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Memòria anual de TAssociació 
d'Arxivers de Catalunya de 1997 

La Junta Directiva de l'AAC 
Barcelona, maig de 1998 

La memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya constitueix 
un resum ampli i sistemàtic de tots els esdeveniments i activitats que 
s'han desenvolupat en el decurs del darrer any. Aquest ha estat un perí-
ode important per a la nostra entitat ja que, gràcies a l'organització de la 
V Conferència Europea d'Arxius, ha vist consolidada la seva projecció 
internacional. 

Accions estatutàries 

Durant l 'any 1997, la Junta directiva de l'Associació ha celebrat 11 
reunions ordinàries i tres assemblees generals de socis. La primera, 
extraordinària, el dia 4 de febrer a la sala d'actes del Museu d'Història de 
Catalunya. Les altres dues, una d'ordinària i una altra d'extraordinària, el 
29 de maig al Palau de Congressos de Barcelona. 

En l'assemblea del 4 de febrer es va procedir a l'aprovació, en primer 
iloc, del canvi de domicili de l'Associació en els Estatuts, atès el trasllat a la 
nova seu del carrer Rocafort, 242 bis, 3a planta. En segon terme i per 59 vots 
afirmatius, 3 vots negatius, 4 vots en blanc i 3 abstencions, s'acceptà la pro-
posta de sol·licitar la creació del Col·legi Oficial d'Arxivers de Catalunya. 

En l'Assemblea General Ordinària del dia 29 de maig, com a respos-
ta a les necessitats econòmiques de l'entitat, es va proposar I aprovar 
per unanimitat, entre els socis presents, un increment de la quota anual 
de soci de l'AAC d'un 12'5 % amb càrrec a l'exercici del 1998. 

En l'Assemblea General Extraordinària det dia 29 de maig es va escollir 
els nous membres de la Junta Directiva, amb un mandat de quatre anys. 

Afers econòmics 

La gestió del pressupost del 1997 s'ha vist condicionada, sobretot, 
per la realització de la Va Conferència Europea d'Arxius que va tenir un 
pressupost a part molt superior al de l'habitual de l'AAC. 



360 Revista Catalana d'Arxivística 

Cal destacar, però, el ritme en el cobrament de les subvencions, que 
ha millorat respecte a l'any passat. 

Pel que fa al pressupost previst per a 1998, cal dir que és inferior al 
de l'any 1997, i baixa en un 10'5%, que en números reals són 1.241.500, 
bàsicament per l ' import total de les subvencions previstes, que ha dis-
minuït, però en canvi hi ha un increment de les quotes. 

Afers administratius 

Tal com s'ha constatat reiteradament els darrers anys, les tasques de 
la secretaria administrativa de l'AAC s'han vist notablement incremen-
tades, tant pel que fa a la gestió de les feines relacionades directament 
amb els socis {cobrament de quotes, control del moviment, trameses...) 
com al creixent nombre d'activitats organitzades (cursos, debats...). 

Per tal de millorar la gestió administrativa de l'entitat, s'ha endegat, 
amb la inestimable col·laboració d'un dels nostres associats, un procés 
de renovació de les bases de dades existents -tant la de socis com la de 
dades professionals- I de creació d'una nova base de dades que faciliti 
el control de les quotes dels associats. Tot plegat, afavorirà les tasques 
diàries de la secretaria administrativa i permetrà disposar d'unes eines 
per a avaluar l'evolució de l'entitat. 

Moviment de socis 

Com ja ha esdevingut tradicional, cal remarcar de nou el creixement 
del nombre de socis en les diverses modalitats. 

El moviment global de socis ha estat de 59 altes I 20 baixes, desglos-
sades de la manera següent: 

QUALITAT DELS MEMBRES ALTES BAIXES 

Numeraris 20 9 
Adherits 35 10 
Institucionals 4 1 

Totals 59 20 

Les baixes, tant de socis numeraris com de socis adherits són a 
causa, fonamentalment, de motius laborals o de canvi d'activitat. Pel 
que fa a l'increment dels socis adherits, cal constatar un cop més que 
aquest és degut a l'interès que els joves llicenciats mostren davant el 
món dels arxius com a possible alternativa professional, i les espectatl-
ves que genera e) funcionament de la borsa de treball de l'Associació. 
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Finalment, és interessant de destacar també que durant l'any s'han pro-
duït també 14 sol·licituds de canvi de condició de soci adherit a soci 
numerari. 

