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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

XIV Congrés Internacional d’Arxius
Balanç d’un esdeveniment
Fa poques setmanes els arxivers vàrem poder assistir a un
dels esdeveniments més importants del nostre sector professional, el XIV Congrés Internacional d’Arxius, celebrat el
passat mes de setembre a Sevilla. Els darrers congressos
s’havien fet a Beijing (1996), Monreal (1992), París (1988)... i
feia més de trenta anys que no se celebrava a l’Estat espanyol. Enguany, el Congrés va reunir prop de 3.200 arxivers
de més d’un centenar de països.
L’organització del Congrés es va ocupar del desenvolupament del programa científic i de la coordinació de multitud
d’activitats i reunions paral·leles a les ponències i sessions, i
així mateix, dels actes d’esbarjo complementaris a un esdeveniment com aquest. N'hi va haver per a tots els gustos,
amb encerts i mancances. Entre els punts que es podrien millorar destaca la manca de traducció simultània a les reunions dels òrgans del CIA/ICA, l’endarreriment en la dispensa de la documentació i la
manca d’organització de visites
a arxius.
Han estat moltes les ponències
i sessions paral·leles que s’han
dut a terme aquests dies. Volem destacar les presentades
en el precongrés per dos col·legues nostres, en Josep Matas,
qui va parlar de L'accés als documents: un dret democràtic, i
en Joaquim Llansó, amb Els
sistemes arxivístics i gestió de
documents. El desenvolupament de les sessions plenàries i
àgores fou molt atapeït, atesa la multitud de ponències i actes programats. Hi van intervenir arxivers d’arreu del món i
es va reflexionar sobre problemes molt diferents. És difícil
fer una selecció entre la diversitat de temes i qüestions presentats, tot i així cal destacar la conferència de Luciana Duranti sobre la Influència de l'entorn tecnològic a la teoria arxivística. Entre els actes complementaris a les sessions
pròpiament acadèmiques sobresurt pel seu interès la presentació del document aprovat pel Consell d’Europa Recomanació Nº R (2000) 13 del Comitè de Ministres als Estats membres sobre una política europea en matèria d'accés als arxius.
Paral·lelament es va celebrar l’Assemblea General i les múltiples reunions de seccions i comités del CIA/ICA. Així mateix, es va fer la renovació o confirmació dels càrrecs
d’aquests òrgans, entre els quals destacarem els que tenen
presència de col·legues catalans. La primera novetat és la
Secció d’Associacions Professionals (ICA/SPA), en la qual

l'Associació d'Arxivers de Catalunya té un representant des
del 1992; en la reunió d'aquesta secció fou elegit l'Alfred
García com a vicepresident. A la Secció d’Arxius Municipals
(ICA/SMA) s’elegí com a president a Ramon Alberch. A la
secció d’Arxius Universitaris (ICA/SUV) es va confirmar a
Joaquim Borràs com a vocal. Igualment, al Comité d’Arxius
Àudiovisuals (ICA/PAV) es va confirmar la vocalia a Joan
Boades. A la recent estrenada secció d’Arxius d’Arquitectura
(ICA/SAR), aprovada com a secció en aquest catorzè congrés,
hi ostenta una vocalia en Xavier Tarraubella. Finalment cal
assenyalar que ha estat nomenada presidenta del Consell
Internacional d’Arxius l’Elisa Carolina de Santos.
Les associacions professionals d'arxivers de l'Estat espanyol
hi vam estar presents en l’estand que col·lectivament vam
muntar a la Fira. Ha estat un dels que ha generat més moviment de gent, era el punt de trobada dels arxivers. Per allà
passaren més d’una setantena
de socis. L’Associació d'Arxivers
de Catalunya va presentar públicament el nou web: www.arxivers.com, on s’explica la història i les activitats que
desenvolupa l’Associació; també
s’hi pot trobar informació sobre
la formació, les referències documentals de legislació i els
darrers butlletins i alguns articles de la revista Lligall.
Les associacions professionals
d'arxivers vàrem aprofitar aquesta ocasió per a presentar
en públic el CD-ROM sobre el desenvolupament associatiu
professional del nostre sector a l’Estat espanyol. En aquest
document es pot trobar informació sobre l’organització, el
funcionament i les activitats de les entitats professionals
d’arxivers a Espanya; també s’hi inclou el directori d’arxivers, un símil al who is who dels professionals dels arxius.
Així mateix, les associacions d’arxivers vàrem presentar davant dels nostres col·legues d’arreu del món i a la premsa el
naixement de la Coordinadora d’Associacions Professionals
d’Arxivers de l’Estat Espanyol, ens que té la voluntat
d’agrupar totes les entitats associatives d’arxivers d’Espanya amb la finalitat de col·laborar en activitats d’interès comú, en especial la formació i la cooperació en el desenvolupament de tècniques de normalització arxivística. Desitgem
que aquesta coordinadora neixi amb bon impuls i sigui un
ens que potenciï el sector professional d’arxivers de l’Estat
espanyol.

