
Informació





317Lligall 18/2001

Memòria de l’Associació d’Arxivers

de Catalunya de l’any 2000

La Junta Directiva de l’AAC

La Memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya presenta les acti-

vitats principals desenvolupades al 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 el moment de fer aquest balanç anual voldríem destacar especial-

ment dues de les actuacions de l’AAC en què s’han invertit molts

esforços, no solament per part dels membres de la Junta Directiva, sinó,

i molt especialment, per part de molts socis que han aportat el seu

suport i dedicació per fer possible de tirar endavant aquestes propostes.

Ens referim al Projecte de Llei d’Arxius i Documents de Catalunya i la

sol·licitud de creació de la Llicenciatura en Arxivística, a més de l’orga-

nització d’un títol propi mentre es resol la tramitació administrativa de

l’esmentada titulació superior.

Accions estatutàries

L’organització i la dinàmica de la nostra associació es constata mit-

jançant la periodicitat de les reunions del seus òrgans de govern i amb

l’increment anual de l’activitat i dels associats. La Junta Directiva s’ha

reunit al llarg de l’any en 11 sessions ordinàries.

Pel que fa a la celebració de les assemblees generals de socis d’en-

guany, el dia 30 de maig es va reunir, al Museu Marítim de Barcelona, 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 res-

ponsables de la vocalia de Serveis i de la vocalia de Treball.
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Afers econòmics 

Durant aquest any 2000 s’han produït una sèrie de circumstàncies que

han motivat que el pressupost s’hagi incrementat considerablement.

S’han realitzat diverses d’activitats amb un cost econòmic relativament

important que coincidentment han donat un resultat elevat en la liquida-

ció del pressupost. Així, destacarem la realització de la V Jornada d’Estudi

i Debat, pressupost integrat a l’estat de comptes d’ingressos i despeses

general. També ressaltarem l’increment dels cursos de formació que s’han

ofert enguany; en aquest sentit, cal assenyalar l’impuls que pretesament

s’ha donat per a descentralitzar els cursos de formació a les comarques de

Lleida, Girona i Tarragona. A més, com a resultat de la demanda de la

Diputació de Barcelona, s’ha fet un curs específic de formació d’una dura-

da lectiva important a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. I final-

ment, quant a formació, també destacarem el curs lectiu que va impartir

Michel Roberge sobre la Gestió dels Documents Electrònics.

Però segurament el fet més indicatiu, el que ha comportat un augment

més considerable de l’estat de comptes d’aquest any, han estat totes les

activitats relacionades amb el XIV Congrés Internacional d’Arxius. Així, a

més de dur la gestió econòmica del viatge dels socis que van assistir al

Congrés, l’AAC hi va ser present en un estand, on es va fer molta difusió

associativa a partir de l’edició de fulls volants en diverses llengües, estore-

tes, calendaris, etc. També s’ha sufragat el cost econòmic del web de l’AAC,

presentat a la comunitat arxivística internacional en el marc del Congrés.

Finalment, d’acord amb la voluntat dels socis, s’ha contractat una

altra administrativa per tal de respondre a l’increment de tasques de

gestió que s’ha produït en aquests darrers anys com a resultat de la

dinàmica associativa, a més d’oferir un millor servei als socis que, a par-

tir d’enguany, podran ser atesos a la seu de l’AAC durant tota la jornada

laboral quatre dies a la setmana.

Afers administratius

Per fer front a l’increment de les tasques administratives de l’AAC, com

a resultat de la gestió de les feines relacionades directament amb els socis

i de l’augment de les activitats de formació i de representació institucional

en què participa l’associació, la Junta Directiva va proposar a l’Assemblea

General la possibilitat de contractar una persona a temps parcial.

El mes de setembre es va valorar molt positivament el resultat del

nou suport administratiu i davant la persistència de la necessitat del

reforç, la Junta va resoldre contractar la senyora Anna Ureña amb una

dedicació de 20 hores setmanals, de manera que la càrrega de treball

administratiu fos repartida durant l’horari laboral entre les dues perso-

nes, alhora que s’ampliava l’atenció als associats durant l’horari matinal.
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Així, doncs, es va procedir a la reorganització de les tasques de

suport administratiu de l’AAC i, així, a partir del mes de gener, l’admi-

nistrativa Eulàlia Garreta ha cobert l’horari laboral dels matins de dilluns

a dijous més la tarda dels dilluns i l’administrativa Anna Ureña garanteix

l’atenció en l’horari de tardes.

Cal assenyalar la millora del mobiliari i l’equipament de secretaria de

suport als associats i a les vocalies amb l’adquisició d’una fotocopiado-

ra i una màquina destructora de documents en suport paper. Pel que fa

al manteniment de l’equip informàtic, s’han efectuat algunes millores

d’infraestructura de la connexió a la xarxa elèctrica.