Pel que fa a l 'evolució global del nombre de socis durant els dotze 
darrers anys, vegeu el quadre següent: 

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 
1997 59 20 

Totals 739 125 

Suport administratiu 

Amb la voluntat de mil lorar la qualitat de les tasques de la secretaria 
administrativa, s'ha considerat convenient que la Sra. Eulàlia Garreta i 
Torner assistís a un curs de formació per conèixer la base de dades 
Accés. 

Relacions exteriors i institucionals 

El mes de gener, el president i el secretari de l'AAC varen reunir-se 
amb el director general d'Universitats, Sr. Josep Font, amb l'assistència 
dels secretaris generals de les universitats públiques catalanes, per tal 
de presentar i debatre l ' informe sobre els arxius universitaris que 
l'Associació va realitzar per encàrrec de l'esmentada Direcció General. 
Constatada la necessitat de donar més entrada al tema dels arxius i la 
documentació de les universitats en el Consell Interuniversitari de 
Catalunya, es proposà la creació d'una comissió d'arxius dins d'aquest 
orgànisme. 

El 4 de març, el president, el vicepresident i el secretari de l'AAC van 
reunir-se amb el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Josep Maria Huguet, i el cap del Servei d'Arxius de la 
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Generalitat per informar-los de l'evolució dels preparatius de la V 
Conferència Europea d'Arxius. Així mateix, durant la reunió es va tractar 
el tema de la redacció de la futura revisió de la llei d'arxius. 

El dia 3 d'abril, l'AAC va ser convidada per tots els grups parlamen-
taris a comparèixer davant la Comissió de Política Cultural del Parlament 
de Catalunya. La compareixença va iniciar-se amb una exposició del pre-
sident de l'AAC, que fou seguida d'un torn d'intervencions i preguntes 
dels representants dels sis grups parlamentaris. Entre els temes tractats 
convé destacar l'anàlisi de diversos aspectes tècnics, com ara la qualitat 
dels suports, les condicions materials dels arxius o l'accés a la docu-
mentació pública. Així mateix, s'abordaren altres qüestions de caràcter 
professional, com la qualificació de les places d'arxiver, la formació o el 
nostre propòsit de constituir un Col·legi Oficial d'Arxivers. Finalment, 
també es tractaren temes d'abast general, com el sistema d'arxius de 
Catalunya i la necessitat d'una nova llei d'arxius. 

Els elogiosos comentaris que va rebre l'AAC per la seva tasca I la pro-
mesa dels diferents grups de promoure iniciatives per impulsar les nos-
tres propostes I potenciar l'àmbit i el paper del arxius, s'han materialit-
zat en la tramitació de diverses preguntes al Govern I de diferents pro-
posicions no de llei (sobre la necessitat de garantir de manera estable i 
definitiva la conservació dels suports documentals; sobre la conservació 
de la documentació dels càrrecs de representació política en els arxius 
de titularitat pública; sobre els arxius de titularitat privada). 

El dia 11 d'abril, una representació de l'AAC es va reunir amb el con-
seller de Cultura, Sr. Joan Maria Pujáis, tot comptant també amb la 
presència del director general de Patrimoni Cultural i de la diputada Sra. 
Vinyet Panyella. Durant la reunió, es tractaren alguns dels temes pre-
sentats durant la compareixença i es comentaren diversos aspectes de 
l'organització de la V Conferència Europea d'Arxius. Sobre la necessitat 
de revisió de la legislació catalana d'arxius, els representants de l'AAC 
foren Informats del calendari previst per a la redacció de l'avantprojecte 
d'una nova llei i convidats a participar en el procés. 

