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Memoria anual de TAssociació 
d'Arxivers de Catalunya de 1996 

La Junta Directiva de l'AAC 
Barcelona, maig 1997 

La memòria de l'Associació d'Arxivers de Catalunya presenta les acti-
vitats principals desenvolupades ai llarg d'aquest any, agrupades en els 
diferents àmbits funcionals que corresponen a les accions associatives, 
la projecció i les relacions institucionals, el suport i la defensa de la pro-
fessió, l'organització de jornades i cursos, l'edició de publicacions, i els 
serveis oferts als socis en general. 

En el moment de fer aquest balanç anual es vol posar de manifest, 
d'una banda el funcionament regular i creixent de la nostra Associació, 
mitjançant els seus òrgans estatutaris de representació, però també, 
d'altra banda, es vol recollir i agrair molt sincerament els múltiples 
esforços i col·laboracions dels socis que han fet possible molts projec-
tes que aquí s'esmenten. 

Accions estatutàries 
El funcionament regular de la nostra Associació es constata mit-

jançant la periodicitat de les reunions del seus òrgans de govern. 
Pel que fa a la celebració de les assemblees generals de socis d'en-

guany, el dia 14 de maig es reuní, en primera convocatòria, l'Assemblea 
General Ordinària de socis per als afers de tràmit habituals i, en segona 
convocatòria, l'Assemblea General Extraordinària per tal d'aprovar els 
nomenaments definitius dels càrrecs de secretari, vocal de Formació, 
vocal de Relacions Institucionals i vocal de Serveis de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva es reuní onze vegades en sessió ordinària i una, el 
dia 19 de març, en sessió extraordinària per debatre monogràficament 
el tema de la possible creació del Col·legi Oficial d'Arxivers. 

Afers econòmics 
La gestió del pressupost anual durant l'any 1996 s'ha vist condicio-

nada pel retard d'algunes subvencions rebudes, tal com es pot veure si 
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s'observa les quantitats pendents d'ingrés i de pagament en aquest 
exercici. El superàvit final previst és de 725.730 PTA, quantitat que es 
proposa com a reserva en previsió de la celebració de la V Conferència 
Europea d'Arxius. Cal destacar que el pressupost específic de la 
Conferència preveu uns ingressos i unes despeses per import de 
29.750.000 PTA. 

El pressupost ordinari de 1997 augmenta en 1.325.000 PTA. respecte 
al previst per a 1996, i arriba a la xifra de 13.125.000 PTA (11'22% d'aug-
ment). 

Afers administratius 

Aquest any ha estat decisiu per cercar un nou local com a seu de 
l'AAC. Es valoraren diferents possibilitats fins optar pel local del carrer 
Rocafort, 242 bis, 3a planta, que s'ha convertit en la nova seu. Després 
d'un condicionament mínim del local, s'han pogut habilitar nous espais 
destinats a la biblioteca, les sales de reunions i de formació, l'ampliació 
de la secretaria, etc. 

Pel que fa al moviment de socis d'enguany: 

QUALITAT DELS MEMBRES ALTES BAIXES 

Numeraris 17 5 
Adherits 23 10 
Institucionals 3 4 

Totals 43 19 

ANY ALTES BAIXES 

1985/87 140 0 
1988 76 4 
1989 58 5 
1990 51 5 
1991 51 11 
1992 74 15 
1993 70 13 
1994 45 12 
1995 72 21 
1996 43 19 

Totals 680 105 
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Suport administratiu 

El trasllat de l'AAC a la nova seu ha suposat un increment substancial 
d'espai destinat a la secretaria, atès el gran nombre de consultes perso-
nals de socis a la nostra secretaria en els darrers anys, a l'hora que li ha 
permès disposar d'un espai més adequat per a l'arxiu de documentació 
inactiva i el magatzem de material. 

Igualment, cal remarcar que s'ha continuat amb la millora i el mante-
niment de l'equipament i el sistema informàtic disponible. 

Relacions exteriors i institucionals 

Els dies 27 de febrer i 3 de març es reuní el Comitè Executiu de la 
Secció d'Associacions Professionals del Consell Internacional d'Arxius 
(SC/SPA) a Schieswig, amb l'assistència de la Sra. Montserrat Canela 
com a representant de l'AAC a la Secció internacional. La trobada es 
dedicà a tancar temes que havien estat la base del treball quadriennal, 
fonamentalment la revisió del text del Codi d'ètica internacional, la 
bibliografia internacional seleccionada i anotada, els models d'estatuts, 
el directori, el Congrés Internacional d'Arxivística de Beijing, la 
Conferència Europea de Barcelona, etc. 