Atesa l’entrada en vigor de la nova Llei de protecció de dades de

caràcter personal, s’ha procedit durant aquest exercici a donar d’alta les

fitxes Alfa amb el consentiment explícit de tots els socis i sòcies pel que

fa a la utilització de les dades bàsiques de caràcter personal contingudes

a la base de dades de l’AAC.

Moviment dels socis

Enguany constatem un cert equilibri en el moviment de socis. Cal

assenyalar, però, un increment del nombre de socis institucionals. Les

baixes, en especial les dels socis adherits, han estat motivades fona-

mentalment pel canvi d’activitat laboral. Aquesta realitat que reflecteix

el mercat laboral ha resultat compensada positivament amb l’existència

de 17 sol·licituds de canvi de condició de soci adherit a soci numerari.

El moviment global de socis ha estat de 41 altes i 39 baixes, desglos-

sades de la manera següent:

Qualitat dels membres Altes Baixes 
Adherits 16 24

Numeraris 14 13

Institucionals 11 2

Total 41 39

Quadre comparatiu del moviment global de socis

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
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1995 72 21

1996 43 19

1997 59 20

1998 48 31

1999 37 30

2000 41 39

Totals 865 225  

Relacions exteriors i institucionals

Les accions més destacades dutes a terme durant l’any 2000 han

estat les que s’exposen a continuació.

Relacions institucionals a Catalunya

– En el marc de les relacions institucionals a Catalunya, l’Associació

d’Arxivers de Catalunya ha mantingut multitud de reunions amb els

responsables de les institucions públiques. Així, s’han realitzat en el

decurs d’aquest any diverses reunions amb el director general del

Patrimoni Cultural, senyor Marc Mayer, i també amb el responsable

del Servei d’Arxius, senyor Francesc Olivé, entre d’altres.

– També s’ha continuat el diàleg amb els responsables polítics i acadè-

mics de les universitats, amb la Direcció General d’Universitats i, en

especial, hem de destacar les converses mantingudes amb el pro-

fessorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Avantprojecte de llei d’arxius i documents de Catalunya

El mes d’abril, el Departament de Cultura va lliurar a l’Associació

d’Arxivers de Catalunya el text de l’Avantprojecte de llei d’arxius i docu-

ments de Catalunya, document que es pretenia trametre al Govern per a la

seva aprovació i posterior lliurament al Parlament per a la seva tramitació

parlamentària. Aquest text va ser estudiat per la Comissió per a l’Estudi de

l’Avantprojecte de Llei d’Arxius, comissió creada en el si de la nostra enti-

tat al final de l’any 1997, que va acordar, després d’una anàlisi rigorosa,

unes diferències molt importants amb el document que s’havia consensuat

entre el Departament de Cultura i la nostra entitat el novembre del 1998.

Després de diverses reunions amb el director general del Patrimoni

Cultural, en les quals se li va fer notar el desacord del col·lectiu profes-

sional en l’Avantprojecte de llei d’arxius i documents de Catalunya, i

atesa la manca de receptivitat de les reivindicacions del col·lectiu pro-

fessional, l’Assemblea General de Socis de la nostra entitat (30 de maig)
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va acordar demanar la dimissió de l’esmentat director general i del cap

del Servei d’Arxius. Aquesta greu situació es va reconduir a partir de l’i-

nici d’un nou diàleg. En aquest sentit, en els mesos posteriors es dugue-

ren a terme diverses reunions entre el Departament de Cultura i l’AAC a

fi de consensuar un text legislatiu que regulés els conceptes bàsics

acceptables per ambdues parts.

Finalment, el Projecte de llei d’arxius i documents de Catalunya es va

presentar al Parlament per a la seva tramitació parlamentària el 20 d’oc-

tubre (BOPC, 105, 31/10/00). Amb posterioritat, l’Associació d’Arxivers de

Catalunya va lliurar al Departament de Cultura i a tots els grups parla-

mentaris la proposta d’esmenes que el col·lectiu professional va elaborar

per tal que els responsables dels grups parlamentaris, després d’estudiar-

les, les assumissin i les presentessin com a pròpies a la cambra catalana.

Amb aquest objectiu, l’AAC ha realitzat en els darrers mesos de l’any

2000 moltes reunions amb tots els grups parlamentaris i també amb les

entitats municipals de Catalunya, és a dir, la Federació de Municipis de

Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya, entre d’altres.