En el marc de la V Conferència Europea d'Arxius, que va tenir lloc a 
Barcelona, els dies 30 i 31 de maig, la reunió del Comitè Executiu de la 
Secció d'Associacions Professionals del CIA/ICA (SPA), la representant 
de l'AAC, la Sra. Montserrat Canela, va actuar d'anfitriona dels 
col·legues estrangers membres del Comitè. Durant la reunió s'aborda-
ren, entre d'altres temes, la publicació del text del Codi déontologie, l'e-
laboració d'un directori internacional d'associacions que haurà de figu-
rar a la pàgina web del CIA i la preparació de la VI Conferència Europea 
d'Arxius. 

Del 24 al 27 de setembre, el vicepresident de la Junta Directiva va par-
ticipar en la Conferència Internacional de la Taula Rodona d'Arxius 
(CITRA), que es va celebrar a Edinburgh (Regne Unit) I també en 
l'Assemblea General del CIA i en l'Assemblea General de la SPA, que tin-
gueren lloc tot coincidint amb la primera d'aquestes convocatòries. 
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Els dies 15, 16 i 17 d'octubre, el vícepresident va acollir en nom de 
l'AAC un grup de col·legues xinesos, tot organitzant-los un seguit de 
visites a diversos arxius catalans i treballant amb els col·legues madri-
lenys per tal que els visitants continuessin la seva estada a l'Estat 
espanyol. 

El 23 de novembre, la presidenta de l'Associació i el vocal de 
Relacions Institucionals varen assistir a la reunió convocada pel director 
general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, amb la presència del cap 
del Servei d'Arxius. La finalitat de la reunió era fer una valoració global 
del resultat de la V Conferència Europea d'Arxius i, alhora, lliurar a la 
Junta Directiva de l'AAC l'esborrany de l'avantprojecte de llei d'arxius 
que havia elaborat aquella direcció general, per tal que la nostra asso-
ciació pogués estudiar el text i, en el seu cas, aportar aquells suggeri-
ments i propostes adients per millorar-lo. Posteriorment, la Junta 
Directiva va acordar la creació d'un grup de treball anomenat Comissió 
per a l'Estudi de l'Avantprojecte de Llei d'Arxius integrada pels Srs. Marc 
Taxonera, Joan B. Domingo, Alfred Mauri, Miquel Casademont, Josep 
Matas, Gener Gonzalvo (substituït més tard pel Sr. Josep Maria 
Massachs) i Ramon Alberch i les Sres. Mariona Corominas, Carme 
Martínez i Mercè Font. 

S'ha revisat també l'esborrany del document Pautes per a l'organit-
zació de Conferències, elaborat per la SPA. 

La Sra. Teresa Cardellach, com a representant de l'AAC, ha participat 
en les quatre reunions convocades per la Comissió Nacional d'Avaluació 
i Tria de la Documentació del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, encarregada d'avaluar i aprovar les propostes de tria i eli-
minació de la documentació de l'Administració pública catalana que pre-
senten els arxivers. 

Així mateix, s'han desenvolupat normalment els contactes habituals 
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 
1997 s'han desenvolupat els treballs següents: 

- Elaboració d'una proposta de models de formularis a utilitzar en els 
arxius, a càrrec del G8 d'arxivers municipals. 

- Selecció d'arxivers per a la seva contractació temporal per realitzar 
tasques d'organització dels arxius municipals d'Òdena (l'Anoia), 
Castellnou del Bages i Santa Maria d'Oló (el Bages), Santa Maria del 
Corcó i Gurb, Montesquiu i Sora (Osona), Campins, Tagamanent, 
Vallgorguina i les Franqueses del Vallès (el Vallès Oriental). 
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Així mateix, l'AAC ha assessorat i donat suport a la Diputació de 
Barcelona en els projectes següents: 

- Elaboració i redacció del Pla d'Arxius de la Diputació. 
- Redacció dels projectes d'organització dels arxius municipals de 

Cerdanyola del Vallès {el Vallès Occidental), Parets del Vallès i Montmeló 
(el Vallès Oriental). 

