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Memòria de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya de l’any 2001
La Junta Directiva de l’AAC

La memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya es presenta
com un resum de les activitats que s’han desenvolupat durant l’exercici de l’any 2001, agrupades pels diferents àmbits funcionals en vocalies i per grups de treball que, dirigides per associats que s’han responsabilitzat de la seva promoció, el seu desenvolupament i el seu
seguiment, han conformat el cos central de l’activitat de la nostra
associació.
En el moment de fer el balanç de l’activitat anual, cal destacar la
ingent quantitat d’esforços que s’han dedicat, per part de membres de
la nostra junta directiva, l’anterior i la que sorgí després de la renovació
que va tenir lloc arran de les eleccions del mes de maig a les Jornades
de Tortosa, en dos aspectes cabdals per a la nostra associació. D’una
banda, la Llei d’arxius i documents, que, després d’una llarga i dura sessió negociadora per part de l’Associació amb els diferents partits polítics
i amb el Departament de Cultura, culminà amb un text que fou aprovat
per unanimitat pel Parlament de Catalunya. L’altre aspecte que cal
remarcar és la continuació dels esforços per a la creació de la llicenciatura en Arxivística, esforços que ara es concreten, de forma transitòria,
en la creació d’un graduat superior en Arxivística. Es van assolint etapes
i hom pot ser optimista, malgrat estar convençuts que el camí no serà
fàcil.

Relacions institucionals
En el decurs de l’any 2001, s’han mantingut diverses reunions de treball amb el Director General del Patrimoni Cultural, Sr. Marc Mayer, i
també amb el Cap del Servei d’Arxius, Sr. Francesc Olivé, per tal de tractar sobre diversos temes, en especial, durant la primera meitat d’any,
per tractar del Projecte de Llei d’arxius i documents i, durant tot l’any,
sobre els estudis superiors en Arxivística; en aquest darrer cas, s’ha tractat tant la problemàtica que representa per als arxivers catalans la
manca d’una llicenciatura en Arxivística i la necessitat de cercar el
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suport necessari a nivell estatal, com la solució transitòria que suposa el
graduat superior en Arxivística.
També s’han realitzat diverses reunions amb els representants acadèmics de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de valorar
les possibilitats reals de realitzar un títol propi en Arxivística en l’especificat d’un graduat superior.
A partir de la renovació dels càrrecs directius sorgida arran de les
eleccions de Tortosa, es varen tenir reunions per presentar la nova
junta a les institucions catalanes (Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Director General de Patrimoni Cultural, Diputat de
Cultura de la Diputació de Barcelona i Diputat de Cultura de la
Diputació de Girona).
Amb la col·laboració estreta dels responsables de les diferents
vocalies, des de la presidència de l’AAC s’han coordinat i impulsat tot
un seguit d’actuacions i projectes, entre els quals cal destacar el projecte de Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), la
participació de l’AAC tant en el precongrés com en el conjunt dels
actes del DLM Forum, l’impuls del graduat superior en Arxivística i
Gestió de Documents i de l’ESAGED, la codirecció del mestratge en
Arxivística, així com l’establiment de vincles amb l’Administració
Oberta de Catalunya mitjançant la direcció de l’organisme Puntcat.