Arxius del Món del Treball a Catalunya (AMTC)

En el decurs d’aquest any, la nostra entitat ha continuat mantenint reu-

nions de treball amb l’Arxiu Històric de la CONC, l’Arxiu Nacional de

Catalunya, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i l’Arxiu Municipal

de Barcelona per tal  d’impulsar la recerca i l’estudi dels fons documentals

del món del treball. El dia 20 de març d’enguany es va signar un conveni de

col·laboració entre la Fundació Cipriano García –Arxiu Històric de la CONC–,

la Direcció General del Patrimoni Cultural, la Universitat de Barcelona,

l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per tal

d’impulsar el treball de recerca que permeti elaborar la Guia d’arxius i fons
documentals del món del treball a Catalunya, segles XIX i XX.

La Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació

La senyora Margarida Gómez va actuar com a representant de

l’Associació d’Arxivers de Catalunya a les reunions del 9 de març, 13 d’a-

bril, 25 de maig, 19 de juliol i 2 de novembre 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 88 expedients presentats per organismes de les administracions

públiques i dels grups de treball de la CNATD.

Conveni amb la Diputació de Barcelona

En el marc general del conveni signat entre la Diputació de Barcelona

i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a promocionar i difondre ini-
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ciatives culturals en matèria d’arxius i patrimoni documental, en data 17

d’abril de 2000 es va signar el conveni entre ambdues institucions, sobre

la base del programa següent:

a) Creació d’un grup de treball per a l’estudi dels programaris de ges-

tió integral d’arxius existents al mercat, així com l’adaptació o, si

s’escau, l’elaboració d’un programari nou per a la gestió integral

d’arxius municipals de Catalunya.

b) Col·laboració en l’organització d’una jornada d’estudi i debat sobre

fons privats i arxius públics.

c) Col·laboració en l’organització de cursos de formació per a auxi-

liars d’arxiu municipal.

d) Col·laboració en l’edició d’un manual tècnic adreçat als professio-

nals de l’arxivística.

e) Col·laboració en l’edició en català d’un text estranger d’interès per

al col·lectiu professional de l’arxivística.

Seguint aquestes línies d’actuació, la col·laboració entre la Diputació

de Barcelona i l’AAC s’ha materialitzat en l’organització de diverses acti-

vitats: creació del grup de treball sobre programari informàtic, Internet i

arxius municipals; celebració de la V Jornada d’Estudi i Debat, que va

tenir lloc el dia 30 de maig; disseny d’un curs específic per a auxiliars

d’arxiu, una primera edició del qual s’ha desenvolupat a l’Ajuntament de

l’Hospitalet de Llobregat (activitats que descrivim en els corresponents

apartats d’aquesta memòria), i redacció de l’actualització del Manual de
condicions mínimes per a la instal·lació del servei d’arxiu municipal, el

qual és ja en procés d’edició; aquest treball ha estat elaborat per Teresa

Cardellach, Joan Comasòlivas i Margarida Gómez.

Relacions professionals a l’Estat espanyol

Coordinadora d’Associacions Professionals de l’Estat espanyol 

L’Associació d’Arxivers de Catalunya s’ha reunit en diverses ocasions

amb les altres associacions d’arxivers de l’Estat espanyol per a tractar de

temes comuns del col·lectiu professional d’àmbit estatal. Per tal de con-

solidar aquestes relacions s’ha constituït la Coordinadora d’Associacions

Professionals de l’Estat Espanyol, ens que ha de tenir com a finalitat rela-

cionar i impulsar activitats d’interès comú a totes les associacions d’arxi-

vers de l’Estat. En aquest sentit, s’impulsarà difondre una imatge unitària

de totes les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol,

sobretot per a facilitar les relacions del col·lectiu d’arxivers amb

l’Administració de l’Estat i, així mateix, amb les entitats associatives de

l’àmbit de la informació i la documentació.
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La Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers ha fet

també un seguiment en el decurs d’aquest any de la sol·licitud de

Llicenciatura en Arxivística (proposta que es va lliurar al Consejo de

Universidades l’any 1999). També es va demanar a la Secció de

Formació del Consell Internacional d’Arxius, SAE/ICA, una avaluació de

la proposta de Llicenciatura en Arxivística que s’havia redactat i consen-

suat entre totes les associacions professionals; amb aquesta finalitat es

va trametre a aquell òrgan del Consell Internacional d’Arxius tots els

documents que s’havien elaborat en el decurs d’aquest procés. El mes

de setembre es va rebre la resposta d’aquesta demanda, la qual oferia

una valoració genèrica positiva sobre la proposta de llicenciatura, però

alhora reflectia un important desconeixement de la realitat del sistema

educatiu de l’Estat espanyol.

Igualment s’ha iniciat l’estudi sobre la temàtica de les certificacions

professionals, és a dir, la necessitat que eventualment les associacions

d’arxivers o la mateixa Coordinadora certifiqui els professionals del nos-

tre àmbit laboral a partir de l’aplicació d’un barem reglat en què es valo-

ri la formació i l’experiència laboral. A més, s’ha creat en el si de la

Coordinadora un grup de treball per a desenvolupar les Normes de des-

cripció documental de l’Estat espanyol a partir de l’aplicació de les nor-

mes de descripció ISAD (G) i les ISAAR (CPF).

