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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

TRIBUNA

5 anys d'Arxifòrum
El mes de novembre de 1995 un grup d'arxivers dins de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC) ens vàrem constituir en un
grup de treball sobre Internet amb la pretensió d'esbrinar i difondre entre els nostres col·legues què era aquest nou "invent" i què
ens podia oferir als arxivers.
El naixement fou el següent pas lògic després de la creació del lloc
web de l'Associació d'Arxivers de Catalunya.
L'AAC, aprofitant la lliure disposició de Rediris per donar cabuda
a fòrums de debat amb interès científic o acadèmic, sol·licità a
aquest organisme la creació de la nostra llista.
El 23 d’octubre de 1998, un missatge sobre la ISAD-G va encetar
el camí de la llista de distribució Arxifòrum. Després de cinc anys
i milers de missatges, Arxifòrum s’ha consolidat com a sistema
d’intercanvi d’informació per Internet i és usat diàriament per
un col·lectiu de més de 1500 arxivers, catalans i d’altres nacions.
Actualment, estem convençuts que, si Arxifòrum no existís, algú
altre la crearia. Per què?
Les llistes de distribució permeten connectar amb immediatesa i
en qualsevol moment, un nombre gran
de persones que poden rebre i distribuir informació d'una forma que no pot
substituir-se amb cap altre mitjà. D'aquí el seu èxit.
Un altre valor afegit al d’aquesta immediatesa és l'acumulació de coneixement que es genera, ja que els seus
missatges, a més, queden arxivats i
poden ser revisats amb potents motors
de cerca.
Rediris acull més de cinquanta llistes,
entre les quals, per cert, la nostra és
una de les cinc amb més membres,
que dóna idea que efectivament és un
servei útil i prestigiat tot i presentar
problemes de visibilitat i associativitat. Estudis realitzats sobre el funcionament de les llistes de distribució
han comparat les relacions entre els
subscriptors amb els col·legis professionals. Arxifòrum és, des d’aquest
punt de vista, una macro associació
amb més de 1500 socis. En la mesura
que el nombre de membres subscrits a Arxifòrum és més gran,
es garanteix una major representativitat. No sols geogràfica sinó també de temes i interessos.
Un buidat de continguts, que encara tenim pendent, dels cinc
anys que porta la llista en actiu, ens permetria dibuixar els fluxos
d'interessos, els llocs comuns, les convocatòries, la presència i
l'impacte en el món de la formació, el sector privat i el públic, els
projectes d'investigació, els ajuts sobre R+D, especialment les
convocatòries de la Unió Europea, etc. Només com a esbós, destaquem els següents exemples de temes tractats:
Ordenació: Expedients de contractació d'obres (arxius municipals)
Classificació: Quadres de classificació (arxius municipals / arxius nobiliaris)
Descripció: Aplicació de la ISAD(G), Difusió de l’ EAD, Fons fotogràfics, Fons d'arquitectura
Serveis: Qualitat del servei, Carta de Serveis

