
	
	

	

PROPOSTES PER A L’ARXIU HISTÒRIC 

Casal Cultural de Benissa 

 

“L’Arxiu no és un ens mort, sinó que ha de ser viu, fomentant iniciatives i 
donant sentit de la seua missió”. Joan Josep Cardona i Ivars. 

1. DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 
● Convertir la planta baixa de l’Arxiu en Sala de consulta i investigació, 

dotada de més equips de treball (veure punt 3).	
 

2. PERSONAL 
● L’Arxiu Històric de Benissa ha d’oferir un servei tècnic i professional, centrat 

principalment en les persones interessades a investigar sobre la història de 
Benissa, per la qual cosa ha disposar d’un horari de consulta adequat. En 
conseqüència, necessita que el tècnic especialitzat que té actualment s’hi 
dedique en exclusiva a les funcions d’arxiver, i se centre en les tasques de 
custòdia, catalogació, recollida i potenciació de totes les fons orals, 
documentals, fotogràfiques i d’altre tipus que conformen la nostra història 
com a poble. Caldria recolzar-lo, així mateix, amb un/una auxiliar 
administratiu/va. 	
 

3. MITJANS DE TREBALL 
● Cal equipar les sales de consulta i de  treball amb material adequat a la 

investigació. Se les hauria de dotar d’un mínim de tres taules de consulta. 
Aquest mobiliari hauria de tenir, així mateix, connexió a internet per als 
portàtils dels usuaris, i un ordinador per d’ús general.	

● Alhora, s’hauria de dotar l’edifici dels moderns mitjans de reproducció 
documental i de consulta, i de connexions a Internet per accedir a la Xarxa 
SAVEX dels arxius en línia de la Generalitat Valenciana i altres de l’Estat 
espanyol.	
 

4. CONTINGUT DE L’ARXIU 
● Posar en marxa un projecte d’arxiu audiovisual de la nostra gent gran, en 

coordinació entre les regidories de Cultura, Documentació i Participació. 
Destinant un pressupost anual per, entre altres, realitzar una contractació 
en prestació de serveis, o altre tipus de contractació externa, d’una/un 
professional en la matèria que gravara en format audiovisual, entrevistes a 
persones grans. Aquestes entrevistes deurien estar basades en l’aplicació 
d’un format previ de qüestionari obert, per indagar sobre un gran ventall de 
línies de treball al voltant de les històries familiars de vida, costums, cultura, 
oficis antics, lingüística, dites i cançons, gènere,... Totes aquestes 
entrevistes orals deurien transcriure’s i dipositar-se en l’Arxiu Històric de 
Benissa, al servei de la promoció i investigació sobre el nostre poble.	

● Iniciar un procés de digitalització progressiva dels fons documentals, 
prioritzant els llibres i documents més antics o en pitjor estat de 
conservació.	



	
	

	

● Estudiar la possibilitat de tenir microfilmats o fotocopiats documents 
relacionats amb Benissa i que actualment es conserven en altres arxius.	

● Cercar mitjans i establir acords per a poder accedir als fons antics 
documentals de diverses entitats, com per exemple els notaris radicats a 
Benissa, el Registre de la Propietat.	

● Dur a terme una campanya de recollida de fons documentals adreçada a 
particulars, empreses antigues, entitats cíviques…, i destinar recursos per a 
poder adquirir materials documentals i fotogràfics relacionats amb Benissa 
que estiguen a la venda.	

● Establir un conveni de col·laboració amb l’Arxiu Parroquial de Benissa per a, 
entre altres coses, poder accedir als seus fons digitalitzats (p. ex. 
microfilmació).	

● Crear una secció bibliogràfica dels autors locals, potenciant l’adquisició de 
les seues obres, i dedicar un fons d’hemeroteca històrica, sobre les notícies 
de periòdics relacionat amb la nostra localitat.	

● Que es reprenguen les gestions necessàries per establir un conveni amb els 
familiars dels fotògrafs més importants de Benissa, que van retratar amb les 
seues imatges el transcurs del segle XX benisser, per ajudar a la conservació 
dels seus fons fotogràfics i la seua posada en valor.	

● Dissenyar línies de suport a la investigació amb l’objectiu que els 
investigadors de temes locals puguen publicar i exposar els seus estudis i 
treballs a la ciutadania.	

● Crear una secció d'Arxiu Històric a la web de l’Ajuntament per acollir 
inventaris dels fons documentals i materials digitalitzats.	