Relacions internacionals

Han estat moltes les reunions celebrades en el marc del Consell

Internacional d’Arxius durant l’any 2000, sobretot perquè ha coincidit

amb un any de celebració del Congrés Internacional.

XIV Congrés Internacional d’Arxius

Amb l’objectiu d’assegurar la participació catalana en els organismes

internacionals, l’Associació d’Arxivers de Catalunya ha participat en el

XIV Congrés Internacional d’Arxius celebrat el mes de setembre a Sevilla.

El nostre col·lectiu professional va ser present, a més, a l’Assemblea

General, a les reunions del CIA/ICA i a l’estand que vam compartir amb

les associacions professionals de l’Estat espanyol. L’estand es va conver-

tir en el punt de trobada dels arxivers catalans, prop d’una vuitantena, i

també d’altres arxivers de l’Estat espanyol i d’arreu del món. La nostra

associació va fer molta difusió de la dinàmica associativa a partir del dià-

leg i la comunicació que va establir amb els visitants de l’estand, de la

presentació del nou web –estrenat en les mateixes dates que la celebra-

ció d’aquest congrés– i també a partir del lliurament del nou tríptic de la

nostra associació, editat per a aquest esdeveniment en català, castellà,

francès i anglès, les estoretes amb l’adreça del web i els calendaris.
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També es va lliurar a tots els assistents al Congrés un CD-ROM ela-

borat conjuntament per totes les associacions d’arxivers de l’Estat

espanyol, en què s’explica el tipus d’organització, el funcionament i les

activitats dels darrers cinc anys de cada associació d’arxivers. La nostra

entitat va incloure, a més de la memòria d’activitats i del directori de

socis, alguns articles de la Revista Lligall (en català i en castellà).

– També en el marc del Congrés Internacional d’Arxius de Sevilla,

l’AAC va participar en les reunions del comitè executiu sortint de la

ICA/SPA (període 1996-2000) i en la reunió del nou comitè per al

període 2000-2004. Igualment, es va participar en l’Assemblea

General de la Secció d’Associacions Professionals, que va elegir el

representant de l’AAC, el senyor Alfred Garcia, com a vicepresident

de l’ICA/SPA. Aquesta proposta fou ratificada per l’Assemblea

General del Consell Internacional d’Arxius. El vicepresident va

representar l’AAC (amb veu i vot) a les reunions de la CITRA i a

l’Assemblea General  del Consell Internacional d’Arxius.

– S’ha participat en la reunió del Comitè Executiu de la Secció

d’Associacions Professionals del Consell Internacional d’Arxius

(ICA/SPA) que es va celebrar del 24 al 30 d’abril a Montreal (Canadà).

– El representant de l’AAC, com a membre i representant a l’ICA/SPA,

ha liderat el projecte d’entrevistes a arxivers retirats, ha col·laborat

activament en l’organització del seminari Ètica i Internet que la

ICA/SPA va realitzar durant el Congrés Internacional d’Arxius de

Sevilla i ha facilitat el contacte entre els organismes internacionals

i diverses associacions professionals de l’Estat. En aquest darrer

aspecte, cal destacar la col·laboració amb l’ONG Arxivers sense

Fronteres en la difusió internacional de les seves activitats, la

col·laboració amb les organitzacions professionals de Madrid,

Galícia i País Basc per a la traducció del Codi deontològic al castellà,

gallec i basc, respectivament, la col·laboració amb la Subdirecció

General dels Arxius Estatals per a la traducció al castellà d’alguns

productes de l’ICA/SPA, com són Conference guidelines o Lobying

strategies, etc.

VI Conferència Europea d’Arxius

El vicepresident de l’AAC ha participat en tres reunions del Comitè

Científic de la VI Conferència Europea d’Arxius, convidat per l’Administració

italiana. Aquesta conferència tindrà lloc a Florència (Itàlia) entre el 30 de

maig i el 2 de juny de 2001.
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Activitats de les comissions i dels grups de treball

Comissions

– La Comissió de Formació s’ha reunit dues vegades al llarg d’aquest

any per tal d’avaluar els cursos de formació realitzats i preparar el

programa de formació continuada de l’any 2001. Enguany s’ha

impulsat també la programació de cursos a les diferents demarca-

cions territorials de Lleida, Tarragona i Girona.

– El Consell de Redacció de la revista Lligall s’ha reunit diverses vega-

des per tal d’estudiar i valorar les col·laboracions científiques que

s’han materialitzat en l’edició del volum 16 de la nostra revista.

Aquesta publicació conté, entre altres articles d’arxivística d’interès,

les ponències i experiències de les jornades: Jornada d’Estudi i

Debat: Fons Privats en Arxius Públics i el 1r Laboratori d’Arxius

Municipals.

