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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

Un codi per a una professió
A l’Assemblea General de l’Associació d’Arxivers de Catalunya
de juny de 1998, la Comissió de Deontologia, constituïda anteriorment en el si de l’AAC per tal de participar en el procés
d’elaboració del Codi d’ètica professional del Consell Internacional d’Arxius, va presentar una proposta de traducció al català d’aquest codi internacional. A l’assemblea es va posar de
manifest la necessitat de la professió de disposar d’un codi
més específic i adequat a la realitat arxivística i social de Catalunya i, en conseqüència, es va acordar posposar l’aprovació
de la traducció catalana del codi internacional fins a la redacció d’un codi professional propi dels arxivers catalans.
Uns mesos més tard es va constituir en el si de l’AAC una comissió amb l’objectiu de redactar un codi ètic professional o
deontològic específic dels arxivers catalans. Aquesta comissió
estava formada pels socis Alfred García Puig, David Lobato
Buil, Josep Matas Balaguer, Ramon Planes Albets, Jordi
Serchs Serra i Susanna Vela Palomares.
Els treballs inicials de la comissió es van centrar en la recopilació i l’anàlisi de diferents codis ètics i deontològics de col·lectius professionals d’arxivers d’altres països, inclòs el Codi d’ètica professional del
Consell Internacional d’Arxius, així com
codis d’altres professionals que s’havien
desenvolupat en el nostre entorn disciplinari i territorial més proper. Juntament amb els treballs que es van presentar a la Jornada d’Estudi i Debat
sobre l’Ètica de l’Arxiver, organitzada
per l’AAC l’any 1994 (Lligall, núm. 8),
que incloïen la presentació dels treballs
de l’anterior Comissió de Deontologia de
l’AAC, constituïen el punt de partida
obligat per a la reflexió sobre el codi que
calia redactar.
Com a resultat d’aquesta anàlisi i reflexió es determinava la idea de desenvolupar un codi deontològic de tipus educacional, construït a partir d’uns principis
generals i uns deures concrets, que permetés als arxivers estructurar un model de conducta professional èticament correcte i constituís un instrument de suport
per a la presa de decisions en l’exercici de la professió. A partir d’aquí, els treballs es van centrar en la determinació de
l’estructura i dels principis de l’ètica general i professional que
el codi hauria d’incloure, de manera que resultés comprensible
el desenvolupament dels deures professionals que es derivaven d’aquests principis ètics, facilitant així l’aplicació del codi
dentològic.
Fruit d’aquesta tasca, la Comissió va finalitzar a principis de
l’any 2002 la redacció de la proposta del text del Codi dentològic dels arxivers catalans i es va enviar a tots els socis per tal
que pugessin fer les seves aportacions. Finalment, a l’Assemblea General de l’Associació d’Arxivers de Catalunya de 27 de
juny de 2002 s’aprovava definitivament el Codi deontològic
dels arxivers catalans i la traducció catalana del Codi d’ètica
professional aprovat pel Consell Internacional d’Arxius.
El Codi deontològic ha de permetre no tans sols explicar a la
societat quina és la funció específica que desenvolupa el
col·lectiu d’arxivers que exerceixen a Catalunya, sinó també, i
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el que resulta més important, garantir una actuació professional realment al servei de la societat, objectiu principal sense
el qual l’exercici de la professió no té cap mena de sentit. Una
actuació professional que ha de respondre adequadament a
les necessitats i característiques de la societat i que, per tant,
no pot estar exempta d’un compromís amb un desenvolupament social més democràtic, més just, més lliure i més igualitari. El Codi deontològic constitueix, així, la manifestació i la
garantia del compromís ètic del col·lectiu d’arxivers amb la societat.
Vinculat a aquest objectiu de garantir el compromís social de la
professió, un altre dels objectius fonamentals del Codi deontològic és l’assoliment de l’excel·lència i la qualitat en l’exercici professional. Un exercici que no es pot limitar a una correcta utilització de la competència professional, és a dir, una correcta
aplicació dels coneixements teòrics i pràctics i de la legislació
vigent aplicable, sinó que cal assumir-la i exercir-la amb responsabilitat social. Tan sols amb aquesta vinculació necessària
entre competència i responsabilitat es pot assolir l’objectiu
d’una actuació professional realment adequada i que respongui a les característiques i necessitats de la societat.
En aquest sentit, el Codi representa el
complement necessari de la normativa
tècnica i legal ja existent a Catalunya. El
Codi desenvolupa la necessitat de la professió de regular precisament l’àmbit
més sensible de l’exercici professional,
fins avui encara no regulat. Justament
l’aprovació del Codi deontològic ha coincidit cronològicament amb l’aprovació de
la Llei 10/2001, d’arxius i documents, i la
creació de l’Escola Superior d’Arxivística
i Gestió de Documents. L’aprovació del
Codi permet disposar d’un marc de referència que completa la necessària autonomia i independència professional,
autèntica garantia per a un exercici al
servei de la societat. Igualment, el Codi
constitueix, així, l’últim element fonamental en la construcció
de la identitat professional del nostre col·lectiu.
El Codi estableix unes normes que permeten estructurar un
model de conducta professional èticament correcte, que permet evitar i resoldre conflictes d’interessos i que actua com a
instrument de suport per a la presa de decisions en l’exercici
de la professió. És per això que el Codi s’estructura a partir
dels diferents àmbits de relació socials amb què els arxivers
interactuem professionalment. Aquest model d’estructura no
tan sols permet una millor comprensió i aplicació del Codi,
tant per part de la societat com per part del col·lectiu d’arxivers, sinó que constitueix l’expressió d’aquesta idea d’un compromís social inseparable del mateix exercici professional.
Una vinculació entre societat i professió que, d’altra banda,
constitueix l’autèntic motor del desenvolupament de la nostra
disciplina professional.
Per últim, però no per això menys important, volem agrair
l’enorme esforç que totes les persones que han format part de
la Comissió de deontologia han dedicat a la redacció d’aquest
Codi deontològic.
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ELS VOCALS INFORMEN
Els programes de formació continuada