Finalment, en aplicació del conveni esmentat, es va dur a terme, entre 
el 4 de novembre ¡ el 9 de desembre, a l'Oficina de Patrimoni de la 
Diputació de Barcelona, la segona edició del Curs d'auxiliar d'arxius, 
amb l'assistència de 40 persones. A més, la Diputació ha editat, en 
col·laboració amb l'AAC, la Proposta de reglament del Servei d'Arxiu 
Municipal, elaborada pel G8 d'arxivers municipals. 

Activitats de les comissions i dels grups de treball 

Comissions 

Durant l'any 1997, la Comissió de Formació es va reunir en tres oca-
sions. La primera reunió va servir per presentar la nova vocal de 
Formació, la Sra. Remei Perpinyà. En les dues reunions següents (7 d'oc-
tubre i 3 de desembre) es va elaborar i definir el Programa de Formació 
continuada. Un nou membre, el Sr. Lluís Esteve Casellas, va incorporar-
se a la Comissió. 

El Consell de Redacció de la revista Lligalls'ha reunit habitualment per 
estudiar i valorar la qualitat de les col·laboracions científiques que inte-
graran les properes edicions de la revista. Així mateix, es va procedir al 
nomenament d'un nou director del Consell, càrrec que ha estat ocupat 
pel Sr. Xavier Tarraubella, I a la renovació de part dels vocals de l'equip. 

La Comissió de Deontologia, formada per les Sres. Assumpta Rodon 
i Montserrat Condomines I el Sr. Joan Boadas, ha començat a treballar 
en la redacció definitiva del text del Codi déontologie que el proper any 
haurà de ser aprovat pels socis de l'AAC. 

Grups de treball 

El grup de treball d'Internet i els arxius va presentar oficialment, el 
dia 4 de febrer, la pàgina web de l'AAC i, tot coincidint amb ia celebra-
ció a Barcelona de la V Conferència Europea d'Arxius, va mostrar-la 
també a l'estand de l'Associació. Aquest nou espai, ja plenament con-
solidat, que ofereix informació sobre l'organització i el funcionament de 
l'Associació en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès-, ha 
crescut en seccions i serveis. 
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El grup d'Internet, integrat per set socis, ha centrat els seus esforços 
a promoure la incorporació de nous membres i millorar la seva forma-
ció, per tal que puguin ser plenament actius en el grup. Així mateix, ha 
assolit un bon grau de col·laboració amb les diverses vocalies, de mane-
ra que la seva feina tingui el reflex que es mereix en la web de 
l'Associació. Finalment, ha començat a estudiar la possibilitat de posar 
en marxa una llista de distribució durant el proper any. 

El grup de treball d'Arxius i Fons d'Arquitectura s'ha reunit tres vega-
des al llarg d'aquest any i ha visitat la Nova seu de la demarcació de 
Lleida i de l'Arxiu de la Corona d'aragó. En les reunions s'ha donat a 
conèixer les bases de dades Avrey i Iconda i s'ha tractat sobre la possi-
ble traducció d'alguns dels articles de revistes i llibres que hi figuren. 
També s'ha tractat sobre la recerca efectuada per diferents membres del 
grup de treball en relació a l'estudi dels tipus de suport de plànols. 

Jornades i conferències 

Sens dubte, l'acte més rellevant de l'any ha estat la celebració a 
Barcelona, durant els dies 27, 28, 29 i 30 de maig, de la V Conferència 
Europea d'Arxius. La trobada, amb el títol genèric de "Les bases de la 
professió", va aplegar gairebé 700 professionals arxivers, procedents 
d'una quarentena de països, bàsicament europeus. Els treballs es varen 
estructurar a l'entorn de tres sessions plenàries i un total de setze 
ponències. La primera sessió plenària va tractar el tema de "Preservació 
i conservació de documents. Inventari de problemes i solucions". La 
segona va rebre el títol "El respecte al principi de provinença i la pràcti-
ca actual de la identificació, avaluació i descripció" i, finalment, la terce-
ra s'ocupà d'"Els arxius i els seus usuaris". 