Projecte de Llei d’arxius i documents
de Catalunya
Durant els primers mesos de l’any, s’han mantingut multitud de reunions amb tots els grups parlamentaris per tal de facilitar informació als
diputats ponents del projecte de llei sobre les esmenes que el col·lectiu
professional d’arxivers els havia presentat mesos enrere i també per
donar-los el marc de referència de les teories i tendències arxivístiques
més modernes d’arreu.
També s’han fet moltes reunions de treball amb els responsables en
matèria d’arxius de l’administració de la Generalitat, el director general
del Patrimoni Cultural i el cap del Servei d’Arxius per tal de tractar sobre
les esmenes a l’articulat del projecte de llei. Així mateix durant els
mesos que va durar aquesta tramitació parlamentària es van escoltar
tots els suggeriments que van aportar els socis.
El projecte de llei va seguir el seu curs de tramitació al llarg dels
mesos següents fins que, finalment, el dia 27 de juny es va debatre en
la sessió plenària del Parlament i es va aprovar per la unanimitat de
tots els grups parlamentaris. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
documents, es va publicar al DOGC, núm. 3.437, el 24 de juliol de
2001.
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Convenis i col·laboracions
Conveni amb la Diputació de Barcelona
En el marc general del conveni signat entre l’AAC i la Diputació de
Barcelona el 1991 per a promocionar i difondre iniciatives culturals en
matèria d’arxius i patrimoni documental, es va aprovar el programa
d’actuació per al 2001, el qual establia les següents accions:
a) Col·laboració en les tasques del grup de treball per a l’estudi dels
programaris de gestió integral d’arxius que hi ha al mercat, així
com l’adaptació o, si escau, l’elaboració d’un programari nou per a
la gestió integral d’arxius municipals de Catalunya.
b) Col·laboració en l’organització de les Jornades d’Arxivística de
Catalunya, que es van celebrar a Tortosa entre el 17 i el 19 de maig
de 2001.
c) Col·laboració en l’organització del Segon Laboratori d’Arxius
Municipals, previst per al 28 de febrer 2002.
d) Creació d’un grup de treball per a l’elaboració d’una proposta de
Manual d’Arxivística de Catalunya.
Per a la realització d’aquestes accions, la Diputació de Barcelona ha
fet una aportació de 2.500.000 pessetes (15.025 euros).

Conveni amb el Termcat
L’Associació d’Arxivers de Catalunya va signar, el mes d’abril, un conveni de col·laboració amb el Termcat arran de l’edició de la norma
ISAD(G) al català. Aquest acord va permetre l’assessorament lingüístic i
la normalització a la llengua catalana de la traducció d’aquesta norma de
descripció.

Conveni amb Arxivers sense Fronteres
També el mes d’abril, es va signar un conveni de col·laboració amb
l’ONG Arxivers sense Fronteres (ASF) per tal de cooperar en activitats
especialment relacionades amb la formació d’arxivers de l’àmbit de la
cooperació i la solidaritat en països en vies de desenvolupament o
immersos en conflictes polítics i socials.

Accions estatutàries
L’organització i el funcionament de l’Associació preveu i es desenvolupa a través del sistema organitzatiu d’una junta directiva que, al seu
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torn, es divideix en vocalies que desenvolupen les diferents funcions
que abraça l’activitat del nostre col·lectiu. La Junta Directiva s’ha reunit
en 12 sessions ordinàries al llarg de l’any.
Pel que fa a la celebració d’assemblees generals de socis, s’han celebrat una Assemblea General ordinària de socis a la ciutat de Tortosa, on
es tractaren temes generals de tràmit i es donaren explicacions de diferents qüestions que preocupaven enormement, com ara la Llei d’arxius
i documents i la llicenciatura i el graduat superior, i també se celebrà una
Assemblea Extraordinària on, tal com està previst estatutàriament, es
procedí a la renovació de la nova junta directiva.

Afers econòmics
En el primer semestre de l’any, s’ha seguit amb el mateix sistema de
comptabilitat que en el decurs dels darrers anys.
Enguany, hem de destacar l’acord de l’assemblea de socis d’incrementar les quotes anuals, atesos la multitud d’activitats que està duent
la nostra entitat i l’increment d’un lloc de treball més a la secretaria de
l’Associació. La materialització d’aquest augment implica un increment
percentual més elevat als socis numeraris i als institucionals i més baix
als socis adherits. Com a resultat, s’acorden les quotes següents: 11.000
ptes. els socis numeraris, 10.000 ptes. els socis adherits i 27.000 ptes. els
socis institucionals.
A partir del segon semestre del 2001, la gestió de la tresoreria s’ha
reorganitzat d’acord amb els nous sistemes de gestió econòmica establerts per la nova junta de l’Associació. Malgrat que l’AAC, en ser una
entitat sense afany de lucre, no està obligada a portar una comptabilitat
oficial, s’ha considerat millor aplicar en la comptabilització de les operacions els principis comptables obligatoris que figuren al Pla General de
Comptabilitat, amb l’objectiu de mostrar, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’entitat.
El quadre de comptes que a partir del 2001 utilitza l’AAC li permet elaborar els comptes anuals amb el format i el contingut de les diferents
rúbriques establertes al Pla General de Comptabilitat per a entitats sense
afany de lucre.
Al mateix temps, s’ha encarregat a una de les administratives de
l’AAC la tasca i la responsabilitat de l’entrada de dades amb la finalitat que els documents comptables no hagin de sortir de la seu de
l’AAC.
Pel que fa a la gestió del pressupost durant l’any 2001, s’ha vist condicionada per l’endarreriment en el cobrament d’algunes de les aportacions previstes en relació amb les VIII Jornades d’Arxivística celebrades
a Tortosa. Malgrat això, finalment s’han liquidat de manera satisfactòria
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els comptes d’aquestes Jornades amb un balanç global que s’ha ajustat
a les expectatives inicialment previstes.

