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MEMORIA ANUAL DE L'ASSOCIACIO 
D'ARXIVERS DE CATALUNYA DE 1994 

La Junta Directiva de l'AAC 
Barcelona, maig de 1995 

La memòria anual de l 'Associació d'Arxivers de Catalunya es planteja com un instrument 
de comunicació que d 'una manera succinta presenta els esdeveniments, les activitats i les 
actuacions més rellevants que s 'han esdevingut durant l 'any 1994. En aquest sentit, la infor-
mació es presenta agrupada en diversos apartats que corresponen a les línies principals de l 'ac-
ció de l 'Associació. També es pretén d'oferir les dades actualitzades pel que fa al moviment 
de socis i a la trajectòria evolutiva dels diferents temes començats en els anys anteriors. 

Accions estatutàries 

El dia 16 de juny es va celebrar l 'Assemblea General Ordinària en la qual es va fer la lec-
tura i la interpretació de la proposta de pressupost per a aquest any. En aquest sentit, i com a 
reflex de les necessitats econòmiques cada vegada més creixents, es va proposar i es va aprovar 
per unanimitat, entre els socis allí presents, un augment d 'un 34% sobre la quota social anual. 

Afers econòmics 

Els ingressos i les despeses de l 'Associació durant l 'any 1994 s 'han ajustat proporcional-
ment a les quantitats previstes en el pressupost, però com que hi ha hagut un retard conside-
rable en el cobrament d'algunes subvencions, les despeses en tots els aspectes s 'han reduït. 

S 'ha fet un esforç important per aconseguir subvencions d 'empreses i d'institucions per 
poder dur a terme les activitats de l 'Associació, i per ajustar els pressupostos de cadascuna. 
Les quotes únicament permeten de fer front a les despeses de personal i al funcionament bàsic 
(despatx, material de secretaria, desplaçaments, etc.). 

Pel que fa als comptes corrents de l 'Associació, que fins ara tenien un tracte de reducció 
de despeses financeres, s 'ha gestionat una millora en les condicions. 

Finalment, cal destacar l 'esforç en la reducció de despeses de funcionament i representa-
ció respecte de l 'any anterior. 

Afers administratius 

Enguany, la tasca administrativa ha augmentat considerablement respecte d 'anys ante-
riors com a conseqüència de les múltiples gestions que s'han assumit, tant pel que fa a l 'aug- 221 
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ment de socis, com pel que fa a les activitats realitzades. Per agilitar la tasca administrativa, 
s 'han continuat desenvolupant les aplicacions informàtiques relacionades amb els diferents 
aspectes de la gestió de la Secretaria de l 'Associació. 

Moviment de socis 

Com en d'altres anys, s 'ha experimentat un creixement de socis en les diferents modali-
tats. 

El moviment global de socis ha estat de 45 altes i 12 baixes, desglossades de la manera 
següent: 

Qualitat membre Altes Baixes 

Numeraris 11 7 
Adherits 24 4 
Institucionals 10 1 
Totals 45 12 
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D'aquestes dades se 'n desprèn un fet q u e j a es va constatar l 'any anterior, l 'augment dels 
socis institucionals, un increment considerable de socis adherits, i també alguns canvis d 'ads-
cripció de soci adherit a soci numerari. 

L'increment de socis adherits es pot explicar per l 'interès creixent de joves llicenciats pel 
món dels arxius com a sortida professional, i també pel funcionament de la borsa de treball de 
l 'Associació. 

Pel que fa a les baixes de socis numeraris (7), els motius han estat els següents: 

Canvi d'activitat 1 soci 
Morosos 2 socis 
Motius laborals 2 socis 
Altres 2 socis 

Pel que fa a les baixes de socis adherits (4), els motius han estat els següents: 

Motius laborals 1 soci 
Morosos 1 soci 
Altres 2 socis 

Suport administratiu 

Pel que fa a la gestió de la Secretaria, cal remarcar la compra d 'un ordinador atès que l 'e-
quipament informàtic disponible fins al moment era insuficient per fer front a les tasques 
administratives assolides actualment. 