El dies 23 i 24 de març, el Sr. Jordi Serchs i Serra, secretari executiu 
de la V Conferència Europea d'Arxius, assistí a la cimera europea de 
Munic, en representació de l'AAC, en el decurs de la qual, a més de par-
ticipar activament en els debats, es pogué fer una àmplia difusió de la V 
Conferència de Barcelona. 

A petició de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de 
Catalunya, convocà una reunió el dia 26 de març, en la qual participà el 
director general d'Universitats, els secretaris generals de les universitats 
públiques catalanes i els representants de la Junta Directiva de l'AAC, 
amb la finalitat d'analitzar la situació dels arxius universitaris catalans, 
que tingué com a conseqüència la signatura d'un conveni amb el 
Comissionat per a Universitats i Recerca per a la realització d'un informe 
sobre els arxius universitaris. Aquest informe amb el títol La documen-
tació i els arxius universitaris: un estat de la qüestió i recomanacions per 
a la seva gestió, es presentà a la Direcció General d'Universitats al mes 
de novembre, segons allò que s'havia establert. 

Enguany s'han celebrat diverses reunions de l'Associació amb els 
grups parlamentaris per tal d'exposar-los l'opinió de l'AAC sobre la 
situació dels arxius a Catalunya i les aspiracions dels professionals, així 
com la necessitat d'elaborar una nova llei d'arxius de Catalunya. 
Aquestes reunions tingueren lloc entre el 30 d'abril i l ' l i juny. 

L'Associació d'Arxivers Francesos convidaren l'AAC, representada 
en aquesta ocasió pel seu president, a ser present al Congrés Bianual 
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de la Secció d'ArxIus Municipals a Martigues, durant el dia 23 de 
maig. 

El dia 13 de juny, el president de l'Associació presentà la ponència a 
la Reunió científica internacional, organitzada per la Universitat de 
Barcelona, sobre el tema Valoració de l'estudi de les fonts històriques 
jurídiques i literàries hispanes davant del segle XXI, experiències i pro-
jectes de l'AAC. 

El dia 24 d'agost, el president de l'AAC va ser convidat a fer una con-
ferència amb motiu de la inauguració de l'Arxiu Municipal de Blanes. 

De manera molt especial, l'Associació d'Arxivers de Catalunya esti-
gué present al Xlllè. Congrés Internacional d'Arxius, celebrat a Beijing 
del 2 al 8 de setembre, amb una participació destacada de l'AAC, repre-
sentada pel president, al seminari organitzat per la Secció d'Asso-
ciacions Professionals del Consell Internacional d'Arxius (SC/SPA) sobre 
Les associacions professionals d'arxivers en el segle XXI. Posteriorment, 
la nostra Associació fou també present en el decurs de l'Assemblea 
General del CIA/ICA, atès que en l'ordre del dia s'havia previst una pre-
sentació de la Conferència Europea de Barcelona. 

Els dies 17 i 19 de setembre, el Sr. Jordi Serchs assistí en representació 
de l'AAC, al seminari de l'Associació d'Arxivers d'Alemanya amb motiu de 
la celebració del 50è. aniversari d'aquesta associació a la ciutat de 
Darmstadt. En el marc d'aquest seminari, féu una presentació del paper de 
les associacions espanyoles en el context d'un estat descentralitzat. 

El dia 14 de novembre, tingué lloc la reunió amb el director general 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per analitzar aspec-
tes del nostre àmbit i comentar la preparació de la V Conferència 
Europea d'Arxius. 

La vocal de Formació, com a representant de l'Associació d'Arxivers 
de Catalunya, ha assistit a quatre reunions de la Comissió Nacional 
d'Avaluació i Tria de Documentació del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, en el decurs de les quals es van resoldre un 
total de 72 expedients d'avaluació de documentació, tramesos per les 
diferents administracions del nostre país, amb la publicació subsegüent 
de les 47 taules corresponents. 

Igualment, s'han continuat els contactes amb les associacions de 
l'Estat i de l'estranger per tal d'intercanviar informació. 

