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Memòria anual
de l'Associació d'Arxivers
de Catalunya de 1995
La Junta Directiva de l'AAC
Barcelona, maig de 1996

La memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya recull, de
manera sistematitzada, els fets i les activitats principals que s'han realitzat en el decurs d'un any. Tanmateix, aquest ha estat un any especial per
a l'Associació, que ha celebrat la seva primera dècada en la defensa i la
promoció dels arxivers. Els deu anys d'aquesta trajectòria han demostrat que l'Associació està plenament consolidada I que és la representant d'un col·lectiu que vol afrontar amb professionalitat els reptes més
immediats i els del futur.
En el moment de presentar aquesta memòria del desè aniversari, la
Junta Directiva de l'AAC vot recordar i agrair l'esforç de tots els socis
que durant tots aquests anys han col·laborat activament en les tasques
de l'Associació, i especialment l'esforç que van fer dels integrants de les
juntes anteriors.

Accions estatutàries
Durant l'any 1995, la Junta Directiva de l'Associació ha dut a terme
deu reunions ordinàries i dues assemblees generals de socis, una d'ordinària i una altra d'extraordinària, el dia 5 de maig a la ciutat de Lleida.
D'acord amb l'Assemblea General Ordinària de socis, s'ha procedit a
la modificació de l'article 15 dels Estatuts, amb la qual cosa s'ha pogut
augmentar a set el nombre de vocals de la Junta Directiva. Aquest augment s'ha efectuat atès l'excés de tasques a càrrec dels membres de la
Junta Directiva, per la necessitat d'afrontar els compromisos futurs i per
l'augment general d'activitats que s'organitzen.
Així, doncs, després d'aquesta ampliació de vocals de la Junta
Directiva, els càrrecs han quedat establerts de la manera següent:
President/a
Vicepresident/a
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Secretari/ària
Tresorer/a
Vocal d'Activitats
Vocal d'Estatus Professional
Vocal de Dinamització Professional
Vocal de Formació
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic
Vocal de Relacions Institucionals
Vocal de Serveis
Pel que fa a les dues vocalies de recent creació, les seves funcions
són les següents: la vocalia de Relacions Institucionals dóna suport a la
presidència, realitza l'organització i l'execució de programes i projectes,
i s'ocupa de les relacions amb altres organismes amb els quals
l'Associació col·labora; la vocalia de Serveis estudia l'oferiment de certs
tipus de serveis personalitzats i individuals als socis (des de l'assessorament als descomptes comercials), i atén les consultes sobre temes no
establerts en les altres vocalies.
Aquest any s'ha iniciat un estudi sobre la possibilitat de convertir la
nostra associació en col·legi professional. Amb aquest objectiu s'han dut
a terme alguns contactes amb càrrecs de l'Administració i amb professionals experts en la matèria. Pel que fa a aquestes gestions, s'ha anat
informant puntualment els socis, als quals s'ha fet arribar documentació
específica relacionada amb diversos col·legis professionals de
Catalunya.

Afers econòmics
La gestió del pressupost anual s'ha ajustat a les previsions inicials.
Cal remarcar els esforços que s'han fet amb relació al finançament i l'obtenció de recursos suficients per a dur a terme les activitats de la nostra
associació.
L'estat de comptes de l'any 1995 reflecteix unes xifres pròpies dels
anys en què s'organitzen les jornades d'arxivística i que han representat
una quantitat especial, al voltant de deu milions i mig de pessetes.
El superàvit és d'l.446.150 pessetes, i es destinarà com a reserva en
previsió de les despeses que originarà la realització de la V Conferència
Europea d'Arxius a Barcelona, l'any 1997.
L'AAC va obrir un compte bancari per a recaptar fons per als nostres
col·legues de la ciutat de Sarajevo. En total es van recollir 210.000 pessetes, que es van fer arribar als companys de l'Arxiu de la República i de
l'Arxiu Municipal d'aquesta ciutat bosniana.
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Afers administratius
Aquest any s'ha constatat un Increment de les tasques relacionades
amb la secretaria administrativa, tant per la gestió relacionada directament amb els socis (trameses, quotes. Inscripcions), com per les diverses activitats organitzades (cursos, jornades, conferències).
El procés d'automatització de les dades dels socis s'ha completat
amb algunes millores del programa, que fan possible una gestió I actualització de les dades més eficaç.

