Situació actual i bones pràctiques per a un futur immediat. Lligall núm. 40, p. 80-99 

https://www.instagram.com/arxiu_granollers/?hl=es
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El nombre de seguidors del compte no ha deixat d’augmentar des de la seva creació 

arribant a superar el miler abans de fer el primer any. Tenint en compte que el perfil del 

Servei de Cultura (@granollerscultura) té més de 4.000 seguidors i el de l’Ajuntament 

(@granollers) en té més de 6.000 és una bona xifra14. Hi ha marge per a augmentar 

però l’Arxiu tampoc atrau un públic tan nombrós com els altres dos comptes, que són 

més genèrics i informatius, en el primer cas, o lúdics, en el cas de Cultura. 

Una element que es podria millorar del compte d’Instagram són les stories. Per definició 

són imatges o vídeos que només duren 24 hores, tot i que es poden desar i al compte 

de l’Arxiu hi ha diverses agrupacions on s’emmagatzemen. Per a millorar la difusió 

d’informació a través d’stories aniria bé que poguessin contenir un enllaç directe a la 

pàgina web de l’Arxiu o els altres portals. Aquesta funcionalitat només la poden utilitzar 

els comptes amb més de 10.000 seguidors, que no és el cas de l’Arxiu. 

Durant el confinament domiciliari derivat de l’inici de la pandèmia de Covid 19 es va 

impulsar una iniciativa anomenada “Confinats amb l’Arxiu” que va consistir en publicar 

a través de stories d’Instagram una proposta de contingut diària per a atraure als usuaris 

cap consultar a algun document de l’Arxiu. En aquell moment van sorgir moltes 

iniciatives per a omplir el temps de les persones mentre estaven tancades a casa per 

força i l’Arxiu va voler ser un element més d’acompanyament als seguidors d’Instagram 

de l’AMGr. Tenint en compte que va ser fruit de la improvisació i que el nombre de 

seguidors de la xarxa no era molt elevat , els stories van tenir un èxit notable. Es van 

publicar durant 39 dies seguits sota el hashtag #confinatsamblarxiu.  

 

e) Youtube 

Es podria dir que és el canal de difusió amb menor seguiment dels que disposa l’Arxiu. 

S’hi ha anat penjant el material audiovisual però no ha acabat de tenir un nombre elevat 

de seguidors. Amb el temps s’ha intentat incrementar el contingut i estructurar-lo d’una 

manera més clara i atractiva. Funciona bé com un bon repositori de material audiovisual 

de l’Arxiu que és allà per si algú vol consultar-lo, però no s’ha potenciat massa. És bo 

ser a Youtube, ja que és un portal molt rellevant d’imatge audiovisual consultat arreu del 

món i pot ajudar a incrementar l’abast de l’AMGr. És important mantenir-se a una xarxa 

social com Youtube que arriba a milions de persones d’arreu del món i que poden 

localitzar el canal o algun dels seus vídeos sense ni tan sols buscar-lo. 

                                                
14 Les xifres de seguidors dels comptes corresponen al 18 de maig de 2021. 
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Durant l’any 2020 cal destacar l’increment molt remarcable d’audiència que ha tingut el 

canal, segurament arrel del confinament domiciliari del mes de març al juny. El nombre 

de visualitzacions que ha tingut un increment del 223% respecte l’any anterior, el temps 

de visualització ha augmentat un 174% i el nombre de subscriptors ha crescut en 82, 

que suposa un 412% més que el 2019. 

Dels productes que es publiquen al canal els més atractius i que són un reclam per als 

usuaris són les pel·lícules antigues, ja que són documents únics que mostren en 

moviment com era la ciutat temps enrere. Són interessants tant per les persones que 

van viure en aquells temps com per a gent jove que vulgui conèixer com era Granollers. 

Les entrevistes a testimonis del bombardeig de 31 de maig de 1938 i de les fàbriques 

tèxtils, són molt interessants però no capten prou l’atenció dels usuaris. Tot i ser 

testimonis en primera persona i tenir el reclam del factor humà tenen una durada llarga, 

entre 45 minuts i una hora i mitja, que potser resulta dissuasiu. El material del canal que 

resulta menys interessant per als usuaris són les presentacions de les donacions i 

cessions, ja que són un acompanyament per a l’acte d’agraïment de les donacions però 

no funcionen bé per a visualitzar-les de manera aïllada. 

Part del seu contingut se solapa amb el Portal de l’Arxiu d’Imatges, com les pel·lícules i 

films antics i  les entrevistes de fonts orals. Aquest altre Portal es potencia molt més des 

de l’AMGr perquè és el mateix on hi ha les fotografies i permet fer cerques temàtiques 

conjuntes.  

 

f) Mitjans de comunicació 

El balanç de la difusió que ofereixen els mitjans de comunicació locals i comarcals és 

bastant positiu. La premsa escrita, El 9 Nou i Som Granollers, publiquen alguna notícia 

de major o menor mida sempre que l’Arxiu fa alguna activitat o penja nou material en 

format digital. La complicitat amb tots dos diaris és força bona, ja que per aquests l’Arxiu 

també és una font d’informació i d’imatges per a il·lustrar les seves notícies. Ha calgut 

ser molt insistents però actualment quan usen fotografies de l’Arxiu en citen 

correctament l’autor i la procedència. El 9 Nou publica a les pàgines centrals una 

fotografia sencera a cada edició. Sovint publiquen en aquesta secció una fotografia de 

l’Arxiu relacionada amb algun tema del moment o alguna activitat impulsada per l’AMGr. 

En un breu requadre fan una explicació de la fotografia i del seu origen o quan es va 

capturar. Aquesta doble pàgina dona una gran difusió a l’Arxiu ja que és molt visible i 

crida l’atenció dels lectors. Recentment s’ha iniciat una nova secció al diari El 9 Nou on 
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es publica una fotografia de l’AMGr de la qual es té una informació incompleta i es 

demana la col·laboració dels lectors per a completar les dades de les persones que hi 

apareixen, la ubicació o la data. Ha estat una proposta de l’Arxiu que ha trobat una bona 

predisposició del diari oferint un espai setmanal fix i una notícia prèvia explicant la 

finalitat de la secció15. És aviat per a fer un balanç d’aquesta iniciativa però l’Arxiu està 

rebent trucades amb informació de les fotografies, per tant, de moment es pot constatar 

que arriba als ciutadans i desperta l’interès d’alguns. 

Els mitjans audiovisuals que emeten informació de l’AMGr són VOTV i Ràdio Granollers. 

No és fàcil comunicar temes relacionats amb documents i fotografies a través de 

l’audiovisual però acostumen a tenir present l’Arxiu a les seves graelles. VOTV parla de 

l’Arxiu dins el seu informatiu “Infovallès” quan es fa alguna activitat rellevant, però no de 

les activitats més freqüents. Al programa “Hangar 09”, dedicat a entrevistes amb una 

mica més de profunditat, s’ha parlat algunes vegades de l’Arxiu convidant al plató a 

algun membre de l’equip per a que es pogués explicar in situ. Ràdio Granollers 

acostuma a fer participar alguna membre de l’Arxiu en petites tertúlies per a explicar 

l’acte d’agraïment de les donacions juntament amb algun dels donants.

                                                
15 Vegeu Annex 2: Mostra de la presencia de l’AMGr al mitjans de comunicació 



Marina Muro Gallart / 55 

 

5.1.3. DAFO 

Un cop descrites les activitats de difusió que organitza l’AMGr i els canals pels quals es comunica cal procedir a analitzar-ne els aspectes positius 

i els aspectes negatius, des del punt de vista intern i extern. L’anàlisi DAFO és una eina que serveix per analitzar les Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats d’un producte. S’aplica a múltiples disciplines perquè ofereix una descripció molt visual d’una situació o qualsevol tipus 

d’organització. Aquest anàlisi permet plasmar de manera esquemàtica quines són les fortaleses i debilitats de l’Arxiu a nivell intern i, quines són 

les oportunitats i amenaces a nivell extern. És necessari distingir aquests dos nivells per adquirir consciència d’on prové la causa del que estem 

constatant i en mans de qui està la resolució o millora.  