Afers administratius
L’increment dels àmbits d’actuació de l’Associació comporta la
necessitat de mantenir l’actual nivell de dedicació del personal encarregat de les tasques administratives. Els cursos de formació, que cada
vegada esdevenen més complexos d’organitzar i, a més, l’opció per
mantenir el model descentralitzat a l’hora d’organitzar aquestes activitats motiven la decisió del manteniment de l’estatus actual de quantitat
i dedicació del personal administratiu.

Moviment dels socis
Enguany, es constata un increment dels associats, que fa que es mantingui un creixement quantitatiu. Les baixes estan motivades, en la
major part, per la creació de l’Associació d’Arxivers Valencians, que ha
suposat la marxa per associar-se amb els de la seva terra, com és lògic
i normal, atès que l’Associació d’Arxivers de Catalunya actuàvem en
aquest cas com a substitució, mentre ells no tenien cap associació pròpia.
Qualitat dels socis
Adherits
Numeraris
Institucionals
Total

Altes
6
7
4
37

Baixes
5
18
2
25

Quadre comparatiu del moviment de socis de l’Associació
Any
1985/1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Altes
140
76
58
51
51
74
70
45
72

Baixes
0
4
5
5
11
15
13
12
21
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Any
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Totals

Altes
43
59
48
37
41
37
902

Baixes
19
20
31
30
39
25
250

Relacions exteriors
Coordinadora d’associacions professionals d’arxivers de
l’Estat espanyol
L’any 2001, la Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers
de l’Estat espanyol es va reunir el mes de maig a Madrid. Es va acordar
continuar amb les gestions oportunes per impulsar la sol·licitud de llicenciatura al Consejo de Universidades i, alhora, fer el seguiment de les
activitats de la Secció de Formació del CIA/ICA.
També s’ha treballat en el tema de les certificacions professionals, tot
recollint la informació sobre les activitats que s’han fet a l’Estat espanyol. Falta, ara, fer la recerca a nivell europeu.

