
Bona vesprada a tots: 

Com acaben d’escoltar, la tasca d’organitzar l’arxiu va sorgir per la necessitat de tindre tota 
la documentació classificada per a facilitar la labor a l’equip de la pàgina web i, per 
suposat, per a que qualsevol consulta resultara fàcil i còmoda.  

Una vegada mans en l’obra ens vam trobar que cada junta havia utilitzat un criteri diferent 
d’arxivar la documentació generada, per la qual cosa vam optar per un sistema de 
classificació comú per a totes les juntes. 

El mètode elegit va ser distribuir tot el que hi havia en seccions conforme als següents 
criteris: 

• L’arxiu fotogràfic en àlbums classificats per juntes directives. 

• La iconografia en àlbums diferents segons es tracte de gojos, paperetes de loteria, 
postals, himnes, caputxes, calendaris, etc. 

• Les Al·leluies que tracten algun tema referent a la Confraria o a Sant Jordi, 
organitzades cronològicament i per juntes directives. 

• Les notícies que han eixit en premsa estan classificades per ordre cronològic. 

• Els cartells de festes i de les Jornades Musicals, en carpetes de grandària especial 
per a que no es llastimen i per ordre cronològic. 

• Els programes de festes, classificats per data i localitat. 

• Hi ha una biblioteca conformada pels llibres que ha editat la Confraria i pels que ens 
han donat al llarg del temps. 

• I, per últim,el paquet més gros, la documentació de les juntes directives. En aquest 
cas, el criteri seguit ha consistit en assignar un color d’arxivadors per a cada junta; 
així, d’entrada, visualment ja pareix còmode de buscar. I cada una d’elles l’hem 
desglossada en: documentació emesa, documentació rebuda i comptabilitat, per a 
que tot resulte fàcil de trobar. 

Per últim, una vegada va estar tot classificat, es van crear uns arxius a l’ordinador on, al 
consultar-los trobarem que cada document té assignat un codi alfanumèric, una indicació 
de si està o no en la pàgina web, i una descripció per a saber a què fa referència.  

Este és el resum de tota la faena que s’ha fet durant estos mesos; com poden observar 
sempre pensant en l’agilitat i facilitat de buscada. 

Tan sols em queda recordar-los que, si algú vol fer qualsevol consulta de forma física o 
simplement vorer el resultat definitiu de l’arxiu, podrà fer-ho tots els primers divendres de 
cada mes de 8 a 10 de la vesprada, horari en que la Seu està oberta a tots. 

Gràcies per la seua atenció.  