N
iv

e
ll 

in
te

rn
 

Debilitats Fortaleses 

 Manca d’un edifici únic i identificable 

 Poca col·laboració real amb altres serveis municipals. Sobretot 

amb l’àmbit de cultura: Servei de Cultura i Museu 

 Pàgina web de l’Arxiu té un format poc amigable 

 

 

 

 

 

 L’Arxiu és referència local com a gestor del patrimoni 

documental local i la recuperació de la memòria del municipi 

 L’Arxiu és referència com a servei per a la gestió documental 

de l’administració municipal 

 Participació a la majoria d’activitats i programacions de la ciutat 

 Voluntat de difusió permanent i llarga trajectòria amb activitats  

 Es difon una gran quantitat de continguts en format virtual 

 L’Arxiu disposa d’una bona infraestructura tecnològica de 

difusió  
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  Es fa una bona gestió i planificació de la feina i les activitats 

 L’equip humà és molt vàlid i les seves components aporten 

valors diferents segons la seva edat, trajectòria i formació  

N
iv

e
ll 

e
x
te

rn
 

Amenaces Oportunitats 

 Ciutadania desconeix els arxius, les seves funcions i la 

terminologia 

 Visió clàssica d’arxiu associada a allò antic 

 Falta de coneixement del públic jove o poc vinculat a activitats 

culturals 

 Ambient social força endogàmic que comporta una cohesió 

social fragmentada 

 Manca d’identificació de part de la ciutadania amb el municipi 

 Consum cultural desigual entre la població de la ciutat 

 Manca d’identitat i participació de molts barris de la ciutat 

 Arxiu del municipi capital de comarca ben posicionat 

 Bona sintonia amb els mitjans de comunicació locals 

 3 dels grans objectius del Programa d’Actuació Municipal 

2019-2023 estan  relacionals amb el patrimoni cultural i 

documental 

 La crisi sanitària del coronavirus ha amplificat l’impuls a la 

difusió i consultes en format virtual 

 

 

 

 

Quadre 13. Anàlisi DAFO de l’AMGr. Elaboració pròpia 
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Es pot apreciar a simple vista que a nivell intern l’Arxiu té un nombre més elevat de fortaleses 

que de debilitats. D’aquestes últimes la més rellevant seria la manca d’un edifici únic. Ara 

mateix l’equip i la documentació estan dividits entre el carrer Sant Josep i l’edifici de l’Arxiu 

Comarcal. Això genera incomoditats per a treballar en equip, per a atendre als usuaris que 

volen consultar documentació i per a la gestió dels dipòsits. A més, de cara al coneixement i 

a la presència externa de l’Arxiu ajudaria molt a que fos més reconeixible si disposés d’un únic 

equipament propi o, si més no, més visible dins un edifici municipal. El tema de l’espai és un 

mal habitual dels arxius, ja que per la seva tasca sempre requereixen espais grans on instal·lar 

els dipòsits, espais de consulta i de treball. Actualment la possibilitat que l’AMGr disposi d’un 

equipament propi o un espai més sòlid i visible que l’actual sembla bastant llunyana, tot i que 

el Pla d’Actuació Municipal per a la legislatura present ho reculli. 

La col·laboració amb altres serveis de l’Ajuntament per a impulsar programacions conjuntes 

necessitaria una empenta per part dels responsables directius i polítics que ho exigissin. 

L’última debilitat detectada, la pàgina web, fa temps que sembla que des d’Informàtica es volia 

renovar però de moment no hi ha novetats. En tot cas, la solució no està en mans de l’AMGr, 

que haurà de seguir treballant amb l’actual format fins a nou avís. 

Pel que fa a les fortaleses que té l’Arxiu cal destacar la constatació que és referència local 

com a gestor del patrimoni documental local i la recuperació de la memòria del municipi i 

també a nivell intern, com a servei per a la gestió documental de l’administració municipal. La 

difusió i voluntat de comunicació és un punt fort de l’AMGr que, en la mesura de les seves 

possibilitats, participa a la majoria d’activitats i programacions de la ciutat. La comunicació 

d’un gran volum de documents en format virtual també demostra que l’AMGr vol oferir als seus 

usuaris tota la informació que pugui resultar del seu interès mitjançant eines com l’Arxiu Digital 

o l’Arxiu d’Imatges que ofereixen múltiples possibilitats de cerca. En aquesta línia 

s'emmarquen el canal de Youtube i el perfil d’Instagram que completen el conjunt d’oferta 

virtual de l’AMGr. 

L’equip humà està inclòs dins les fortaleses perquè està format per sis persones en plantilla 

amb coneixements del món arxivístic des de diversos àmbits i amb una trajectòria variada. A 

més, tenen edats diferents, de manera que cada segment d’edat aporta els seus valors. La 

gestió de la feina es fa de manera molt pautada, amb una planificació anual d'esdeveniments 

fixes que s’acompanya de les responsabilitats que hi té cada una i es complerta amb tot allò 

que va sorgint en el dia a dia.  

El nivell extern de l’anàlisi DAFO mostra les amenaces i oportunitats de l’Arxiu que defineixen 

el seu context però no sempre es pot buscar la causa ni la conseqüència directament, ja que 

responen al seu entorn. Aquí es pot veure com les amenaces són una mica més nombroses, 
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tot i que en gran mesura no està a les mans de l’Arxiu modificar-les, ja que responen a factors 

comuns a l’entorn i es poden dividir en dos grans blocs. Els elements relacionats amb la falta 

de coneixement dels arxius i les seves funcions, l’associar-los a allò vell i antic són comuns al 

món dels arxius. Els punts derivats de l’estructura social, identitària i cultural de la ciutat 

afecten a molts altres àmbits de la vida granollerina, no són exclusius de l’Arxiu però hi tenen 

incidència. En tot cas, tant les amenaces relacionades amb el món dels arxius com a la 

composició social i cultural de Granollers ajuden a saber per on s’ha de dirigir l’estratègia de 

màrqueting de l’Arxiu, que les ha de combatre. 

El bloc de les oportunitats que té l’Arxiu s’ha d’encapçalar amb la bona posició que té l’AMGr 

dins els arxius de la comarca. Respecte la resta d’arxius municipals el de Granollers és el més 

gran per ser capital de comarca i, per tant, el que més pot impulsar activitats i difondre 

documentació. També per aquests motius l’AMGr té més cabuda a la premsa local i comarcal, 

amb la que hi ha una relació molt fluïda de col·laboració mútua i constant. Les dues principals 

capçaleres demanen imatges per a il·lustrar les seves notícies i alhora publiquen tot sovint 

informació de les activitats de l’Arxiu.  

És un factor clarament positiu el fet que el Programa d’Actuació Municipal 2019-202316 

impulsat per l’Ajuntament inclogui tres objectius generals relacionats amb el patrimoni 

documental, amb 8 actuacions que se’n deriven:  

 Conèixer, preservar i difondre la memòria històrica de la ciutat: crear una línia de 

publicacions sobre la història gràfica de la ciutat, realitzar activitats de difusió donant valor 

als fons documentals de l’Arxiu i fer visibles els documents que en formen part i treballar 

per recuperar la memòria de la ciutat . 

 Potenciar l’Arxiu com a referent per al coneixement de la història de la ciutat: aconseguir 

una nova ubicació física que compleixi els requisits del decret 190/2009, ampliar el nombre 

de documents d’arxiu disponibles i fomentar l’ús de l’arxiu online com a espai de consulta, 

creació del sistema arxivístic del municipi i potenciar els treballs de recerca entorn la 

història de la ciutat 

 Vetllar pel compliment amb la normativa de transparència qui sigui d’aplicació en l’àmbit 

local: aconseguir que tots els expedients produïts per l’Ajuntament es dipositin a l’arxiu per 

fer-los accessibles 

La presencia d’aquests objectius dins el PAM és una gran oportunitat de l’Arxiu ja que 

l’Ajuntament es compromet a dur a terme aquestes activitats en la legislatura actual. Els 

òrgans de govern de l’Ajuntament es fixen objectius relacionats amb l’Arxiu i la memòria i, per 

                                                
16 Consultable a https://wp.granollers.cat/pam/   

https://wp.granollers.cat/pam/
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tant, els hauran de complir o posar tots els mitjans per a que es compleixin abans de l’any 

2023. Això es una mostra del reconeixement que té l’Arxiu dins l’organització, ja que queda 

posicionat en un lloc rellevant. 

Per últim, però no menys important, la crisi sanitària del coronavirus ha augmentat l’impuls a 

la difusió i consultes en format virtual que ja feia anys que era un camí de treball a tots els 

nivells. El confinament domiciliari inicial de març de 2020 seguit de la necessitat de mantenir 

les distàncies físiques entres les persones ha demostrat que la digitalització dels documents i 

la difusió de material textual, audiovisual o sonor són més necessaris que mai. L’AMGr va 

demostrar des del primer moment que oferia molta documentació als seus portals i que estava 

preparat per a atendre un gran gruix de les seves consultes online. El moment va representar 

un aprenentatge mutu, ja que els usuaris i ciutadans van aprendre a buscar o sol·licitar 

informació. 

 

 

5.2 Definició d'objectius 

De tots els aspectes analitzats es pot extreure una conclusió principal: l’AMGr és un arxiu 

potent, que té molt present la importància de la difusió de la feina que fa, que busca atraure 

els usuaris mitjançant diverses activitats i propostes per a consolidar-se com a arxiu del segle 

XXI arribant al màxim de persones possible.  