Conservació i Restauració: Desastres als dipòsits, Digitalització de fons
Administració: Dependència orgànica de l'arxiu, Situació laboral dels auxiliars d'arxiu
Ofertes de treball: Oposicions, Queixes sobre el procediment,
Sol·licituds de temaris
Polítiques de difusió: Informació sobre webs d'arxius, Projectes
de difusió a les escoles, Creació de noves llistes (BibCat, Archivaria)
Oferta de productes d’interès professional: Formació, Publicacions, Serveis d'empeses del sector
Bibliografia: Cerques bibliogràfiques, especialment manuals
Informàtica: Sol·licituds d'informació sobre aplicatius de gestió
integral d’arxius, gestió documental, tractament d’imatge
Les polèmiques, com a debats espontanis i enriquidors, també
han tingut el seu lloc a Arxifòrum:
recordem especialment els que es varen fer al voltant dels papers
de Salamanca o la llicenciatura d'Arxivística versus la de Documentació.
La llista com a eina de comunicació
Com qualsevol col·lectiu professional,
els sistemes d’intercanvi d’informació
ens són de gran importància. Ens permeten estar al dia, formar-nos. Internet, en aquest cas, no deixa de ser un
mitjà més, un altre camí per on circulen continguts. Així, Arxifòrum (igual
que la pàgina web de l’Associació) és
una eina que sumem a formes ja clàssiques i experimentades de circulació
d’informació, com les publicacions, els
cursos de formació, les jornades i congressos, etc.
Aquests nous formats no pretenen ser
substitutius sinó que són perfectament
complementaris. Si en un congrés o en
una publicació la transmissió de continguts és vertical (de ponent a congressistes o d’articulista a lectors), en
una llista de distribució, la relació es fa
més transversal. Qualsevol pot ser especialista en una determinada matèria i, per tant, servir-la al
conjunt del col·lectiu professional, tothom s’enriqueix a la llarga
perquè tothom dóna i rep a canvi. Aquest format té virtuts i
carències. Es democratitzen els coneixements però alhora s’ha de
vigilar la qualitat de l’aportació.
Una cosa ens ha de quedar ben clara, doncs. La qualitat i, en menor mesura, la quantitat d’aportacions a la llista determina el resultat final d’Arxifòrum. Missatges amb baix nivell qualitatiu o
aportacions que considerem fora del nostre àmbit professional, els
hem de combatre amb el nostre dret de rèplica. De la mateixa manera, Arxifòrum no ha estat creada per a simples lectors passius.
El col·lectiu subscrit ha de ser partícep de l’intercanvi diari d’informació, i només en la diversitat d’aportacions s’enriquirà el conjunt.
A diferència d'altres formes de comunicació escrita, l'intercanvi
de missatges electrònics té més a veure amb la comunicació oral,
pel que fa a l'espontaneïtat i immediatesa de la resposta, que amb
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el missatge elaborat i meditat de les publicacions convencionals. Un bon nivell qualitatiu dels missatges no necessàriament ha
de veure's compromès per aquest tret d'espontaneïtat, si més no quan el grau de maduresa de la llista permet un sistema d'autoregulació que la centra dins d'uns
desitjables nivells qualitatius. Com s'obté
aquesta autoregulació? Amb la participació.
La passivitat està relacionada amb el que
els experts anomenen la "massa crítica"
d'una llista. Qui constitueix la massa crítica d'Arxifòrum? Per il·lustrar aquest concepte es fa servir la regla 80/20, és a dir,
aproximadament el 80% de les interven-
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cions estan fetes pel 20% del total dels
subscriptors. La resta són observadors passius, que només llegeixen els missatges.
Una dada: el 2003 a Arxifòrum van haver
1022 intervencions, de les quals 128 provenien d'arxivers catalans. Això representa
el 12,5% de les intervencions.
Apliquem l'anterior regla 80/20: si admetem que gairebé les 1022 intervencions
provenien del 20% dels subscriptors, els
128 missatges escrits per arxivers catalans
equivalen a un 2,5%
Així doncs, contestant l'anterior pregunta
sobre la "massa crítica" d'Arxifòrum, hem
de reconèixer que dins la "nostra llista" només hi ha un reduït percentatge del col·lec-

tiu arxiver català que en forma part.
La nostra opinió, ja sigui crítica, d’assentiment, com a comentari, etc. només enriqueix el conjunt si és publicada. Per això
volem animar-vos a deixar constància de
les vostres opinions i a canviar més sovint
el paper d’observadors passius pel de participants.
Perquè Arxifòrum també és una forma de
construir la professió i fer-la millor i més
visible a la societat.