2

Butlletí 57

Agost-setembre 2000

RECULL DE PREMSA
juliol
6 No sería tan grave devolver el archivo de
Salamanca, según los socialistas. El País.
9 Arxiu Històric de Girona. Reportatge. Diari de Girona.
13 Mil tresors de la bibliografia catalana
arriben a Internet. La Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes digitalitza documents de la de Catalunya. El Periódico.
Joies de la fotografia i arxius sonors. El
Periódico.
18 Les Borges compra una casa para el archivo comarcal. La Mañana.
23 L'Arxiu de Sils incorpora la documentació
de la Casa Medinacelli referida als estanys. El Punt.
28 La Generalitat adquiere un importante
conjunto de 17.000 manuscritos del Archivo Borràs. La Vanguardia.
31 Els esclaus del nazisme. La Creu Roja Internacional entregarà els certificats per
poder cobrar les indemnitzacions. El Periódico.

agost
1 Papeles de Salamanca: facsímiles y originales. La Vanguardia.
3 Els fons de fotografies sobre claustres
romànics de Jaume Colomer. Diari de
Terrassa.
4 Un llibre de 1657 que descriu el santuari
del Vinyet ingressa a l'Arxiu de Sitges.
L'hora del Garraf.
16 El Ministeri de Cultura vol mantenir la
unitat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Diari de Girona.
23 La UdG catalogarà el llegat de Coromines. El Periódico.
L’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles recupera films sobre la quotidianitat i les
celebracions a la ciutat. El Punt.
setembre
2 Un llibre del s. XVIII sobre el Vinyet ingressat a l'Arxiu Històric de Sitges. L'Eco
de Sitges.
5 El Ministeri de Cultura tanca la porta a
la devolució de l'arxiu de Salamanca.

8
10
12
15
21
22

25
26

Sols es negociarà el retorn de documents
solts. El Punt.
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fons a l'Arxiu de la Diputació. Diari de
Girona.
Comencen la construcció de la nova biblioteca i l'arxiu de Sant Feliu de Guíxols.
Diari de Girona.
El Rey inauguró en Sevilla el XIV Congreso Internacional de Archivos. ABC
Un congreso reúne en Sevilla a 2.000 archiveros de todo el mundo. El País.
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projecte "Cultures d'arxiu" fins a l'octubre. El Punt.
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ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Unió Europea
DECISIÓN del Parlamento Europeo, del
Consejo, de la Comisión, del Tribunal de
Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las
Regiones, de 20 de julio de 2000, relativa a
la organización y al funcionamiento de la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Diario Oficial núm. L
183, de 22.07.2000
DECISIÓN del Consejo, de 14 de agosto de
2000, por la que se modifican la Decisión
93/731/CE relativa al acceso del público a los
documentos del Consejo y la Decisión
2000/23/CE sobre la mejora de la información relativa a las actividades legislativas
del Consejo y el registro público de documentos del Consejo. Diario Oficial núm. L 212,
de 23.08.2000.
DECISIÓN del Secretario General del Consejo/Alto Representante para la política exterior y de seguridad común de 27 de julio de
2000 relativa a las medidas de protección de
la información clasificada aplicables en la
Secretaría General del Consejo. Diario Oficial núm. C 239, de 23.08.2000.
PROPUESTA DE REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Documento COM (2000) 30 final.
INFORME de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva
90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de
1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Documento COM (2000) 0400 final.

ración y selección documentales. BOJA núm.
88, de 01.08.2000.
RESOLUCIÓN, de 17 de julio de 2000, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Comunidad Valenciana para la reproducción de documentos relativos a la Comunidad Valenciana conservados en el Archivo
Histórico Nacional, sección "Guerra Civil",
de Salamanca. BOE núm. 191, de
10.08.2000.
ORDEN, de 25 de julio de 2000, de la Consejería de Cultura (Andalucia), por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y
Entidades Análogas de Andalucía de la
"Fundación de Estudios Sindicales Archivo
Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía". BOJA núm. 99, de 29.08.2000.
RESOLUCIÓN, de 30 de agosto de 2000 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas a instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para
llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones de inversión.
BOE núm. 222, de 15.09.2000.
RESOLUCIÓN, de 30 de agosto de 2000 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas a instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para
llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones corrientes. BOE
núm. 222, de 15.09.2000.

