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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

La Coordinadora d'Associacions Professionals
d'Arxivers de l'Estat Espanyol
El passat mes de setembre, en el marc del XIV Congrés Internacional d'Arxius es va fer la presentació davant els medis de
comunicació de la Coordinadora d'Associacions Professionals
d'Arxivers de l'Estat Espanyol. Fins avui hi formen part les entitats següents: Asociación para la Defensa del Patrimonio Documental de Catanbria (DOC), Asociación de Archiveros de
Andalucía (AAA), Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC),
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (AABADOM), Asociación de Archiveros
de Castilla y León (ACAL), Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD),
ANABAD Murcia, ANABAD Galicia, ANABAD Castilla-La
Mancha. Resta encara alguna entitat professional que no ha
tramès el certificat d'adhesió a la secretaria de la Coordinadora, encara que han manifestat la seva voluntat de formarhi part.
La Coordinadora d'Associacions Professionals
d'Arxivers de l'Estat Espanyol va néixer de la necessitat de crear un espai d'actuació comú en què
les diferents entitats puguem treballar i impulsar
projectes i accions conjuntes. També és un bon marc
per a reflexionar i debatre aquells aspectes de la
ciència arxivística que fomentin el desenvolupament d'una concepció professional moderna i adequada a les diferents realitats dels sistemes arxivístics de cada comunitat autònoma.
Un dels projectes que ja està en curs de tramitació
és el de la formació universitària reglada. En aquest
sentit, com tots recordareu, es va elaborar un text
consensuat entre totes les associacions d'arxivers de
l’Estat espanyol que tractava de la necessitat de crear
uns estudis universitaris específics –llicenciatura d’arxivística de segon cicle–, al qual s’adjuntava també una proposta
del perfil curricular de les matèries troncals. Aquesta sol·licitud, entrada al registre del Consejo de Universidades per a la
seva tramitació acadèmica el juny de 1999, fou elaborada i debatuda conjuntament per totes les associacions de l'Estat espanyol i aportava una clara orientació sobre el tipus de formació que els professionals ja fa una colla d'anys estem reclamant
a les administracions; però, sobretot, reflectia un desig comú de
resoldre definitivament la manca d’una titulació reglada i l'assoliment d'una formació moderna i adequada a la realitat de la
professió.
Les certificacions professionals és un altre dels temes que avui
dia es treballa. La diversitat d'estudis específics relacionats
amb les ciències de la informació que s’imparteixen a l'Estat

espanyol, –provinguin o no de l'àmbit universitari, màsters,
postgraus, tallers, seminaris, cursos o d'altres– fa necessari
que es reflexioni sobre l'eventualitat de valorar-los convenientment davant un procés de selecció de personal, tenint en compte la justa valoració del nombre de crèdits, l'especialització de
les màteries impartides i el professorat, entre altres. És sobretot en el món empresarial on és més necessària aquesta valoració, atès que la pluralitat d'ofertes del sistema educatiu de
l'Estat espanyol produeix certa complexitat a l’hora de cercar
una sistematizació en la valoració del perfil curricular dels especialistes en la gestió documental que volen aconseguir un
lloc de treball o canviar-lo. En aquest marc, la Coordinadora
d'Associacions Professionals d'Arxivers de l'Estat Espanyol treballa en la cerca d'informació sobre les entitats certificadores
i ha obert un debat i una reflexió comuna sobre la necessitat de fer certificacions professionals per als arxivers. En el cas que el resultat d'aquesta línia d'actuació evidenciés la necessitat de certificar els
professionals dels arxius, es constituiria una entitat
certificadora sota la tutela de la Coordinadora.
Un altre projecte de treball que s'ha encetat és la
creació d'una comissió de treball per a elaboració
de les Normes de descripció arxivística a l'Estat
espanyol. La responsabilitat de coordinar aquesta
activitat recau en l’Asociación de Archiveros de
Castilla y León (ACAL), atès que foren membres de
l’esmentada entitat els qui ens han aportat un fructífer treball sobre la matèria, tal com demostra la
recent publicació Manual de descripción multinivel.
Amb aquest objectiu, totes les associacions que formen part de la Coordinadora d'Associacions Professionals d'Arxivers de l'Estat Espanyol crearan grups
de treball amb l’objectiu de cercar una metodologia
bàsica i comuna adequada a les necessitats de descripció documental de cada comunitat autònoma. En aquest
sentit l'Associació d'Arxivers de Catalunya ja ha creat un grup
de treball per a preparar una metodologia que desenvolupi la
sistematització de les Normes de descripció arxivística de Catalunya.
A més, la Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers
de l’Estat Espanyol treballa per a promoure una pàgina web
en què els arxivers d’aquest àmbit territorial puguem confluir
virtualment en un espai on sigui possible cercar informació sobre la tècnica arxivística i, alhora, permeti reflexionar i intercanviar opinions sobre les activitats i les accions que siguin
d’interés per tots els arxivers.

VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya • Tortosa, 17, 18 i 19 de maig
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RECULL DE PREMSA
octubre
2 La comarca [de l'Alt Penedès] recorda la
història del segle XIX. El Periódico.
Arran del nomenament de Ramon Alberch com a president del Comité d'Arxius Municipals del CIA. [article d'opinió]. Diari de Girona.
3 Els museus de Sabadell coordinen els
fons. El Periódico.
5 TV-3 aportarà noves pistes sobre l'exili de
Companys. El Periódico.
7 Desclassificats els documents de les comissions d'Elf. El Periódico.
10 La Generalitat diposita a l'arxiu de la
Bisbal el llibre major del castell i la baronia de Foixà. El Punt i Diari de Girona.
11 El govern català fa el primer pas en ferm
per actualitzar la Llei d'arxius de 1985.
El Punt.
Vilajoana acaba el proyecto de la nueva
Ley de archivos iniciado durante el mandato de Pujals. El País.
12 Un taxador descobreix un dibuix de Miguel Ángel en un castell anglès. El Periódico.
Els agricultors de Lloret cedeixen el seu
fons documental a l'Arxiu Municipal de
Lloret de Mar. El Punt.
El nou Projecte de llei d'arxius no té el
beneplàcit del sector, que hi presentarà
esmenes. El Punt.
14 El museu de la Seu exposa facsímils del
"Beatus". El Periódico.
16 Los archiveros exigen más garantías de
acceso a la documentación en la nueva
Ley de archivos. La AAC elabora un documento de enmienda que entregará a todos los partidos. El País.
21 La Generalitat destina més de 500 mi-

lions a la xarxa d'arxius històrics. Diari
de Girona.
26 Strauss-Kahn serà jutjat per falsificació
de documents. El Periódico.
novembre
7 L'Arxiu d'Imatges d'Olot es posa en marxa amb un fons inicial de prop de 35.000
unitats. El Punt.
8 La nova llei dels arxius i els documents.
El Punt.
9 Les Jornades Antoni Varés porten a Girona especialistes europeus en imatges.
Diari de Girona.
L'Arxiu de Salamanca no es dividirà
amb la creació de la comissió tècnica.
Diari de Girona.
L'alcalde de Salamanca reitera que no
compartirà l'arxiu amb Catalunya. Segre.
18 Joan B. Culla i Borja de Riquer s'integren en la comissió de l'Arxiu de Salamanca. Diari de Girona.
22 Del Castillo reitera el seu recel a retornar
cap document de l'Arxiu de Salamanca.
El Punt.
23 Las Jornadas Varés reúnen a especialistas en imagen de toda Europa. La Vanguardia.
24 Les jornades Varés d'imatge ofereixen
xerrades i debats sobre la fotografia, arxius d'imatge, revistes fotogràfiques…
Diari de Girona.
Joaquim Nadal obre les Sisenes Jornades Varés recordant la curiositat vital i
intel·lectual d'Ernest Lluch. El Punt.
25 Un taller acercará el patrimonio documental a los jóvenes. Diari de Terrassa.
26 Cultura rep en donació documents d'un