L’AMGr fa molta comunicació activa de les activitats que organitza i de la documentació que 

custodia però la terminologia arxivística i el desconeixement de la seva funció fan que no acabi 

d’arribar a certs segments de la població. Aquesta és una de les amenaces que es detecten 

a quasi tots els DAFO que es fan en un arxiu ja que és una qüestió inherent al gremi. Tots els 

arxivers han observat la cara de circumstància del seu interlocutor quan expliquen de què 

treballen. Malgrat que sigui un amenaça generalitzada al món dels arxius es poden fer passos 

per a intentar-la canviar. Per a combatre la sensació de desconeixement que té la ciutadania 

en general sobre el que es fa en un arxiu seria bo acostar-los el que s’hi fa. Per a fer-ho cal 

saber a quin públic es vol dirigir i intentar comunicar-ho despertant el seu interès. Una política 

de comunicació més propera i dinàmica i incrementar la transparència mostrant què fa l’arxiu 

en el seu dia a dia poden ser una eina d’aproximació. Això es pot traduir en una política general 

de comunicació més propera sense abandonar la correcció en termes arxivístics ni la formalitat 

pròpia d’un organisme públic. 
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L'Arxiu Municipal de Granollers té com a missió ser un servei públic essencial que garanteix 

l'accés i l'ús dels documents per assegurar els drets de les persones i contribuir a la memòria, 

el coneixement de la ciutat i el desenvolupament de la societat en un entorn digital. Sense 

abandonar els objectius bàsics i fonamentals d’un arxiu però tenint present la voluntat 

d’apropament als ciutadans l’AMGr hauria de tenir els següents objectius en el seu pla de 

màrqueting. 

Objectius de l’AMGr en l’àmbit de la difusió  

1. Consolidar l’Arxiu com a referent històric i cultural de la ciutat 

2. Potenciar l’estudi de la documentació custodiada a l’Arxiu 

3. Atraure la donació de documents de persones i entitats vinculades amb la ciutat 

4. Explicar què fa un arxiu i mostrar quina documentació s’hi pot trobar  

5. Ampliar el públic que s’acosti a l’Arxiu generant el contingut en diferents formats i usant 

nous canals per a arribar al públic  

 

Segmentació del mercat i detecció del Públic Objectiu 

Les tècniques de màrqueting aconsellen a les organitzacions que triïn quin és el seu públic 

objectiu per a poder optimitzar les energies cap a la direcció més adequada. Una Administració 

Pública i un arxiu públic, en general, han de tendir cap a arribar al màxim de públic possible i 

treballar per a la memòria de tota la ciutat. Tot i això, cal segmentar el mercat i detectar quin 

és el seu públic objectiu. Aquest públic objectiu pot variar segons les activitats i els projectes, 

de manera que no totes les tasques de l’Arxiu aniran dirigides al mateix tipus d’usuaris. 

El públic de l’Arxiu Municipal de Granollers és divers i canvia lleugerament en funció del tipus 

d’activitats. Les consultes externes majoritàriament les protagonitzen historiadors o 

investigadors locals i estudiants de diversos nivells. En canvi, els usuaris de les activitats 

presencials són principalment persones de mitjana edat i avançada residents a Granollers de 

tota la vida i interessats en la memòria i història recent de la ciutat. Habitualment els ciutadans 

que tenen interès en les activitats culturals locals acostumen a ser de famílies de Granollers, 

que han participat en altres àmbits de la ciutat al llarg de la seva trajectòria vital. Cal tenir en 

compte el factor de disponibilitat de temps i horaris, ja que les persones de més edat, sovint 

jubilades, tenen més temps per a participar a les activitats proposades per l’Ajuntament. I 

també és comprensible que la documentació custodiada a l’Arxiu sigui de l’interès de persones 

amb edat més avançada, ja que forçosament està relacionada amb el passat, encara que sigui 

recent. 
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Com s’ha exposat al DAFO la presència de persones joves, residents en barris o provinents 

d’altres ciutats o països de qualsevol edat és reduïda. Per tant, per una banda caldria ampliar 

el públic des del punt de vista de segment d’edat, aconseguint acostar l’Arxiu a la població de 

menys de 50 anys, ja siguin joves entre 20 i 30 anys o d’edat adulta, entre 30 i 50. Aquestes 

franges d’edat són les minoritàries a les activitats, per disponibilitat de temps que tenen, per 

la manca d’interès en les activitats de l’Arxiu, associades al passat i al poc dinamisme. Per 

altra banda caldria ampliar el públic des del punt de vista geogràfic, tant de l’origen de les 

persones, d’altres poblacions catalanes o espanyoles i també d’altres països. Dins de 

Granollers caldria aconseguir acostar-se als barris, allunyant les activitats d’equipaments del 

centre històric de la ciutat i versar-les sobre temàtiques que puguin ser del seu interès.   

En tota la trajectòria de l’Arxiu Municipal s’ha aconseguit captar l’atenció d’un nombre 

substancial de persones. Ara, un cop consolidades, cal mantenir-les i ampliar el públic. Per 

tant, el pla de màrqueting per a l’AMGr a partir de l’any 2021 ha de buscar acostar-se a grups 

de població més joves i més descentralitzats. Per tant, la tasca de l’Arxiu s’ha de dirigir a 

aconseguir captar l’atenció del públic més jove i d’altres procedències mitjançant un 

llenguatge, uns canals i uns continguts que puguin cridar-los l’atenció.  

 

 

5.3 Planificació de l’estratègia de màrqueting  

Vist l'anàlisi de les activitats que es realitzen i els canals de comunicació pels que es difonen 

s'han establert els objectius que l'AMGr hauria d'assolir per a millorar la seva comunicació. 

L'estratègia de màrqueting servirà per a definir com s'aconseguirà complir aquests objectius. 

 

5.3.1. Nou producte de comunicació: newsletter mensual 

Una newsletter de l’Arxiu amb periodicitat mensual amb les activitats previstes pel mes i que 

inclogui la informació bàsica de contacte. Pot servir com una eina més de difusió que en una 

sola pàgina resumeixi tot el que es farà a l’Arxiu al llarg del mes i alguna dada rellevant que 

hagi tingut lloc al mes anterior i es vulgui comunicar. No caldria generar contingut nou sinó 

estructurar tot allò que l’Arxiu va comunicant per altres canals al llarg del mes i resumir-ho en 

una graella. La llista de distribució de correu electrònic actualment es fa servir per a comunicar 

la inauguració de les exposicions o la realització d’una tertúlia. Amb aquesta nova eina es pot 

enviar un correu el primer dia laborable de cada mes que ja inclogui tot el que tindrà lloc al 
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llarg del mes. Per a que el document permeti tenir enllaços a diferents webs o portals ha de 

ser en format pdf, que es podria adjuntar al correu. El format pdf és llegible en qualsevol 

sistema operatiu i també en mòbils i tauletes. Té l’inconvenient que cal obrir-lo expressament, 

però els beneficis de visualització ho compensen. Si el document s’envia en una imatge en 

format jpg no permet links i fa que la comunicació s’empobreixi lleugerament. 

Es pot recopilar el document del mes, l’exposició actual, enllaços al web, portals i xarxes 

socials i altres informacions rellevants que poden variar segons el mes o el que es vulgui 

comunicar. 

 Apartat  Contingut 

C
o

n
ti
n

g
u

t 
fi
x
 

Document del mes Títol del document, imatge i enllaç al web. 

Exposició actual Títol, imatge i data de finalització.  

En cas que sigui un mes d’inauguració d’una exposició es 

mencionarà fins quina data estarà oberta la primera i quan 

s’inaugurarà la segona. 

Properes activitats Llista de les activitats previstes pel mes 

Enllaços  Llista del web, portals i xarxes socials de l’Arxiu amb els noms 

i enllaços 

C
o

n
ti
n

g
u

t 
v
a
ri
a

b
le

 

Documents de l’Arxiu 

en exposició 

Llista d’exposicions on es mostren documents de l’Arxiu. 

Indicant l’equipament organitzador, el nom de l’exposició i les 

dates en què es pot visitar. 

Nous ingressos Anunci de la incorporació de nova documentació a l’Arxiu 

mitjançant donacions. Només per a casos en què es faci un 

contracte de donació o cessió perquè la documentació és prou 

rellevant. 