tat possible als associats, assegurant una
presència territorial extensa.
Barcelona ha acollit sis edicions, amb un
total de 39 hores i 120 inscrits; a Girona
s'han celebrat tres edicions, amb 18 hores i
29 participants; a Lleida han estat dues les
edicions, amb 12 hores i 31 participants; finalment, a Tarragona les edicions han estat també dues, amb 7 hores i 31 participants.
Com ha estat sempre norma des de l'inici
dels programes de formació, s'ha prestat
una atenció especial a la qualitat, avaluada mitjançant els qüestionaris de valoració
lliurats als participants i als docents.
Els cursos programats per enguany renoven pràcticament la totalitat de l'oferta,
llevat d'una nova edició del curs sobre implantació del sistema d'accés a la documentació, del qual es farà una edició a Girona,
per tal de donar acollida a les persones que
no hi van poder participar malgrat haver
duplicat l'oferta inicial a Barcelona.
En total s'han previst per a 2004 sis cursos, amb tretze edicions, distribuïdes territorialment en cinc a Barcelona, tres a Girona i Tarragona i dues a Lleida.
A banda del curs ja assenyalat, els cinc
restants s'orienten al coneixement de fons
específics, com són en aquest cas els arxius
militars; als aspectes legals relacionats
amb la problemàtica de la propietat
intel·lectual; al coneixement tècnic i de
tractament arxivístic de la digitalització
d'imatges; a la implantació de sistemes de
gestió documental i de la norma ISO
15489; al coneixement de tècniques i de-

senvolupament d'habilitats per a facilitar
la tasca de l'arxiver en els processos d'implantació de canvis i la gestió de conflictes
a les organitzacions.
D'aquests cinc cursos, es preveuen edicions
del primer a Barcelona i Lleida; del segon
a Barcelona i Tarragona; del tercer a Barcelona i Lleida; del quart i del cinquè a
Barcelona, Girona i Tarragona.
El disseny del programa s'ha fet prenent
en consideració temàtiques sobre les quals
el sector professional manifesta interès i
també per afavorir la formació en aspectes
emergents relacionats amb la implantació
de noves metodologies i tecnologies. També
s'ha tingut present, a l'hora de definir els
cursos, la conveniència que, per la complexitat del tema tractat, sigui possible aprofundir-lo, amb l'oferta dels propers anys,
constituint petits cicles formatius. Aquest
és el cas, per exemple, del curs sobre la implantació de sistemes de gestió documental
i de la norma ISO 15489, que es preveu
tractar-lo posteriorment de manera monogràfica en l’ entorn empresarial i en el
de l'administració pública. També en els
que preveiem pel programa de 2005 i 2006
sobre la descripció documental, el llenguatge XML i l'EAD. Tot plegat, dins d'una estratègia que comptabilitzi la formació especialitzada amb la de base i, també, la
que es pugui fer extensiva a sectors propers, encara que no formin part directament del col·lectiu professional.

Andreu Carrascal, Betlem Martínez i
Ferran Agelet.
Grup d’Internet de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya.

LA VOCAL INFORMA
La formació continuada de 2003
i el progama de 2004
El 2003 ha estat el primer any de desenvolupament conjunt del programa de formació continuada entre l'AAC i l'ESAGED,
d'acord amb el conveni que es va signar
amb la finalitat de desenvolupar una acció
coordinada i que afavorís la sinergia entre
ambdues entitats.
L'any 2003 es van programar un total de
sis cursos, que amb les sessions previstes
per a alguns d'ells a Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, sumaven un total de
dotze edicions que, finalment, es van veure
incrementades a tretze amb la repetició del
curs sobre la implantació del sistema d'accés a la documentació en el si d'una administració pública, fet a Barcelona.
Així, en total s'han impartit 76 hores de
formació, de les que s'han beneficiat 211
participants. El nombre d'hores impartides
s'ha reduït lleugerament amb relació a
l'any 2002, passant de 83,5 a les 76 de
2003. Aquesta reducció s'explica bàsicament per les característiques i el format
d'algun dels cursos. Contràriament, el
nombre de participants ha passat de 191
als 211 de 2003, el que representa un increment del 10,5 % en relació a l'any 2002.
Cal destacar que enguany no s'ha suspès
cap de les edicions programades, tot i que
en alguns casos la inscripció s'hagi situat
just al llindar de la viabilitat del curs. Per
damunt de tot s'ha fet prevaldre el criteri
que la formació arribés amb la major facili-