corregidor de Girona del XVIII. Han estat ingressats a l'Arxiu Històric de Girona. Diari de Girona.
28 Figueres es la ciudad donde más libros y
documentos se prestan. La Vanguardia.
El mobiliari de l'Arxiu Comarcal de Ripoll costarà uns 13 milions de pessetes.
Diari de Girona.
29 Clinton inicia un traspaso oficioso de poderes y permite a Bush acceder a documentos secretos. El País.
desembre
2 El Col·legi de Periodistes cedeix part del
seu fons a l'Arxiu Històric de Girona. El
Punt.
3 Rabat prohibe tres semanarios por publicar documentos sobre un golpe contra
Hassan II.
7 Surt la història de l'arxiu del Regne de
Mallorca. Avui.
13 La ciutat siciliana de Corleone obre un
gran museu-arxiu sobre la màfia. Diari
de Girona.
14 Hallan tirados documentos confidenciales del INEM sobre miles de parados. El
Mundo.
Trabajo pierde de nuevo "los papeles". El
Mundo.
20 La Generalitat recibirá archivos de la
Fundación Sabino Arana. El Mundo.
Euskadi torna arxius de la Generalitat.
Segre.
El PNV entrega a Pujol archivos del Govern. El Periódico.
La Fundació Sabino Arana donarà a la
Generalitat els arxius de 1936 i 1940.
Diari de Girona.

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Beques i ajuts oficials
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
RESOLUCIÓN, de 31 de octubre de 2000,
del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca concurso para la adjudicación de dos
becas para la realización de estudios y trabajos de carácter archivístico y documental.
BOE de 19.12.2000.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN, de 30 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Cultura, que
rectifica la de 30 de agosto de 2000, 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
de 25.12.2000 .
Convocatòries
ORDEN, de 13 de diciembre de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. BOE de
04.01.2001.
ORDEN, de 15 de diciembre de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. BOE de
04.01.2001.

Congrés dels Diputats
Activitat parlamentària
PROPOSICIÓN NO DE LEY en Comisión
(Comisión de Educación, Cultura y Deporte),
relativa a la devolución a los archivos históricos de Galicia de los fondos documentales
expoliados (GMX). Text de la iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D115, de 22.12.2000.
PROPOSICIÓN NO DE LEY en Comisión
(Comisión de Defensa) relativa a la devolución a los archivos militares de Ferrol (A Coruña) de los fondos depositados en el Archivo
General de la Marina Álvaro de Bazán
(GMX). Text de la iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-115, de
22.12.2000.
PROPOSICIÓN NO DE LEY en Comisión
(Comisión de Educación, Cultura y Deporte)
relativa a la devolución a los archivos históricos de Galicia de fondos documentales expoliados (GP Mixto). (Iniciativa retirada
19.12.2000). Text de la iniciativa BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-110, de
15.12.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre cumplimentación de la solicitud
hecha al Ayuntamiento de Girona de entrega de la correspondiente documentación para proceder a la tramitación de la subvención para la construcción de un Archivo,
formulada por Josep López de Lerma (GCCiU). Text de la iniciativa BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-109, de 14.12.2000.

PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre medidas para proteger y otorgar
un adecuado tratamiento archivístico a los
fondos documentales existentes en las instalaciones del Cuartel de Artillería del barrio
de San Bernardo de Sevilla, formulada por
José Núñez Castain (GMX). Text de la iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-109, de 14.12.000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre dificultades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Archivo General de la Administración para obtener la
documentación exigida para la tramitación
de los expedientes derivados de la Ley
43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o
compensación a los partidos políticos de bienes o derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas
del período 1936-1939, formulada por José
Blanco López (GS). Text de la iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D105, de 07.12.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre dificultades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los archivos
de las delegaciones de Hacienda para obtener la documentación exigida para la tramitación de los expedientes derivados de la
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos
de bienes o derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, formulada por Blanco López, José (GS). Text de
la iniciativa BOCG. Congreso de los Diputa-
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dos núm. D-105, de 07.12.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre dificultades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los archivos y
registros públicos para obtener la documentación exigida para la tramitación de los expedientes derivados de la Ley 43/1998, de 15
de diciembre, de restitución o compensación
a los partidos políticos de bienes o derechos
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período
1936-1939, formulada por José Blanco López
(GS). Text de la iniciativa BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-105, de 07.12.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre el estado de ejecución a
30.09.2000 del proyecto de inversión
1999/18/14/0113 Archivo Histórico Provincial. Lleida. Nueva Sede. Formulada por Teresa Cunillera i Mestres, (GS). Text de la
iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-86, de 31.10.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre el Estado de ejecución a
30.09.2000 del proyecto de inversión
00/18/103/0063 Archivo Corona de Aragón.
Barcelona. Reforma. Formulada por Germà
Bel i Queralt, (GS). Text de la iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D86, de 31.10.2000.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre ayudas para la enseñanza del español y la microfilmación de archivos para
los campamentos de refugiados saharauis,
formulada por Clemencia Torrado Rey, (GS).
Text de la iniciativa BOCG. Congreso de los
Diputados núm. D-73, de 10.10.2000; resposta BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-95, de 20.11.2000.
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 Francisco
Rodríguez Sánchez, (GMX). Text de la iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-64, de 27.09.2000; resposta BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-90, de
08.11.2000.
Generalitat de Catalunya
Normativa
ORDRE, de 20 de setembre de 2000, per la
qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació documental. DOGC núm. 3241, de
09.10.2000.
Parlament de Catalunya
Activitat parlamentària.
PROJECTE DE LLEI d'arxius i de documents de Catalunya. Text de la iniciativa
BOPC núm. 105, de 31.10.2000.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre l'arxiu
central administratiu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, GP
ERC. Esmenes presentades BOPC núm.
103, de 23.10.2000.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre el traspàs
de la documentació judicial dels Tribunals
Militars a l'Arxiu Nacional de Catalunya,
GP. ERC. Text de la iniciativa BOPC núm.
96, de 02.10.2000; esmenes presentades
BOPC núm. 112, de 15.11.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre les dotacions econòmiques dels arxius comarcals, formulada per
Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP. ICV). Text de la iniciativa BOPC núm. 91, de
13.09.2000; resposta BOPC núm. 102, de
18.10.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre la plantilla dels arxius
comarcals , formulada per Dolors Comas
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d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de la
iniciativa BOPC núm. 91, de 13.09.2000¸resposta BOPC núm. 102, 18.10.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre les actuacions dutes a
terme pel Govern pel que fa a la dotació de
l'Arxiu Històric Comarcal de Sort (Pallars
Sobirà) amb còpies documentals dels arxius
de Medinaceli, formulada per J. Ausàs i Coll
, J. Bargalló i Valls (GP. ERC). Text de la
iniciativa BOPC núm. 93, de 19.09.2000;
resposta BOPC núm. 104, de 24.10.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre l'inici de les activitats
del nou edifici de l'Arxiu Comarcal de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), formulada
per R.E. Labandera Ganachipi, F. Sogas i
Mascaró i J. Surroca i Sens (GP SOC-CpC).
Text de la iniciativa BOPC núm. 99, de
13.10.2000; resposta BOPC núm. 113, de
17.11.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre els arxius amb finalitat
estadística de titularitat de la Generalitat
als quals tindrà accés la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona, formulada
per J.L. Lopez Bulla, (GP IC-V). Text de la
iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000,
resposta BOPC núm. 131, de 21.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre un acord entre l'Arxiu
Nacional de Catalunya i la Fundació Sabino
Arana per a classificar i catalogar un fons
documental català de la Guerra Civil i del
primer exili, formulada per J. Ridao Martin i
J. Bargalló i Valls (GP ERC). Text de la iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell i la situació actual de la documentació que en forma part,
formulada per Dolors Comas d'Argemir i
Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Berguedà i la situació actual de la documentació que en forma part,
formulada per Dolors Comas d'Argemir i
Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà i la situació
actual de la documentació que en forma
part, formulada per Dolors Comas d'Argemir
i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Pla d'Urgell i la situació
actual de la documentació que en forma
part, formulada per Dolors Comas d'Argemir
i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Priorat i la situació actual
de la documentació que en forma part, formulada per Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa BOPC
núm. 113, de 17.11.2000, resposta BOPC
núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre i la situació actual de la documentació que en forma
part, formulada per Dolors Comas d'Argemir
i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
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PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta i la situació
actual de la documentació que en forma
part, formulada per Dolors Comas d'Argemir
i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental i la situació actual de la documentació que en forma
part, formulada per Dolors Comas d'Argemir
i Cendra (GP. IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre l'Arxiu Nacional de Catalunya, especialment pel que fa a la plantilla de personal i a la dotació econòmica
anual rebuda, formulada per Dolors Comas
d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de la
iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000,
resposta BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, especialment pel que fa a la plantilla de personal i a la dotació econòmica
anual rebuda, formulada per Dolors Comas
d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de la
iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000,
resposta BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre els arxius de Tarragona,
Lleida i Girona, especialment pel que fa a la
plantilla de personal i a la dotació econòmica
anual rebuda, formulada per Dolors Comas
d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de la
iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000,
resposta BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre la previsió de l'entrada
en funcionament de l'Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona, formulada per Dolors Comas d'Argemir i Cendra (GP. IC-V). Text de
la iniciativa BOPC núm. 113, de 17.11.2000,
resposta BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Ripollès i la documentació
que en forma part, formulada per Dolors Comas d'Argemir i Cendra i J. Boada Masoliver (GP IC-V). Text de la iniciativa BOPC
núm. 113, de 17.11.2000, resposta BOPC
núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el funcionament de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany i la documentació que en forma part, formulada per
Dolors Comas d'Argemir i Cendra, J. Boada
Masoliver (GP IC-V). Text de la iniciativa
BOPC núm. 113, de 17.11.2000, resposta
BOPC núm. 122, de 05.12.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el trasllat de l'Arxiu de
Sant Pere de Ripoll al futur Arxiu Comarcal
del Ripollès, formulada per P. Vigo i Sallent,
J. Bargalló i Valls (GP ERC). Text de la iniciativa BOPC núm. 118, de 28.11.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre per escrit, sobre el compliment de la Resolució 765/V del Parlament de Catalunya,
sobre el trasllat del fons notarial de Tortosa
(Baix Ebre) de l'Arxiu Històric de Tarragona
a l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de
l'Ebre, formulada per M. Duch i Plana (GP
SOC-CpC). Text de la iniciativa BOPC núm.
118, de 28.11.2000
PROPOSICIÓ DE LLEI sobre els drets d'informació concernents a la salut i l'autonomia
del pacient, i la documentació clínica. (P.
conjunta). Text aprovat BOPC núm. 134, de
28.12.2000.
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Multinivel. Propuesta de adaptación de las
normas internacionales de descripción archivística. s.l. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2000. 205 p.
L'aparició de les ISAD(G) i ISAAR(CPF) han
aconseguit, entre molts altres efectes positius, fer veure la necessitat de tenir normes

