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Memòria de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya de l’any 2005
La memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, és el resum de
les activitats que s’han desenvolupat durant l’exercici de l’any 2005,
agrupades pels cadascun dels àmbits funcionals, per cadascuna de les
vocalies i pels grups de treball que, dirigits per associats que se n’han
responsabilitzat i han impulsat la seva promoció, desenvolupament i
seguiment, han conformat el cos central de l’activitat de la nostra associació.
En el moment de fer el balanç de les actuacions al llarg de l’any, els
membres de la Junta volem agrair la col·laboració de moltes associades
i associats que han contribuït, tant amb els seus comentaris com amb la
seva dedicació i esforç, a millorar el conjunt de l’oferta adreçada al nostre col·lectiu professional.
Enguany, ha estat especialment rellevant, per la commemoració dels
20 anys de la creació de l’Associació, fet pel qual s’han programat actes
per fer-ne el recordatori, a més de incloure el logotip de l’aniversari en
tots els documents de l’Associació.

Relacions Institucionals
Durant l’any 2005, es va produir el relleu de la Junta Directiva segons
està establert pels estatuts de l’Associació, i per tant, les relacions institucionals han vingut marcades bàsicament per la presentació a les institucions del país dels membres de la nova Junta i el plantejament de les
activitats que es preveuen portar a terme.
En el transcurs dels mesos de juliol i setembre es van fer reunions
amb Caterina Mieras, Consellera de Cultura de la Generalitat i amb el
diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, als quals se’ls va explicar la línia d’actuacions que te prevista desenvolupar l’Associació i ens
van manifestar el seu reconeixement par la tasca que hem portat a
terme durant aquests vint anys, i ens van assegurar que ens continuarien donant el seu suport per donar continuïtat a la nostra activitat i
poder desenvolupar les actuacions que els varem explicitar.
També s’han mantingut diverses reunions amb la Subdirecció
General d’Arxius per poder concretar i establir els diferents nivells de
cooperació de forma conjunta i les línies de treball que explotarem coordinadament. Concretament s’ha acordat la traducció de la revista Lligall
al castellà, alguns articles a l’anglès i penjar els documents resultants a
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la pàgina web, potenciant-la com a element de difusió de les nostres
activitats.
També s’ha acordat participar en el finançament del Manual
d’Arxivística, tant en la versió original com en les traduccions que es
faran a posteriori al català i a l’anglès.
Cal fer esment de forma separada de la cooperació entre l’Associació
i la Subdirecció General d’Arxius en tot l’afer del retorn dels documents
catalans a Salamanca, que finalment s’ha aconseguit fer possible el
retorn en base a la teoria arxivística, evidenciant que ens ateníem a criteris professionals i no a criteris polítics ni historicistes.
Una altra actuació que s’ha dut a terme han estat els contactes amb
l’ajuntament de la Seu d’Urgell per a la celebració de les XI Jornades
d’Arxivística de Catalunya el proper 2007.
D’altra banda, en el transcurs del mes de maig una delegació de la
Junta es va reunir amb el Director de l’Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona per tal d’avaluar el grau de compliment del
conveni signat l’any anterior i establir els termes del conveni negociat
per al 2005.
A petició del CIA/ICA, la Junta Directiva de l’Associació d’Arxivers,
després de diverses consultes, ha proposat el dia 9 de juny com a dia
internacional dels arxius, en commemoració de la fundació del CIA/ICA,
i atenent que no és una data que pugui produir rebuig per motius religiosos o polítics.

Documents catalans a Salamanca
Aquest any ha estat un any decisiu en el desenvolupament i la resolució del conflicte plantejat pel retorn dels documents catalans a
Salamanca. Amb la finalitat de fer possible el resultat assolit a posteriori, un representant de l’Associació d’Arxivers, ha participat en el procés
de informació i dictamen que havia d’emetre una comissió d’experts, on
el conjunt d’aquesta comissió va resoldre procedent la devolució.
Aquesta resolució va resultar cabdal per aconseguir el nostre objectiu.
Cal fer esment de forma especial la cooperació entre l’Associació i el
Departament de Cultura de la Generalitat en tot l’afer del retorn dels
documents.

