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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

La comissió de la dignitat, o la reivindicació ciutadana
gunes iniciatives polítiques anteriors, la Comissió reclama
Fins aquest any, la reivindicació per a la devolució de la dol'acompliment de l'acord del Consell de Ministres de març de
cumentació catalana dipositada a Salamanca, en l'anomenat
1995 que decidia el retorn dels fons a Catalunya i el reconei"Archivo de la Guerra Civil", ha estat una iniciativa desenvoxement de la titularitat dels fons a nom dels seus propietaris
lupada exclusivament dins de l'àmbit polític. Primer, en el
legítims.
Parlament de Catalunya i, després, en el Congrés dels DipuLa Declaració busca el suport de reconegudes personalitats
tats i el Senat a Madrid. El camí recorregut ha estat molt
de prestigi internacional: s'hi adhereixen cinc-cents catedràllarg, amb una primera iniciativa d'Antoni Senillosa l'any
tics de dues-centes universitats de quaranta-set països, a més
1979, fins a arribar a l'acord del Govern socialista de 1995
de membres del món polític i dels drets humans, Rigoberta
que instava a la devolució però que mai no arribà ni tan sols
Menchú, Noam Chomsky, Joan Oró, Nawal al-Saadawi, F.
a publicar-se en el BOE i que, per tant, mai no es va poder fer
Mayor Zaragoza. L'11 de juny es presenta en públic la Comisefectiva. D'aleshores ençà, han seguit altres iniciatives també
sió de la Dignitat i la Declaració amb els suports internaciopolítiques per part de diferents formacions parlamentàries
nals, en el marc d'un acte acadèmic en el Paranimf de la Unicatalanes. Amb el mateix resultat negatiu. De res ha servit
versitat de Barcelona, presidit pel seu rector. Antoni
tampoc la comissió mixta d'experts –historiadors, en aquest
Strubell, membre impulsor i coordinador de la Comissió, recas– que, no havent arribat a un acord unànime, va reafirclama que el govern espanyol reconegui la pertinença dels domar el Patronat de l'Arxiu a donar per tancada la polèmica,
cuments a Catalunya i siguin retiamb les declaracions de la ministra
rats de l'exposició prevista per al
de Cultura, el mes de juliol d'enmes d'octubre a Salamanca. Posteguany.
riorment la declaració és presentaEn aquest context, es nomena Salada al conseller de Cultura de la Gemanca Capital Europea de la Cultuneralitat i al conseller en Cap.
ra 2002 i es preveu, en el programa
El dia 14 d'octubre, una delegació
d'activitats, una exposició sota el lecomposta per particulars, associama "Propaganda en guerra" amb els
cions i partits polítics viatja a Salafons de l'esmentat Arxiu, que com és
papers catalans, papers de la dignitat,
manca per donar una roda de premde tots conegut, està format per la
salamanca blood papers, papers per la
sa i explicar, sense mediadors, els
documentació espoliada, de forma
‘
memoria,
papers per la llibertat, papers
motius de la reclamació. En aquesta
selectiva, per l'exèrcit franquista a
ocasió, es dóna prioritat a les veus
diverses administracions, associa‘
per la justicia,
papers tacats de sang!
dels particulars i entitats directacions i particulars, entre els quals,
ment afectats per la sustracció de
la Generalitat de Catalunya i altres
‘
documents. L'endemà, dia 15 d'ocentitats catalanes. Aquest fet, al
tubre es convoca a Barcelona un accostat del bloqueig polític de la nete reivindicatiu que aplega més de
gociació entorn de la devolució dels
cinc mil persones, consistent en dues parts, una concentració
documents catalans, provoca, el gener de 2002, la constitució
davant del Govern Civil amb més contingut polític i una acte
d'una "Comissió de la dignitat per la devolució dels Arxius de
lúdico-reivindicatiu a la plaça del Rei, on prenen part Teresa
Salamanca", plataforma integrada per un ampli ventall d'enPàmies, en representació dels particulars afectats, David Jou
titats cíviques, representatives del conjunt de la societat cai Raimon. Aquests actes sens dubte són els que obtenen més
talana, entre elles l'Associació d'Arxivers de Catalunya. A
ressò popular i mediàtic. Un segon viatge de la Comissió de la
partir d'aquest moment, la reivindicació canvia d'àmbit: senDignitat a Salamanca, el dia de la inauguració de l'exposició
se abandonar la discussió a iniciativa dels partits polítics, co"Propaganda en guerra", permet entrevistar-se amb profesmença a prendre forma la reivindicació ciutadana.
sors de la Universitat, amb regidors i periodistes i establir
El dia 11 de febrer de 2002 se celebra la primera reunió de la
contactes amb l’ "Ateneo de Salamanca", entitat que aplega
Comissió de la Dignitat, a l'Ateneu Barcelonès que convoca
personalitats de la cultura de la ciutat.
diverses entitats i personalitats de la cultura per establir el
L'acció de la Comissió de la Dignitat s'ha expandit fins a
programa de treball a desplegar en el futur immediat. La priValència, on es va fer la presentació el dia 26 de novembre i
mera iniciativa consisteix en la redacció d'una Declaració soon té oberta una oficina permanent juntament amb Acció
bre l'oportunitat, en l'actual context de concòrdia entre els poCultural del País Valencià.
bles d'Europa, d'afrontar la dignitat dels catalans. El text té
Amb vista al futur l'acció de la Comissió preveu intensificar
el valor de manifest: després de descriure la situació i l'origen
la campanya de mocions dels ajuntaments catalans adherintdels documents espoliats durant la Guerra Civil, de fer esse a la Declaració i no es descarta tampoc emprendre accions
ment a les recomanacions dels organismes internacionals solegals.
bre els documents sostrets en conflictes bèl·lics i de citar al-