Parlament espanyol
Normativa
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE de 21.06.2000,
Corrección de errores BOE de 21.09.2000.
ORDEN, de 7 de julio de 2000, de la Consejería de Cultura (Andalucia), por la que se
regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza calificadora de documentos administrativos y los procesos de identificación, valo-

Activitat parlamentària
Corts Generals - Congrés dels Diputats
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a la Posición del Gobierno
acerca de la segregación de una parte de la
documentación del Archivo de la Corona de
Aragón, por Labordeta Subías, José Antonio
(GMX). Iniciativa BOCG. Congreso de los
Diputados núm. D-31 de 14.06.2000. Contestación del Gobierno BOCG. Congreso de los
Diputados núm. D-49, de 24.07.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta es-

crita sobre las actuaciones para la definitiva
creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por Labordeta
Subías, José Antonio (GMX). Iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D46 de 10.07.2000. Contestación del Gobierno
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D60, de 21.09.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre la situación de la transferencia
a la Generalidad de Cataluña del Archivo de
la Corona de Aragón, presentada por Saura
Laporta, Joan (GMX). Iniciativa BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-48, de
21.07.2000. Contestación del Gobierno
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D70 de 05.10.2000.
PREGUNTA ORAL al Gobierno en Comisión
sobre las medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de protección de secretos y de limitación de acceso de los ciudadanos a sus actos
y documentos, formulada por Guardans i
Cambó, Ignasi (GC-CiU). Iniciativa BOCG.
Sección Cortes Generales núm. A-61, de
18.09.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre documentación de gran importancia histórica expoliada a instituciones gallegas y depositada en archivos estatales de
fuera de Galicia, formulada por Rodríguez
Sánchez, Francisco (GMX). Iniciativa BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-64, de
27.09.2000.
Corts Generals - Senat
PREGUNTA sobre la posición del Gobierno
acerca de la devolución de los archivos de la
Generalidad de Cataluña, de partidos políticos y otras instituciones, incautados por el
ejército franquista y actualmente localizados
en Salamanca, por Bonet i Revés, Carles Josep (GP. ERC). Iniciativa BOCG. S. I, núm.
24, de 16.06.2000.
MOCIÓN por la que se insta al Gobierno a
que, antes de un año, proceda a la devolución a la ciudad de Tortosa (Tarragona) de
los protocolos notariales depositados en el
Archivo Histórico Provincial desde la Guerra
Civil, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió. Iniciativa
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BOCG. S. I, núm. 8, de 12.05.2000. Retirada
BOCG. S. I, núm. 26, de 23.06.2000. Diarios
de Sesiones del Senado Comisión, núm. 31,
de 20.06.2000 (Retirada).
PREGUNTA sobre la situación en la que se
encuentra el proceso de elaboración de las
disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que regule los expurgos de los archivos de los juzgados y tribunales, formulada por Capdevila
i Bas, Salvador (GPCIU). Iniciativa BOCG.
S. I, núm. 33, de 04.07.2000. Contestación
del Gobierno BOCG. S. I, núm. 44, de
24.07.2000.
PREGUNTA sobre el estado actual y el calendario previsto para la construcción de la
biblioteca pública de Barcelona, ubicada en
el Mercat del Born, y del Archivo Histórico
Provincial de Lleida, por Varela i Serra, Josep (GP CiU)). Iniciativa BOCG. S. I, núm.
24, de 16.06.2000. Contestación del Gobierno
BOCG. S. I, núm. 39, de 17.07.2000.
Parlament de Catalunya
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre el desplegament del Decret 61/1982, de 22 de gener,
que regula la Inspecció General d'Arxius i la
Inspecció General de Biblioteques, GP. IC-V.
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Text de la iniciativa BOPC núm. 78, de
26.06.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la plantilla de personal
assignat als arxius comarcals de Catalunya,
per Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP.
IC-V). Text de la iniciativa BOPC núm. 79,
de 27.06.2000; resposta BOPC núm. 87, de
27.07.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada als arxius comarcals, per Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de
la iniciativa BOPC núm. 79, de 27.06.2000;
resposta BOPC núm. 87, de 27.07.2000.
PROPOSICIÓ DE LLEI sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia
del pacient, i documentació clínica, GP. CiU.
Text de la iniciativa BOPC núm. 83, de
12.07.2000.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre l'arxiu
central administratiu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, GP.
ERC. Text de la iniciativa BOPC núm. 83,
de 12.07.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre oralment en comissió sobre la constitució
del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,