Presència de l’Arxiu 

als mitjans  

Informació i enllaç d’alguna notícia rellevant 

Sabies que...? Incorporar alguna dada curiosa i breu que cridi l’atenció  

Quadre 14. Continguts de la newsletter. Elaboració pròpia 
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Figura 9. Proposta de newsletter mensual de l’AMGr. Elaboració pròpia 
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Confeccionar aquesta newsletter pot donar feina la primera vegada, quan es faci el disseny i 

l’estructura, però posteriorment només caldrà substituir la informació. El programa gratuït 

Canva permet fer dissenys senzills a través de plantilles que es poden adaptar al gust de 

l’usuari. Part del personal de l’Arxiu domina el programa, per tant, no caldria encarregar la 

confecció a cap personal extern.  Pel que fa a la llista de distribució l’AMGr ja disposa d’un 

conjunt de contactes recollits al llarg dels anys amb els usuaris, col·laboradors i participants 

que han anat donant el seu consentiment per a rebre informació de les activitats. Així doncs, 

la inversió de temps i esforç en la confecció d’aquesta newsletter no és massa elevada i pot 

generar beneficis en la comunicació de l’AMGr. Permetrà veure l’Arxiu com un equipament 

potent, que planifica activitats mensuals, que s’organitza amb temps, que valora que els 

usuaris i ciutadans rebin la informació amb antelació, que els facilita la recerca amb els 

enllaços directes, etc. És cert que la difusió d'aquesta newsletter permetrà fidelitzar als usuaris 

ja existents i als ciutadans que  coneixen l'Arxiu. I el mantindrà com a referència en l'àmbit 

cultural de la ciutat i en la protecció del patrimoni documental i la memòria. Per a aconseguir 

que arribi a nous usuaris es podria valorar la incorporació al butlletí municipal, a Instagram i 

altres possibles xarxes socials de l'Arxiu. 

 

 

5.3.2. Xarxes socials 

Avui en dia parlant de màrqueting i comunicació és inevitable plantejar la possibilitat 

d’incorporar noves xarxes socials. És cert que les diferents xarxes arriben a públics diversos 

i que Instagram està més pensada per a imatges. Segons l’article de CRUZ ESPINOSA (2017) 

l’any 2017 només un 20% dels centres d’arxiu a Catalunya estaven fent servir alguna xarxa 

social. Segur que aquesta xifra ha augmentat notablement en els quatre anys que han passat 

des de la publicació de l’article. Dia a dia les xarxes socials han incrementat la seva presència 

en tot tipus d’organitzacions públiques i privades i ja són un canal de comunicació totalment 

establert. 

A la següent graella es mostra l’existència de pàgines web i canals a les xarxes socials dels 

diferents serveis i equipaments de l’Ajuntament de Granollers. 
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Xarxes socials de 

l’Ajuntament de Granollers 
Web Facebook Twitter YouTube Instagram 

Ajuntament de Granollers      

Arxiu        

Centres Cívics         

Cultura       

Cultura de Pau - Can Jonch        

Educació          

Empresa i ocupació        

Esports         

Joventut (GRA Jove)      

Servei Local d'Ocupació         

Equipaments           

Biblioteques de Granollers      

Centre d'Arts en Moviment         

Escola de Música J. M. Ruera         

Museu de Ciències Naturals       

Museu de Granollers      

Roca Umbert      

Arsènic       

Espai d'Arts       

La Troca        

NauB1         

Ràdio Granollers        

U Granollers        

VOTV      
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Teatre Auditori de Granollers      

 Total 25 20 18 9 16 

Quadre 15. Ús de les xarxes socials als equipaments de l’Ajuntament. Elaboració pròpia17 

 

Veient la presència a les xarxes socials dels serveis i equipaments de l’Ajuntament de 

Granollers es pot observar que Facebook hi té una presència majoritària seguit de Twitter i 

Instagram. La xarxa social amb menys canals creats dins l’Ajuntament és Youtube. 

Tenint en compte que el perfil d’Instagram de l’AMGr està funcionant bé i està tenint un èxit 

notable no s’hauria de fer-hi grans canvis. Es podria modificar el fet que només s‘hi publiquin 

fotografies i la resta d’informacions de l’Arxiu es posin a les stories. S’incrementaria la difusió 

si s’intercalessin les imatges amb altre tipus de contingut com la programació d’alguna 

activitat, alguna commemoració o altres informacions. La millor opció seria reconduir 

lleugerament Instagram i publicar documents d’altres tipologies, no només fotografies i també 

anuncis d’activitats properes. Es podria aprofitar aquest canvi per a donar-li un tractament més 

dinàmic i modern en el llenguatge i en els formats que es publiqui. Ajuden a aportar més 

frescor i dinamisme tractar els usuaris de tu, parlar en primera persona del plural i interpel·lar-

los directament. 

Pel que fa a la creació de perfils en altres xarxes socials cal ponderar els pros i contres. 

Facebook és una xarxa social molt completa que permet fer publicacions sense límit de 

caràcters, incloure tots els enllaços que facin  falta  per acompanyar les publicacions  i  

relacionar el perfil directament amb perfils propis d’altres xarxes socials. Per tot això, no és 

estrany que aquesta xarxa sigui la més emprada pels Arxius, ja que és la xarxa social que 

més possibilitats ofereix. És cert que segueix sent molt utilitzada al món i arriba a un gran 

nombre de persones, però amb el pas dels anys va quedant una mica obsoleta.   

L’altra xarxa social molt utilitzada és Twitter, que es caracteritza pel fet de tenir un límit a l’hora 

d’escriure un comentari de 280 caràcters, que en un inici eren només 140. Els comentaris a 

Twitter, per tant, han d’estar ben pensats, per a aprofitar al màxim els caràcters. Té molts usos 

i permet anar penjant molts tweets d’una primera publicació, de manera que es crea un fil on 

es pot anar aportant informació.  

Una opció seria crear un perfil de Facebook i un altre de Twitter de l’Arxiu Municipal de 

Granollers que fossin un reflex de l’Instagram, és a dir, que s’hi publiqués el mateix contingut 

                                                
17 Dades extretes del web https://www.granollers.cat/ajuntament/xarxes-socials-de-lajuntament-de-granollers 

https://www.granollers.cat/ajuntament/xarxes-socials-de-lajuntament-de-granollers
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a ambdós perfils. Seria una manera d’arribar a més persones mitjançant dues xarxes noves 

sense haver d’esmerçar una gran quantitat d’energies en adequar el contingut a cada una. En 

aquesta cas, l’increment de feina que suposaria per a l’equip seria més assumible. Els 

comptes de les diferents xarxes socials poden estar vinculats, de manera que es pot penjar el 

post des d’Instagram i allà marcar les opcions de publicar-ho també a les altres 

automàticament. Si es volgués crear contingut adaptat a cada xarxa i als seus patrons caldria 

ser conscient del volum de feina que es deriva de la creació de contingut i valorar si es pot 

assumir per l’equip. En el cas de l’AMGr aquesta no seria una opció prioritària. 

En el plantejament de crear nous perfils a xarxes socials no es pot perdre de vista que la feina 

d’un Arxiu no pot centrar-se en la difusió de contingut. És una branca molt important de la 

feina perquè sense difusió no es pot mostrar tot el que es fa de portes endins, però no pot ser 

una càrrega de feina que minvi el temps que es podrà dedicar al tractament de la 

documentació. La confecció de diferents formats de comunicació adaptats a cada xarxa social 

seria un increment de feina que l’equip de l’AMGr no podria assumir. 

Pel que fa a Youtube, el canal de l’AMGr és un gran repositori de documents audiovisuals 

però no té tot el seguiment desitjable. Caldria posar en marxa recursos per a potenciar l’eina 

sense pretendre que sigui un canal de generació de contingut, sinó un aparador on mostrar 

part de la documentació de l’Arxiu. Un bon recurs per a arribar a més persones seria fer clips 

curts amb fragments de les entrevistes de fonts orals que serveixin de reclam per a veure-les 

senceres. A més, s’hi poden aplicar les propostes que es detallaran a continuació, vàlides per 

a totes les xarxes socials. 

Una altra xarxa social que avui en dia està molt de moda i és molt utilitzada és Tik Tok. Es 

tracta d'una xarxa molt utilitzada pel públic adolescent que ha augmentat exponencialment el 

nombre d'usuaris en els últims temps. És una xarxa que permet gravar, editar i compartir 

vídeos curts, de 15 a 60 segons, en loop – de manera circular – i amb la possibilitat d'afegir 

fons musicals, efectes de so, filtres o efectes visuals. Generalment s'associa a àmbits més 

distesos o festius, diferents als d'un arxiu. Per a poder treure partit a aquesta xarxa social 

caldria valorar què s'hi està fent, si altres arxius la fan servir i com. Una possibilitat seria crear 

vídeos per a mostrar la feina que es fa en un arxiu de manera seqüencial sense que calgui 

veure les arxiveres. En tot cas, caldria ponderar l'esforç que suposaria per a l'AMGr l'adaptació 

a aquest format amb els resultats que es podrien obtenir. 
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5.3.3. Propostes noves d’acció directa a les xarxes socials 

1. Informar de les activitats que organitza l’Arxiu com Tertúlies, inauguració d’exposicions, 

acte d’agraïment a les donacions, etc mitjançant posts. Fer-ho donant la informació bàsica 

d’hora, lloc i forma d’inscripció, si és el cas, per a que els usuaris puguin assistir-hi. Caldria 

publicar la informació amb quatre o cinc dies d’antelació i un recordatori el mateix dia en 

format de story per a que no sigui molt repetitiu. 