documents
de Salamanca

Comissio de la Dignitat
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ELS SOCIS ALS COMITÈS I SECCIONS DEL CIA/ICA
Trobades internacionals dels arxivers de
les universitats al Perú
Els arxivers de les universitats, integrats a
la Secció d’Arxius Universitaris i Centres
de Recerca del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SUV), es van reunir a la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima),
durant els dies 4, 5 i 6 de setembre d’enguany per tal de celebrar el IX Seminari Internacional sota el títol L’accés i la preservació als arxius universitaris:
principis i problemes. Aquesta reunió internacional va aplegar més de seixanta
professionals d’arreu del món, amb una
presència notable d’arxivers iberoamericans. Aquest congrés ha estat molt reeixit,
tant pel nombre creixent d’assistents en relació amb les convocatòries anteriors, així
com pel fet de marcar una fita per a la Secció en tractar-se del primer seminari organitzat a Sud-Amèrica. Aquest fet responia,
doncs, a la necessitat d’estendre les actuacions de la Secció fora dels àmbits tradicionals dels països europeus i nord-americans, a l’hora que pretenia encoratjar la
participació dels arxivers d’Iberoamèrica
en les activitat presents i futures de la Secció.
El seminari d’enguany va centrar els seus
debats en l’accés i la preservació, dos aspectes fonamentals de l’arxivística en general i
en concret dels arxius universitaris, atès
que eren dues qüestions essencials que encara no s’havien abordat en els seminaris

anteriors. El tema de l’accés es va presentar
a partir de la definició dels principis i la seva articulació en l’entorn universitari, tot
desplegant a continuació una sèrie d’àmbits
d’estudi que es van poder debatre abastament: els reglaments i l’establiment dels
procediments d’accés per als membres de la
comunitat universitària; el desenvolupament dels programes de gestió documental
com a contribució a l’accés a la informació;
les estratègies i els límits imposats per a la
millora de l’accés als arxius universitaris,
etc. Aquest primer bloc temàtic va comptar
amb la col·laboració a distància, a través de
videoconferència, de Gianni Penzo, director
de l’Arxiu General de la Universitat de Pàdua, que va incidir en la contribució de la
gestió documental com a garantia per l’accés a la documentació de tots els membres
de la comunitat universitària.
Pel que fa a l’altra gran tema, és a dir, la
preservació, malgrat que el seu abast és
molt ampli, es van estudiar alguns aspectes relacionats amb les possibilitats d’articular solucions efectives mitjançant la cooperació; els requisits i les condicions per a
la preservació des d’una perspectiva pragmàtica i internacional; la conservació preventiva com a activitat necessària, i els recursos i les inversions essencials per a la
preservació dels documents i dels arxius de
les universitats. Aquestes sessions dedicades a la conservació van acabar amb una
teleconferència de Claude Minnoto, director de la Divisió dels Arxius de la Universi-