Conveni amb la Diputació de Barcelona 

En el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona, durant l'any 
1996 s'han desenvolupat els projectes següents: 

- Organització i desenvolupament d'una Taula d'Arxivers Municipals 
en el decurs de la qual s'ha debatut la problemàtica específica dels 
arxius municipals. Durant l'any 1996 i en diverses reunions de treball, un 
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grup d'arxivers municipals socis de l'AAC ha estudiat una sèrie de temes 
d'interès comú: la funció de l'arxiu municipal, la formació del personal 
dels arxius municipals, la informàtica aplicada a la gestió integral dels 
fons, l'arxiu i els petits municipis, l'arxiu municipal com a equipament 
cultural especialitzat, i la cooperació entre els arxius municipals. 

- Organització conjunta d'un curs d'auxiliars d'arxius, celebrat 
durant el darrer trimestre d'aquest any. Aquest curs, al qual han assistit 
50 persones, ha intentat oferir unes nocions i uns coneixements bàsics 
sobre l'arxivística i el tractament de la documentació més habitual d'a-
quelles persones que realitzen tasques auxiliars. 

- Elaboració i preparació de l'edició d'una proposta de Reglament 
d'arxius municipals. Amb l'objectiu de disposar d'un model de referèn-
cia per regular els diferents aspectes relacionats amb l'organització i el 
funcionament d'un arxiu municipal, un grup d'arxivers municipals s'han 
encarregat de preparar un proposta de reglament que es publicarà 
durant l'any 1997. 

- Realització dels projectes d'organització dels arxius municipals de 
la Roca del Vallès, Montgat, el Masnou, Argentona i Masquefa. 

- Continuació de l'execució del projecte d'organització d'arxius 
municipals a la comarca del Bergadà, amb la intervenció als municipis 
de Vilada, Bagà i Avià. 

- Participació en la realització del projecte d'organització del sistema 
arxivístic de l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat. 

- Col·laboració en la selecció d'arxivers per a la seva contractació 
temporal per realitzar tasques d'organització d'arxius municipals. 
Durant aquest any i fruit d'aquesta col·laboració, la Diputació de 
Barcelona ha propiciat l'organització de la documentació dels ajunta-
ments de Sant Bartomeu del Grau, Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Agustí de Lluçanès, Lluçà, Caldes de Montbui, Bigues i Riells, Santa 
Eulàlia de Ronsana i Roda de Ter. 

- Col·laboració en l'organització de la V Conferència Europea 
d'Arxius que s'ha de celebrar a Barcelona durant l'any 1997. 

Activitats de les comissions i dels grups de treball 

Comissions 

La Comissió de Formació s'ha reunit tres vegades al llarg d'aquest 
any 1996, per tal de valorar l'evolució del programa de formació de l'any 
1996 i preparar les propostes que formen part del programa de forma-
ció continuada de l'any 1997. 

El Consell de Redacció de la revista Lligall s'ha reunit assíduament 
per tal d'estudiar i valorar les col·laboracions científiques que s'han 
materialitzat en l'edició del volum 11 de la nostra revista Lligall. 
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La Comissió de Terminologia s'ha reunit durant el primer semestre de 
l'any de cara a l'elaboració de la selecció del termes que formaran el dic-
cionari, tasca que ha estat completament enllestida. 

El grup d'arxivers municipals de Girona, agrupats sota el nom dels 
G8, ha enllestit la preparació d'una proposta de Reglament del Servei 
d'Arxiu Municipal, que es publicarà durant l'any 1997. 

Grups de treball 

El grup de treball d'Internet i els Arxius ha assolit un objectiu impor-
tant, atès que enguany s'ha editat la pàgina Web de la nostra Associació, 
disponible des de finals d'any. La pàgina Web de l'AAC inclou informa-
ció sobre l'organització, el funcionament i els serveis de l'Assocació, així 
com també uns espais amb informació d'interès sobre centres i institu-
cions arxivístiques internacionals. 

El grup de treball d'Arxius I Fons d'arquitectura, en la reunió efectua-
da a l'Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, va proposar efectuar 
un estudi sobre els diferents tipus de suport de plànols. 