– Consell de Redacció del Web de l’AAC. Al principi de l’any 2000 es

va crear el Consell de Redacció del Web per poder fer el seguiment

i les actualitzacions dels continguts. És un consell obert a tots els

associats que estiguin disposats a fer recerca de continguts. Fins al

moment el Consell està format per les senyores Laura Ureña,

Montserrat Cervera, Betlem Martínez i Susanna Vela i els senyors

Josep Baucells, Andreu Carrascal i Lluís-Esteve Casellas. El grup és

coordinat per la vocal de Serveis, la senyora Fina Solà. Cada mem-

bre del Consell és responsable d’una secció i col·labora en les altres

seccions en tot allò que calgui. 

Es va proposar crear unes directrius per tal de tenir una eina de

seguiment i control del web. Amb la posada en marxa del web de

l’AAC, es va fer un procés exhaustiu de recopilació de continguts

per tal de poder oferir el màxim d’informació possible a l’associat.

També es va incorporar un comptador general per tal de poder con-

trolar setmanalment les entrades que hi havia.

Esperem que sigui una eina de treball per a tots els arxivers, és per

això que hi ha la voluntat de mantenir actualitzats els continguts.

Durant l’any 2000 hem portat a terme la primera fase del projecte i

esperem poder-lo anar millorant i disposar com fins ara de les opi-

nions dels associats.

Grups de treball

– El Grup de Treball del Codi Deontològic, format per les senyores

Mariona Corominas i Susanna Vela i pels senyors David Lobato,

Josep Matas, Ramon Planes, Jordi Serchs i Alfred Garcia, s’ha reu-



Revista Catalana d’Arxivística326

nit diverses vegades per tal de treballar en la redacció del codi

deontològic dels arxivers catalans.

– El Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura de l’AAC s’ha reu-

nit en quatre ocasions durant l’any 2000. Entre els temes que ha

tractat durant aquestes sessions de treball destaquem els següents:

acabar les tasques d’elaboració del quadre de suports de plànols

d’arquitectura i intentar aprofundir en l’estudi de la incidència de la

informàtica en els projectes d’arquitectura. El Grup ha seguit amb

molt d’interès la creació de la Secció d’Arxius d’Arquitectura de

l’ICA i en tot moment s’ha mostrat obert a qualsevol proposta de

participació. Mantenint l’interès de conèixer altres arxius, enguany

s’ha realitzat la visita a l’Arxiu Coderch.

– El Grup de Treball sobre Informàtica i Arxius Municipals va iniciar la

seva activitat a l’empara del conveni signat amb la Diputació de

Barcelona. Aquest grup, que va començar a treballar el passat mes

de novembre, està format per les senyores Marta Albà, Remei

Perpinyà i Fina Solà i els senyors Lluís Esteve Casellas, Alfred

Mauri, Pere Pastallé i Jaume Zamora.

– El Grup de Treball G8 d’Arxivers Municipals continua treballant en

l’elaboració dels formularis d’arxius, que editaran conjuntament la

Diputació de Barcelona i l’AAC.

Jornades i conferències

– 1r Laboratori d’Arxius Municipals. El 17 de febrer es va celebrar el

primer Laboratori d’Arxius Municipals, jornada organitzada conjun-

tament per la Diputació de Barcelona, l’Arxiu Municipal de

Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Barcelona amb el títol L’arxiu
municipal i les relacions amb el ciutadà. La Jornada es va desenvo-

lupar a partir d’una ponència marc sobre aquest tema i de tres

tallers, conduïts per arxivers municipals que de manera comple-

mentària van aportar un seguit d’experiències i recomanacions. A

la tarda es va cloure la Jornada amb una taula rodona sobre Arxius
municipals i arxius comarcals: sintonies i diferències, en què parti-

cipaven arxivers municipals i arxivers comarcals. La jornada va ser

un èxit tant per l’interès de les ponències com pel nombre d’assis-

tents a aquest primer laboratori.

– V Jornada d’Estudi i Debat. Amb el títol Fons privats en arxius
públics, el 30 de maig de 2000 es va celebrar al Museu Marítim de

Barcelona la V Jornada d’Estudi i Debat, que enguany es va dedicar

a estudiar el problema dels ingressos i del tractament dels fons pri-
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vats. Les ponències i els tallers van ser molt interessants, sobretot

pel caràcter eminentment empíric de les presentacions que van fer

els ponents. Cal destacar la conferència marc que va oferir una

perspectiva general sobre els fons privats que es conserven en

arxius públics a Catalunya. A més de la resta de ponències presen-

tades, la Jornada es va completar amb dos tallers que van tractar

els aspectes més pràctics de l’ingrés de fons privats en centres

públics.