tat de Montreal, que va exposar l’experiència de la cooperació entre les universitats
quebequeses en la confecció d’un calendari
de conservació i eliminació comú, un referent modèlic i exemplar per a tothom.
Com a precongrés, i aprofitant l’avinentesa
d’aquesta reunió internacional, es va celebrar el II Encuentro Iberoamericano
de Archivos Universitarios, els dies 3 i 4
de setembre, amb el títol Excel·lència i
innovació als arxius universitaris a
Iberoamérica, un intent de contribuir positivament a definir les estratègies i els
reptes del futur, més enllà de les reivindicacions i les mancances del present. L’enfocament de les ponències s’orientava a presentar la gestió dels serveis dels arxius de
les universitats com elements integrats en
el marc de la direcció estratègica i la qualitat universitària. Així doncs, es van analitzar alguns components bàsics, com la missió
de l’arxiu universitari i l’entorn estratègic;
l’eficiència i la rendibilitat dels recursos, i el
repte de la promoció i la cooperació arxivística.
El balanç d’ambdues reunions és altament
positiu, ja que ha marcat una fita important per la cooperació internacional entre
els arxius universitaris d’Iberoamèrica i la
seva més gran integració en les activitats
de la Secció ICA/SUV.
Joaquim Borràs
Arxiu Administratiu de la Universitat
Pompeu Fabra

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa/Catalunya
RECURS d'inconstitucionalitat núm. 25212002, interposat pel president del Govern,
contra determinats preceptes de la Llei de
Catalunya 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius
i documents. DOGC núm. 3744, de
21.10.2002

ricos de la Comunidad Económica Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica /* COM/2002/0462 final - CNS
2002/0203 */
Activitat parlamentària

Normativa/Estat
ORDEN INT/2528/2002, de 2 de octubre,
por la que se regula el Sistema Archivístico
del Ministerio del Interior. BOE núm. 246,
de 14.10.2002
LEY 19/2002, de 24-10-2002, de Archivos
Públicos de Castilla-La Mancha D.O.C.M.
núm. 141, de 15.11.2002
LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. BOE
núm. 274 , de 15.11.2002
REAL DECRETO 1164/2002, de 8 noviembre, por el que se regula la conservación del
patrimonio documental con valor histórico,
el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, y la conservación de documentos administrativos
en soporte distinto al original. BOE núm.
274 , de 15.11.2002

Parlament de Catalunya
PROPOSICIÓ no de llei sobre el desenvolupament normatiu de la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d'arxius i documents, presentada per
Joan Surroca i Sens, i altres (GP SOC.-CPC).
Text iniciativa BOPC 322, 10.07.2002; BOPC
esmenes 341, 14.10.2002
PROPOSICIÓ no de llei sobre la recuperació, per via legal, dels fons de l'Arxiu de Salamanca requisats durant la Guerra Civil
(GP ICV). Text iniciativa BOPC 329,
30.07.2002; BOPC esmenes 341, 14.10.2002
PROPOSICIÓ no de llei sobre la reclamació judicial dels fons documentals espoliats
a la Generalitat de Catalunya, Xavier Vendrelll i Segura, i altres (GP ERC). Text iniciativa BOPC 339, 07.10.2002; BOPC esmenes 341, 14.10.2002
PROPOSICIÓ no de llei sobre el retorn a
Catalunya del fons documental de l'Arxiu
de la Guerra Civil de Salamanca requisat
durant la Guerra Civil, Montserrat Duch i
Plana, i altres (GP SOC.-CPC). Text iniciativa BOPC 341, 21.10.2002

Normativa/Unió Europea
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n°354/83 relativo a
la apertura al público de los archivos histó-

Congrés dels diputats
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita, sobre las Medidas de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural para formar especialistas en