Moviment de socis
Com ja ha succeït en els darrers anys, cal remarcar un augment
Important de socis en les diferents modalitats, que ha fet que se superin
les xifres dels anys anteriors. Malgrat això, s'ha constatat que s'han produït més baixes que altres anys, majoritàriament són degudes a la crisi
econòmica, en alguns casos ha estat per morositat, per canvi d'activitat
professional o per altres motius laborals.
Així, doncs, el moviment general de socis ha estat de 72 altes I 21 baixes, que desglossades en les diferents modalitats dóna el resultat
següent:
Tipus de membres
Numeraris
Adherits
Institucionals
Total

Nombre d'altes
12
40
15
72

Nombre de baixes
10
9
2
21

El moviment general de socis des de l'any 1985, desglossat en altes I
baixes al llarg dels deu anys, és el segijent:
Any
1985/87
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

Nombre d'altes
140
76
58
51
51
74
70
45
72
637

Nombre de
0
4
5
5
11
15
13
12
21
86
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Moviment general de socis
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Suport administratiu
Atès l'augment del volum de feina de la Secretaria de l'Associació, la
Junta Directiva ha aprovat l'increment de cinc hores de la jornada laboral de l'administrativa, Sra. Eulàlia Garreta, cosa que ha representat una
millora notòria dels terminis i de les gestions.

Relacions exteriors i institucionals
El 28 de febrer té lloc la reunió amb el conseller de Cultura i el director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, per tal
de fer el lliurament del document elaborat per la Junta Directiva de
l'AAC, amb propostes d'actuacions en l'àmbit dels arxius i del patrimoni documental.
Entre el 23 i el 26 de març es reuneixen a Barcelona el Comitè Executiu de la Secció d'Associacions Professionals del Consell Internacional
d'Arxius (CIA/SPA) i el Consell de Redacció de Janus. Ambdós organismes són convidats per l'AAC. El Comitè Executiu de CIA/SPA i representants de l'AAC han tractat de l'organització de la Conferència Europea i
d'alguns temes com el codi d'ètica internacional, l'encàrrec de redacció
d'una bibliografia internacional seleccionada i anotada, la revisió del
directori internacional d'associacions d'arxivers, etc.
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Durant aquest any, la vocal i representant de l'AAC, la Sra. Teresa
Cardellach, ha assistit a les reunions a la Comissió Nacional d'Avaluació
i Tria de la Documentació (CNATD) del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, que juntament amb la resta de membres ha
estudiat les propostes d'avaluació i ha participat activament en totes les
iniciatives que s'han posat en marxa.
El 18 de juliol el director general del Patrimoni Cultural de la
Generalitat convoca a una reunió els representants de la Junta Directiva
de l'AAC (el president, el vicepresident i el secretari), reunió a la qual
també assisteix el cap del Servei d'Arxius. La finalitat d'aquesta reunió
és discutir les propostes contingudes al document lliurat al conseller de
Cultura, el 28 de febrer.
Del 3 al 9 de setembre se celebra la XXXI CITRA a Washington. L'AAC
hi és present mitjançant una representant, la qual és convidada a informar de l'organització de la V Conferència Europea d'Arxius de
Barcelona. Durant els mateixos dies, es reuneix el Comitè Executiu i els
delegats del SPA/CIA per debatre alguns temes, com el codi d'ètica internacional, el model d'estatuts, el directori internacional d'associacions
d'arxivers i un informe de la V Conferència de Barcelona. Aprofitant
aquesta reunió, el Comitè Executiu de l'SPA convida l'AAC a formar part
d'una taula rodona, en el marc dels debats del proper Congrés
Internacional del CIA/ICA a Pequín (1996), en la qual s'han de tractar les
activitats futures de les associacions professionals. L'AAC ha estat escollida entre totes les associacions europees, pel fet que l'organització del
congrés de Pequín ha considerat que la seva experiència pot ser d'interès per a altres associacions.
El dia 10 d'octubre es duu a terme a Barcelona una reunió de treball
amb l'Associació d'Arxivers Francesos, secció Llenguadoc-Rosselló,
dins el marc de les relacions habituals que en els darrers anys s'han
establert amb els nostres col·legues veïns per tal de fomentar l'intercanvi d'experiències comunes.
A partir del mes de novembre es difon la primera circular de la conferència entre els nostres socis, la resta d'associacions de l'Estat i, posteriorment, tota la comunitat internacional.
Per cloure l'estructura organitzativa, la Junta Directiva, en la seva sessió ordinària del 14 de desembre, decideix encarregar l'organització de
la V Conferència a l'empresa Ultramar Express, després d'haver valorat
altres ofertes.
El dia 19 de desembre, a la sala Prat de la Riba de l'Institut d Estudis
Catalans, es clouen els actes commemoratius del desè aniversari de
l'AAC amb una conferència del pare Miquel Batllori, sobre la seva experiència i vivències en els arxius d'arreu del món. Igualment, s'aprofita
aquesta avinentesa per fer la presentació de les darreres publicacions,
en què es dóna un èmfasi especial al volum miscel·lani dels deu anys
d'experiència catalana d'arxius.
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Conveni amb la Diputació de Barcelona
En el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona, en el decurs
de l'any 1995 s'han desenvolupat els projectes següents:
- Continuació de l'assessorament i seguiment tècnic de la segona fase
del projecte d'organització d'arxius municipals de la comarca del
Bages.
- Continuació de l'execució del projecte d'organització dels arxius
municipals de Capolat, Castellar del Riu i Guardiola de Berguedà,
situats a la comarca del Berguedà.
- Organització de l'Arxiu del Consell Comarcal del Garraf i dels arxius
municipals de Canyelles, Cubelles i Olivella, situats en l'esmentada
comarca, amb el seguiment i assessorament tècnic d'aquest procés. La
realització d'aquest projecte també ha comportat la signatura d'un
conveni específic amb el Consell Comarcal.
- Realització dels projectes d'organització dels arxius municipals de
Canovelles, Premià de Dalt, Begues i Castellar del Vallès.
- Realització de la jornada L'Arxiu Municipal Avui, en què s'han analitzat I debatut les funcions i el paper que actualment ha de desenvolupar l'arxiu municipal, tant a l'ajuntament com al municipi.
- Col·laboració de la Diputació en l'organització de les V Jornades
d'Arxivística de Catalunya.