per Montserrat Duch i Plana (GP. SOCCpC). Text de la iniciativa BOPC núm. 84,
de 13.07.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la situació de l'Arxiu
Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona, per J. Bargalló i Valls i E. Benach Pascual (GP. ERC).
Text de la iniciativa BOPC núm. 84, de
13.07.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la instal·lació i la consulta a Poblet dels fons microfilmats dels
avantpassats catalans de la Casa Ducal de
Medinaceli, per J. Surroca i Sens i M. Duch i
Plana (GP. Soc-CpC). Text de la iniciativa
BOPC núm. 91, de 13.09.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les dotacions econòmiques dels arxius comarcals, per Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de
la iniciativa BOPC núm. 91, de 13.09.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la plantilla dels arxius
comarcals, per Dolors Comas d'Argemir i
Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 91, de 13.09.2000.

NOTÍCIES
Estudi sobre retribucions
La Vocalia d’Estatus i Dinamització
Professional disposa de l’actualització de
l’estudi de la Diputació de Barcelona sobre
les retribucions dels treballadors de
l’Administració local a la província de
Barcelona corresponents a l’any 2000. En
aquest estudi s'especifiquen les retribucions
brutes anuals màxima, mínima i mitjana
segons els llocs de treball específics, entre
els quals hi ha els d'arxiver. L’estudi, que el
podeu trobar a la biblioteca de l'Associació,
us pot ser útil per a determinar o conèixer
quina és la vostra situació salarial. Per a

qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte
amb el vocal d'Estatus i Dinamització
Professional.

Cultívate: una nova web sobre la
societat de la informació
La Comissió Europea, en el marc de les
noves tecnologies de la societat de la
informació, ha posat en marxa una nova web
anomenada
Cultívate
Web
site:
http://www.cultivate-eu.org. Igualment, s'ha
posat en marxa una revista electrònica
anomenada
Cultívate
Interactive:
http://www.cultivate-int.org

CD-ROM de les Associacions
Professionals d'Arxivers de l'Estat
espanyol
En el marc del XIV Congrés Internacional d’Arxius que es va celebrar el
mes de setembre a la ciutat de Sevilla, es
va presentar un CD-ROM on figuren
adreces i telèfons de contactes de les
diferents associacions d’arxivers de
l’Estat espanyol. Aquest document, que
es va oferir gratuïtament a tots els
congressistes, el podeu consultar a la seu
de la nostra associació.

CONVOCATÒRIES
V Màster en Arxivística: Gestió dels Documents i dels Arxius. Organitzat per la
Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació d'Arxivers de Catalunya, està adreçat a
la formació d'especialistes en arxivística. Les
quatre edicions anteriors avalen aquesta formació completa, específica i interdisciplinària
que té una durada de dos anys, al final dels
quals els estudiants estaran capacitats per
planificar i dirigir l'organització, el funcionament i els processos de treball dels arxius
d'àmbit públic o privat, històrics o administratius, generals o especialitzats. La formalització de la matrícula es realitza durant el
mes d'octubre. Les classes es desenvoluparan
a Barcelona i l'inici del primer curs està previst per al mes de novembre. Per a obtenir
més informació us podeu adreçar a l'AAC o a
l'Arxiu General i Registre de la UAB, tel.: 93
581 20 27.
Imatge i Recerca. 6es. Jornades Antoni
Varés. Girona, del 21 al 24 de novembre de
2000. Aquestes jornades, organitzades pel
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI) de l'Ajuntament de Girona i per l'AAC, aniran precedides pel taller dels dies 21
i 22 que tractarà sobre "Els positius i els negatius en color: identificació de materials,
tractament, conservació i instal·lació". El
cost d'inscripció al taller és de 12.000 ptes.
per als socis de l'AAC, l'AMC, la UPIFC i