Jornades i conferències 

En el decurs d'aquest any els treballs preparatoris per a l'organització 
de la V Conferència Europea d'Arxius han estat constants; una bona mos-
tra han estat les reunions del Comitè Científic els dies 15 i 16 de març, la 
constitució de la Comissió Organitzadora de la Conferència Europea el 
dia 30 d'octubre, i l'edició i difusió del fullet informatiu de la Conferència. 

Amb motiu de l'assistència a Barcelona del Sr. Michel Prévost, direc-
tor de l'Arxiu de la Universitat d'Ottawa, per participar en la reunió del 
Comitè Científic, se'l convidà ei dia 14 de març a fer una conferència 
sobre el sistema arxivístic de la Universitat d'Ottawa. 

El dia 14 de maig s'organitzà la Jornada d'estudi i debat sobre la con-
dició professional dels arxivers, al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, com un fòrum bianual de la nostra Associació per debatre 
aquells temes específics d'actualitat que més preocupen al col·lectiu. En 
el decurs d'aquesta jornada es presentaren tres ponències i dues ses-
sions paral·leles dels arxivers de les administracions autonòmica i local. 

Fent-nos ressò del procés de normalització de la descripció arxivísti-
ca, s'organitzaren dos seminaris conferències sobre la ISAD (G) i la 
ISAAR (CPF) a càrrec del Sr. Hugo L.P. Stibbe de l'Àrea Normativa dels 
Arxius Nacionals del Canadà, la primera de las quals va tenir lloc el 10 
de desembre a Girona, organitzada conjuntament amb la Universitat de 
Girona, ¡ la segona el dia 11 de desembre a Barcelona. Ambdues ses-
sions van comptar amb una alta participació d'assistents. 
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Publicacions i fons bibliogràfic 

Quant a publicacions, cal dir que s'ha editat el número 11 de la revis-
ta Lligall, número ordinari corresponent a l'any 1996, que es va presen-
tar el dia 4 de febrer de 1997 al Museu d'Història de Catalunya. 

Cal destacar, especialment en aquesta ocasió, la renovació total del 
format exterior i interior de la nostra revista, que ha sabut adaptar-se 
així als canvis del disseny gràfic dels darrers temps. Pel que fa al con-
tingut, a més de diversos articles agrupats en les seccions tradicionals 
de la publicació, aquest número conté les ponències de la Jornada 
d'Estudi i Debat que l'Associació va organitzar el 14 de maig, tal com ja 
s'ha fet esment 

Igualment, han aparegut amb la regularitat i l'estructura habituals el 
Butlletí Informatiu {números 34 al 38). 

S'ha publicat la traducció catalana de la Norma internacional de des-
cripció arxivística ISAD (G), a cura de Josep Matas i amb l'assessora-
ment d'un grup d'arxivers. Per a l'edició d'aquest text se sol·licità la 
col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Al mateix temps, s'iniciaren ja els treballs per a la traducció de la norma 
internacional per a registres d'autoritats arxivístics d'organismes, per-
sones i famílies ISAAR (CPF), a càrrec del Sr. Jaume Rufí, per a l'edició 
de la qual s'ha sol·licitat la col·laboració del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 

Quant al fons bibliogràfic, s'han mantingut els intercanvis ja esta-
blerts amb d'altres associacions i institucions nacionals i estrangeres. 
Arran del canvi de seu de la nostra Associació, el fons ha estat accessi-
ble durant els darrers mesos de l'any, però, aprofitant les excel·lents 
condicions del nou local, hom assajarà en el futur de millorar el servei 
als usuaris. 

En relació a la preocupació que té l'AAC per l'ús del paper reciclat, 
que al llarg de l'any s'ha concretat en actuacions en diversos àmbits, 
sol·licitàrem de diferents institucions i administracions del nostre país 
mostres de paper oficial per tal d'elaborar un estudi sobre la seva quali-
tat. La convocatòria va tenir una resposta important i significativa. 
Actualment, s'estan esperan els resultats de l'anàlisi sol·licitada a 
rinstituto de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación y Cultura. 
Molt probablement, s'estudiarà la publicació d'aquest material. 

Activitats formatives i culturals 

Programa de formació continuada 

En els darrers anys s'ha consolidat un programa anual de cursos, 
tallers i seminaris dins l'oferta anual de formació de la nostra Asso-
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ciació, que combina les necessitats i els interessos formatius de tots els 
sectors representats a l'AAC. 