Activitats de les comissions i dels grups de treball
Comissions *
La Comissió de Terminologia ha prosseguit les seves tasques amb
l'objectiu d'avançar cap a la redacció del diccionari català de terminologia arxivística, tot afermant els aspectes metodològics i preliminars
començats, de manera especial quant a la selecció dels termes que
s'han de definir.
La Cornissió de Formació s'ha reunit en diverses ocasions durant
l'any 1995, per tal d'avaluar el desenvolupament del programa de formació d'aquest any i per començar a planificar el programa de formació
continuada per at curs 1996.
EI Consell de Redacció de la revista Lligall i el grup de redacció del
Butlletí s'ha reunit assíduament durant aquest any per enllestir les publicacions, com s'esmenta més endavant.
La Comissió de Deontologia ha seguit al llarg d'aquest any les seves
activitats paral·lelament als treballs de redacció del codi deontològic
internacional.
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Grups de treball
A petició d'un grup de socis, es va aprovar la constitució d'un grup
d'estudi i treball sobre la incidència de la xarxa Internet en la nostra professió, amb l'objectiu de difondre i facilitar informació sobre els serveis
que aquesta xarxa ofereix i de fer més accessible al soci la informació
sobre els arxius i els documents que s'hi poden trobar.
El Grup de Treball d'Arxius I Fons d'Arquitectura i Urbanisme s'ha
reunit periòdicament per a estudiar els seus temes d'interès i per a organitzar la jornada sobre la digitalització dels documents de gran format,
com s'esmenta més endavant.
S'ha constituït el Grup d'Usuaris de FileMaker, amb l'objectiu inicial
d'intercanviar les seves experiències i estudiar les diferents possibilitats d'aquest programa pel que fa a l'automatització dels arxius i els
documents.