Alfred Mauri
Vocal de formació i noves tecnologies

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa / Catalunya
ORDRE CLT/500/2003, de 3 de desembre,
per la qual s'aproven i es modifiquen taules
d'avaluació documental. DOGC núm. 4034,
de 19.12.2003.
RESOLUCIÓ de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de 15 de desembre de 2003,
per la qual s'aproven els suports normalitzats per formalitzar les inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
DOGC núm. 4046, de 12.01.2004.
ANUNCI del Consell Comarcal del Vallès
Oriental d’aprovació inicial del Reglament
del registre telemàtic per a la recepció i sortida de documents que es trametin per via
telemàtica a través de l'extranet de les administracions catalanes, a l’ adreça:

www.eacat.net, en matèries diverses.
BOPB núm. 12, de 14.01.2004.
DECRET 96/2004, de 20 de gener, pel qual
es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat.
DOGC núm. 4055, de 23.01.2004.
Normativa / Estat
LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. BOE núm. 301, de 17.12.2003.
LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica. Jefatura del Estado. BOE núm.
304, de 20.12.2003.
RESOLUCIÓN, de 8 de enero de 2004, del

Instituto Nacional de Estadística, por la
que se crea un Registro Telemático para la
presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y se establecen los criterios
generales
para
realizar
el
intercambio de datos padronales entre el
Instituto Nacional de Estadística y los
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares por medios
telemáticos. BOE núm. 17, de 20.01.2004.
INSTRUCCIÓN de 20 de enero de 2004, de
la Junta Electoral Central, sobre consulta
vía Internet de los datos del censo electoral.
BOE núm. 19, de 22.01.2004.
ORDEN APU/203/2004, de 29 de enero, por
la que se crea un Registro Telemático en el
Ministerio de Administraciones Públicas
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para la presentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios generales
de tramitación telemática de determinados
procedimientos. BOE núm. 33, de
07.02.2004.
REAL DECRETO 301/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los libros-registro y
el deber de información estadístico-contable de los corredores de seguros y las sociedades de correduría de seguros. BOE núm.
47, de 24.02.2004.
Normativa / Unió Europea
DIRECTIVA 2003/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre
de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. DOCE L núm.
345/90, de 31.12.2003.
PROPUESTA DE DECISIÓN MARCO del
Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos,
documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal.
COM/2003/0688 final - CNS 2003/0270.
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INFORME sobre la aplicación de los principios del Reglamento (CE) n°1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos
del Parlamento Europeo, del Consejo y de
la Comisión. COM/2004/0045 final, de
30.01.2004.
Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
PREGUNTA AL CONSELL EXECUTIU a
respondre per escrit sobre les declaracions
del conseller en cap relatives a la destrucció
de documentació per l'anterior Govern, formulada per Daniel Sirera i Bellés (GP PP).
Text de la iniciativa BOPC núm. 10, de
27.01.2004; resposta del govern BOPC
núm. 27, de 02.03.2004
INTERPEL·LACIÓ AL CONSELL EXECUTIU sobre la política d'arxius, presentada per Dolors Camats i Luis (GP ICV).
BOPC núm. 25, de 01.03.2004
Congrés dels Diputats
PREGUNTA AL GOBIERNO con respues-

ta escrita sobre la situación de los Archivos
dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, formulada
por García Arias, Ludivina (GS) Text de la
iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-604 de 15.10.2003; Resposta
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D634 de 04.12.2003.
PREGUNTA AL GOBIERNO con respuesta escrita sobre los archivos del Ministerio
de Defensa, formulada por García Arias,
Ludivina (GS). Text de la iniciativa BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-604 de
15.10.2003; Resposta BOCG. Congreso de
los Diputados núm. D-644 de 22.12.2003.
PREGUNTA AL GOBIERNO con respuesta escrita sobre el mantenimiento de los archivos y documentos que posee la Fundación División Azul, formulada por
Puigcercós i Boixassa, Joan (GMX). Text de
la iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-608 de 22.10.2003; Resposta
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D650 de 07.01.2004.