nacionals. El nivell bàsic de normalització
de la descripció, de definició de punts d'accés
i de control d'autoritats que proposen aquelles dues normes ha de ser desenvolupat per
les regles pròpies de cada país. En el cas espanyol aconseguir aquestes normes semblava un objectiu molt llunyà. Ho semblava fins
a l'aparició d'aquest excel·lent manual, un
text que representa un salt qualitatiu extraordinari en aquella direcció. Els autors, que
han treballat a partir de la versió de la
ISAD(G) aprovada el 1999, ho presenten
com una "proposta", conscients que aconseguir unes normes de referència per a tot el
país requereix implicar, tant en la seva elaboració com en l’aprovació, un gran nombre
de professionals i d'administracions responsables d'arxius. De tota manera, l'excel·lent
qualitat del seu treball el converteixen en el
text que haurà de servir de referència principal, de fonament, quan s'iniciï –esperem
que ben aviat– la construcció de les normes
espanyoles. Mentrestant, mentre aquests
textos no arribin, els arxivers disposem ja
d'una bona proposta de desenvolupament de
tots els elements de la ISAD(G) i de la ISAAR(CPF), i acompanyats de bons exemples,
una eina de gran qualitat per tenir sempre
sobre la taula de treball.
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CONVOCATÒRIES
Curso de postgrado en documentación
digital. Barcelona, febrer-juny del 2001. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra,
l'objectiu general d'aquest curs és proporcionar una sòlida cultura digital basada en els
coneixements i les habilitats necessàries per
a crear, gestionar i explotar de forma eficient els documents digitals i, alhora, proporcionar coneixements per a recuperar,
avaluar, descriure i explotar Internet com a
font de recursos digitals. El curs està
adreçat, entre d'altres, a professionals de la
biblioteconomia, documentalistes i arxivers
amb necessitats de millorar les seves habili-