Relacions amb el Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA)
Durant el 2001, l’AAC va estar representada a la reunió del Comitè
Director de l’SPA a Florència, que va tenir lloc entre els dies 27 i 29 de
maig, i a la Conferència Europea, que es va fer entre el 30 de maig i el 2
de juny.
Igualment, hi va haver un representant de l’AAC a la CITRA de
Reykjavik, que va tenir lloc entre el 8 i el 14 d’octubre. En aquesta reunió, el vocal de relacions internacionals va representar l’AAC en la reunió del Comitè Director de l’SPA, en la reunió anual de l’SPA, en la reunió de delegats del CIA i en l’Assemblea de la delegació europea del CIA
(EURBICA).
La vocalia de relacions internacionals de l’ACC va organitzar, entre el
22 i el 24 de novembre, una reunió d’un grup d’experts en la qual va néixer el projecte Arxivers Solidaris, un projecte que l’SPA ha assumit com
a propi, per facilitar la cooperació arxivística internacional. Aquesta reunió va ser organitzada conjuntament amb Arxivers sense Fronteres i va
tenir la col·laboració del Servei d’Arxius i de l’Arxiu Municipal de
Barcelona.
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Publicacions i fons bibliogràfic
Quant a publicacions, s’han editat els números 17 i 18 de la revista
Lligall. Arran de la presentació del primer, el dia 27 de febrer, el Sr. Joan
Majó ens va oferir una conferència amb el títol “Informació, coneixement i economia”, on va fer una explicació del panorama que s’obria en
el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació. La revista
número 18 es va presentar en el marc del 2n Laboratori d’Arxius
Municipals, juntament amb el llibre El servei d’arxiu municipal.
Organització i equipaments, editat per la Diputació de Barcelona.
Pel que fa al Butlletí Informatiu de l’Associació, ha aparegut amb una
periodicitat trimestral (núms. 59 a 62). S’ha iniciat un procés de reforma
i d’actualització d’aquest mitjà de comunicació entre la Junta i el soci. En
aquest sentit, és significativa l’aparició d’un nou apartat, titulat “Els
vocals informen”, on els diferents vocals de la Junta donaran a conèixer
les tasques dutes a terme.
D’altra banda, s’ha mantingut la línia habitual d’intercanvi de publicacions amb altres associacions i institucions nacionals i estrangeres.

Jornades i conferències
VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya
En els primers mesos de l’any 2001, s’ha treballat intensament en la
preparació de les Jornades d’Arxivística de Catalunya, per la qual cosa
s’han realitzat diverses reunions amb els responsables polítics de l’administració municipal, de l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de
l’Ebre, del consell comarcal, de la delegació territorial de cultura i de la
diòcesi, entre d’altres.
Els dies 17, 18 i 19 de maig de 2001 es van celebrar a la ciutat de
Tortosa les VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya. La temàtica d’enguany tenia un doble interès: d’una banda, no s’havia parlat mai en unes
jornades de la nostra entitat del sistema de descripció arxivística i, de
l’altra, era el moment adequat per fer-ho, atès que el setembre del 2000,
en el marc del XIV Congrés Internacional d’Arxius, s’havia presentat la
revisió (de l’edició del 1994) de les normes ISAD(G), del Comitè de
Normes de Descripció (ICA/CDS). Enguany, aprofitant l’avinentesa de la
celebració de les VIII Jornades d’Arxivística, es van publicar les normes
ISAD(G) traduïdes al català, coeditades conjuntament amb el Servei
d’Arxius i l’Associació d’Arxivers de Catalunya i amb conveni de
col·laboració del Termcat.
Amb el títol La descripció arxivística: noves tècniques, noves eines?,
es van exposar un seguit de teories i experiències basades en els nous
sistemes de descripció dels fons i les opcions tecnològiques emprades,
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tant als arxius de Catalunya com a altres arxius europeus i americans.
Com a ponents, es va comptar amb la presència de Stefano Vitali
(Comitè sobre Estàndards de Descripció del CIA/ICA/CDS), Ramón
Martín Suquía (Irargi-Centro de Patrimonio Documental d’Euskadi), Kris
Kiesling (Universitat de Texas) i dos grups de treball d’arxivers catalans,
integrats, un, per Joan Boadas, Lluís E. Casellas, Joan Domingo, Anna
Magrinyà, Ramon Planes, Jaume Teixidó i Jaume Zamora i, l’altre, per
Ferran Agelet, Andreu Carrascal i Betlem Martínez.
Les ponències es van complementar amb una taula rodona, coordinada per Fina Solà (AAC) i amb David Ballester (UAB), Josep Morell
(Vilaweb), Oriol Porta (Àrea TV) i Manuel Sanromà (URV) com a participants, i diverses experiències pràctiques, presentades per Juan José
Generelo (Arxiu Històric Provincial de Burgos), Xavier Tarraubella (Arxiu
Municipal Administratiu de Barcelona), Jean Marie Palayret (Arxius
Històrics de la Unió Europea), Montserrat Canela (Alt Comissariat de les
Nacions Unides pel Refugiats) i Andrés Gabiña (Parlament Basc). Una
vegada més, tant la qualitat de les ponències i les experiències com l’assistència d’arxivers a les Jornades han estat molt positives, així com
l’excel·lent acollida per part de l’Ajuntament i dels ciutadans de Tortosa.