Relacionat amb l 'automatització de la Secretaria, es va creure convenient que la Sra. 
Eulàlia Carreta i Torner assistís a un curs de formació de DBASE III a nivell de perfecciona-
ment. 
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Relacions exteriors i institucionals 

Com en d'altres ocasions i en el marc de l 'actuació de l 'Associació en la millora del sis-
tema arxivístic català i dels arxius del país en general, s 'han realitzat diverses reunions de tre-
ball per a redactar un document tècnic, en el qual s'expressi l 'opinió de l 'AAC en relació als 
temes esmentats, per fer-lo arribar al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, reco-
llint una demanda feta pel mateix conseller. 

En la línia de les relacions entre l 'AAC i els representants institucionals del nostre país. 
el dia 30 de novembre es va mantenir una entrevista amb el senyor Josep M. Huguet, nou 
director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, per tal d'expressar-Ii 
les inquietuds i opinions en matèria d'arxius. 

Al mes de març, un representant de la Junta de l 'AAC va assistir a la reunió d'Associacions 
d'Arxivers de l 'Estat que es va celebrar a Palència, organitzada per l 'ACAL, en la qual es van 
fer les propostes següents: fomentar la coordinació d'activitats mitjançant l 'intercanvi periòdic 
d' informació (cursos, congressos, seminaris i altres activitats), potenciar la realització d'acti-
vitats conjuntes i establir línies de solidaritat per a la defensa de la professió i dels professio-
nals (participació en tribunals qualificadors, elaboració de temaris d'oposicions, etc.). 

Del 6 al 10 d'abril, va tenir lloc a Rennes (França), la reunió del Comitè Directiu de la 
Secció d'Associacions Professionals del Consell Internacional d 'Arxius (CIA/SPA), a la qual 
va assistir un representant de la nostra associació. En aquesta reunió es van tractar temes refe-
rents al text del Codi Internacional de Deontologia, i també cal destacar l 'acord que encoma-
na a la nostra associació l 'organització de la Cinquena Conferència Europea d 'Arxius a 
Barcelona l 'any 1997. 

El dia 13 de maig, es va celebrar a Barcelona una trobada entre la Secció Regional de 
Llenguadoc-Rosselló de l 'Associació d'Arxivers Francesos i la nostra associació. El motiu de 
la trobada va ser intercanviar informació sobre els projectes de les dues associacions i estu-
diar la possible realització d'iniciatives conjuntes. Entre d'altres, s 'acordà de fomentar l 'aco-
llida d'arxivers, en règim d'intercanvi professional entre els membres de les dues associa-
cions; fer arribar les notícies sobre activitats i convocatòries als socis d 'ambdues associacions, 
i estudiar la possibilitat d'organitzar bianualment una jornada d'estudi i debat sobre un tema 
d'interès comú. 

Els dies 25, 26 i 27 de maig, una representació de l 'Associació va assistir al Segon 
Col·loqui de la Secció d'Arxivers Municipals de l 'Associació d'Arxivers Francesos a la ciu-
tat d'Elbeuf-sur-Seine, en la qual es va tractar el tema dels arxius municipals i el patrimoni 
industrial. 

Del 13 al 18 de setembre, una representació de l 'AAC va assistir a la Quarta Conferència 
Europea d 'Arxius a Lancaster (Gran Bretanya), amb l'objectiu de mantenir contactes amb els 
organitzadors i de recollir informació i dades significatives de cara a la preparació de la 
Cinquena Conferència. 

Els dies 3 i 4 d'octubre, el president de l 'Associació va participar a les Jornades 
d'Arxivística organitzades pel Col·lectiu d 'Arxivers Municipals de l 'Horta i la Ribera, cele-
brades a Almussafes (València). 223 
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De r n al 15 d'octubre, es va celebrar a Tessalònica la XXX Conferència Internacional 

de la Taula Rodona dels Arxius (CITRA), durant la qual va tenir lloc la reunió anual de l 'SPA 

amb l'assistència del delegat de l 'Associació. En aquesta reunió es van plantejar els temes 

següents: el Projecte de codi d'ètica internacional pendent ara d'aprovació pel CIA, l 'elabo-

ració d 'una bibliografia internacional seleccionada i anotada, la periodicitat de les trobades 

dels presidents d'associacions europees, el projecte per a elaborar un model d'estatuts d 'as-

sociacions amb la finalitat d 'a judar a constituir associacions de països de l'est, l 'elaboració 

del directori internacional d'associacions d'arxivers, la valoració de la Conferència Europea 

de Lancaster i l 'aprovació de la Conferència de 1997 a Barcelona, el disseny dels objectius 

que r S P A prepara per a presentar al Congrés de Pequín amb la finalitat de fomentar l 'asso-

ciacionisme, etc. 