Patrimonio Histórico Español, en catalogación y clasificación de fondos antiguos y
modernos y en técnicas archivísticas, así
como para formar gestores de instituciones
y actividades culturales e impulsar la formación de artistas españoles, a través de
estudios no reglados, en las áreas de creación de artes plásticas y fotografía, tal y como establece la acción 1.1.14 del vigente
Plan de Acción Global en materia de Juventud, así como inversiones del Gobierno
en la materia. Iniciativa BOCG. Congreso
de los Diputados Núm. D-391 de
29.07.2002; Contestación del Gobierno
BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D430, de 31.10.2002
PROPOSICIÓN no de Ley sobre el retorno
y depósito en el Archivo Nacional de Cataluña de los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad
Republicana que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca
(GP. Mixto). Iniciativa BOCG. Congreso de
los Diputados Núm. D-425, de 24.10.2002
Senat
PREGUNTA oral en Pleno sobre las previsiones del Gobierno para la puesta en funcionamiento del nuevo Archivo Histórico
Provincial de Lleida, de Josep Varela i Serra (GP. CiU). Iniciativa BOCG. S. I, 490,
de 09/09/2002; Contestación DS. SENADO
PLENO, 100, de 11.09.2002
PREGUNTA con respuesta escrita sobre la
obstrucción encontrada por los representantes de la Generalidad de Cataluña que formaban parte de la Comisión Técnica que es-
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tudiaba la documentación existente en el
Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, para acceder a la información de la sección "documentación particular", de Josep Varela i Serra (GP. CiU).
Iniciativa BOCG. S. I, 504, de 27.09.2002.
(Pendiente de publicación la Contestación a
la pregunta, 13/11/02)
MOCIÓN consecuencia de interpelación por
la que se insta al Gobierno a crear una Mesa
de Negociación con representantes de los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas
donde se hayan originado fondos documentales que, después de requisados, se hallen
en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, (GP. CiU). Iniciativa
BOCG. S. I, 499, 23/09/2002; Enmienda del
GP. ECP BOCG. S. I, 505, de 30/09/2002;
Enmienda del GP. SOC. BOCG. S. I, 505, de
30/09/2002; Rechazada la moción BOCG. S.
I, 505, de 30/09/2002
PREGUNTA con respuesta escrita sobre la
justificación que ofrece el Gobierno acerca de
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la subvención concedida a la Fundación Nacional Francisco Franco para la conservación
de su archivo, al que no tienen acceso los historiadores, con indicación de las medidas
previstas al respecto, Josep Varela i Serra
(GP. CiU). Iniciativa BOCG. S. I, 508, de
08.10.2002 (Pendiente de contestación)
PREGUNTA con respuesta escrita sobre
las características de las actividades de la
Fundación Nacional Francisco Franco, beneficiaria de ayudas para su financiación,
de Carles Josep Bonet i Revés (GP. ECP),
Marta Cid Pañella (GP. ECP). BOCG. S. I,
508, de 08.10.2002. Iniciativa (Pendiente
de contestación)
PREGUNTA con respuesta escrita sobre las
previsiones del Gobierno en relación con el
mantenimiento de las subvenciones y ayudas públicas a la Fundación Nacional Francisco Franco, en caso de que se niegue a permitir el libre acceso a sus fondos
archivísticos, de José Castro Rabadán (GP
Soc.). Iniciativa BOCG. S. I, 531, de

05.11.2002. (Pendiente de contestación)
PREGUNTA con respuesta escrita sobre si el
Gobierno realizará las gestiones necesarias
para que se integren en el Archivo General de
la Guerra Civil Española los fondos documentales de la Fundación Nacional Francisco Franco, de José Castro Rabadán (GP Soc.).
Iniciativa BOCG. S. I, 531, de 05.11.2002
(Pendiente de contestación).
PREGUNTA con respuesta escrita sobre si el
Gobierno comparte la opinión del Ministro
de Ciencia y Tecnología acerca de que el archivo de la Fundación Nacional Francisco
Franco debe ser del Estado, así como de la inclusión de la misma en el orden del día de la
primera reunión que celebre la Comisión
competente por razón de la materia (Convertido en pregunta oral en Comisión), de Jokin
Bildarratz Sorron (GP.SNV) . Iniciativa
BOCG. S. I, 508, de 08.10.2002¸ BOCG. S. I,
539, de 19.11.2002. Convertida en pregunta
oral en Comisión (Pendiente de contestación).