NOTÍCIES
3r Laboratori d’Arxius Municipals
El passat 26 de febrer es va organitzar el 3r
Laboratori d’Arxius Municipals, que amb el
títol “La imatge de l’arxiver i l’arxiu municipal en la societat” va permetre saber, a
més de cent arxivers municipals catalans,
que en pensen de nosaltres els usuaris dels
arxius i els ciutadans en general. Els resultats d’una enquesta presentada per l’empresa Artimetria, que plantejava un ampli
ventall de preguntes relacionades amb les
funcions i el continguts dels arxius, va donar peu a interessants debats en els dos tallers que es van organitzar. Les conclusions
a les que es va arribar són les següents:
1. Pel que fa a la imatge, hi ha una percepció majoritària de l’arxiu com a institució
proveïdora d’informació administrativa,
malgrat que un percentatge significatiu
dels enquestats considera encara l’arxiu
com un lloc secret o fosc amb documents
polsosos.
2. Respecte al coneixement de l’arxiu, una
quarta part dels enquestats creu que l’arxiu
és un lloc d’accés restringit, i gairebé la
meitat manifesta interès personal en la
consulta de documentació referent a Població.
3. Quant a la utilització, més d’un 20% manifesta haver anat alguna vegada a un arxiu municipal, dels quals més de la meitat
ho han fet per interessos personals, amb un
grau de satisfacció de 7 sobre 10.

4. Cal que els esforços invertits pels arxivers reverteixin en la imatge del mateix arxiu.
5. És indispensable conèixer els usuaris i
les seves necessitats per tal de definir i adequar els productes dels arxius.
6. Cal convertir el paper d’assessor tècnic
de l’arxiver municipal en un producte tangible, vendible i explicable.
7. És convenient una participació més activa per part de l’arxiu municipal en temes
d’actualitat com a element de difusió de la
imatge i de les funcions dels arxius.
8. Caldria, per part dels arxivers, una revisió crítica de les pròpies tasques i l’adaptació de les eines de gestió a les demandes re-

als de l’ administració municipal.
9. Els avenços en la formació i reciclatge
dels professionals i el nou marc de la Llei
d’arxius i documents han de facilitar als arxivers les estratègies necessàries per a liderar un sistema de gestió de documents en el
si de totes les administracions municipals.
10. És necessari impulsar la difusió i desplegament de la Llei d’arxius i documents
en el conjunt de l’administració local, per
facilitar el reconeixement de l’arxiver tant
en l’àmbit polític com en l’administratiu.
11. Cal millorar el coneixement dels usuaris respecte als serveis que ofereix un arxiu
municipal i aprofitar al màxim les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

Necrològica
El passat dia de Nadal va morir sobtadament el professor Vicente Viñas Torner
(València, 1936). Catedràtic de conservació de llibres i documents i consultor de la
Unesco pel desenvolupament de programes de conservació i restauració, fou cap del
Servicio de Libros y Documentos de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura fins que es va jubilar l’any 2001. Precisament aquell any va rebre el
Premio Nacional de Restauración per la seva trajectòria professional. Tots els que
hem estat alumnes seus, tant en les diverses edicions del mestratge com en algun dels
cursos que va impartir a casa nostra, el recordem per la seva facilitat didàctica en què
complementava els seus treballs teòrics amb nombrosos consells pràctics que li van
permetre patentar diversos sistemes i útils per la restauració.
El recordarem, sobretot, per la seva gran qualitat humana amb què acompanyava la
seva reconeguda trajectòria professional.
Descansi en pau

CONVOCATÒRIES
Jornada d’Estudi i Debat. Barcelona,
Museu Marítim, 27 de maig de 2004. Sota
el títol: “La responsabilitat dels arxivers
vers la documentació”. Organitza l’Associació Arxivers de Catalunya. Per a obtenir
més informació adreceu-vos a www.arxivers.com o associacio@arxivers.com
XV Jornadas de Archivos Municipales. Móstoles, 27 i 28 de maig de 2004.