Del 19 al 21 d'octubre, el president de l 'Associació va assistir a una trobada d'associa-

cions d'arxivers de l 'Estat espanyol que va tenir lloc a Lepe (Huelva). 

En col·laboració amb la Fundació Institut Català del Cinema i per a ser utilitzat com a 

material de base per a les Terceres Jornades Antoni Varés i per a les Jornades sobre Patrimoni 

Fílmic, que s 'han de realitzar durant l 'any 1995, s 'ha tramès una enquesta sobre l 'existència 

de patrimoni fílmic adreçada a tots els arxius de Catalunya. 

En aquesta mateixa línia de col·laboració amb altres institucions, s 'ha elaborat i s 'ha dis-

tribuït juntament amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, una enquesta 

adreçada a tots els arxius catalans per a conèixer els fons documentals existents per a l 'estudi 

de la Guerra del Francès. 

En un altre ordre de coses, cal esmentar també l 'adhesió de l 'Associació a la campanya 

engegada pels arxivers gallecs davant la Xunta de Galícia, reivindicant la normalització i dota-

ció del sistema arxivístic gallec. 

Conveni amb la Diputació de Barcelona 

En el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona, durant l 'any 1994 s 'han desen-
volupat els projectes següents: 

• Continuació del projecte d 'organització d 'arxius municipals de la comarca del Ba-
ges. 

• Realització d 'un projecte d'organització de l 'Arxiu del Consell Comarcal del Garraf i 
dels arxius municipals de Canyelles, Cubelles i Olivella, situats en aquesta comarca. 

• Inici del Pla d 'organització dels arxius municipals de Capolat, Castellar de Riu, 
Guardiola de Berguedà i Saldes, situats a la comarca del Berguedà. 

• Realització d ' un Projecte d 'organització de T Arxiu Municipal de Caldes de Montbui. 
• Col·laboració en l 'organització i la realització de la Jornada d'estudi sobre el Codi 

Deontològic dels Arxivers. 
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Creació i constitució de comissions AD HOC 

La Comissió de Terminologia Arxivística ha iniciat els seus primers treballs, comptant 
amb el suport del TERMCAT, del qual ha rebut un ajut econòmic. 

Així, s 'ha completat la fase de preparació amb les tasques bàsiques següents: determina-
ció de l 'àrea de treball, amb l 'elaboració consegüent de l 'arbre de camp, i recerca bibliogràfi-
ca, amb la determinació de la relació d'obres especialitzades a buidar. 

Alhora, s 'ha iniciat la segona etapa, la de buidatge, amb l 'establiment de la metodologia 
a seguir i la fixació de les fitxes informàtiques i les llistes de termes. Aquesta fase es clourà 
el 1995. 

La Comissió de formació s 'ha reunit diverses vegades durant l 'any 1994, per tal de fer un 
seguiment del desenvolupament del Programa de formació continuada d'aquest any i 
començar a planificar el programa per al curs 1995. 

La Comissió també ha tractat alguns temes referents a les col·laboracions amb entitats 
externes, les quals organitzen cursos de formació a fi de conèixer i estudiar diferents aspectes 
del patrimoni. 

Enguany s 'ha creat el Grup de Treball d 'Arxius i Fons d'Arquitectura i Urbanisme per 
iniciativa d 'un sector de socis interessats en el tractament i la divulgació de la documentació 
arquitectònica i urbanística. 

Jornades i conferències 

El dia 16 de juny, es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona la 
Jornada d'Estudi i debat sobre l 'Ètica de l 'arxiver, en la qual van participar prop de cent cin-
quanta persones. Un dels objectius principals d'aquesta jornada fou aprofundir en l 'elabora-
ció d 'un codi déontologie que regeixi l 'exercici de la professió dels arxivers catalans. També 
es va poder conèixer el contingut de les primeres propostes del codi déontologie internacio-
nal, impulsat per la Secció d'Associacions Professionals del CIA/ICA, en la redacció del qual 
ha participat activament la nostra associació. Un altre dels aspectes destacables d 'aquesta 
Jornada va ser el compromís adoptat per la Comissió de Deontologia de l 'AAC de proposar 
un text de referència sobre l 'ètica professional dels arxivers catalans, basant-se en les aporta-
cions efectuades pels participants en aquesta trobada i en els principis recollits en el codi 
deontològic internacional esmentat. 