DLM Fòrum 2002
Des de l’AAC, s’ha participat en l’organització del DLM Fòrum. S’ha
assistit a les reunions del Comitè Organitzador Local celebrades a
Barcelona, liderades per la Secretaria de la Societat de la Informació i
amb la participació conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, la Dirección
General de Archivos Estatales, el Servei d’Arxius de la Generalitat, un
representant del Comitè Científic i un representant de AIIM
Internacional.
També, relacionat amb el DLM Fòrum, s’ha assistit a la reunió del
DLM Monitoring Committe. L’objectiu de la trobada era organitzar el
calendari de les sessions de la Conferència, seleccionar i distribuir les
ponències i, juntament amb el Comitè Local, avançar en qüestions organitzatives i en la fixació del calendari de la preconferència.

La informació: un dret social per als ciutadans
El dia 25 de maig es va celebrar, a la sala d’actes del Col·legi de
Periodistes, una jornada titulada “La informació: un dret social per als
ciutadans”, coorganitzada pel Col·legi de Biblioteconomia i
Documentació, el Col·legi de Periodistes i l’Associació d’Arxivers de
Catalunya. L’acte va consistir en l’organització de dues taules rodones.
La primera pretenia donar una visió general de l’accés a la informació
des del punt de vista dels professionals i estava composta per un
representant de cadascuna de les tres entitats organitzadores de l’es-
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deveniment. A la segona, hi havia professionals de diversos àmbits del
món laboral, que complementaven, amb el seu punt de vista, els
aspectes més específics del nostre àmbit que s’havien tractat en la
taula rodona anterior. L’assistència a aquesta activitat fou d’unes 100
persones.

2n Laboratori d’Arxius Municipals
Al llarg de l’any, la comissió organitzadora d’aquest Segon
Laboratori, integrada per Anna Lorente (Associació d’Arxivers de
Catalunya), Xavier Tarraubella (Ajuntament de Barcelona) i Jaume
Zamora (Diputació de Barcelona), ha treballat en la preparació de l’estructura i el desenvolupament de la Jornada, que es realitzarà durant el
mes de febrer del 2002 i que tractarà l’ús dels recursos informàtics als
arxius municipals.

Presentació de la Llei 10/2001 d’arxius i documents
Es comença a treballar, conjuntament amb l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i el Departament de Cultura en l’organització d’una
jornada d’estudi i debat sobre la Llei d’arxius, aprovada aquest mateix
any.

Màster en Arxivística i estudis universitaris
V Màster en Arxivística i Gestió dels Documents
En el decurs d’aquest any s’han desenvolupat les classes del Màster
del primer curs acadèmic 2000-2001 i s’han iniciat les del segon curs. Per
a aquest esdeveniment, la Sra. Teresa Serra, diputada i presidenta de la
Comissió de Legislatura per la Societat de la Informació del Parlament,
va donar una conferència amb el títol “La Societat de la Informació i el
Coneixement a Catalunya: estat de la qüestió i propostes”.

Estudis universitaris
Per tal de cercar un impuls a la sol·licitud de la llicenciatura en
Arxivística al Consejo de Universidades, l’Associació d’Arxivers de
Catalunya va sol·licitar una reunió amb la Sra. Elisa Carolina de Santos,
Subdirectora General de los Archivos Estatales. La reunió, esdevinguda
el dia 21 de març a Madrid, va ser prou esperançadora, ja que se li va
informar de les activitats que s’havien dut a terme des de la
Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers de l’Estat espanyol, així com se li van donar àmplies explicacions sobre la necessitat
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d’impulsar una llicenciatura específica en Arxivística. Com a resultat de
la reunió, la subdirectora general dels arxius estatals va mostrar la seva
predisposició a col·laborar amb el col·lectiu d’arxivers catalans i a intervenir davant dels responsables del Ministerio de Cultura en la defensa
d’aquest títol oficial en Arxivística.