2. En actes que se celebrin a porta tancada estaria bé fer un breu vídeo penjat en format 

story que transmeti el moment present. Així, els usuaris poden estar informats veient què 

s’està fent de manera directa i tenen una sensació de proximitat. Es podria fer en casos 

com les signatures de contractes de donacions o cessions de documents, l’acte 

d’agraïment a les donacions, les visites escolars o els grups de descripció de 

correspondència i fotografies. A més serviria per a donar visibilitat a activitats que no són 

obertes a tot els públic. 

3. Fomentar la participació amb preguntes sobre les imatges. Poden ser com un joc on els 

usuaris hagin d’esbrinar informació o simplement una curiositat. Es poden fer preguntes 

directes com: Sabeu qui va 

construir aquest edifici? 

Sabeu quin sobrenom té 

aquesta casa? Sabeu quan 

es va inaugurar aquesta 

plaça? Identifiqueu l’espai on 

es va fer aquesta fotografia? 

Aquestes accions directes 

les fan a l’Arxiu Nacional 

d’Andorra i sembla que té 

força èxit. 

 

4. També es pot aprofitar aquest tipus de preguntes directes per a esbrinar les persones que 

no tenim identificades en alguna imatge. Es pot interpel·lar als usuaris amb preguntes 

com: Coneixeu alguna de les persones que surten en aquesta fotografia? Ens ajudeu a 

identificar aquestes persones? 

5. Relacionar les publicacions amb les efemèrides en major mesura. Actualment es fa amb 

les festes principals però es pot incrementar amb els dies mundials o internacionals de 

temes diversos, inauguració d’un equipament, naixement o mort d’una persona notable a 

Granollers, aniversari d’un esdeveniment, etc. Això pot permetre mostrar imatges de 

Figura 10. Captura del compte d’Instagram de l’Arxiu Nacional 

d’Andorra 
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diferents temes o àmbits de la societat. Per a que 

la comunicació sigui molt directa es pot començar 

la publicació amb la frase “Tal dia com avui...” i 

acompanyar-la de l’etiqueta #Taldiacomavui. 

Aquest hashtag s’utilitza a molts arxius i això 

permetria enllaçar els continguts de l’AMGr amb 

d’altres similars que puguin ser d’interès per als 

usuaris. 

6. Relacionar les publicacions amb temes 

transversals com les estacions meteorològiques, 

els dies de la setmana, l’oci, etc. Es podrien penjar 

post amb frases tipus “Des de l’Arxiu donem la 

benvinguda a la primavera amb aquesta imatge de 

Pere Cornellas” o “Comenceu a gaudir del cap de 

setmana amb aquesta fotografia de la Festa Major 

de l’any 1995”. 

7. Sorteig de llibres de la col·lecció Records de 

Granollers o sobre història de Granollers editats 

per l’Ajuntament. És una bona manera de donar a 

conèixer els comptes de l’Arxiu i d’incrementar el nombre de seguidors. A més, permet 

donar una sortida a diversos llibres editats anys enrere i que estan emmagatzemats. Es 

podria fer un post a les xarxes socials com la simulació d’Instagram que acompanya el 

text.  

8. Recordatori de l’exposició actual amb la frase: “Ja has visitat l’exposició Bicis en blanc i 

negre?” Es pot mostrar una de les imatges de l’exposició i acompanyar-la de la informació 

que consta al peu del plafó. 

9. Mostrar petites històries darrere les fotografies i els documents explicant com es van 

prendre, en quin context o alguna dada curiosa del fotògraf. 

10. Fer servir recursos que donen una aparença més dinàmica i moderna com petits GIF 

combinant algunes fotografies de l’Arxiu acompanyades d’alguna frase breu. També es 

poden fer vídeos en format boomerang, que és una seqüència d’imatges molt breu que es 

repeteix automàticament de davant a enrere, és a dir, quan arriba a la última imatge torna 

enrere fins arribar a la primera i així successivament. És el contrari a un bucle circular.  

11. Crear vídeos curts en format stop motion explicant els passos d’una tasca que fa l’Arxiu. 

Aquest tipus de vídeo que agrupen imatges en seqüència de manera que sembla que 

tenen moviment podria servir per mostrar la feina que es fa quan ingressa una nova 

Figura 11. Simulació d’un post a 

l’Instagram de l’AMGr. Elaboració pròpia 
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documentació, la instal·lació de caixes a una 

prestatgeria, la cerca de documents dins una 

caixa, la neteja d’algun document malmès o 

l’atenció d’una consulta. 

12. Mantenir la publicació d’imatges antigues dels 

fons i col·leccions de l’AMGr combinant amb les 

propostes anteriors. No cal que hi hagi una imatge 

diària sinó que es pot anar alternant amb els 

sortejos, #taldiacomavui, petits vídeos, etc. La 

publicació diària s’ha de mantenir perquè funciona 

bé però més variada. 

13. Fomentar donacions amb una petita frase directa 

de ganxo com “Saps que pots aportar els teus 

fons fotogràfics i documentals a l'Arxiu Municipal 

de Granollers? Fer donacions o cessions és molt 

senzill. T'expliquem com funcionen perquè puguis 

fer créixer la memòria de Granollers amb 

nosaltres”. Incorporant l’enllaç a l’apartat de 

donacions i cessions del web es facilitarà l’accés als possibles donants. Es pot veure una 

simulació a la següent imatge. 

14. Fer enquestes a Instagram Stories per a interactuar amb els 

seguidors del compte de l’Arxiu i saber quins són els seus 

gustos. Es podria fer servir per preguntar “Us agraden més 

les fotos de persones o les de paisatges?”. Així es trenca la 

rutina del compte demanant la participació i fent sentir que 

l’opinió dels usuaris és tinguda en compte. I quan es tanca 

l’enquesta es poden compartir els resultats amb els seguidors 

de manera que saben quina opció ha estat més triada i quanta 

gent hi ha participat.    

 

 

5.3.4. Propostes de continguts  

Per tal de seguir ampliant els temes es podrien utilitzar els següents continguts en properes 

activitats, ja siguin exposicions, tertúlies, document del mes o simplement un post a les xarxes 

Figura 12. Simulació d’un post a 

l’Instagram de l’AMGr. Elaboració pròpia 

Figura 13. Enquesta d’Instagram. 

Extret de www.metricool.com 
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socials. Encertar amb contingut que desperti interès permetrà atraure al públic objectiu, que 

podrà variar segons la temàtica. Actualment ja es té en compte el calendari d’efemèrides per 

a fer procurar que els temes tractats coincideixin amb algun aniversari, commemoració o data 

amb una xifra rodona. Així la difusió és més extensa i atrau als mitjans per a publicar-ho. 

 Temes relacionats amb l’arribada de persones a Granollers a les diverses onades 

migratòries. Sota el títol Granollers ciutat d’acollida es podrien mostrar imatges del 

creixement dels barris on principalment s’hi van concentrar els nouvinguts, les feines que 

podien fer a la indústria local o moments d’oci. 

 Creixement i evolució dels barris. contactar amb les associacions de veïns dels barris per 

a parlar de com van començar, quines zones van créixer primer, com ho van viure, de 

quins equipaments van disposar, els llocs d'origen de les persones, etc. A més de les 

associacions de veïns també es podria intentar vincular tècnics de serveis socials que 

ajudarien a complementar la visió del barri. 

En cas de tertúlies es podria valorar fer-les en algun equipament situat al barri, com els 

centres cívics, de manera que s'acostessin més a les persones i s'ho sentissin més proper, 

cosa que afavoriria la seva participació. 

 Les entitats juvenils com l’Agrupació Escolta, Colònies Sant Esteve o els Xics, per 

exemple, tenen una llarga trajectòria d’activitats dirigides a la gent jove principalment i que, 

amb el pas dels anys s’ha anat fent gran. Centrar algun producte en aquestes entitats 

permetria aglutinar persones de diferents edats relacionades per aquest interès comú i 

que s’aproparien a l’Arxiu.   

 Locals d’oci nocturn desapareguts. Es podria contactar amb persones de diferents 

generacions que hi van assistir, empresaris que en van ser propietaris o músics que hi 

toquessin. Un dels més emblemàtics és Cala Sila, però més posterior van existir la Sala 

HH, la Scheila Disco i d'altres amb molta anomenada. Potser és un tema amb poc suport 

de fotografies però sí existeixen impresos i cartells que feien servir com a publicitat i que 

poden acompanyar els records. 