Jornades i conferències
Un dels actes culminants del desè aniversari de l'Associació d'Arxivers
de Catalunya ha estat, sens dubte, la celebració de les V Jornades
d'Arxivística durant els dies 4, 5 i 6 de maig, a ta ciutat de Lleida.
Enguany, els actes, a més de mantenir el nivell elevat pel que fa als
continguts científics i professionals, han reflectit el caràcter commemoratiu i festiu de la fita. Així, doncs, s'han organitzat, entre altres rnanifestacions, una exposició amb materials diversos dels deu anys de l'AAC
i un sopar de commemoració i cloenda de les jornades.
Amb el lema L'arxiu com a servei: estratègies per al futur, s'han presentat un conjunt de ponències que han tingut com a tret comú l'anàlisi
rigorós dels serveis d'arxiu durant aquests darrers deu anys i unes propostes per a seguir de cara a afrontar els reptes futurs. Així, doncs, la
ponència marc ha inaugurat aquest propòsit de presentar algunes
estratègies per tal de promoure els arxius en el si de les administracions.
Des d'aquesta visió més àmplia, s'han anat concretant algunes propostes perquè els arxius esdevinguin uns serveis actius i contribueixin a fer
realitat l'eficàcia en la gestió administrativa, col·laborin en la defensa
dels administrats, tinguin més presència en els sectors privats i, en
general, participin més en la difusió, la imatge i la recerca.
Per primera vegada, en unes jornades catalanes d'arxivística, s'han
organitzat sessions paral·leles per a debatre alguns temes més sectorials
amb la participació d'especialistes en aquests temes. Els debats han
estat oberts a tots els assistents.
També, per primera vegada, s'ha organitzat una petita fira comercial
d'empreses que ofereixen productes i serveis relacionats amb el nostre
sector professional.
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Els participants de les V Jornades han superat el nombre de 275 inscrits i 33 convidats, provinents majoritàriament del territori català i d'algunes altres zones de l'Estat i d'Europa.
Dins el marc de les V Jornades de Lleida, el dia 5 de maig es reuneixen
presidents i representants de les associacions professionals de l'Estat, en
aquesta reunió s'estableixen unes línies de coordinació de les actuacions,
en especial en els àmbits de la formació i la defensa professional.
Els dies 14 i 15 de juny es duen a terme a l'auditori de la Pedrera de
Barcelona les Jornades sobre Patrimoni Cinematogràfic, que apleguen
diferents professionals relacionats amb aquest tema expressament interessats en la conservació dels patrimoni fílmic. L'AAC forma part del
grup d'entitats coorganitzadores.
El compromís assolit per l'Associació d'organitzar la V Conferència
Europea d'Arxius ha rebut un impuls important al llarg d'aquest any. En
general, es pot afirmar que ja s'ha consolidat l'estructura que permetrà
assumir amb l'èxit esperat la celebració de la Conferència l'any 1997.
Els dies 23, 24 i 25 de juny es reuneixen, al Museu d'Història de
Barcelona, el Comitè Científic Internacional de la Conferència per tal d'avançar en els continguts i en alguns aspectes organitzatius. Es defineix
el seu tema, que girarà a l'entorn dels fonaments de la professió arxivística, amb el títol Les bases de la arofessió. També se'n determina l'estructura en tres sessions plenàries i cinc sessions paral·leles. Pel que fa
als temes, es trien tres grans àmbits de l'arxivística: la preservació i la
conservació; la identificació, selecció i descripció, i l'accés als documents i als arxius.
El dia 26 d'octubre té lloc a Barcelona la Jornada sobre La Funció de
l'Arxiu Municipal Avui, coorganitzada per l'ACC i el CERC de la Diputació
de Barcelona, amb la participació de 138 arxivers, que hi han estudiat i
debatut quina és la seva situació i quins són els greus dèficits i problemes amb relació a la manca de legislació estatal i autonòmica que els
empari, les situacions laborals greus, les situacions negligents d'alguns
ajuntaments i la manca d'una resposta clara de la Generalitat, la necessitat d'una adscripció a òrgans generalistes, la necessitat d'establir
reglaments en què es reflecteixin les funcions de l'arxiu, etc.
El 29 de novembre, fruit de la iniciativa del Grup de Treball d'Arxius
i Fons d'Arquitectura de l'AAC, s'ha organitzat una xerrada sobre la
digitalització de documents de gran format a càrrec de l'empresa
DOC-6.