Així doncs, la relació de les accions de formació d'enguany és la 
següent: 

- Curs de paleografia general (17 de febrer fins el 10 d'abril), impar-
tit pel Sr. Ignasi Balges, professor titular de Paleografia i Diplomàtica de 
la UB, amb la participació de 18 persones. 

- Sessió sobre la Llei de propietat intel·lectual (18 d'abril), impartida 
per la Sra. Amparo del Rio, professora titular de Dret Privat de la UAB, 
amb la participació de 38 persones. 

- Seminari sobre el calendari de conservació I eliminació de docu-
ments (21 al 24 de maig), impartit pel Sr. Carol Couture, professsor titu-
lar de l'Escola de Biblioteconomia i Ciències de la Informació de la 
Universitat de Montreal (Quebec), amb la participació de 33 persones. 

- Curs d'Internet (10 al 13 de juny), impartit pel Sr. Lluís Codina i el 
Sr. Cristòfol Rovira, professors de la Universitat Pompeu Fabra, i alguns 
membres del grup de treball d'Internet de l'AAC, amb la participació de 
20 persones. 

- Taller de salvament I primers auxilis de documents (8 al 17 d'octu-
bre), organitzat conjuntament amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, impar-
tit pel Sr. Vicente Viñas de l'Instituto de conservación y restauración de 
bienes culturales, el Sr. Eolallo Pozo, del mateix organisme, i el Sr. 
Domènec Palau, restaurador de la Biblioteca de Catalunya, amb la parti-
cipació de 22 assistents. 

Com en d'altres ocasions, l'Associació col·laborà activament en les IV 
Jornades Antoni Varés d'Imatge i la Recerca Històrica, celebrades a 
Girona del dia 21 al 22 de novembre. Com una activitat prèvia a les jor-
nades, s'efectuà el Taller sobre la protecció íntima dels materials 
fotogràfics, organitzat conjuntament per l 'Ajuntament de Girona i l'AAC, 
durant els dies 19 i 20 del mateix mes. 

Visites als arxius 

La relació de visites d'aquest any als centres d'arxius són les 
següents: 

- Visita a l'Arxiu Nacional de Catalunya (27 de gener de 1996). 
S'efectuà un recorregut per les noves instal·lacions de l'ANC, tot 

comentant els diferents aspectes i funcions relacionades amb l'Arxiu, els 
fons, la política d'adquisicions del centre I la difusió. 

- Visita als arxius comarcals de Tàrrega i Cervera (24 de febrer de 
1996). 
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La visita a aquests dos arxius comarcals pretenia donar una visió de 
les característiques i les funcions dels arxius comarcals. El Sr. Gener 
Gonzalvo s'encarregà de fer la visita de l'Arxiu Històric de Tàrrega, i la 
Sra. Dolors Montagut realitzà la visita de l'Arxiu Històric de Cervera. 

- Visita a l'Arxiu General Administratiu i Històric de la Universitat 
Pompeu Fabra (18 d'abril de 1996). 

Aquesta visita tingué com a objectiu el coneixement del procés d'im-
plantació del sistema informatitzat de gestió dels documents i dels 
arxius de la Universitat, mitjançant el sistema Documentik. Efectuaren la 
visita el Sr. Joaquim Borràs i la Sra. Isabel Martínez, tècnics de l'arxlu. 

Màster d'Arxivística i estudis universitaris 

Pel que fa a les activitats relacionades amb els diferents màsters d'ar-
xivística, cal fer esment a la cloenda del I Màster coorganitzat amb la 
Universitat de Girona, en el decurs de la qual es llegiren durant els 
mesos de juny, novembre i desembre els treballs corresponents. 

Com a continuació del primer curs, el dia 15 de gener s'inicià el 
segon curs del I Màster d'Arxivística coorganitzat amb la Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona). 

Igualment, durant aquest any s'inicià la planificació de la IV edició del 
Màster d'Arxivística, organitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'AAC, ateses les múltiples demandes fetes pels socis i l'in-
terès de la UAB per continuar la línia d'oferir aquests estudis específics 
d'arxivística. Com a continuació encara de l'edició anterior, durant el 
mesos de juliol i setembre es van llegir els treballs de recerca pendents. 

El dia 28 d'octubre, tingué lloc la lectura dels primers quatre treballs 
de recerca dels alumnes del Màster coorganitzat per la Universitat de 
Lleida i l'AAC. 