La posta en marxa el 2002 de l’Escola
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona a través de la Fundació UAB, assenyala una fita de gran
transcendència en el procés de normalització de la formació i del propi exercici
professional de l’arxivística, resultat
d’una aposta decidida de fa anys de la
nostra associació.
Com a resultat d’aquest nou context el
programa de formació continuada d’enguany ha estat dissenyat i impulsat conjuntament per l’AAC i l’ESAGED, com ho
seran des d’ara totes les accions formatives en els diferents nivells de formació.
El programa de formació continuada
d’enguany recull l’experiència dels anys
anteriors i estableix línies de treball a
partir del resultat de l’enquesta que es
va fer als socis el 2001 i de la qual ja vam
donar compte en aquest butlletí. Així,
pel que fa al format dels cursos es potencien els impartits en un sol dia (tres cursos de sis), pels avantatges que representa per als participants, i s’ha vetllat per
una distribució territorial extensa, amb
la voluntat de facilitar l’accés al major
nombre possible d’associats.
També es potencia l’ús de les instal·lacions de la nostra seu social. Els cursos
programats a Barcelona es faran tots a
la sala d’actes situada a la planta baixa
de la nostra seu social.
Pel que fa a l’orientació dels cursos, intenten donar respostes i eines per afrontar les qüestions que de manera més intensa demanen actualment la nostra

atenció: afavorir els processos d’avaluació documental; la reflexió sobre la responsabilitat legal i administrativa derivada del nostre exercici professional;
l’elaboració de reglaments, normatives i
manuals, de gran importància per a una
correcta implantació dels sistemes de
gestió documental, més enllà del funcionament dels nostres arxius; les perspectives, els punts de contacte i les possibilitats d’ús de les noves tecnologies a les
nostres organitzacions; les experiències
en el camp de la didàctica als arxius, que
és una demanda clarament emergent i,
finalment, el treball sobre una qüestió de
gran importància com és la implantació
de sistemes d’accés a la documentació.
En definitiva, una orientació que respon
a tres línies mestres: el desenvolupament
dels aspectes relacionats amb el compromís professional derivat del nostre codi
deontològic; la necessària i progressiva
intervenció de l’arxiver en el cicle complet dels documents i per tant en la gestió
documental; i finalment el vessant de divulgació i de projecció cultural de l’arxiu.
En total el programa d’enguany és integrat per sis cursos, amb dotze edicions.
Barcelona acollirà cinc cursos, Girona
tres i Lleida i Tarragona n’acolliran dos
cada una.
Els cursos previstos faran referència:
- L’avaluació documental (es farà a
Barcelona i Girona)
- La responsabilitat administrativa
i legal de l’arxiver (a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)
- Els reglaments, normatives i manuals de procediment (a Barcelona i
Lleida)