– 6es Jornades Antoni Varés d’Imatge i Recerca. Les Jornades es

van celebrar a Girona durant els dies 21 al 24 de novembre, orga-

nitzades pel Centre de Recerca i la Imatge de Girona, amb la

col·laboració de l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Es van pre-

sentar ponències i comunicacions amb experiències d’arreu de

l’Estat espanyol i de l’àmbit internacional. La Jornada es va com-

pletar amb la impartició d’un taller pràctic sobre Els positius i els
negatius en color: identificació de materials, conservació i
instal·lació.

– VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya. Al llarg d’aquest any s’ha

treballat intensament en la preparació de les Jornades d’Arxivística

de Catalunya que tindran lloc el mes de maig de 2001. Així, s’han

mantingut diverses reunions amb els responsables polítics de

l’Administració municipal, del Consell Comarcal, de la Delegació

Territorial de Cultura i de la Diòcesi, entre d’altres. Per fer possible

l’organització d’aquesta trobada s’han creat dos comitès: el Comitè

Científic i el Comitè Organitzador. 

El Comitè Científic ha estat format per les senyores Àngels Bernal,

Sílvia Domènech, Anna Magrinyà i Remei Perpinyà i pels senyors

Miquel Casademont, Rafel Ginebra, Pere Puig i Xavier Tarraubella i

l’ha coordinat el senyor Alfred Garcia. Durant l’any 2000 s’han man-

tingut diverses reunions per tal de definir el programa científic.

El Comitè Organitzador, encarregat de preparar els aspectes mate-

rials i tècnics de les Jornades, ha estat format per les senyores

Mariona Corominas i Anna Lorente i pel senyor Alfred García, en

representació de l’AAC, i el senyor Albert Curto Homedes, de

l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre.

Publicacions i fons bibliogràfic

Quant a publicacions, cal destacar l’aparició, el mes de juny, d’una

nova edició actualitzada del Directori de Socis de l’AAC.

Enguany també s’ha presentat el volum 15 de la Revista Lligall. Amb

motiu d’aquest esdeveniment es va invitar el senyor Miguel Ángel

Davara Rodríguez, director de l’Institut d’Informàtica Jurídica de la
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Universitat Pontifícia de Comillas, de Madrid (ICADE), a fer una con-

ferència sobre la nova Llei de protecció de dades de caràcter personal.

Ha aparegut amb regularitat el Butlletí Informatiu de l’Associació

(dels números 54 al 58).

Pel que fa al fons de la Biblioteca de l’AAC, durant el primer semes-

tre de l’any s’ha contractat el servei de la senyora Anna Sáinz per tal

d’organitzar, catalogar i informatitzar el fons bibliogràfic de l’AAC.

Actualment, els socis poden fer cerques informàtiques a través de la

base de dades documental que, basada en el programari Winisis 1.311,

va dissenyar el Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de

la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’altra banda, s’ha mantingut la línia habitual d’intercanvi de publi-

cacions amb altres associacions i institucions nacionals i estrangeres.

Activitats formatives i culturals

Programa de formació continuada

Durant l’any 2000 hem continuat l’oferta formativa en temes de la màxi-

ma actualitat arxivística i hem donat una atenció especial a la gestió dels

documents electrònics, tant en l’àmbit del tractament arxivístic com en

l’àmbit jurídic. A més, s’ha consolidat l’oferta formativa descentralitzada, de

manera que alguns dels cursos s’han impartit a Lleida, Tarragona i Girona.

Els cursos organitzats han estat els següents:

– Identificació de Tipus Documentals de la Institució Notarial
(Barcelona, març del 2000), a càrrec del senyor Laureà Pagarolas,

doctor en Història Medieval i director tècnic de l’Arxiu Històric de

Protocols de Barcelona, i amb una durada de 12 hores.

– Tècniques de Màrqueting, a càrrec dels senyors Josep Ignasi Plans

i Xavier Creus, consultors de management i màrqueting, i amb una

durada de 12 hores. S’han fet dues edicions del curs: a Lleida, el 5 i

11 d’abril, i a Barcelona, el 4, 6, 12 i 13 d’abril.

– Protecció de Dades de Caràcter Personal, a càrrec del senyor

Antonio Ruiz i Carrillo, director del Centro Integral de Protección de

Datos i de l’Instituto para la Protección de Datos de Carácter

Personal, i amb una durada de 4 hores. S’han fet quatre edicions del

curs: a Girona, el 4 de maig; a Barcelona, l’11 de maig; a Lleida, el

17 de maig, i a Tarragona, el 25 de maig.

– Els Documents Electrònics: Anàlisi, Tractament Arxivístic i Conservació
Permanent, curs coordinat per l’equip de l’Arxiu Central Administratiu
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del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb una

durada de 10 hores. S’han fet dues edicions del curs: a Barcelona, el 3,

5 i 10 d’octubre, i a Lleida, el 7 i 14 de novembre.