Graduat superior en Arxivística i Gestió dels Documents
Atès que en els darrers anys l’AAC havia fet diverses reunions amb
els rectors i altres responsables acadèmics de totes les universitats
catalanes per tal de cercar el suport necessari per impulsar la sol·licitud de la llicenciatura en Arxivística davant el Consejo de
Universidades i, d’acord amb l’actitud que en tot moment va mostrar
el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sr. Carles Solà,
l’AAC es va dirigir a aquesta universitat per tal de valorar les possibilitats d’endegar un títol propi. Així, l’11 de gener, la presidenta i altres
representants del col·lectiu professional es van reunir amb el Sr. Borja
de Riquer. Atesa la bona sintonia i la coincidència de les idees exposades, es va convenir de treballar conjuntament en la consecució d’aquest títol propi.
El dia 22 de febrer, la presidenta i representants de la Comissió
d’Estudis Universitaris de l’Associació es van reunir amb el Sr. Josep M.
Brocart, delegat del rector per l’Oficina de Programació i Qualitat Docent
de la UAB, i el Sr. Borja de Riquer. El resultat de la reunió va ser molt
positiva i amb un alt grau de coincidència. Es va acordar, per ambdues
parts, iniciar les gestions acadèmiques pertinents per a impulsar la creació d’un graduat superior en Arxivística i, alhora, treballar en la definició d’un projecte curricular d’acord amb les necessitats del món laboral
recollides i definides pel col·lectiu professional.
El dia 12 de novembre, el president i altres representants de la
Comisió d’Estudis Universitaris es reuniren, a la seu de la Fundació UAB,
amb representants de la UAB i de la FUAB per tal de concretar les possibilitats d’oferir uns estudis superiors en Arxivística i definir la creació
de l’organisme responsable de la seva gestió.

Programa de formació continuada
Continuant amb una de les tasques que ofereix l’Associació als seus
associats, es va establir el programa de formació continuada per al 2001,
que preveia l’organització d’un total de sis cursos, amb un total de dotze
edicions repartides entre Barcelona (5), Girona (2), Lleida (3) i Tarragona
(2). De forma paral·lela, i amb la finalitat de disposar de criteris per a
identificar les demandes dels associats en relació amb els cursos de formació que promou l’AAC, així com de valorar els serveis que s’oferei-
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xen, es va dissenyar un qüestionari, que es va trametre a tots els associats abans del final del 2001.
Els resultats obtinguts serviran de base per al disseny dels cursos
dels propers anys, atès que l’explotació de dades s’ha fet durant l’any
2002.

Cursos
1/2001. Els arxius històrics del món del treball
Professorat: Javier Tébar i Juanma García. Celebrat a Barcelona (15
de març) i a Tarragona (14 de novembre). Inscripcions: Barcelona, 14;
Tarragona, 13. Valoració global del curs per part dels participants: 6.
2/2001. Gestió del coneixement: fonaments i aplicacions a la producció documental
Professorat: Mario Pérez. Celebrat a Barcelona (13, 14 i 18 de juny).
Inscripcions: 24. Valoració global del curs per part dels participants: 7,6.
3/2001. Tractament de material audiovisual als arxius
Professorat: Montserrat Bailac i Montserrat Català. Celebrat a
Barcelona (18, 20, 25 i 27 de setembre) i a Lleida el (16, 18 i 23 d’octubre). Inscripcions: Barcelona, 15; Lleida, 10. Valoració global del curs per
part dels participants: 8.
4/2001. Conèixer el llenguatge d’etiquetats dels documents digitals
Professorat: J. Manuel Rodríguez. Celebrat a Barcelona (16 i 18 d’octubre). Suspès per manca de matrícula suficient.
5/2001. Taller: aplicació de les normes ISAD (G) i ISAAR (CPF)
Professorat: Josep Matas. Celebrat a Barcelona (7 i 8 de novembre),
a Lleida (14 i 15 de novembre) i a Girona (21 i 22 de novembre).
Inscripcions: Barcelona, 21; Lleida, 17; Girona, 23. Valoració global del
curs per part dels participants: 8.
6/2001. Auditoria dels circuits administratius
Professorat: Antoni Puig-Pey i Pere Guiu. Celebrat a Lleida (24 i 26
d’abril), a Girona (5, 7, 12 i 14 de juny) i a Tarragona (22, 24, 29 i 31 d’octubre). Inscripcions: Lleida, 11; Girona, suspès per manca de matrícula
suficient; Tarragona, 13. Valoració global del curs per part dels participants: 8.