- Les intranets i el paper de l’arxiver (a Barcelona i Girona)
- La didàctica als arxius, una primera edició del qual es va fer el 2002 a
Girona (a Tarragona)
- La implantació de sistemes d’accés als documents a l’administració
pública (a Barcelona)
Pel que fa als cursos portats a terme el
2002, cal recordar que se n’havien programat set, amb un total de 13 edicions.
Totes elles s’han dut a terme llevat de les
edicions de Lleida i Girona del curs sobre
gestió del coneixement, que no va comptar amb una inscripció suficient, i la
d’implantació de sistemes d’accés a la documentació, programada a Barcelona,
que es va haver de suspendre per problemes de disponibilitat del professor, que
no va ser possible resoldre.
En total s’han impartit 83,5 hores de formació de les 107 programades inicialment, amb una participació de 135 alumnes, sobre un màxim de 191 possibles.
Les valoracions dels cursos i dels professors que han fet els alumnes expressen
en general un bon nivell de satisfacció
tant pel que fa als aspectes organitzatius,
com als continguts i al desenvolupament
docent.
Com a darrer punt assenyalem que ens
hem fixat com a objectiu per a l’any 2004
la difusió del programa de cursos de formació continuada a l’inici de l’any. Un
canvi que no dubtem que serà benvingut
pels associats i que facilitarà la seva participació en els cursos.
Alfred Mauri
Vocal de Formació i Noves Tecnologies

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa/Catalunya
ORDRE CLT/44/2003, de 30 de gener, de
segona modificació de les bases que han
de regir la concessió de subvencions en
matèria de patrimoni documental, aprovades per l’Ordre CLT/156/2002, de 17
d’abril (codi Z13). DOGC núm. 3820, de
12.02.2003.
RESOLUCIÓ 1672/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda interposar recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 41/2002, del 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica, i recusar el president del Tribunal Constitucional (tram. 212-00014/06). DOGC núm.
3831, de 26.02.2003.
Normativa/Estat
RESOLUCIÓN, de 5 de diciembre de
2002 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General de la Administración. BOE
núm. 3, de 03.01.2003.
RESOLUCIÓN, de 5 de diciembre de
2002 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General de la Real Chancillería de

Valladolid. núm. 3, de 03.01.2003.
RESOLUCIÓN, de 5 de diciembre de
2002 (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General de Simancas. núm. 3, de
03.01.2003.
RESOLUCIÓN, de 9 de enero de 2003, de
la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma
Valenciana, para la realización del censo
del patrimonio documental y del censoguía de los archivos españoles. BOE de
22.01.2003.
ORDEN PRE/447/2003, de 27 de febrero
(Ministerio de la Presidencia), por la que
se determinan los órganos de dirección,
planificación y ejecución del Sistema Archivístico de la Defensa, se modifica la
dependencia y composición de la Junta
de Archivos Militares y se establece la dependencia y composición de la Comisión
Calificadora de Documentos de la Defensa. BOE núm. 54, de 04.03.2003.
Normativa/Unió Europea
DIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (UNIÓN EURO-

PEA), de 28 de enero de 2003, relativa al
acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. DOCE
L, núm. 41, de 14.02.2003.
Activitat parlamentària
Congrés dels diputats
PREGUNTA al Gobierno con respuesta
escrita, formulada por Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS).
Motivos por los que la Secretaría de Estado de Cultura ha denegado durante el
presente año la petición de ayuda al proyecto archivístico presentado por la Fundación "Juan Ramón Jiménez". BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-417,
de 08.10.2002, pág.: 200, iniciativa.
BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-461, de 26.12.2002, pág.: 378, contestación del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta
escrita, formulada por Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS).
Criterios de valoración por los que la Secretaría de Estado de Cultura concede
ayudas a instituciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, para llevar a cabo
proyectos archivísticos. BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-417, de
08.10.2002, pág.: 200, iniciativa. BOCG.
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Congreso de los Diputados núm. D-461,
de 26.12.2002, pág.: 378, contestación del
Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta
escrita, formulada por Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS). Relación detallada de instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro,
que solicitaron ayudas de la Secretaría
de Estado de Cultura para llevar a cabo
proyectos archivísticos durante el año
2002 BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-417, de 08.10.2002, pág.: 200,
iniciativa. BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-461, de 26.12.2002, pág.:
378, contestación del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta

3

Butlletí 67

escrita, formulada por Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS). Relación detallada de instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro,
que recibieron ayudas de la Secretaría de
Estado de Cultura para llevar a cabo proyectos archivísticos durante el año 2002
BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-417, de 08.10.2002, pág.: 200, iniciativa. BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-461, de 26.12.2002, pág.: 378,
contestación del Gobierno.
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN, presentada por GP Mixto, relativa
a la devolución a los archivos históricos
de Galicia de los fondos documentales expoliados. Texto iniciativa BOCG. Congre-

so de los Diputados núm. D-115, de
22.12.2000; rechazo BOCG. Congreso de
los Diputados núm. D-493, de 25.02.2003
(Comisión de Educación, Cultura y Deporte).
COMPARECENCIA del director de la
Agencia de Protección de Datos, a solicitud del GP Socialista, ante la Comisión
Constitucional, para que informe sobre la
garantía del cumplimiento del derecho a
la protección de datos de carácter personal y a la protección de los derechos fundamentales en los archivos automatizados o no, utilizados en los procesos de
selección de personal. Diarios de sesiones
(Comisión Constitucional). Congreso de
los Diputados núm. 680, de 05.02.2003.

La ponència de Josep M. Navarro, antropòleg i membre de la ONG Sodepau,
va tractar els orígens i el desenvolupament de l’actual conflicte a Palestina,
amb proves documentals, escrits, fotografies i mapes que testimoniaren la importància de la memòria i de la documentació per tal de mantenir viva
l’esperança de llibertat del poble palestí.
Josep Cruanyes, historiador i advocat, va
fer una anàlisi del marc jurídic de l’accés
a la documentació, complementada amb
exemples d’accés a alguns processos de la
Guerra Civil, fruit de la seva experiència
com a investigador.
Ramon Alberch, arxiver i president
d’AsF, va oferir una visió dels arxius de
la xarxa de repressió organitzada per diversos règims militars sud-americans
per segrestar, torturar i eliminar els seus
opositors d'esquerres, coneguda com “pla
Cóndor”, recorrent l’origen, el desenvolupament i el descobriment el 1992, en una
comissaria de policia d’un suburbi d'Asunción, de l’anomenat “Arxiu del Terror” paraguaià, prova documental de l'existència d’aquest operatiu de terror i
repressió.
Laura Ureña, membre d’AsF, va explicar
el treball realitzat per aquesta ONG, des
de fa un parell d’anys en el projecte de
cooperació consistent en la digitalització
del ric fons documental del bisbe Pere
Casaldàliga, producte de l’activitat desenvolupada pel mateix bisbe i per la Prelatura de Sao Felix do Araguaia, en la
regió del Mato Grosso (Brasil) a escala
internacional. Finalment, i com a cloenda de les Jornades, l’escriptor i professor
d’Història d’Àfrica, Alfred Bosch, amb la
conferència “Quan els arxius ens exciten”,
va analitzar diferents sensacions que po-

den produir els arxius en els seus usuaris.
En la valoració final de les Jornades, Ramon Alberch, president d’AsF, va destacar una de les idees que van sorgir en els
debats, en forma de petició al director de
la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional: que aquesta ONG assumeixi, com
a una de les seves prioritats, la lluita per
evitar la desaparició o eliminació dels arxius i els documents, atès que, tal com va
quedar palès al llarg de les Jornades, en
les ponències i en els debats, aquest és
un dels primers objectius i/o resultats
dels conflictes bèl·lics i de les etapes finals dels règims repressius.

Future proof:delivering scientific
archives in the twenty-first century,
Edimburg, del 9 a l’11 d’abril de 2003.
Organitza: National Cataloguing Unit
for the archives of Contemporary Scientists. Per obtenir més informació:
http://www .bath.ac.uk/ncuas/home.htm
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación. V Congreso del Capítulo 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 obtenir més
informació:
a/e
frias@usual.es
i
http://www.urg.es/~isko
XV Congrés Internacional d'Arxius.
Arxius, memòria i coneixement. Viena
del 23 al 29 d'agost de 2004. Per obtenir
més informació: http://www.ica.org