Suport, assessorament i estatus professional 

Estatus professional 

Al llarg del 1996 la vocalia d'estatus professional ha recollit Informa-
ció sobre els col·legis professionals per tal de poder valorar l'eventual 
conveniència de sol·licitar la creació del Col·legi Oficial d'Arxivers de 
Catalunya. A més d'aplegar la normativa que regula aquesta figura jurí-
dica, s'ha demanat informació sobre l'organització i el funcionament 
col·legial a les entitats professionals de Catalunya i, puntualment, s'han 
mantingut algunes reunions de treball amb els responsables. També 
s'han tingut diverses reunions amb el Departament de Justícia I amb un 
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bufet d'advocats per tal d'assabentar-nos dels tràmits, i poder valorar la 
idoneïtat de la proposta de creació del Col·legi Oficial d'Arxivers de 
Catalunya. 

L'AAC ha estat present en diversos tribunals de selecció de personal 
per cobrir places d'arxivers. Concretament, ha estat present en les con-
vocatòries de l 'Ajuntament de Lloret de Mar, de l 'Ajuntament de Lleida i 
de l 'Ajuntament de Castelló d'Empúries. 

S'ha demanat també la nostra aportació professional mitjançant la 
sol·licitud d'informes de requalificació de les places dels arxius munici-
pals de Castelló d'Empúries i de Manresa, ambdós com a complement 
dels informes presentats l'any anterior. També s'ha demanat al director 
general de Funció Pública la requalificació de les places d'arxivers mal 
qualificades dins l'Administració de la Generalitat. 

D'altra banda, hem assessorat els serveis d'arxius dels ajuntaments 
de Castellar del Vallès i de Sant Sadurní d'Anoia en assumptes diversos. 
Igualment, es va trametre una queixa al Servei Català de Col·locació I a 
les institucions religioses responsables de la contractació temporal de 
cinc places d'arxivers per a l'Arxiu Catedralici de Lleida, ja que van 
excloure els estudiants del màster d'arxivística, en no valorar-los 
aquests estudis de tercer cicle i puntuar únicament i amb absoluta sub-
jectivitat altres mèrits. 

El juliol de 1996, la Junta Directiva va interposar un recurs conten-
ciósadministratiu contra la convocatòria del concurs de mèrits per a la 
provisió del lloc de responsable del fons documental, arxiu i registre del 
Gabinet Jurídic Central del Departament de Presidència de la 
Generalitat. 

També s'efectuaren gestions amb el Servei Català de Col·locació del 
Departament de Treball per incloure el concepte d'"Arxiver" en el seu 
banc de dades, fins a aquells moments inexistent. 

Borsa de treball 

Durant l'any 1996, s'han canalitzat ofertes laborals i convocatòries de 
places d'arxivers que han arribat a l'Associació o de les quals s'han tin-
gut notícia, malauradament poques, cap als socis inscrits a la borsa de 
treball. També, s'han gestionat algunes peticions de selecció de perso-
nal per a ia seva contractació temporal, a partir de la definició prèvia 
d'un perfil professional determinat. 

Serveis oferts als socis 

Aquest any s'ha Iniciat una nova activitat de serveis per als socis 
amb la realització de les gestions següents: 
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- Disseny i adquisició d'estoretes per al ratolí d'ordinadors, com a 
regal per als socis, durant els mesos de gener i febrer. 

- Signatura del conveni d'assessoria jurídica, el 4 de març. 
- Signatura del conveni d'assessoria laboral, el 4 de març. 
- Signatura del conveni amb ADESLAS, el mes de juny. 
- Creació del carnet de socis que entrarà en vigor a partir de l'any 

que ve. 
- Signatura del conveni d'adhesió a TECNOCRÈDIT del Banc de 

Sabadell, el 4 de novembre. 
- Contracte per a l'oferta de caves per a les festes de Nadal. 

Atesa la necessitat de fer la difusió oportuna entre els socis de diver-
sos avantatges i informació de productes d'empreses, s'ha creat una llis-
ta "Robinson", la qual permet d'excloure aquells socis que han mani-
festat la seva negativa a rebre publicitat sobre aquests serveis. Igual-
ment, es va aprofitar l'ocasió per conèixer l'opinió del soci sobre la pos-
sibilitat que les seves dades personals o professionals poguessin aparèi-
xer en xarxes informàtiques. 