El dia 20 de juny es va celebrar la conferència amb el títol Darreres experiències en matè-
ria d'arxius als Estats Units, a càrrec de la Sra. Karent Benedict, consultora d 'arxius i gestió 
documental de Winthrop Group Inc. a la seu de l 'AAC. 

L'Associació també va col·laborar en l 'organització de les Terceres Jornades Antoni 
Varés sobre la Imatge i la Recerca Històrica, que van tenir lloc a la ciutat de Girona del 16 al 
18 de novembre. 225 
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Publicacions i fons bibliogràfic 

El dia 14 d'abril, es va realitzar la presentació del número 7 de la revista tècnica Lligall, 
que correspon al número ordinari de l 'any 1993, en l 'acte celebrat a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. La presentació de la revista s 'acompanyà de la conferència sobre 
"Rússia: els dossiers prohibits", a càrrec de la senyora Dolors Genovès, cap de Programes 
especials de Televisió de Catalunya. 

El dia 15 de desembre, es va dur a terme l 'acte de presentació del número 8 de la revista 
tècnica Lligall, que correspon en aquesta ocasió al número de l 'any en curs, és a dir, de 1994. 
Durant l 'acte, es va realitzar la projecció comentada de quatre pel·lícules procedents de diver-
sos arxius municipals catalans com a preludi de la celebració l 'any 1995 del centenari del 
cinema. 

Així mateix, ha seguit apareixent la publicació de connexió més directa amb el soci de 
l 'AAC, el Butlletí informatiu, amb la periodicitat usual de cinc números anuals (del 24 al 28) 
i les seccions de costum. 

Quant al fonts bibliogràfic, s 'ha continuat amb la línia iniciada anys enrere, d'intercanvis 
amb altres associacions i institucions nacionals i estrangeres. La qualitat i la continuïtat de les 
nostres publicacions n 'han estat elements determinants i ho han afavorit. D'aquesta manera, 
el fons de publicacions periòdiques de l 'AAC s'apropa ja al mig centenar de títols, ultra els 
butlletins, els plecs i d'altres publicacions menors. 

Activitats formatives i culturals 

Durant aquest any s 'han concentrat els esforços en l 'organització del programa de for-
mació continuada, amb sis ofertes de cursos: 

• Disseny i creació de bases de dades amb el programa ISIS (18, 2 0 , 2 5 , 2 6 i 27 de gener) 
• Arxius patrimonials (11, 12, 18 i 19 de febrer) 
• Programa de gestió d'arxius: docu-Nauta (3 i 4 de març) 
• L'arxiver com a formador (2, 4, 9, 11, 16, 18 i 25 de maig) 
• El procediment administratiu en el nou marc de la Llei 30/92 (19 i 26 d'octubre) 
• Taller sobre el tractament de materials i suports fotogràfics (16 de novembre), aquest 

darrer dins el marc de les 111 Jornades Antoni Varés sobre la Imatge i la Recerca 
Històrica. 

Al llarg del mes d'abril, l 'Associació d'Arxivers va participar en el curs de Gestió del 
patrimoni organitzat per la Fundació Centre Europeu del Patrimoni a Can Negre (Sant Joan 
DespO amb la impartició del mòdul específic sobre la gestió d 'arxius i de documents. 

A més de la programació pròpia, l 'AAC ha col·laborat en el 2n Taller de conservació de 
documents de gran format, que va tenir lloc els dies 15 i 16 d'abril a la ciutat de Lleida, orga-
nitzat per l 'Ajuntament de Lleida i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (demarcació de 
Lleida). 
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En relació amb les activitats culturals, enguany s'han realitzat diverses visites a arxius atès 
el seu gran interès, ja sigui pels fons documentals que contenen, o bé per les seves instal·lacions. 

Els dies 25 i 26 de febrer, es van visitar diversos arxius de Sevilla: l 'Arxiu General 
d ' índies, TArxiu Històric Provincial de Sevilla, l 'Arxiu General d'Andalusia, l 'Arxiu Ducal 
de la Casa de Medinaceli i l 'Arxiu Municipal d'Écija. 