332

Revista Catalana d’Arxivística

La valoració global dels cursos, llevat del problema que s’ha donat en
alguns de matrícula insuficient, cal considerar-la positiva, tant pel que fa
a la participació i a l’interès que han despertat les propostes com en la
valoració que en fan els participants.

Curs sobre l’aplicació de l’EAD
Fora de la programació de formació continuada, els dies 10, 11 i
12 de desembre va tenir lloc un curs sobre l’aplicació de l’EAD,
impartit pel professor Richard Szary. Les sessions es van desenvolupar a les instal·lacions de la Universitat Pompeu Fabra, a l’Estació de
França de Barcelona, i van comptar amb la participació de 20 alumnes.
Aquest curs es va poder organitzar gràcies a la subvenció concedida
a l’AAC pel Ministeri de Cultura. El curs va ser acollit molt positivament
pels participants, que l’han valorat amb una nota mitjana de 8 en el seu
conjunt.

Curs d’Arxivística a Menorca
Entre els mesos de desembre de 2001 i gener de 2002, es va dur a
terme a Menorca un curs d’introducció a l’Arxivística. Aquest curs va ser
organitzat per l’AAC a petició del Consell Insular de Menorca, amb el
qual es va subscriure un conveni de col·laboració.
El Consell Insular es va fer càrrec de les despeses corresponents als
honoraris i les dietes de professorat i de la infraestructura del curs, mentre que l’AAC va ser responsable del disseny dels continguts i de la
selecció i la coordinació del professorat.

Projecció Professional
Des de l’Associació s’ha procurat fer el manteniment i l’adequació de
la base de dades de serveis que s’ofereixen als associats, amb la finalitat de poder fer una difusió àmplia dels avantatges de què poden gaudir
els socis amb les empreses que s’han prestat a col·laborar amb nosaltres.

Estatus professional
Durant aquest any, s’han continuat desenvolupant les actuacions en
defensa de l’estatus professional a partir del seguiment de les plantilles,
les ofertes i les convocatòries de les administracions públiques, publi-
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cades als butlletins oficials, i de l’assessorament tècnic als arxivers que
ho han sol·licitat.
En el seguiment d’aquestes ofertes i convocatòries, s’han detectat anomalies en la definició i la qualificació del lloc de treball d’arxiver/a en dos ajuntaments. En aquests casos, l’Associació s’ha
posat en contacte amb els responsables d’aquests ajuntaments i ha
presentat les queixes pertinents, alhora que també els oferia l’assessorament de l’Associació per tal de rectificar aquestes situacions.
Igualment, a les institucions que han convocat correctament la
plaça d’arxiver/a, s’ha ofert la possibilitat de la participació de
l’Associació en els tribunals qualificadors i en la tramesa de temaris.
Pel que fa a l’assessorament sobre temes relacionats amb l’estatus
professional, s’han contestat les sol·licituds de diversos arxivers/es, bo i
trametent-los diversos materials al respecte (informes, temaris d’oposicions, reculls de legislació, articles...).
Cal destacar també la presència de l’AAC en diversos tribunals de
selecció de personal per cobrir places d’arxiver. Concretament, ha estat
present a les convocatòries de la Diputació de Tarragona i del Patronat
de l’Arxiu Històric de Sabadell.

Treball
El nombre d’associats inscrits a la borsa de treball durant el 2001
ha estat de 45. Al llarg de l’any s’han tramitat ofertes provinents de
la Universitat de Girona, del C. N. Sabadell, de la I.A.D., S. A., de la
Fundació Hospital Sant Pau, de Trast S. L., d’Accenture, del
Ministerio de Defensa, de Dos Punts, de la Demarcació de l’Ebre del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i dels ajuntaments de Polinyà,
Sentmenat i Palau-Solità i Plegamans per una plaça compartida d’arxiver.