Publicacions i fons bibliogràfic
Quant a publicacions, s'han editat els números 9 i 10 de la revista
Lligall. El primer recull les ponències de les V Jornades d'Arxivística de
Catalunya, celebrades a Lleida, sota el lema L'Arxiu com a servei:
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estratègies peral futur. El segon, que correspon al número ordinari de
1995, a més de diversos articles agrupats en les seccions tradicionals de
la publicació, conté la memòria anual de l'AAC corresponent a 1994, un
article relatiu al resultat de l'enquesta sobre la situació professional dels
arxivers de Catalunya i un índex d'autors i de matèries dels primers deu
números de la revista.
Igualment, ha aparegut de manera regular el Butlletí
Informatiu
{números 29 al 33). S'ha editat la nova versió del Directori de Socis de
l'AAC, amb la relació actualitzada dels socis fins al desembre de 1995.
El juny s'ha presentat el Manual de condicions mínimes per a la instal·lació del servei d'arxiu municipal, editat pel Servei de Cultura de la
Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l'AAC.
S'ha publicat, amb motiu del desè aniversari de l'AAC, el volum Els
arxius: l'experiència catalana, que recull quaranta-una col·laboracions
de diversos professionals catalans sobre quina ha estat l'evolució de
l'arxivística al nostre país durant aquesta dècada.
En el darrer trimestre de l'any, s'ha enllestit la versió catalana de la
Norma Internacional General de Descripció Arxivística, ISAD (G), coeditada amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
versió ha estat preparada per Josep Matas amb la col·laboració de Jordi
Serarols i l'assessorament d'un grup d'arxivers de la nostra associació.
Quant al fons bibliogràfic, s'ha mantingut l'habitual línia d'intercanvis amb altres associacions i institucions nacionals i estrangeres.

Activitats formatives i culturals
Programa de formació continuada
Una de les accions amb un compromís anual és l'oferta de formació
especialitzada en temes actuals d'arxivística, oferta que es materialitza
en el programa de formació continuada.
Aquest any l'oferta ha inclòs cinc cursos que pretenien donar resposta a una sèrie de necessitats, des de la utilització de les noves tecnologies de ta informàtica i de les comunicacions, fins a l'estudi del tractament del patrimoni documental i fotogràfic i l'aprofundiment del coneixement del llatí medieval i modern.
Així, doncs, els cursos que s'han realitzat aquest any són els següents:
- Creació i aplicació de bases de dades als arxius (20, 22,23 i 27 de febrer
i 1 de març), amb la participació dels professors Sra. Remei Perpinyà i
Sr. Ernest Abadal.
- Arxius patrimonials Í3, 10, 17 i 24 de març a Tarragona), amb la
col·laboració del professor Sr. Pere Gifre.
- Identificació del material fotogràfic (27, 28, 29, 30 i 31 de març), amb la
participació dels professors Sr. Agustí Moral i Sr. Rafel Torrella.
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- Projecció de l'arxiu; màrqueting i direcció de reunions (18, 19, 20, 25 i
26 de setembre), amb la col·laboració dels professors Sr. Josep Lluís
Crespán i Sra. Dolors Pelegrina.
- Llatí medieval i modern (17, 19, 24, 26 i 31 d'octubre; 2, 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28 i 30 de novembre, i 5 de desembre), amb la col·laboració d'els professors Sr. Laureà Pagarolas i Sr. Pere Puig.
La valoració del nombre dels participants en general posa de manifest
l'interès dels socis per aquest tipus d'activitats, alhora que es constata la
demanda d'aquest tipus de cursos d'especialització àmplia I variada.

Visites als arxius
Les visites programades als arxius han tingut una alta participació de
socis; la mitjana d'assistents ha estat de vint-l-cinc persones I els centres
visitats són els següents:
- Arxiu Històric del Port de Tarragona. La visita s'ha realitzat el 14 de
gener i l'han dirigida les arxiveres d'aquest arxiu, Sra. Coia Escoda i Sra.
Mercè Toldrà.
- A r x i u Històric de Tarragona. La visita s'ha realitzat el 14 de gener i l'ha
dirigida el director de l'arxiu. Sr. Jordi Piqué.
- Dipòsit central de microfilms, Espeyran, França. Aquesta visita al centre s'ha realitzat el 25 de febrer i l'ha comentada la directora, Sra. Anne
Debant.
- Arxiu Departamental de l'Aude, França. La visita s'ha realitzat el 26 de
febrer i l'ha guiada el Sr. Jean Blanc, tècnic de l'arxiu.
El viatge dels dies 25 i 26 de febrer s'han completat amb les visites a
les ciutats de Saint Giles i Carcassona, i al Chateaux d'Espeyrant el 25 i
26 de febrer.
El 25 de febrer s'ha ofert una recepció del president de l'Associació
d'Arxivers Francesos, Sr. Jean Le Pottier, als assistents i membres de
l'AAC, i el 26 de febrer ha tingut lloc a les caves de Carcassona la recepció de l'alcalde de la ciutat.
- Arxiu de la Corona d'Aragó. La visita s'ha dut a terme el 25 de novembre i va ser comentada pel sotsdirector de l'arxiu. Sr. Fèlix de Lafuente.