El gran esforç organitzatiu que va suposar la realització de la 
Conferència va veure's compensat per l'èxit de la convocatòria tant a 
nivell científic com en l'àmbit de les relacions entre els professionals i de 
les activitats lúdiques. La nombrosa participació dels arxivers catalans, 
tant en el comitè científic com en l'elaboració de ponències o en les 
intervencions als debats, van mostrar als col·legues arxivers que ens 
van visitar l'existència a casa nostra d'una professió molt jove, però 
experimentada i consolidada. 

Publicacions i fons bibliogràfic 

Quant al treball de la vocalia cal destacar l'aparició regular del Butlletí 
Informatiu (números 39 al 43} i l'inici d'un procés de reflexió per refor-
mar i actualitzar el contingut d'aquest mitjà insubstituible de comunica-
ció entre la Junta i els socis. En aquest sentit, és significativa l'aparició 
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en el número 43 d'una nova secció, la Tribuna, que a partir d'ara substi-
tuirà, sempre que es consideri oportú, l'espai ocupat habitualment per 
l'Editorial. 

Així mateix, s'ha endegat la preparació d'una nova edició del 
Directori de Socis de l'AAC, amb una relació actualitzada dels socis fins 
al desembre de 1997. 

Quant al fons bibliogràfic, s'ha mantingut un cop més la línia habitual 
d'intercanvis amb d'altres associacions i institucions nacionals i estran-
geres. 

Pel que fa a l'estudi que l'anterior J.unta Directiva va encarregar ai 
senyor Vicente Viñas, cap dei Servicio de Libros y Documentos de la 
Subdirección General del Instituto del Patrimonio Histórico Español, que 
depèn del Ministerio de Educación y Cultura, per tal d'avaluar les carac-
terístiques del paper que s'utilitza a les diferents administracions del 
nostre país, la nova Junta Directiva ha fet arribar els resultats dels mate-
rials analitzats a cadascuna de les administracions que varen col·laborar 
en el projecte. 

Programa de formació continuada 

El programa de formació continada de l'any 1997 s'ha vist afectat per 
la celebració de la V Conferència Europea d'Arxius, que requeria un 
esforç important d'organització. Per aquest motiu, es va decidir progra-
mar més sessions formatives d'un sol dia i menys cursos de llarga dura-
da. 

Aquestes han estat, doncs, les accions de formació que s'han dut a 
terme: 

- Curs d'automatització d'arxius (de l ' l i de febrer al 4 de març), 
impartit per la professora Remei Perpinyà de l'Àrea de Documentació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. El curs es va realitzar a les aules 
de l'empresa Com 2002, amb la participació de 20 persones. 

- Sessió sobre la gestió de la documentació en el marc de la qualitat 
total (13 de març), impartida pel Sr. Albert Roig, director de Desen-
volupament Corporatiu de l'ICT, amb la participació de 21 persones. 

- Sessió sobre el Decret 263/1996 (16 d'abril), a càrrec del Sr. Ernesto 
Abati, subdirector general de Procedimientos i racionalización de la ges-
tión, del MAP, amb la participació de 39 persones. 

- Curs d'identificació de tipologies documentals de l'Administració 
local (7 al 28 d'octubre), impartit pels arxivers de l 'Ajuntament de 
Barcelona Sra. M. Carme Martínez i Sr. Xavier Tarraubella, amb l'as-
sistència de 30 persones. 

- Sessions de genealogia I heràldica per a arxivers (18 i 19 de novem-
bre), realitzades a l'Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès), 
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amb la participació de 22 persones, i impartides pel Sr. Armand de 
Fluvià. 

- Taller sobre l'aplicació de les normes ISAD (G) i ISAAR (CPF) (4 de 
desembre), dirigit pel Sr. Jaume Rufí de la Biblioteca de la Universitat de 
Girona, amb la participació de 31 persones. 