– Auditoria dels Circuits Administratius (Barcelona, novembre del

2000), a càrrec dels senyors Antoni Puig-Pey i  Pere Guiu, doctors

enginyers industrials en Organització, i amb una durada de 12 hores.

Altres activitats formatives

– Seminari: Un Sistema de Gestió dels Documents Electrònics, a

càrrec del senyor Michel Roberge. Aquest curs es va impartir els

dies 4, 5 i 6 de juliol a Barcelona amb la col·laboració de la

Universitat Pompeu Fabra i una subvenció del Ministeri de Cultura,

Educació i Esport. Feia molt de temps que l’AAC tenia la intenció

d’organitzar un curs sobre aquesta temàtica que fos impartit per

Michel Roberge, sobretot perquè ja feia uns anys que el mateix pro-

fessor havia impartit a Barcelona un seminari sobre la Gestió dels

Documents Administratius. Enguany preteníem conèixer les solu-

cions que aportava el mateix autor quant a documents electrònics.

– Curs sobre els Arxius i la Gestió dels Documents a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat. La Diputació de Barcelona va encarregar

a l’AAC l’organització d’un curs d’arxivística general a l’Arxiu

Municipal de l’Hospitalet de Llobregat. El curs va ser coordinat pel

senyor Ramon Alberch i la senyora Carme Martínez. La finalitat era

la formació dels arxivers i els responsables dels arxius de gestió

d’aquella corporació local amb l’objectiu de facilitar la implementa-

ció del sistema de gestió documental a l’Ajuntament de l’Hospitalet

de Llobregat.

– Curs de Conservació i Organització de Col·leccions Fotogràfiques.
Atesa la demanda de cursos específics sobre aquests tipus de docu-

ments, enguany se n’ha celebrat una nova edició, organitzada per

l’Institut d’Estudis Fotogràfics amb la col·laboració de l’Associació

d’Arxivers de Catalunya.

Màster en Arxivística i estudis universitaris

Màster en Arxivística i Gestió dels Documents

Pel que fa a les activitats relacionades amb els diferents màsters d’ar-

xivística, cal fer esment de l’inici de la cinquena edició del Màster en
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Arxivística i Gestió dels Documents de la Universitat Autònoma de

Barcelona, coorganitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya i

l’Institut d’Estudis Medievals, com a les edicions precedents. La progra-

mació ha estat similar a la dels cursos anteriors, però s’han introduït

algunes petites modificacions que han permès millorar alguns aspectes

d’aquest estudi de tercer cicle.

També s’ha potenciat la implantació d’una formació més pràctica, a

partir de la introducció de tallers que han facilitat que els alumnes

puguin experimentar, reflexionar i debatre aquelles qüestions més

pragmàtiques de la professió. El 6 de novembre es va inaugurar aques-

ta edició (2000-2002) a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de

l’Ardiaca) i vam poder gaudir de la conferència que ens van oferir les

senyores Montserrat Besses i Montserrat Bailac sobre el procés d’ela-

boració del documental que es va emetre a TV3 sobre la figura de Lluís

Companys.

Estudis universitaris

A banda de fer el seguiment de la sol·licitud de Llicenciatura en

Arxivística al Consejo de Universidades, conjuntament amb la

Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers de l’Estat espan-

yol, i de l’establiment de relacions de col·laboració amb la Secció de

Formació del Consell Internacional d’Arxius (SAE/ICA), l’AAC ha conti-

nuat treballant en la recerca d’una solució per a la formació università-

ria. En aquest sentit, en el decurs d’aquest any s’han fet diverses reu-

nions amb els responsables polítics i acadèmics del nostre país.

El mes de maig es va fer una reunió amb el senyor Antoni Giró, direc-

tor general d’Universitats, en la qual se li va explicar el procés que s’ha-

via seguit per a sol·licitar al Consejo de Universidades la creació d’una

Llicenciatura en Arxivística i se li va expressar la necessitat de cercar a

curt termini una solució per a la formació universitària dels arxivers. El

resultat de la reunió va ser molt positiva, atès que la seva opinió se

sumava a la d’altres responsables polítics i acadèmics d’universitats

catalanes que al llarg d’aquests darrers anys ens havien aconsellat

seguir per la mateixa línia. Així, l’opció de l’AAC ha estat impulsar un

Graduat Superior en Arxivística en una universitat catalana, títol propi

que hauria d’englobar la programació d’estudis universitaris de segon

cicle realitzada per la Comissió d’Estudis en Arxivística de l’AAC, més el

programa d’estudis d’una Llicenciatura en Arxivística d’una universitat

europea. El resultat seria que els estudiants obtindrien una formació uni-

versitària específica en arxivística amb una titulació doble.