NOTÍCIES
II Jornades d’Arxivers sense Fronteres (AsF)
Els dies 21 i 22 de febrer es van celebrar,
al Museu d’Història de Catalunya, les II
Jornades de l’ONG Arxivers sense Fronteres (AsF). Les jornades d’AsF es van
dedicar, en aquesta ocasió, a la relació
entre “Arxius i Drets Democràtics”.
Les Jornades van ser un èxit tant pel
nombre d’assistents, prop d’un centenar,
com per l’interès de les ponències presentades. Va iniciar les sessions l’historiador
i polític Joaquim Nadal, que oferí la seva
visió de coneixedor i investigador dels arxius, com a element indispensable en
l’exercici dels drets democràtics. Tot seguit, Ricard Vinyes, professor d’Història
Contemporània de la Universitat de Barcelona, va delectar els assistents amb
minucioses explicacions del seu treball
d’investigació sobre els fills de dones represaliades pel franquisme, després de la
Guerra Civil, treball que va servir per a
la realització d’un reportatge documental
a la Televisió de Catalunya.
També fou molt interessant la ponència
que va oferir Esteban Beltran, director
de la Secció Espanyola d’Amnistia Internacional (AI), per la visió que donà d’actuacions i metodologia de treball d’AI, on
la feina de documentació i recollida d’informació és molt important per iniciar
qualsevol acció, i per l’explicació de la política d’accés als seus fons documentals;
l’arxiu d’AI destaca tant per la diversitat
de temàtiques com per la rigorositat i
fiabilitat de les dades recollides, per la
qual cosa és objecte de consulta de multitud de persones i institucions.

Reunió de la CITRA a Marsella
El passat mes de novembre, del 10 al 16,
va tenir lloc a Marsella (França) la XXXVI. CITRA amb el lema Arxius i Societat.
Com percep la societat els arxius? Com és
habitual, un membre de l’AAC va participar en la reunió del Comitè Director de
la SPA (dilluns 11 de novembre), a l’assemblea general de la SPA (dimarts 12
de novembre), a les sessions de la CITRA
(dimecres 13 i dijous 14 de novembre), a
l’assemblea general de la Delegació Europea del CIA (EURBICA) i a l’assemblea conjunta de la CITRA i del CIA.
Destaca la presentació per part del secretariat d’un projecte de modificació dels
estatuts del CIA per adequar-los a la llei
francesa. Durant aquests dies el representant de l’AAC va mantenir contactes
amb col·legues d’altres països i especialment amb membres de l’Associació d’Arxivers Francesos per tal d’enfortir la cooperació entre associacions.

CONVOCATÒRIES
IX Jornades d’arxivística de Catalunya. Del continent al document: Estratègies per a una política de preservació i conservació. Roses, del 8 al 10 de
maig de 2003. Organitza: Associació
d’Arxivers de Catalunya. El cost de la
inscripció oscil·la entre els 180_ i els
100_. Per obtenir més informació: a/e
associacio@arxivers.com i http://www.arxivers.com i a la secretaria tècnica grupos@vinolas.com
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del documento en la Edad Contemporánea. La comunicación y la representación del poder central de la nación. Sevilla: S & C Ediciones, 2002.

La Tria
GIFRE RIBAS, Pere; MATAS BALAGUER,
Josep; SOLER SIMON, Santi. Els arxius
patrimonials. Girona: CCG Edicions,
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, 2002, 127 p.
Aquest estudi és el resultat més reeixit
dels debats suscitats durant el XIII Seminari d’Història Econòmica, celebrat
l’octubre del 2000 a la Universitat de
Girona, i dedicat als arxius patrimonials. Fruit de la seva experiència dels
darrers anys d’intensa dedicació a la
història de les comarques gironines i a
l’anàlisi de l’estat actual dels seus arxius patrimonials, Pere Gifre, Josep
Matas i Santi Soler proposen a les primeres pàgines una reflexió general sobre el concepte, els trets principals, la
seva utilitat per a la recerca històrica i
la necessitat de salvaguarda dels fons
patrimonials. L’eix central del llibre és
divideix en dos parts: la primera, dedicada a dissenyar unes pautes segures
per al tractament arxivístic adequat de
la documentació patrimonial (successivament, l’anàlisi prèvia, la delimitació
correcta, la classificació i la descripció);
la segona, a analitzar les tipologies documentals habituals en aquesta mena
de fons, amb una menció especial a les
que testimonien la constitució i l’administració del patrimoni. A més, per a
qui estigui interessat a conèixer al detall l’enorme riquesa d’aquesta mena de
fons a Catalunya o a basar-hi la seva
recerca històrica, els autors proposen
un cens d’arxius patrimonials a les comarques gironines, que gairebé arriba
a les quatre-centes referències (48 corresponents a l’Alt Empordà, 82 al Baix
Empordà, 2 a la Cerdanya, 73 a la Garrotxa, 51 al Gironès, 45 al Pla de l’Estany, 9 al Ripollès i 63 a la Selva). Finalment, s’ofereix un recull de