Comissions i grups de treball
Consell de redacció de la revista Lligall
S’ha reunit diverses vegades al llarg de l’any per tal de treballar en
l’edició de dos números de la revista. Cal destacar que, a partir de la
renovació de la Junta de l’Associació, el consell de redacció ha variat i,
ara, està dirigit per l’associat Jaume Enric Zamora i Escala i coordinat
pel consoci Jordi Serchs i Serra.
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Comissió d’Estudis Universitaris
Els membres de la comissió s’han reunit periòdicament per tal de
tractar sobre la llicenciatura en Arxivística i realitzar les gestions oportunes per a impulsar el graduat superior en Arxivística.

Consell de redacció del web
Durant l’any 2001 s’ha portat a terme el manteniment dels continguts
del web, així com les seves actualitzacions i les noves propostes per
ampliar el projecte del web.

Comissió de Deontologia
La Comissió de Deontologia, formada per la Sra. Susanna Vela i els
srs. Alfred García, David Lobato, Josep Matas, Ramon Planes i Jordi
Serchs, ha treballat en la redacció del codi deontològic dels arxivers
catalans i se’n preveu la presentació en l’assemblea del proper any.

Grup de Treball d’Internet i Arxius
S’ha reunit diverses vegades al llarg de l’any per tal de tractar sobre
els documents electrònics.

Grup de treball d’arxius i fons d’arquitectura
Aquest grup de treball, durant l’any 2001, es reuní sis vegades.
Durant aquest període, es va finalitzar el quadre de suports d’arquitectura.
Un cop donat per acabat aquest tema, es va començar l’elaboració de la
Guia d’Arxius d’Arquitectura, que té com a objectiu bàsic donar a conèixer
a les diferents institucions i entitats dedicades a la investigació i la recerca
en el camp de l’arquitectura els diversos fons i agrupacions documentals
que es conserven en els centres que formen part del Grup de Treball.

Grup de treball sobre Informàtica i Arxius Municipals
Aquest grup de treball s’ha reunit diverses vegades al llarg de l’any
2001. Es preveu que en el 2n Laboratori d’Arxius Municipals, que es celebrarà al principi del proper any, pugui presentar les conclusions del seu
treball.

Grup de treball d’arxius del món del treball a Catalunya
Aquest grup de treball, compost per diverses entitats, com ara l’Arxiu
de la CONC, l’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Escola de Biblioteconomia,
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l’Arxiu Nacional, l’Arxiu Municipal de Sabadell i l’Associació d’Arxivers
de Catalunya, va signar un conveni de col·laboració per a realitzar una
Guia dels arxius i dels fons documentals del món del treball a Catalunya.
Aquest any s’ha iniciat la primera part del projecte gracies a la beca que
va oferir el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, la qual va ser
atorgada a un alumne del V Màster d’Arxivística. El període de desenvolupament d’aquesta tasca ha estat des del 21 de maig al 29 d’agost de
2001 i ha consistit en un buidatge exhaustiu de totes les fonts documentals possibles per tal d’obtenir informació de fons vinculats al món
del treball a Catalunya, amb l’objectiu de recopilar-los i crear-ne una
guia.

Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de documentació
L’associada i vocal de la Junta, Sra. Fina Solà, ha participat en representació del col·lectiu professional a les reunions que s’han celebrat de
la CNATD.

Recurs Contenciós Administratiu
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència a
favor de l’AAC en el recurs contenciós administratiu que la nostra entitat va interposar contra el Gabinet Jurídic Central de la Presidència de la
Generalitat l’any 1997. El motiu del recurs va ser la manca de possibilitats que els arxivers de l’administració de la Generalitat es poguessin
presentar a una convocatòria de places de l’escala de l’administració
general quan, a la definició del lloc de treball, la majoria de les tasques
a realitzar eren pròpies del nostre àmbit professional (Sentencia
210/2001).