Amb el títol: “La descripción multinivel en
los archivos municipales: la norma
ISAG(G)”, organitzat pel Grupo de Archiveros Municipales de Madrid. Per a obtenir més informació adreceu-vos a archivo@ayto-mostoles.es
Preserving the AudioVisual Heritage Transition and Access, Toronto, 24 – 26

de juny de 2004. Organitzat per Association of Moving Image Archivists (AMIA).
Per a obtenir més informació adreceu-vos a
www.jts2004.org.
XV Congrés Internacional d'Arxius.
Arxius, memòria i coneixement. Viena 23 29 d'agost de 2004. Per a inscriure’s i obtenir més informació: www.wien2004.ica.
org.
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LES RESSENYES
Lligall. Revista Catalana d’Arxivística. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya,
2003, núm. 21, 400 pàgines.
El mes de gener es va presentar el nou número de Lligall amb un total de tretze articles
més els materials de la jornada sobre Els documents catalans a Salamanca, amb dos trets
característics. D’una banda, el gran abast
cronològic dels documents i dels arxius que
s’hi tracten i, d’altra banda, la seva connexió
amb la societat actual. En la secció d’Arxivística, hi trobem un exhaustiu estat de la qüestió sobre els llocs web institucionals de B.
Khouaja i C. Couture. El segueix un treball
de T. Huskamp sobre la confiscació d’arxius i
les lleis de guerra. R. Ginebra presenta la seva contribució al debat sobre la classificació
dels fons notarials. M. À. Suquet reflexiona
sobre els arxius com a agents culturals. M.
Canela ens descriu el disseny, la implantació
i el manteniment de sistemes de gestió dels
documents administratius electrònics. Arribem al treball de J. E. Zamora que ressegueix
la presència dels documents i els arxius a la
premsa durant la Guerra Civil espanyola
(1936-1939). Tanca aquesta secció l’assaig
d’E. Perea sobre literatura i destrucció d’arxius. La secció d’Experiències s’inicia amb la
descripció del Projecte de reorganització de
l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, de C. Vicente i R. Ginebra. El segueix la definició i la
implantació d’un sistema de gestió integral
de documents i arxius a l’Ajuntament de Barcelona de R. Alberch, M. C. Martínez, J.
Serchs i X. Tarraubella. A continuació, J.
Andreu, R. M. Cruellas i M. Elvira presenten
la seva experiència docent a partir de la tipologia dels fons personals. R. Latorre analitza
la nova llei d’urbanisme i la seva repercussió
en el quadre de classificació de l’Arxiu Municipal Administratiu de Sant Boi de Llobregat.
R. Alberch, P. Carbonell, M. Corominas, M.C.
Martínez, M. F. Roncero, R. Saball i L. Ureña
ens descriuen l’experiència pionera de l’organització no governamental Arxivers sense
Fronteres. I tanca aquesta secció el projecte
de gestió del coneixement al Comitè Olímpic
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Internacional, de C. Bianchi. Tot seguit es recullen les dues ponències de la Jornada Tècnica: Els documents catalans a Salamanca:
Reflexions sobre el Contenciós, a càrrec de M.
Duchein i K. Oldenhage. I per últim, la secció
d’Informació amb la Memòria de l’AAC de
l’any 2002. En definitiva, un altre número de
Lligall amb una varietat de treballs que situen als arxius i a l’arxivística en una intensa incidència en la societat del passat, del
present i del futur.
ALBERCH I FUGUERAS, Ramon. Els arxius, entre la memòria històrica i la societat
del coneixement, Barcelona: Pòrtic Enciclopèdia Catalana, 2002, 200 p. / Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento, Barcelona: editorial UOC, 2003,
221 p. Pròlegs de Gabriel Ferraté i Michel
Duchein.
Aquest manual d’arxivística, editat seqüencialment en llengua catalana i castellana presenta una estructura de continguts que reflecteix la seva voluntat d’adreçar-se a un
públic molt plural. El mateix autor explicita
el seu caràcter de compilació actualitzada de
les teories vinculades a l’arxivística d’avantguarda i de foment dels aspectes més novedosos que tot just ara eclosionen amb força en el
marc de la renovació que està experimentant
la disciplina. En aquest sentit, hi ha dos elements que val la pena remarcar: en primer
lloc, un contingut que posa en evidència el
caràcter pluridisciplinar de l’arxivística i,
conseqüentment, el públic al qual va dirigit.
Arxivers, però sobretot, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, historiadors, juristes, periodistes, tecnòlegs i altres sectors
afins són els destinataris preferents d’aquest
manual. L’autor emfasitza la necessitat de
dotar de coneixements bàsics sobre la ciència
arxivística a d’altres professions que amb
més o menys intensitat ajuden a nodrir i
acréixer el nostre bagatge teòric.
Quant al contingut, el llibre s’organitza en
onze capítols; el concepte d’arxiu i de l’arxivística, la història i el marc legal, els siste-