 Entitats esportives. Granollers és una ciutat amb una gran tradició esportiva, encapçalada 

per l'handbol, però amb molts d'altres clubs i entitats. L'Any 2019 es va fer una exposició 

sobre el Club Balonmano Granollers. Es podrien preparar exposicions o tertúlies 

monogràfiques sobre un esport i incloure el club o clubs que el practiquen a la ciutat. En 

el cas del futbol, hi ha el Club Atlètic del Vallès i l’Esport Club Granollers, el Club de 

Bàsquet, el Club Natació Granollers que inclou natació i gimnàstica artística, etc. No cal 

oblidar la Mitja marató que té un èxit notable i és molt emblemàtica a la ciutat des de 1987. 

En cas que a l’Arxiu no hi hagi massa fotografies d’aquests esports pot ser una bona 
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excusa per a contactar-hi i procurar que en facin cessió o donació i així ampliar els fons 

de l’Arxiu. Per últim, es podria valorar la realització d’alguna d’aquestes activitats en les 

instal·lacions esportives per a que tingués més seguiment dels seus membres. 

 En aquest any 2021 i els següents començarà a fer 40 anys de la posada en marxa de 

molts equipaments i entitats sorgits en el marc de la recuperació de la democràcia i el 

moment d'impuls cultural i social. Es podria aprofitar la commemoració per a fer activitats 

relacionades i que ajudin a recordar en quin context es van impulsar i quina ha estat la 

seva trajectòria des dels anys 80.  

 

5.3.5. Propostes d’optimització dels mitjans existents 

 Fer circular les exposicions per altres espais de la ciutat. Seria una manera que arribessin 

a un públic més divers i ampli del que s’adreça a l’edifici de La Porxada. Es va intentar fa 

un temps però caldria tornar a contactar amb els centres cívics per a crear una xarxa de 

circulació de les exposicions de manera que quan es retirin de l’edifici de l’Ajuntament 

puguin anar a diversos centres cívics. També es podria valorar l’ús d’altres espais per on 

passa molta gent com Casals d’avis, escoles o l’Hospital.  

 Demanar la col·laboració de Ràdio Granollers per a l’enregistrament de les Tertúlies. Se’ls 

podria demanar mitjans tècnics o la possibilitat de realitzar-ne alguna als estudis de la 

Ràdio. Seria un bon recurs per a que l’enregistrament d’àudio resultant de la Tertúlia fos 

una bona font d’informació oral. També podria servir com a reclam per a persones que 

escoltin la ràdio i els agradaria participar.  

 Es podria valorar fer alguna sessió del grup de descripció de fotografies per barris, de 

manera que l’Arxiu es desplacés a alguna entitat o associació de veïns situada en algun 

barri de la ciutat per a mostrar fotografies d’espais i persones relacionades. També es 

podria fer alguna sessió temàtica en algun espai específic, com algun club esportiu, entitat 

cultural, escola, agrupació veïnal o sindical.  Així s’incrementaria la descripció d’imatges 

de diferents espais i temes. 

 Valorar la creació d’alguna activitat relacionada amb ubicar les imatges antigues en espais 

actuals semblant a History pin18. El fons d’imatges de l’Arxiu és molt ric i està molt ben 

documentat, de manera que la feina prèvia de preparació estaria molt avançada. Es podria 

difondre en format virtual, fer una col·lecció de postals amb la imatge antiga superposada 

                                                
18https://historypin.org/en/ és una pàgina on s’ubiquen fotografies antigues als espais actuals a través de Google 

maps. 

https://historypin.org/en/


Marina Muro Gallart / 73 

  

a la vista actual o amb algun joc de pistes que es publiqués al web i a la premsa 

simultàniament. 

També es podria traduir en alguna activitat escolar en què haguessin de situar fotografies 

antigues en el lloc actual i que els permetés comprendre els canvis viscuts a la ciutat al 

llarg dels anys.  

 Per a les visites escolars se’ls podria fer arribar una proposta més concreta del que poden 

fer a l’arxiu, el tipus de mostra o explicació específica que poden trobar. La difusió que es 

fa al web de la possibilitat de visitar a l’Arxiu és una mica genèrica i s’adapta segons les 

circumstàncies. Si s’ofereix més concreció de l’activitat els professors veurien el benefici 

de portar-hi als alumnes segons la matèria que imparteixen. 

 El document d’inauguracions i esdeveniments que s’actualitza anualment amb les 

efemèrides a tenir en compte seria bo que estigués més present en totes les activitats de 

difusió que es fan. Ja sigui per a una exposició o per a un post diari seria bo buscar una 

data de naixement d’un personatge ilustre granollerí, la inauguració d’algun equipament o 

entitat, l’aniversari d’algun esdeveniment emblemàtic o la construcció d’alguna 

infraestructura. Així s’aconsegueix enganxar més a l’audiència a través del factor humà o 

del record personal. 

Totes les estratègies de màrqueting i comunicació proposades van dirigides a un curt i mitjà 

termini, però la tasca de difusió de l’Arxiu ha de ser constant i caldrà anar actualitzant les 

propostes i els objectius amb el pas del temps. Actualment el món de la comunicació i la 

tecnologia són molt canviants i allò que avui sembla molt innovador d’aquí sis mesos es pot 

haver oblidat. El paper de l’Arxiu tampoc ha de ser el d’un servei molt trencador i constantment 

buscant l’última moda i novetat de comunicació. El que sí que ha de fer és mantenir-se al dia 

de les noves tendències i anar adoptant allò que creu que pot funcionar per a complir els seus 

objectius de màrqueting i comunicació.  

L’estratègia de màrqueting i comunicació requereix una avaluació periòdica basada en 

indicadors mesurables per a saber què està funcionant i què no. En funció dels resultats caldrà 

ajustar allò que no funcioni tan bé com s’esperava o redirigir-ho cap a algun projecte diferent. 

Sense perdre de vista els objectius establerts caldrà valorar el funcionament de les diferents 

activitats i canals de comunicació i si estan complint la seva funció cap al públic objectiu. 
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6 Pla de comunicació  

A l’AMGr s’impulsen moltes activitats però sempre es pot millorar com arriba la informació, 

tant pel que fa al contingut com als canals de comunicació. El màrqueting ofereix tècniques i 

recursos per a posar un producte al mercat i la comunicació n’és una d’aquestes. Definir un 

pla de comunicació permetrà que els esforços invertits en la realització dels productes tinguin 

la seva recompensa arribant al públic destinatari. Les fases d’un pla de comunicació - 

investigar, planificar, executar i avaluar -  tenen força similituds amb les del pla de màrqueting 

i les conclusions extretes d’aquest primer anàlisi poden ser aplicables al segon. 

El públic de l’Arxiu és bastant nombrós i divers. A grans trets es podria estructurar segons el 

següent mapa: 

Mapa de públics 

Intern Serveis de l’Ajuntament 

Treballadors de l’Ajuntament interessats en la història local 

Extern Historiadors o investigadors locals  

Estudiants de nivell secundari i universitari 

Cercadors d’història personal o genealogia 

Persones de mitjana edat residents a Granollers de tota la vida i 

interessats en la memòria i història recent de la ciutat. 

Persones d’edat avançada residents a Granollers de tota la vida i 

interessats en la memòria i història recent de la ciutat. 

Persones de fora de Granollers interessades en els arxius i la recerca 

Arxivers d’altres municipis i institucions 

Voluntat 

d’incorporar  

Ciutadans provinents de fora de Granollers i residents en barris de la 

ciutat 

Persones joves i menors de 40 anys  

Quadre 16. Mapa de públics dels arxius. Elaboració pròpia 

 

Aquest mapa mostra el públic objectiu al que l’AMGr dirigir, inclou els grups que ja estan 

consolidats i els que es voldran incorporar. Com ja s’ha dit al capítol anterior l’ambició de 

l’AMGr és ampliar el públic des de la perspectiva geogràfica amb persones provinents de fora 
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de Granollers i residents en barris de la ciutat i pel que fa al segment d’edat a grups de població 

més jove.  

Per a executar l’estratègia definida és recomanable seguir un pla d’acció on es detallen sobre 

el calendari d’un any totes les accions de comunicació que cal dur a terme per a cada producte 

i activitat. Seguint la proposta del capítol anterior s’intentarà donar un tractament més dinàmic 

i modern en el llenguatge i en els formats que es publiqui per a aportar més frescor i dinamisme 

interpel·lar-los directament 

Aquest pla d’acció ha de mostrar sobre el calendari quines actuacions cal realitzar i en quin 

termini per a cada una de les activitats. S’indicarà amb colors diferents cada tipus d’activitat 

per a que visualment sigui entenedor. Caldrà dissenyar-lo anualment tenint en compte els 

temps que siguin més operatius per a cada activitat o projecte i en quin suport o canal es farà 

la difusió. Serà útil confeccionar el calendari en un document d’excel que permeti anar afegint 

files i columnes il·limitadament. Inclourà els dies laborables i s’exclouran els dies de tancament 

de l’arxiu per vacances. 