El dia 12 de març, es va visitar l 'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i les seves 
noves instal·lacions. 

Finalment, el dia 3 de novembre es va realitzar una visita a l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social de Barcelona, per conèixer el procés de digitalització dels documents TC2, 
mitjançant el projecte Megadoc. 

Màsters en arxivística 

Durant aquest any es va tancar el primer curs del Master en arxivística de la Universitat 
de Lleida, amb la conferència a càrrec del senyor Josep M. Pons i Guri. 

Pel que fa al I Master en arxivística de la Universitat de Girona, es va cloure el segon curs 
amb la conferència a càrrec del senyor Joaquim Nadal i Farreras. Igualment, es van llegir i defen-
sar els primers treballs de recerca dels estudiants durant les convocatòries de juny i setembre. 

En la línia de fer arribar el Màster en arxivística a les principals universitats catalanes, 
s 'han iniciat els primers contactes amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, per cele-
brar-ne una edició en aquesta universitat. Això s'esdevindria durant el curs 1996-97. Com en 
les altres universitats, l 'aportació de l 'Associació es concreta en l 'establiment del programa, 
la proposta del professorat especialitzat i tots aquells temes que se 'n derivin. 

En un sentit més ampli, pel que fa als estudis universitaris d'arxivística, s 'han mantingut 
contactes amb diferents representants de les universitats del nostre país per començar a estu-
diar la viabilitat de la creació dels estudis oficials, en el marc d 'un pla d'estudis recolzat per 
les altes instàncies de l 'ensenyament superior. Aquest projecte hauria de derivar, en un futur 
no gaire llunyà, en l 'aprovació de la llicenciatura d'arxivística de segon cicle. 

Finalment, cal esmentar les diverses gestions realitzades davant la Universitat Autònoma 
de Barcelona en relació amb la convocatòria d 'un estudi de Postgrau sobre tècnics d'arxius 
del Departament de Pedagogia Aplicada, respecte del qual la Junta de l 'AAC va manifestar el 
seu desacord, ateses les greus mancances que aquest postgrau presentava i la seva total con-
tradicció amb el Màster en arxivística, organitzat per la mateixa UAB. 

Suport, assessorament i estatus professional 

Estatus professional 

Una de les principals activitats ha estat l 'actualització de les dades de la situació profes-
sional i sociolaboral dels arxivers de Catalunya, mitjançant l 'elaboració d 'una nova enquesta 227 
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que pretén de revisar la informació recollida en l 'enquesta anterior. 
També, s 'han realitzat 1res informes sobre les condicions tècniques i professionals que 

han de reunir els llocs de treball corresponents a l 'Arxiu Municipal de Calonge, a l 'Arxiu 
Municipal de Calvià i a l 'Arxiu de la Universitat de Lleida. 

En la mateixa línia, es va presentar una queixa formal davant el Ministeri de Cultura, refe-
rent al concurs per dotar la plaça de sotsdirector de l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó. 

Igualment, com ja és habitual, l 'Associació ha participat mitjançant els seus representants 
en diversos tribunals de valoració de proves per dotar les places d'arxiver, com ha estat el cas 
de les places de tècnics dels arxius municipals de Mataró i de Lleida. 

Borsa de treball 

Durant Tany 1994, s 'han canalitzat ofertes laborals i convocatòries de places d'arxiver 
que han arribat a l 'Associació, o de les quals se n 'ha tingut notícia, cap als socis inscrits. 

Dinamització professional 

En el camp de la promoció professional, durant l 'any 1994 s 'han mantingut contactes amb 
diversos organismes per promoure els arxivers com a professionals en el tractament de la 
documentació i per incentivar l 'organització d'arxius. Entre d'altres, es poden esmentar 
l 'Hospital Josep Trueta de Girona, l 'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l 'Ajuntament de 
Palafrugell o la Universitat Rovira i Virgili. 

Finalment, s 'ha iniciat també l 'elaboració d 'un fullet explicatiu i divulgatiu de 
l 'Associació, com a col·lectiu que agrupa els professionals de l'arxivística, i com a entitat que 
ofereix uns serveis encaminats a la defensa i promoció dels arxivers, i que, alhora, vol poten-
ciar la presa de consciència per part de la societat del valor de la documentació i dels arxius. 
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