Màster en Arxivística i estudis universitaris 

Màster en arxivística 

L'11 de juny es va cloure el segon curs del I Màster en Arxivística a la 
Universitat Rovira i Virgili, amb la conferència que va fer l'historiador Sr. 
Andreu Mayayo ¡ Artal, professor titular d'Història Contemporània de la 
Universitat de Barcelona amb el títol Els arxius: l'arqueologia de la 
memòria. També durant el mes de juny es varen llegir alguns treballs de 
recerca del I Màster en Arxivística de la Universitat de Lleida. 

El 19 de juny es va fer la clausura del primer curs de la IV edició del 
Màster en Arxivística, organitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'AAC, amb la participació del Dr. José Enrique Ruiz Domè-
nech, catedràtic d'Història Medieval de l'esmentada universitat i director 
de l'Institut d'Estudis Medievals, que va fer la conferència titulada 
Problemàtica històrica i documentació d'arxius. Així mateix, el dia 1 de 
desembre es va inaugurar el segon curs del mateix màster amb la con-
ferència E/s arxius i la legislació actual, a càrrec del Dr. Rafael Entrena 
Cuesta, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 

Estudis universitaris 

El dia 15 de juliol, la presidenta de l'AAC, juntament amb alguns 
membres de la Junta Directiva, es va reunir amb un grup de professio-
nals de l'àmbit de la documentació, els Srs. Ernest Abadai, cap d'estudis 
de l'Escola de Biblioteconomia Jordi Rubió i Balaguer, el Sr. Lluís 
Codina, professor de documentació de la UPF, el Sr. Tomàs Baiget, direc-
tor de la revista Information World i la S ra. María José Recoder, profes-
sora de documentació a la UAB, per tal d'intercanviar opinions sobre la 
imminent implantació de la llicenciatura en documentació i alhora refle-
xionar sobre la viabilitat d'uns estudis universitaris en arxivística. Atès 
que la Sra. Eulàlia Fuentes, catedràtica de documentació de la UAB, no 
pogué assistir a la reunió, setmanes més tard es va sol·licitar una entre-
vista amb ella i la Sra. Recoden 

El 16 de juliol, la Junta Directiva va constituir un Comitè d'Experts en 
l'àmbit dels estudis universitaris en arxivística i en nomenà com a mem-
bres la Sra. Remei Perpinyà i els Srs Ramon Alberch i Joaquim Borràs. 
Més tard, el 17 de novembre, s'hi incorporaren dos nous socis, el Sr. 
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Laurea Pagarolas i la Sra. Blanca Martínez. L'objectlu d'aquest grup de 
treball és l'estudi de les possibilitats i les vies per a la consecució d'uns 
estudis universitaris reglats en arxivística i alhora elaborar les directrius 
del pla d'estudis ideal. 

S'han realitzat diverses reunions amb diferentes institucions univer-
sitàries i també amb professors de l'àmbit de la documentació per tal de 
donar a conèixer la necessitat d'una formació universitària reglada en 
arxivística i, alhora, fer una valoració de la situació actual dels estudis 
universitaris a Catalunya. 

El 9 de setembre, tot responent una demanda de l'Escola de 
Biblioteconomia Jordi Rubió i Balaguer, la presidenta de l'AAC amb una 
representació del Comité d'Experts, es va reunir amb la Sra. Concepció 
Miralpeix, directora de l'esmentada escola, la Sra. Mònica Baró, sotsdi-
rectora, i el Sr. Ernest Abadal, cap d'estudis, per tal de comentar el pla 
d'estudis de la llicenciatura en documentació, i per part de l'AAC deixar 
constància de la necessitat d'obtenir uns estudis específics en arxivísti-
ca adequats als reptes de formació de la nostra professió. 

Suport, assessorament i estatus professional 

Estatus professional 

La vocalia d'estatus va mantenir diversos contactes amb la Direcció 
General d'Ocupació amb la finalitat d'incorporar el treball d'arxiver a la 
llista de perfils professionals que aquesta entitat pública en les ofertes i 
demandes de treball del mercat laboral català. El febrer de 1997, el 
Servei Català de Col·locació va fer realitat l'aspiració de l'AAC i va crear 
la fitxa perfil de l'arxiver {codi 40177). Així, totes aquelles persones que 
vulguin treballar en un arxiu i que estiguin en atur o vulguin canviar de 
feina podran oferir els seus serveis en l'especialitat d'arxivística. 