A la següent graella es pot consultar a proposta de pla d’acció que caldrà incloure al pla de 

comunicació de l’Arxiu Municipal de Granollers. Fent click sobre la imatge es podrà accedir al 

document complert del pla de comunicació.  

 

 

Actes presencials oberts al públic 

Seran principalment les inauguracions de les exposicions i les tertúlies. En cas que es faci un 

altre tipus d’acte seguirà el seu protocol específic. 

https://drive.google.com/file/d/11jVU8nO8DVeKjHv5RAYuv5271RdZj7f4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11jVU8nO8DVeKjHv5RAYuv5271RdZj7f4/view?usp=sharing
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Tots els actes presencials s’han d’introduir a l’agenda de l’Ajuntament a mitjans del mes 

anterior. Aquest és el mecanisme per a que apareguin publicats al butlletí municipal i a 

l’agenda del web de tot l’Ajuntament i també de l’Arxiu. 

La difusió d’aquests actes es farà per diferents canals: 

 Newsletter mensual: estaran inclosos els actes presencials amb les dades bàsiques 

 Correu electrònic: s’enviarà a les llistes de distribució una setmana abans de la data 

amb informació concreta (data i hora, lloc i format d’assistència). 

 Nota de premsa als mitjans de comunicació amb tota la informació de l’esdeveniment 

per a que el puguin cobrir 

 Notícia a la pàgina web amb una crònica de l’acte el dia després de la realització 

 Xarxes socials: es farà una publicació el dia de l’esdeveniment amb informació 

concreta amb un missatge directe per a incentivar l’assistència 

En el cas de les exposicions es publicaran stories un mes després de la inauguració i 

una setmana abans de la clausura amb el recordatori de visitar l’exposició 

L’acte d’agraïment a les donacions de l’any anterior és presencial però no està obert al públic 

en general per qüestions d’aforament. Es fa la convocatòria als donants a través de correu 

electrònic o trucada, segons el cas. Una setmana abans de l’acte es torna a contactar amb 

les persones per a confirmar l'assistència i saber quants acompanyants portaran. La difusió 

de l’acte al públic es fa a posteriori amb una nota de premsa i la cobertura que hagin fet els 

mitjans locals. 

Els grups de voluntaris de descripció de correspondència i el d’identificació de fotografies són 

grups tancats per a no superar l’aforament establert. Es farà la difusió durant els primers dies 

de setembre per a que les persones interessades s’hi puguin apuntar. Si hi ha capacitat per a 

incorporar més participants es podrà repetir la convocatòria amb una periodicitat mensual. Si 

el grup està ple ja s’indicarà a la newsletter mensual i s’informarà de la inscripció a la llista 

d’espera. No s’haurà d’anar repetint la convocatòria si no hi ha capacitat per a més persones. 

Al juny s’informarà del tancament de les sessions i se’n farà un petit balanç. També es 

recordarà el període d’inscripció del curs següent. 

 

Generació de contingut per a publicar 

L’AMGr treballa per a donar accés directe al major nombre de documents a través d’Internet. 

La voluntat que els usuaris puguin consultar el màxim de documentació directament en els 
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diferents webs impulsa la publicació periòdica de nous documents, ja siguin textuals, cartells, 

impresos, diaris o revistes, com fotografies, audiovisuals o entrevistes. Cada any es planifica 

la publicació de material nou per a incrementar el volum de documents accessibles al públic.  

Hi ha diversos esdeveniments que es repeteixen anualment i serveixen de trampolí per a que 

l’Arxiu publiqui nous documents, imatges o audiovisuals. Aquests poden estar relacionats amb 

el tema de l’esdeveniment o poden ser genèrics. Algunes d’aquestes dates assenyalades 

corresponen a programacions generals de tota la ciutat i el fet de participar-hi dóna una 

notorietat a l’Arxiu posicionant-lo com a equipament. Les programacions fixes de cada any on 

participa l’AMGr són el Nadal, el Carnestoltes, el Dia de la dona, Sant Jordi, l’Ascensió, 

l’aniversari del bombardeig del 31 de maig de 1938, la Festa Major, les Jornades Europees 

del Patrimoni i el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Totes tenen canals i elements de 

difusió propis però l’AMGr en fa la seva difusió als mitjans propis. 

El 9 de juny és el Dia internacional dels Arxius i és una data assenyalada en què l’AMGr fa 

una programació especial per a tota la setmana. S'emmarca en la Setmana internacional dels 

Arxius coordinada pel Servei d’Arxius de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Aquestes 

sovint relacionen la commemoració amb alguna temàtica que permet englobar tots els arxius 

del territori. L’AMGr organitza un programa propi i la difusió es fa a través dels canals 

habituals. 

La participació en les programacions fixes es farà publicant nous documents digitalitzats, ja 

siguin fons recentment incorporats, premsa digitalitzada, fotografies o audiovisuals. 

Habitualment es publicaran al Portal Arxiu Digital i Portal de l’Arxiu d’Imatges com a webs de 

referència on trobar els documents originals de l’AMGr. 

La difusió de es farà per diferents canals: 

 Newsletter mensual: on es recolliran les dades bàsiques de les novetats 

 Correu electrònic: s’enviarà a les llistes de distribució dos o tres dies abans la 

informació dels documents que es publicaran i on es podran consultar 

 Nota de premsa als mitjans de comunicació amb tota la informació de la publicació per 

a que se’n facin ressò 

 Notícia al web informant de la programació i/o de contingut dels nous documents 

 Xarxes socials: es farà una publicació el dia que es pengin els documents informant 

d’on es poden consultar 

Fora de les programacions fixades també es podran difondre nous documents si així es 

considera per l’interès propi que tenen o per altres raons. 
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Les fotografies que es publicaran a les xarxes socials diàriament, excepte quan es faci difusió 

d’activitats.  Aplicant les propostes fetes al capítol anterior es procurarà que les fotografies 

estiguin relacionades amb efemèrides de persones, entitats i equipaments de la ciutat o que 

coincideixin amb temes transversals d’aquell dia. També es fomentarà la participació fent 

preguntes sobre les imatges i algunes inclouran incloguin algun sorteig. 

A banda del pla d’acció, les xarxes socials tindran una graella que servirà per a planificar el 

contingut que cal publicar cada dia i indicarà cada dia quina imatge cal penjar, quin text l’ha 

d’acompanyar. Actualment es fa servir una plantilla per a les publicacions d’Instagram i es pot 

aprofitar per a totes les xarxes. D’aquesta manera les persones de l’equip que han de penjar 

contingut a les xarxes poden fer-ho seguint la planificació.  

 

Durant el procés d’aplicació del pla de comunicació caldrà anar avaluant els resultats 

obtinguts. Així es podrà anar rectificant alguns objectius o formes de comunicar que no 

estiguin funcionant tan bé com es preveia. Caldrà fixar-se en els elements quantificables com 

els seguidors a les xarxes socials, el nombre de likes i comparticions, les visites al web i 

Portals, l’augment de consultes o donacions. I també s’hauran de tenir en compte elements 

qualitatius com les opinions que ens donin els usuaris presencials, els comentaris que 

s’escriguin a les xarxes socials o les sensacions que tinguem a les converses amb 

participants. Amb aquesta avaluació es podrà redefinir o modificar el pla de comunicació per 

a que sigui més efectiu. 
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7 Conclusions 

Al llarg de tot el treball s’han aplicat els passos necessaris per a confeccionar un pla de 

màrqueting. Després de conèixer l’Arxiu Municipal de Granollers s’ha descrit l’estratègia actual 

en l’àmbit de la difusió, les activitats que es porten a terme i els canals de comunicació 

emprats. A continuació s’han avaluat les activitats i els canals de comunicació, detallant els 

seus aspectes més positius i millorables cosa que ha permès l’elaboració d’un DAFO per a 

sintetitzar els punts forts i febles de l’AMGr. A partir d’aquesta anàlisi s’ha elaborat una 

proposta d’objectius i estratègia de màrqueting a seguir. Aquesta estratègia es concreta en un 

nou element de difusió en format de newsletter, en l’ampliació de l’ús de les xarxes socials, 

en propostes d’acció directa a les xarxes i en propostes de continguts. Per a dur a terme 

aquests passos s’ha dissenyat un pla de comunicació que detalla en un calendari anual les 

actuacions que caldrà dur a terme per a implantar les propostes. 

La proposta de pla de màrqueting feta és realista i podria aplicar-se de manera immediata a 

l’AMGr. Ha estat dissenyada després de revisar les accions comunicatives fetes fins al 

moment i, per tant, esdevé una actualització de la tasca que ha estat fent l’Arxiu en els darrers 

anys amb uns resultats força notables. En l’àmbit comunicatiu d’un arxiu cal ser conscient dels 

recursos de que es disposen i evitar que, centrant els esforços en la difusió, es resti massa 

temps de les funcions ineludibles del servei, tant de cara als usuaris interns com externs. Per 

això, aquest pla de màrqueting ha estat elaborat des del coneixement intern de la feina de 

l’AMGr ponderant el volum de feina que suposa. 