d'associacions d'arxivers espanyoles, i de
16.000 ptes. per a la resta. El preu d'inscripció a les Jornades és de 12.000 ptes. per als
estudiants, de 16.000 ptes. per als socis de
l'AAC, l'AMC, la UPIFC i d'associacions d'arxivers espanyoles, i de 18.000 ptes. per a la
resta de participants. Cal inscriure's abans
del dia 28 d'octubre. Per a obtenir més informació adreceu-vos al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), placeta de l'Institut Vell, 1, 17004. Girona. Tel.: 972 22 15 45.
Fax: 972 20 26 94. A/e: crdi@ajgirona.org.
Curso de Postgrado en Documentación
Digital. Barcelona, febrer-juny de 2001. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra,
l'objectiu general d'aquest curs és proporcionar una sòlida cultura digital basada en els
coneixements i habilitats necessaris per a crear, gestionar i explotar de forma eficient els
documents digitals i, alhora, proporcionar coneixements per recuperar, avaluar, descriure
i explotar Internet com a font de recursos digitals. Els curs està adreçat, entre d'altres, a
professionals de la biblioteconomia, documentalistes i arxivers amb necessitats de millorar
les seves habilitats i coneixements sobre la documentació digital. El cost del curs complet és
de 180.000 ptes. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a http://docdigital.upf.es.
Postgrau en Organització dels Sistemes
de Documentació a l'Empresa. Barcelona,

31 d'octubre de 2000 - juny de 2001. Organitzat
per l'ICT, aquest curs s'adreça a professionals
que per la seva activitat es veuen en la necessitat de dissenyar, gestionar o intervenir en la
gestió de la informació, tant d'una empresa
privada com d'una organització del sector públic. També està concebut per a persones que
malgrat no tenir experiència, per la seva formació puguin seguir el programa: titulats en
Biblioteconomia i Documentació, Geografia i
Història, Psicologia, Biología, Química, Informàtica i altres branques socials, científiques i tècniques. De fet, sent la gestió de la informació una activitat horitzontal, en el curs
s'imparteixen coneixements que són un
excel·lent complement a la formació universitària en qualsevol àrea temàtica. El cost és
de 385.000 ptes. i per a obtenir més informació
us podeu adreçar a Institut Català de Tecnologia, Ciutat de Granada, 131. 08018 Barcelona.
Tel.: 93 485 85 85. Fax: 93 485 85 87. A/e:
formacio@ictnet.es;
http://formacio.ictnet.es
Títol d'Especialització Professional en
Patrimoni Cultural. Girona, bienni 2000 2002. Organitzat per la Universitat de Girona, aquest títol pretén formar professionals
en la gestió del patrimoni cultural i, tanmateix, potenciar-ne la seva investigació. Està
adreçat a llicenciats universitaris d'Història,
d'Història de l'Art, d'Arquitectura… El curs
té una durada de dos anys i el calendari pre-
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vist és de gener a juny. El preu dels dos cursos és de 700.000 ptes. i podeu matricularvos fins a una setmana abans de l'inici del
curs. Per a obtenir més informació adreceuvos a Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Edifici Mercadal. Plaça
Jordi de Sant Jordi, 1. 17001 - Girona. Tel.
972 210 299. Fax. 972 223 454. A/e: fcontinua@oas.udg.es.
Auditoria dels Circuits Administratius.
Barcelona, 21, 23, 28 i 30 de novembre. El
propòsit d'aquest curs, organitzat conjunta-
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ment entre l'AAC i l'Institut Català de Tecnologia, és facilitar el coneixement de tot un
conjunt de tècniques que de manera eminentment pràctica, permetin disposar de models capaços de resoldre, de forma sistemàtica, els problemes organitzatius que es donen
dins les empreses com a conseqüència del
desgavell burocràtic generat pel propi sistema d'informació. El preu de la inscripció és
de 18.000 ptes. per als socis de l'AAC i de
23.000 ptes. per a la resta. Per a obtenir més
informació adreceu-vos a l'AAC.
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La Tria
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. ISAD(G): General international standard archival description. 2a. ed. Madrid:
Subdirección General de Archivos Estatales,
2000. 120 pàg.
El Congrés Internacional d’Arxius celebrat
el passat setembre a Sevilla va servir de
marc de presentació de la nova versió de la
ISAD(G). Tal com s’havia anunciat en el moment de la seva aprovació per part del CIAICA, la ISAD(G) havia de ser objecte de revisió a partir dels comentaris recollits per la
Comissió de Normes de Decripció del CIAICA. El setembre de 1999 aquesta Comissió
va tancar el nou text i un any després la
Subdirección de Archivos Estatales ha editat
i presentat a Sevilla la versió anglesa (única
oficial) i les versions francesa i espanyola.
La ISAD(G)2 és, en general, de criteri més
obert i flexible que la seva precedent. En el
seu contingut no hi ha cap innovació de gran
transcendència. Conté, en canvi, tot un seguit de variacions puntuals. Així el glossari
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s’ha enriquit amb nous conceptes, han canviat els criteris sobre la indicació de la data,
s’ha afegit una setena àrea d’elements denominada de “control de la descripció”, incorpora un quadre que permet relacionar-la
amb ISAAR(CPF), s’han incorporat molts
més exemples d’identificació de cada regla i
s’han incorporat exemples complets de descripció, entre altres modificacions.
La Comissió de Normes de Descripció del
CIA-ICA va presentar la ISAD(G)2 com la
versió gairebé definitiva, susceptible de ser
relacionada o completada amb altres normes, però pràcticament tancada a nous
canvis.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 7/2000, de 17 de juliol
En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:
• Acordar, amb relació al Projecte de llei d'arxius i documents de Catalunya, presentar les
esmenes elaborades per la Comissió del Projecte de Llei dArxius i Documents de Catalunya
de l'AAC a la totalitat dels grups parlamentaris
i demanar que les assumeixin com a pròpies.