ment va tenir lloc el 17 d’octubre, en el
marc de la conferència anual de la
FIAT/IFTA a Antalya, Turquia.
El documental chomón, traça, a través de
la seva extensa filmografia, el perfil de Segundo de Chomón (Terol, 1871 – París,
1929), un dels grans pioners del cinema
mut europeu, que va treballar a Barcelona,
París, Torí... Però, a través de la història
particular del cineasta, segueix també

l’apassionant història del naixement del cinema.
Com va dir la documentalista del programa, Glòria Rocafiguera, en recollir el premi amb Dolors Genovés, aquest és també
un premi a tots els arxivers i documentalistes que han prestat la seva inestimable
ajuda en la recerca pel programa i, per extensió, a tots els arxius audiovisuals que
preserven la nostra memòria col·lectiva.

Tarifes professionals

(pàgines de 30 línies i 70 espais)

La Junta Directiva de l’AAC, en la sessió
de 25 de novembre de 2002, va aprovar les
tarifes professionals que es relacionen a
continuació. Aquestes tarifes són indicatives del que s’hauria de percebre pel treball
realitzat, tenint en compte els coneixements que es requereixen per a dur-lo a
terme.

Conferències, cursos, seminaris i congressos
· Conferències: 185,5
· Participacions en taules rodones: 138
· Sessions de formació general: 79
· Sessió de formació especialitzada (fins a
30 h): 117
· Coordinació de curs especialitzat (fins a
30 h): 443

Transcripcions paleogràfiques
31,5
(pàgines de 30 línies i 70 espais)

Assessorament i informes
· Assessorament: 31,5 /h
· Informe tècnic: 31,5 /h
Exposicions
· Per textos d’exposicions: 31,5

(pàgines mecanografiades a dos espais per
a plafons o catàlegs)
· Selecció de peces o documentació gràfica:
25 /h
Exercici lliure de la professió
· Sou mínim, sense aplicar les retencions:
2220
· Treballs esporàdics: 26 /h
Tarifes per a les publitrameses
Aquestes tarifes no afecten els convenis i
intercanvis establerts.
· Preu socis: 46,5
· Socis institucionals: 65,5
· Entitats sense afany de lucre: 100,5
· Altres empreses i entitats: 172

NOTÍCIES
El documental Chomón de TVC rep el
premi de la Federació Internacional
d’Arxius de Televisió
El 2002 FIAT /IFTA Televison Archive
Award, que premia el millor programa de
televisió realitzat amb un ús significatiu
d’imatges d’arxiu, ha guardonat amb el
Primer Premi el documental produït per
Televisió de Catalunya i dirigit per Dolors
Genovès chomón. La cerimònia de lliura-

Traduccions del llatí
31,5

/pàg.

CONVOCATÒRIES
VIII Jornadas Españolas de Documentación. Los sistemas de información: eficacia y transparencia. Word
Trade Centre, Barcelona, del 6 al 8 de febrer de 2003. Per a obtenir més informació,
a/e fesabid2003@cobdoc.ictnet.es i http://
www.fesabid.org/barcelona2003/programa.html
El documento fotográfico: analísis
técnico, documental y estético de la
imagen fotográfica. Salamanca, del 20
al 22 de febrer de 2003. Organitza: Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Salamanca. Per a obtenir més informació, a/e merlo@usual.es i
http://exlibris.usual.es/merlo/fotografia.
htm

Gestión, tratamiento y conservación
de la documentación gráfica en el patrimonio histórico. Seu de l’Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla,
del 24 al 26 de febrer de 2003. Coordinat
per l’Asociación Andaluza de Documentalistas. El cost de la inscripció oscil·la entre
els 84 i els 72 . El termini d’inscripció
finalitza el 6 de febrer de 2003. Per a obtenir més informació, a/e: secretaria@aadocumentalistas.org o cursos@iaph.junta-andalucia.es
Los archivos municipales en una sociedad abierta. Sala de Congresos y Exposiciones de la Universidad de Valladolid, del 10 al 14 de març de 2003
Organitza: Comité Director de la Secció
d’Arxius Municipals del Consell Internacio-