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 10/2003, de 17 de novembre
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
· Aprovar l’edició del volum del TEXTOS 04.
· Aprovar la creació d’un equip de treball per
elaborar l’estudi dels fons de protocols.
· Aprovar el document de resposta de la Associació al projecte sobre la “Xarxa d’arxius
municipals. Proposta per a la definició dels
serveis de suport als arxius municipals des
de la Diputació de Barcelona”.
· Aprovar l’encàrrec de fer un article a la revista Lligall en què es faci un recordatori i una
semblança de Josefina Arnall, conjuntament
amb la relació de la bibliografia publicada.
· Nomenar com a vocal titular del concurs oposició per proveir la plaça de tècnic arxiver
(grup A) a temps parcial convocada per
l’Ajuntament de Martorelles a la senyora
Carme Juan Richarte, i com a vocal suplent
a la senyora Maria Lourdes Bailao
Sessió 11/2003, de 18 de desembre
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
· Adherir-se al manifest impulsat per l’Insti-

tut Joan Lluís Vives d’oposició a l’intent de
considerar dues llengües distintes el català i
el valencià.
Sessió 1/2004, de 19 de gener
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
· Aprovar la celebració de les X Jornades
d’Arxivística a la ciutat de Terrassa, els propers dies 19, 20 i 21 de maig de 2005.
ALTES
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mes arxivístics, les tipologies d’arxius i documents, els suports, el tractament dels documents i la gestió dels equipaments constitueixen el bloc central del manual, per bé que els
tres darrers capítols esdevenen molt innovadors en comparació amb els manuals tradicionals pel que fa al seu enfocament: el servei
als ciutadans i les organitzacions (imatge,
màrqueting, qualitat, tecnologies i dinamització), els arxius en la societat de la informació i, sobretot, la dimensió democràtica dels
arxius que posa l’accent en el dret d’accés, els
drets humans, la memòria i el coneixement.
Aquest manual es clou amb una bibliografia
molt exhaustiva, la relació de les publicacions
periòdiques més rellevants de l’arxivística internacional i un glossari. Nascut inicialment
com un manual que permetia introduir els
estudiants de la llicenciatura en Documentació de la UOC en el coneixement de l’arxivística, la seva actualització permet dotar al seu
lector d’una comprensió integradora de la teoria i la pràctica arxivística.

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, Anna UREÑA, de dilluns a dijous, de 9 a 14
h i de 14.30 a 19.30 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, biblioteca@abmontserrat.es
Vocal de Projecció Professional i Serveis:
Fina SOLÀ, fina-sola@menta.net
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Pilar FRAGO, pmarti13@pie.xtec.es
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