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 9/2002, de 25 de novembre
En aquesta reunió es prengueren els
acords següents:
• Acceptar la renúncia del consoci Lluís
Esteve i Casellas com a membre de la Comissió de Formació de forma immediata,
i com a membre del Consell de Redacció
del Web, ajornant la seva efectivitat al
moment en què s’hagi fet la presentació
de la pàgina web i un cop fet el traspàs en
la gestió de legislació.
• Mostrar l’agraïment de la Junta Directiva de l’Associació per l’esforç i la dedicació del senyor Lluís Esteve i Casellas tant
a la Comissió de Formació com a la del
Consell de Redacció del Web.
Sessió 10/2002, de 16 de desembre
• Demanar una subvenció per a les jornades de Roses de 24.000 € a la Diputació de
Girona.
• Nomenar els membres del Consell Organitzador de les Jornades de Roses: Joan
Boadas, Fina Solà, Alfred García, Pilar
Frago, Marta Albà, Josep M. Masachs, Anna Lorente, Josep M. Barris i Erika Serna.

• Crear un grup de treball per elaborar un
document que expliciti la posició oficial de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya sobre
l’estatus de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
davant la situació actual. El grup està format pels associats Ramon Planes, Laureà
Pagarolas i Pere Puig.
Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: OLGA PARETAS SIERRA,
NEUS PUIG AMAT
BAIXES
Socis institucionals: INNOVACION EN ARCHIVOS Y DOCUMENTACION SA, SOLUZIONA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.
Socis numeraris: ANNA SABANÉS ALBERICH, FRANCISCA SOTO DIAZ, MERCE
TOLDRÀ DALMAU
Socis adherits: MONTSERRAT AMOROS JULVEZ, SOFIA GRANDARIAS ALONSO, HELENA
IBAÑEZ JUNCOSA, RAMON MUNTADAS SERRANO, IMMA ROSSELL POTAU, NURIA SAMPER
ROVIRA, ÒSCAR SORIANO GUIJARRO, GREGORIO ALBERTO ZAMANILLO FERNANDEZ.

Associació
d Arxivers de Catalunya

Edita: Associació d'Arxivers de Catalunya
Redacció: Rocafort, 242 bis, 3r
08029 Barcelona
Tel.: 934 19 89 55
Fax: 933 22 21 87
a/e: associacio@arxivers.com
Coordinació: Pilar FRAGO, Joaquim
DABAN, David LOBATO, M. Mercè MATEU,
Rosa M. LOPEZ PRIETO
Disseny gràfic: Elisabet BOSCH
Maqueta i producció:
Xavier SOLÉ / disseny visual, sl
Impressió: Alpress
D. L. 292/89 - ISSN 0214-6924

Patrocina:

gama Equipament Integral d'Arxius

bibliografia sobre els arxius patrimonials i d’obres de recerca que han fet un
ús sistemàtic d’aquesta mena de fons i
que els autors consideren d’alt valor
metodològic. Sens dubte, aquesta obra
es converteix en punt de referència, ben
útil tant per les seves reflexions conceptuals com per les seves propostes de
treball en el tractament arxivístic dels
fons patrimonials.

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu: Eulàlia GARRETA, Anna
UREÑA, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15.30 a
20.30 h.
President: Joan BOADAS, jboadas@ajgirona.org
Vicepresidenta: Emília CAPELL,
ecapell@mail.bcn.es
Vocal de Secretaria: Josep M. Masachs,
achvilafranca@impacte.com
Vocal de Tresoreria: Marta ALBÀ,
arxiulla@ddgi.es
Vocal de Relacions Internacionals:
Alfred GARCIA, agarciap@gencat.net
Vocal de Formació i Noves Tecnologies:
Alfred MAURI, bnn@heraclit.net
Vocal de Treball, Estatus i Dinamització
Professional: David LOBATO,
david.lobato@aac.upcnet.es
Vocal d’Activitats: Anna LORENTE,
alorente@sct.icnet.es
Vocal de Relacions Institucionals:
Marc TAXONERA I COMAS,
associacio@arxivers.com
Vocal de Projecció Professional i Serveis:
Fina SOLÀ, fina-sola@menta.net
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Pilar FRAGO, pmarti13@pie.xtec.es