Després d'haver estudiat a bastament, durant l'any 1996, la possibili-
tat de sol·licitar la creació del Col·legi Oficial d'Arxivers de Catalunya, 
l'Assemblea Extraordinària del mes de febrer del 1997 va aprovar l'inici 
del procés de constitució d'aquesta figura jurídica. Així, a més de l'actual 
associació, on restarien tots els socis de l'entitat -numeraris, adherits i 
institucionals-, es crearia el Col·legi d'Arxivers, on tindrien cabuda, mit-
jançant diferents mecanismes de reconeixement de la professió, els 
socis numeraris. La creació del Col·legi professional haurà de seguir un 
procés de tramitació força llarg, que s'ha d'iniciar amb una sol·licitud a 
l'Administració de la Generalitat i ha de finalitzar després de l'aprovació 
d'una llei de creació del Col·legi Oficial d'Arxivers de Catalunya. 

El treball de la vocalia s'ha materialitzat també en el seguiment de les 
diferents convocatòries de les administracions públiques per cobrir places 
d'arxiver i en l'assessorament tècnic sol·licitat pels mateixos professionals. 
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Pel que fa a les convocatòries publicades en els butlletins oficials, es 
van detectar problemes en la definició del tècnic especialista que havia 
de realitzar les tasques pròpies de l'arxiver; en la no-presència d'arxi-
vers en els tribunals qualificadors; en la incorrecta definició del grup 
funcionarial al qual calia adscriure la plaça de tècnic d'arxiu, i en la sor-
tida a subhasta de la gestió de l'arxiu. En tots aquests casos, l'AAC va 
contactar amb els responsables de les diverses administracions i va 
presentar les oportunes reclamacions per tal de solucionar aquests 
defectes. En alguns casos, es van mantenir entrevistes amb els respon-
sables de les convocatòries per indicar-los les pautes que havien de 
seguir per corregir els problemes detectats i oferir-los l'assessorament 
de l'Associació sobre totes les qüestions relacionades amb la gestió 
dels seus arxius. 

Pel que fa a l'assessorament tècnic ofert als mateixos arxivers, es van 
respondre diverses sol·licituds referides a qüestions d'estatus professio-
nal, i se'ls va trametre diversos materials respecte d'això {temaris, legis-
lació, articles, etc.). 

Borsa de treball 

Durant i'any, 1997 s'ha registrat un Increment important de nous 
socis que han presentat el seu currículum. El moviment s'ha centrat 
especialment en ofertes temporals per a diferents administracions. 
Malauradament, seguint la tònica dels darrers anys, no s'han produït 
contractacions de caràcter més estable. 

Serveis oferts als socis 

Durant l'any 1997 es van definir com a objectius prioritarís la conso-
lidació dels serveis que es van aconseguir el 1996 i la captació de noves 
ofertes que permetessin l'ampliació del conjunt d'avantatges de què ja 
gaudia l'associat. 

En aquest sentit es varen gestionar els convenis I descomptes 
següents: 

- Descompte ofert per ACTING S.A. sobre el preu de compra del seu 
programari. 

- Descompte ofert pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
sobre les entrades en visites a les seves exposicions. 

- Descompte de Greendata sobre la matriculació en els seus cursos 
d'informàtica. 

- Conveni de reciprocitat amb SOCADI. Descomptes mutus en la 
matriculació dels seus cursos. 
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Tal com es va fer l'any 1996, per les festes de Nadal es van tornar a 
oferir els descomptes de la casa de caves Montferrant. 

També a finals d'any i com serà habitual, l'Associació va estar repre-
sentada en la reunió anual d'Associacions i Col·legis Professionals que 
han suscrit convenis amb TECNOCRÈDIT. 

De manera genèrica, la vocalia també ha intervingut en la gestió de 
l'esponsorització de diversos serveis que l'Associació ha ofert o està a 
punt d'oferir als seus associats. 