Amb la confecció del pla de màrqueting s’ha intentat donar resposta a les preguntes fetes a la 

introducció sobre l’abast de les actuacions de l’AMGr, les estratègies de captació de l’atenció 

i el resultat dels formats presencials i virtuals. No hi ha una resposta única per a aquestes 

qüestions sinó que calen estratègies que permetin concentrar en un públic objectiu una sèrie 

de recursos i, en canvi, uns altres per a un altre perfil de persones. El pla de màrqueting 

focalitza l’atenció més en l’àmbit de comunicació virtual ja que està en més expansió i és una 

eina que pot ajudar a acostar-se al públic més jove usuari habitual d’aquest entorn. A més, la 

comunicació per mitjans més tradicionals funciona relativament bé, ja que gran part dels 

usuaris actuals s’informen de les activitats de l’Arxiu a través del butlletí municipal Granollers 

Informa, la cartellera dels equipaments municipals o el correu electrònic. Tot i això, no cal 

oblidar que aquesta comunicació les activitats en format presencial van dirigides a un públic 

que no es pot deixar perdre. L’Arxiu ha de vetllar per a que no es produeixi una fractura digital 

en la comunicació amb els ciutadans de Granollers i usuaris atenent a l’edat i circumstàncies 

de persones que puguin trobar-se en situació més vulnerable o que no estiguin familiaritzades 

amb l’ús d’Internet. 
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Les propostes fetes tenen en comú la voluntat d’acostament al ciutadà i potencial usuari de 

l’AMGr. Els arxius han d’aconseguir fugir de la imatge de lloc antic, fosc i ple de pols. Al segle 

XXI s’han de fer veure tal com són, amb les portes obertes als dipòsits, al tractament de 

documents, a les donacions i a les històries que hi ha darrere les imatges i els documents. El 

web, els portals i les xarxes socials són eines fantàstiques per a mostrar-se a l’exterior de 

manera directa, sense intermediaris i controlant el que es vol dir i ensenyar. Aquesta obertura 

de ben segur afavoreix la proximitat i això es tradueix en més coneixement de la història de 

Granollers, més interès en la recuperació de la memòria i més cohesió social. 

DABAN MASSANA (2020)19 explica al seu article com han pogut apreciar la repercussió real 

que han tingut a l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar les xarxes socials amb l’increment dels 

ingressos extraordinaris, de l’assistència als actes públics presencials, el creixement del 

nombre de consultes i de les visites pedagògiques. Per tant, l’ús de les xarxes socials als 

arxius lluny de ser un simple divertimento afavoreixen el coneixement de l’ens, el què fa, com 

ho fa i desperten als ciutadans un interès. A més, aquests s’adonen que guarden a casa 

documents o fotografies seves o dels seus avantpassats que poden tenir interès per a la seva 

població i això els fa sentir protagonistes de la història. Els arxius estan fets de persones, 

conegudes o desconegudes, que han viscut a una ciutat o tan sols hi han estat de pas, però 

han deixat la seva petjada en forma de document o d’imatge. Entre tots els habitants d’una 

població es construeix la seva història i els seus documents juntament amb els de l’Ajuntament 

podem reconstruir la història i memòria col·lectiva.  

L’any 2011 GRAELLS COSTA20 deia al seu article: Es tracta que les administracions vegin les 

xarxes socials no com unes plataformes estranyes, ni com un mitjà ideal per aconseguir un 

creixement ràpid de l’audiència, sinó com unes eines aliades. Les xarxes són instruments molt 

aptes per compartir, participar, escoltar i conversar. El repte és que l’Administració de la 

Generalitat esdevingui referent en l’atenció ciutadana per xarxes socials, ja que les xarxes 

s’estan convertint en l’espai natural per relacionar-se amb la ciutadania i altres organismes 

aportadors de valor públic. Deu anys després es pot dir que aquest plantejament s’ha 

complert, les xarxes socials han deixat de ser només una eina comunicació particular en 

l’àmbit de l’oci i les Administracions les han adoptat plenament com un canal de difusió 

d’informació per a que arribi al màxim de persones possible. Precisament el camí que han 

                                                
19 DABAN MASSANA, Joaquim (2020) Arxius i xarxes socials. Eines per a l’impuls dels arxius de 

proximitat. La DaDa, núm 1. Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya . 

20 GRAELLS COSTA, Jordi (2011) Les xarxes socials revolucionaran la professió d’arxiver Lligall núm. 

32, p. 157-171. 
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seguit les Administracions ha estat el que defensava Graells al seu article i s’han posicionat 

en la voluntat d’aproximar-se a les persones a través dels canals que els arribin més fàcilment.  

El màrqueting té com a premissa fonamental posar al client al centre de la seva tasca per tal 

de satisfer les seves demandes. En el cas de les Administracions el client és el ciutadà i en 

l’adopció de xarxes socials i altres eines com a canal d’informació, han posat al ciutadà al 

capdavant de les seves prioritats volent acostar-lo a la seva tasca per a que pugui exercir els 

seus drets de la manera més lliure i informada possible. Així, les Administracions lluiten per 

fugir de la idea clàssica del mur infranquejable i opac on el ciutadà topa quan ha de realitzar 

alguna gestió i no pot conèixer què passa de portes endins. Queden ben lluny del tòpic vuelva 

usted mañana la difusió per múltiples canals, electrònics i presencials, l’obertura del període 

de sol·licitud de beques, la programació de la festa major o els casals d’estiu infantils. 

Aquesta Administració és la del segle XXI i ha de continuar treballant per a tots els ciutadans, 

sense oblidar la fractura digital que deixa fora de l’accés a diversos grups de persones que no 

tenen edat, formació o condicions socioeconòmiques per a relacionar-se per mitjans 

electrònics.  

En aquest context els arxius es troben en un moment singular en la seva funció respecte de 

les administracions i els ciutadans. És una excel·lent oportunitat per consolidar-se com a 

centres estratègics del coneixement i de la gestió de les administracions i com a garants dels 

drets d’accés i impulsors de la transparència. La seva doble funció d’arxiu històric i arxiu 

administratiu els situa en un lloc estratègic en les organitzacions i els obliga a introduir canvis 

en el seu funcionament i en la coordinació amb altres àmbits de l’organització.  

Amb motiu del Dia internacional dels Arxius de l’any 2020, la revista Núvol va publicar el 

monogràfic Els arxius del segle XXI on Joaquim Borràs (2020; 11)21 es feia la següent reflexió: 

Cal que la societat i la ciutadania siguin conscients del valor i la transcendència dels arxius en 

aquest nou escenari [...]. Els arxius no són ja una baula d’una classe intel·lectual que feia la 

seva recerca científica o cultural per a un ús privilegiat, sinó que són espais democràtics de 

memòria i de drets socials de totes les persones. Aquesta funció social dels arxius situa a les 

persones al centre de la història, ja que tots som subjectes arxivístics que podem tenir veu en 

la construcció de la memòria col·lectiva. 

La divulgació arxivística ha de superar els habituals instruments de descripció o tallers  per a 

ampliar el seu abast i arribar a sectors més amplis i fer entendre millor la funció social dels 

arxius, més enllà del contingut dels documents que custodien.  

                                                
21 VVAA (2020) Dia Internacional dels Arxius 2020. Núvol, el digital de cultura. 64 pàg. 
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Annex 1 

Captures de pantalla dels canals de difusió virtuals de l’AMGr 
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Captura de pantalla de la pàgina web www.granollers.cat/arxiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla del Portal de l’Arxiu Digital 

http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/  
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Captura de pantalla del Portal de l’Arxiu d’Imatges  

https://arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/  

 

 

Captura de pantalla del compte d’Instagram @arxiu_granollers  
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Captura de pantalla del canal de Youtube de l’AMGr  

https://www.youtube.com/c/ArxiuMunicipaldeGranollersAMGr  
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Annex 2  

Mostra de la presencia de l’AMGr al mitjans de comunicació 
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13 de juny de 2018: VOTV fa entrevista i filmació de la mostra de documents pel Dia 

internacional dels Arxius https://youtu.be/u9PA3e9Exsk    

 

24 d’octubre de 2019: Entrevista a Carme Pérez al programa Hangar de VOTV amb motiu del 

Dia del Patrimoni Audiovisual. http://votv.alacarta.cat/hangar-09/capitol/24-octubre-2019-  

 

 

El 9 Nou 16 d’abril de 2021 
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Annex 3 

Mostra dels cartells d’exposicions i tertúlies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El màrqueting i la comunicació a l’Arxiu Municipal de Granollers. Nous reptes 

 

 

 



Marina Muro Gallart 

  

 