Màster en arxivística i estudis universitaris
Pel que fa a la participació de l'AAC en la coorganització dels diferents màsters en arxivística amb les universitats catalanes, enguany s'ha
tancat l'edició del I Màster de la Universitat de Lleida, s'han llegit un primer grup de treballs de recerca del I Màster de la Universitat de Girona
I s'han engegat els preparatius per a organitzar el I Màster de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
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El 16 de gener s'inaugura el segon curs del Master en arxivística de
la Universitat de Lleida amb la conferència inaugural a càrrec del professor Enric Argullol i Murgadas, rector de la Universitat Pompeu Fabra,
amb el títol Règim d'accés a la documentació pública.
El 3 de maig, coincidint gairebé amb la celebració de les V Jornades
d'Arxivística a Lleida, el Sr. Hans Hoofmann, cap dels Arxius Històrics de
la Comissió Europea a Brussel·les, pronuncia una conferència, dins les
activitats del l Màster de la Universitat de Lleida.
Durant el mes de juny es procedeix a la lectura d'alguns treballs de
recerca dels estudiants del I Màster en arxivística de la Universitat de
Girona.
En el decurs del mes de juliol s'intensifiquen els contactes amb el
representants de la Generalitat i de les universitats per tal d'exposar
algunes propostes contingudes en el document Memòria sobre els estudis universitaris d'arxivística a Catalunya, redactat per la Junta Directiva
de l'AAC. Així, doncs, el dia 25 de juliol, el comissionat per a Universitats
i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Dr. Joan Albaigés, rep una
representació de la Junta Directiva per conèixer directament l'opinió de
l'AAC sobre l'evolució dels estudis d'arxivística al nostres país i per
comentar algunes propostes contingudes en la memòria esmentada, la
qual li és lliurada de manera formal. El comissionat es mostra interessat
pel tema i es compromet a estudiar-lo.
Igualment, el dia 9 de juliol es duu a terme una reunió amb el professor Sr. Pere Gabriel, representant de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i alguns membres de la Junta Directiva de l'AAC per escoltar
les propostes de la UAB amb relació a la convocatòria d'una nova edició
del Màster en arxivística en aquesta Universitat, i l'oferiment d'ampliar
els estudis propis amb algun postgrau de caràcter més especialitzat i
concret. Així mateix s'aprofita l'avinentesa per a exposar-li algunes propostes que han de formar part de la memòria esmentada que s'està elaborant per al comissionat.
En el context d'aquests contactes amb els representants de les universitats catalanes, es manté una reunió amb el professor Sr. Jaume
Torras, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat
Pompeu Fabra, per tal d'exposar-li les nostres idees i reiterar les nostres
propostes d'estudis universitaris d'arxivística en els diferents graus.
Paral·lelament, s'han iniciat els contactes amb els representants de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per a l'organització del Màster
en arxivística en aquesta universitat l'any vinent. La proposta de l'AAC
és mantenir el mateix programa que en les altres edicions, adequant,
però, el contingut d'algunes assignatures, d'acord amb l'experiència
assolida en els masters anteriors.
Amb aquesta darrera presència del Màster en arxivística a les universitats catalanes es pot assegurar que aquest títol propi ha obtingut ja un reconeixement i un prestigi considerables que en garanteixen la continuïtat,
mentre no s'aconsegueixi un ensenyament reglat específic d'arxivística.
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Suport, assessorament i estatus professional
Estatus professional
Referent a la situació professional, s'ha realitzat la tabulació de l'enquesta de les dades relatives als socis numeraris de l'Associació, el
resultat de la qual es va publicar en el número 10 de Lligall.
En t'apartat d'informes per a la requalificació de places d'arxiver, s'ha
elaborat un informe per a l'Arxiu Administratiu de Manresa i un altre per
a l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, amb l'objectiu de donar
informació als responsables de les corporacions locals del perfil professional dels arxivers, de la repercussió que té en la classificació del lloc
de treball i en l'adscripció administrativa.
La presència de l'Associació en els tribunals de valoració de proves
per a places d'arxivers s'ha concretat en el nomenament de representants per a les places de l'Arxiu Històric de Sabadell i de l'Arxiu Municipal de Blanes.
Per raó del compromís adquirit amb la Secretaria General del
Departament de Cultura, l'Associació ha elaborat una proposta de temari
per a les convocatòries d'oposicions del cos d'arxivers de la Generalitat de
Catalunya, que ha estat lliurada en el seu moment a la secretaria esmentada. Cal dir que en l'elaboració d'aquesta proposta s'ha tingut en compte l'opinió de diversos socis vinculats a aquesta Administració. A partir
d'aquest model, s'ha elaborat un temari més genèric, que pretén ser vàlid
per a les convocatòries d'arxivers d'altres administracions.