nal d’Arxius (CIA/SAM) i l’Ajuntament de
Valladolid. Per a obtenir més informació,
http://www.aytovalladolid.net/index.php
Jornada sobre els documents catalans a Salamanca. Barcelona, març de
2003. Organitza: Associació d’Arxivers de
Catalunya.
IV Coloquio Internacional de Ciencias
de la Documentación. V Congreso del
Capitulo Español de ISKO. Tendencias de investigación en organización
del conocimiento. Universitat de Salamanca, del 5 al 7 de maig de 2003. Organitza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad de Salamanca. Per a obtenir més informació, a/e
frias@usual.es i http://www.urg.es/~isko
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Lligall. Revista Catalana d’Arxivística.
Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya, 2002, núm. 19.
El nou número de Lligall presenta uns
continguts força diversos i, alhora, ac-

tuals. Inclou nou articles i els materials
de la Jornada de la Llei d’arxius i documents i del 2n Laboratori d’Arxius Municipals. Obre la secció d’Arxivística un estat de la qüestió dels documents
electrònics a Catalunya, de F. Agelet, Ll.E. Casellas, Ll. Cermeno, B. Martínez i R.
Perpinyà. El segueix l’espoliació del patrimoni documental català durant la Guerra
Civil espanyola –els “Papers de Salamanca”– de J. Cruanyes. Ll. Cases i L. Pagarolas fan una sèrie d’aportacions sobre la
institució notarial a Catalunya a fi de
contrastar la Norma de classificació dels
fons notarials que s’aplica en l’actualitat.
Tanca aquesta secció un treball de M.
Mateu i J. Domingo que analitza l’organització i l’accés de la documentació dels
polítics de la Generalitat de Catalunya i
d’altres països. La secció d’Experiències
s’inicia amb un article de C. Marugan,
que se centra en la recuperació dels fons
patrimonials del Pallars Sobirà. A. Barroso exposa el projecte de gestió integral
d’arxius en la diòcesi de Bilbao. J. Comasòlivas tracta el procés que va fer possible l’accessibilitat d’un fons privat dipositat a l’Arxiu Històric de Sabadell. G.
Iturrate presenta la interrelació de l’Arxiu de Districte de Ciutat Vella amb la
immigració. I per últim, A. Garcia aporta
el paper de l’AAC en el Comitè Director
de la Secció d’Associacions Professionals
del CIA. A continuació, es presenten tres
ponències de la Jornada de presentació de
la Llei 10/2001, d’arxius i documents, a
càrrec de R. Alberch, M. Corominas i J.
Matas així com les conclusions; i els materials del 2n Laboratori d’Arxius Municipals, que consisteixen en la ponència sobre els requisits bàsics per a la
informatització d’un sistema de gestió de
documents, de M. Albà, Ll.-E. Casellas, A.
Mauri, P. Pastallé, R. Perpinyà, F. Solà i
J. E. Zamora, les conclusions dels tallers i
el resum de la taula rodona. Posa punt i
final la secció d’Informació amb la Memòria de l’AAC de l’any 2001. En resum, tenim a les mans un nou número de Lligall
que reuneix una varietat de temes que
evidencien el paper actiu, la implicació i
la inserció creixents de l’arxivística en la
societat actual.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 7/2002, de 18 de setembre
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Fer una edició en paper del Codi Deontològic dels arxivers catalans dins de la
col·lecció anomenada TEXTOS.
• Traduir a l’anglès el Codi Deontològic dels
arxivers catalans, i penjar aquesta versió a
la pàgina web de l’Associació.

una nova edició de les Jornades d’Arxivers i
Ensenyants.
• Encarregar a la vicepresidenta de l’Associació el muntatge i disseny de la jornada
que ha d’organitzar l’Associació sobre els
documents de Salamanca

Sessió 8/2002, de 22 d’octubre
• Nomenar al senyor Jordi Serra i Serra representant de l’Associació d’Arxivers en el
DLMFòrum Network Monitoring Committee,
que s’ha de celebrar a Brussel·les el proper
mes de novembre.
• Nomenar Núria Burguillos representant
del l’Associació d’Arxivers de Catalunya a
les reunions que se celebrin per organitzar
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