• Aprovar la proposta de composició del Grup
de Treball encarregat d'analitzar les possibles
línies d'actuació del projecte sobre programaris
informàtics i arxius municipals, en el marc del
Conveni amb la Diputació de Barcelona, format
pels arxivers i arxiveres següents: les senyores
Remei Perpinyà, Fina Solà i Gasset, Marta
Albà, Carme Martínez i Anna Lorente, i els
senyors Jaume Zamora, Pere Pastallè, Lluís Esteve Casellas, Joaquim Daban, i Alfred Mauri.

• Aprovar el conveni de cooperació entre la
Fundació Cipriano Garcia - Arxiu Històric de
la CONC, la Universitat de Barcelona, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Arxivers de Catalunya per
tal d'impulsar la realització i publicació d'una
guia d'arxius i fons documentals del món del
treball a Catalunya dels segles XIX i XX.

Sessió 8/2000, de 18 de setembre

• Acceptar la dimissió de la senyora Mercè
Font com a membre de la Junta Directiva de
l'AAC, i expressar l'agraïment de la Junta per
la dedicació de la vocal durant el temps que ha
estatresponsable de la vocalia d'Activitats.

• Contractar la senyora Anna Ureña amb una
dedicació de 20 hores setmanals i amb el règim d'horari que es cregui oportú, tenint en
compte de racionalitzar i centralitzar les tasques a realitzar.

• Aprovar el document de treball sobre les
properes Jornades d'Arxivística de Catalunya,
que serà desenvolupat properament pel Comitè Científic de les Jornades.

• Assegurar l'actualització del catàleg informatitzat del fons bibliogràfic de l'AAC, i possibilitar la consulta directa de l'usuari. Així mateix, estudiar la manera de gestionar les
publicacions periòdiques en sèrie.

• Aprovar la composició del Comitè Científic
de les properes Jornades d'Arxivística de Catalunya amb els arxivers següents: les senyores Anna Magrinyà, Sílvia Domènech, Àngels
Bernal i Remei Perpinyà, i els senyors Pere
Puig, Rafael Ginebra, Xavier Tarraubella, Miquel Casademont i Alfred Garcia.

En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:
• Estudiar la creació d'un ens jurídic dins de
la Universitat Autònoma de Barcelona que
possibiliti gestionar la creació d'un títol propi
equivalent amb els continguts de la llicenciatura d'una universitat europea.

Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: Vicenç CONDE BALDERAS, David MORÉ AGUIRRE, Jaume OLIVERAS I OLIVER,

Pere SERRAS COROMINAS.
Socis adherits: Irene LLOP JORDANA, Isabel
MARCOS OTERUELO.
Socis institucionals: AJUNTAMENT DE TOSSA DE
MAR, GADSA
BAIXES
Socis numeraris: Dolors CASTELLVI GIRO, Jordi
PONS I BUSQUET.

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, matins: dijous de 9 a 14 h.
tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 h.
Presidenta:
Mariona COROMINAS, els dilluns.
Vicepresident:
Alfred GARCIA, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Tresoreria:
Joan BARTALOT, el 2n i el 4t dilluns de cada mes.
Secretaria:
Montserrat BELTRAN, els dilluns.
Vocal de Servei:
Fina SOLÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Vocal d’Activitats:
Mercè FONT, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal de Treball:
Alfred MAURI, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal d’Estatus i Dinamització Professional:
David LOBATO, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.
Vocal de Formació:
Remei PERPINYÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada
mes.
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Joaquim DABAN, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.