Borsa de treball
Durant l'any 1995, s'han canalitzat les ofertes laborals i les convocatòries de places d'arxivers que han arribat a l'Associació, o de les
quals s'ha tingut alguna notícia, cap als socis inscrits a la borsa de treball. Malauradament, aquestes ofertes de treball han estat precàries al
llarg d'aquest any.

Dlnamítzació professional
Aprofitant l'avinentesa del desè aniversari de l'AAC, s'ha publicat un
fullet de divulgació de les funcions, dels objectius i dels serveis que
l'Associació ofereix en general, com a col·lectiu representant dels professionals de l'arxivística i com a entitat que ofereix els seus serveis per
a la defensa i la promoció dels arxivers. Alhora, aquesta publicació pretén incrementar la conscienciació de la societat vers la documentació i
els arxius.
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Estat de comptes d'ingressos i despeses
de l'any 1995
Ingressos
1. Saldo anterior al 31 de desembre de 1994
2. Quotes de socis
3. Subvencions
4. Venda de publicacions
5. Interessos dels comptes corrents
6. Programa de formació continuada
7. V Jornades d'Arxivística
4.343.500
- Inscripcions
5.637.605
- Subvencions
225.000
- Estands de la Fira
8. Activitats
9. Arxivers per Bosnia

353.695
4.645.732
13.498.590
291.446
150.583
1.650.700

Total

31.306.851

10.206.105
300.000
210.000

Despeses
1. Funcionament i representació
2. Imatge i papereria
3. Personal
4. Elaboració del programa informàtic
5. Fons bibliogràfic
6. Edició de publicacions
7. Subvencions
8. Despeses financeres
9. Informes i assessorament
10. Activitats
11. Programa de formació continuada
12.V Jornades d'Arxivística
- Infraestructura
- Personal
- Difusió
- Ponents
- Publicacions i material
- Protocol
13. V Conferència Europea
14. Arxivers per Bosnia
Total

2.434.246
994.416
2.089.605
244.500
117.309
2.399.405
467.440
73.089
5.898.652
865.782
1.386.194
1.168.876
1.130.066
1.256.755
1.292.526
1.879.641
3.744.876

10.472.740
272.154
210.000
27.925.532
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Pendent d'ingrés
1. Quotes de socis
2. Subvencions

140.000
1.300.385

Total

1.440.385

Pendent de pagament
1. Funcionament I representació
2. Personal
3. Edició de publicacions
4. Informes i assessorament
5. Formació continuada

257.690
30.559
342.353
2.640.278
104.674

Total

3.375.554

Resum
Saldo a 31 de desembre de 1995
Pendent d'Ingrés
Pendent de pagament
Previsió de superàvit

3.381.319
+ 1.440.385
- 3.375.554
1.446.150
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Pressupost de 1996
Ingressos
1. Quotes dels socis
2. Subvencions
3. Publicacions
4. Interessos
5. Programa de formació continuada
6. Activitats

5.000.000
4.150.000
300.000
150.000
2.000.000
200.000

Total ingressos

11.800.00

Despeses
1. Funcionament i representació
2. Imatge i papereria
3. Personal
4. Manteniment de la base de dades
5. Fons bibliogràfic
6. Edició de publicacions
7. Subvencions
8. Despeses financeres
9. Informes i assessorament
10. Activitats
11. Programa de formació continuada
12. Serveis
13. Conferència Europea

3.000.000
400.000
2.215.000
100.000
125.000
1.600.000
200.000
75.000
1.200.000
500.000
2.000.000
215.000
170.000

Total

11.800.000