tats 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.
VI Conferència Europea d'Arxius.
Florència, del 30 de maig al 2 de juny.
Aquesta conferència està organitzada per
l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), per l'Ufficio Centrale Beni Archivistici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali i pel Consell Internacional d'Arxius (CIA). Amb el títol genèric "Archives
between past and future", la conferència

tractarà sobre els diferents projectes arxivístics que s'estan desenvolupant arreu i, alhora, serà un espai òptim per a reflexionar sobre les innovacions que s'estan imposant en
el món dels arxius: xarxes i sistemes d'informació, elaboració d'estàndards i sistemes de
qualitat, problemes d'avaluació i conservació, formació professional… Per a obtenir
més informació, adreceu-vos a la secretaria
organitzativa: Brain Italia, s.r.l. Via U. Rattazzi, 2. 50136 Firenze, Italy. Tel.: 055 62
41 750; fax: 055 66 76 68. A/e:
archives@brainitalia.it.
Web:
http://www.brainitalia.it.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 9/2000, de 16 d’octubre
En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:
• Felicitar els següents associats: el senyor
Ramon Alberch per la presidència de la Secció
d’Arxius Municipals ICA/SMA; el senyor Alfred Garcia per la vicepresidència del
ICA/SPA, els senyors Joan Boadas i Joaquim
Borràs per la renovació dels càrrecs de vocals
de la Comissió del ICA/P-AV i la Secció
ICA/SU respectivament, i el senyor Xavier
Tarraubella pel càrrec de a vocal de la nova
Secció ICA/SAR.
• Aprovar la proposta de contingut de les properes Jornades d'Arxivística de Catalunya
presentada pel Comitè Científic de les Jornades.
• Estudiar la problemàtica sobre les certificacions professionals.
• Proposar a l’associada Anna Lorente, arxivera de l’Agència Catalana de l’Aigua, que
formi part de la Junta de l’AAC com a responsable de la Vocalia d’Activitats.
Sessió 10/2000, de 13 de novembre
En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:

• Felicitar el pare Marc Taxonera per haver
estat guardonat amb la merescuda medalla de
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
• Acordar que el Sr. Josep Matas sigui el representant de l'Associació d'Arxivers de Catalunya en el grup de treball per a l'elaboració
de les Normes de descripció documental a
l'Estat espanyol, grup constituït sota la tutela
de la Coordinadora d'Associacions Professionals de l'Estat Espanyol.
Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: Mercè CARAFI I ROSELL, Josep
Maria CARDONA JANSANA, Olga MARTIN I SIRAGOLS, Gabriela PAINO SÀEZ.
Socis adherits: José Ramon CRUZ MUNDET.
BAIXES
Socis adherits: Lluís DOMINGUEZ COELLO, Virgínia LEON PALMA.
CANVI DE CONDICIÓ
De soci adherit a numerari: Carles BERTRAN
ÁLVAREZ, Arantxa ROVIRA DIEZ.

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:
Anna LORENTE, 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.