La idea d’impulsar una formació universitària per als arxivers també

ha tingut el suport en diverses ocasions del director general del

Patrimoni Cultural, el qual ha mostrat sempre una voluntat de col·labo-

rar i donar suport a la recerca d’una solució adequada a les necessitats

de formació dels arxivers.



331Lligall 18/2001

Serveis, assessorament i estatus professional

Estatus professional

Al llarg del 2000, la vocalia ha continuat les actuacions en la defensa

de l’estatus professional a partir del seguiment de les plantilles, ofertes

i convocatòries de les administracions públiques que han aparegut als

butlletins oficials i de l’assessorament tècnic als arxivers que ho han

sol·licitat.

S’ha realitzat el seguiment de les places d’arxiver/a ofertades o con-

vocades pels ajuntaments de Tossa de Mar, la Garriga, Cunit, Manlleu,

Granollers, el Masnou, Alella, Sabadell, Llançà, Calafell, Mont-roig del

Camp, Santa Perpètua de Mogoda, la Roca del Vallès, Caldes de

Montbui i Lloret de Mar, pels consells comarcals de la Garrotxa i de la

Conca de Barberà, per la Diputació de Barcelona i per la Universitat de

Girona.

Pel que fa a les convocatòries publicades als butlletins oficials, s’han

detectat anomalies en la definició i qualificació del lloc de treball d’arxi-

ver/a als ajuntaments de la Garriga, Manlleu, Llançà, Calafell i Mont-roig

del Camp. En aquests casos, la vocalia s’ha posat en contacte amb els

responsables d’aquests ajuntaments i ha presentat les reclamacions per-

tinents, alhora que també ha ofert l’assessorament de l’Associació per

tal de rectificar aquestes situacions del tot incorrectes.

Pel que fa a l’assessorament als associats, s’han atès les sol·licituds

referides a qüestions d’estatuts professional i s’han lliurat a les persones

interessades diferents materials (informes, temaris d’oposicions, reculls

de legislació, articles, etc.). També s’ha disposat de l’actualització de

l’Estudi sobre les retribucions del personal de l’Administració local a la
província de Barcelona que realitza la Diputació de Barcelona.

Borsa de treball

Ofertes i demandes

El nombre d’associats inscrits a la borsa de treball durant el 2000 ha

estat de 55. Al llarg de l’any s’han tramitat ofertes i s’ha difós informació

de demandes professionals i de convocatòria de beques provinents de

SYSDATA, KPMG Abogados, l’Ajuntament de Terrassa, l’Ajuntament de

Sant Llorenç Savall, l’Escola de Llotja de Barcelona, Dos Punts, Andersen

Consulting, l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el Conservatori Superior de

Música del Liceu, l’Arxiu Històric Nacional d’Andorra, l’Ajuntament de la

Garriga, el Consorci de les Drassanes de Barcelona, l’Ajuntament de

l’Hospitalet de Llobregat i el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de

la Diputació de Barcelona.
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Funcionament de la borsa

Per tal de millorar l’eficiència de la borsa de treball i agilitar-ne el fun-

cionament, s’ha incorporat una primera informació al web de

l’Associació que inclou una proposta d’esquema de currículum, per tal

de disposar d’una informació més estandarditzada. S’ha elaborat una

proposta per al funcionament en línia de la borsa de treball, de manera

que sigui possible incorporar i actualitzar de manera quasi immediata

currículums, ofertes i anuncis a través del nostre web. Es preveu que la

borsa s’activi el 2001.

Serveis oferts als socis

Durant l’any 2000, la vocalia ha portat a terme la coordinació del web

que va ser presentat oficialment en el Congrés Internacional d’Arxius, a

Sevilla. Es va contractar una empresa per al disseny i l’execució i es va

crear un Consell de Redacció del web, encarregat d’actualitzar-ne els

continguts.

La primera fase del projecte del web englobava la compra del domi-

ni propi, www.arxivers.com, i la implementació de les seccions

Introducció, Formació, Legislació, Llicenciatura, Comissions i Grups de

Treball, la revista Lligall (amb la publicació d’alguns articles en diferents

idiomes), el Butlletí de l’AAC, el formulari de contacte amb la secretaria

de l’AAC, la secció Serveis a l’Associat, els enllaços amb altres webs,

Arxifòrum, Com fer-se soci i el Tauler d’Anuncis. També es va traduir a

diferents idiomes l’apartat que explica què és l’AAC. En un futur es pre-

veu la traducció d’altres seccions.

També s’ha portat a terme l’inici del projecte d’actualització del direc-

tori d’empreses per tal d’oferir aquest servei a l’associat. Les actualitza-

cions són incorporades en una base de dades que ens permetrà accedir

ràpidament a aquesta informació.