Convenis i col·laboracions amb
les administracions
En el marc general del conveni signat l’any 1991 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a promocionar i
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difondre iniciatives culturals en matèria d’arxius i patrimoni documental,
la Diputació de Barcelona va aprovar per Decret Presidencial de 26 de
juliol de 2004 les línies de treball i les activitats proposades per a l’any
2004, recollides en el conveni signat entre aquesta institució i
l’Associació d’Arxivers de Catalunya el 22 d’octubre de 2004, en el qual
s’estableix el següent programa:
a) Redacció del manual d’arxivística de Catalunya 15.000 €.
b) Aportació per a la celebració de les Jornades de Terrassa 12.000 €.
Del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’han
rebut col·laboracions que han estat essencials pel desenvolupament de
la nostra activitat. Concretament ens han atorgat:
1. 12.000 € a través del conveni que te el Departament amb les Fundacions de les caixes d’estalvis pel desenvolupament cultural.
2. 12.000 € d’aportació per l’organització de les Jornades d’Arxivística de Terrassa.
3. 10.025 € pels treballs de redacció del Manual d’Arxivística de
Catalunya.
El Departament de Recerca i Societat de la Informació, ens ha donat
una subvenció de 2.000 € per col·laborar en l’organització i desenvolupament de les Jornades d’Arxivística de Terrassa.
Finalment, pel finançament de la edició del TEXTOS número 5, sobre
els fons de protocols notarials de Catalunya, s’han rebut subvencions de
la Subdirecció General de Dret i Entitats Jurídiques per valor de 3.600 €
i del Col·legi de Notaris i Fundació Noguera altres 2.000 € procedents de
cadascuna.

Coordinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat
Espanyol (CAA)
L’Associació d’Arxivers de Catalunya, que durant el primer semestre
de l’any 2005 ha ostentat la presidència de la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat Espanyol, ha centrat bàsicament les seves
actuacions en diversos fronts:
– Les reunions per exposar els nostres punts de vista als nous responsables de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministeri de Cultura.
– La presentació d’al·legacions a la traducció de la Norma PNE ISO
15489-1 que ha realitzat AENOR a través d’un grup de treball en què
la presència dels arxivers és testimonial.
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– La proposta perquè la nova Llei Bàsica del Govern i l’Administració
Local inclogui una obligació per tal què els municipis de més de
10.000 habitants tinguin un arxiu municipal i personal adequat en
nombre suficient.
– La redacció de les al·legacions al projecte de llicenciatura en
Informació i Documentació que està preparant el Ministeri d’Educació.
– L’estudi de la proposta de Norma Española de Descripción Archivística (NEDA).

Activitats organitzades
X Jornades d’Arxivística de Catalunya. Els dies 19, 20 i 21 de maig
de 2005 van tenir lloc a Terrassa les Desenes Jornades d’Arxivística de
Catalunya. Amb el títol Els arxivers com (ens) comuniquem?, l’objectiu
de les jornades era reflexionar sobre les estratègies amb les que comptem els arxivers per a comunicar els nostres mètodes de treball. Tot un
seguit d’experts en aquests temes ens van exposar els seus punts de
vista i experiències pràctiques sobre la comunicació i els arxivers: Carmen García Ribas (Escola Superior de Comerç Internacional. UPF);
Walter Humberto Rodríguez (Ecopetrol. Empresa Nacional de Petróleo
de Colombia); Patricia Beelby (vicepresidenta de Trac Records Inc. Canadà); Carlota Bustelo (Infoarea); Lluís Esteve Casellas (cap de la Secció
de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona); Josep Plaza
(Kialti. Tecnologías de la Información); Elisabeth Hallam-Smith (director
of National Advisory and Public Services. The National Archives);
Elisabeth Yakel (assistant professor School of Information. University of
Michigan); Marie-Anne Chabin (directora del Gabinet Experts “Arhive
17” París); Joaquim Borràs (Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra); Reis
Fontanals (Arxiu de la Biblioteca de Catalunya); Conxa Saurí (Arxiu
municipal de Palafrugell); Jordi Serchs (Arxiu municipal de Barcelona),
Fina Solà (Arxiu del Museu Marítim de Barcelona); Marc Torras (Arxiu
Nacional de Catalunya); Didier Grange (arxiver municipal de Ginebra i
president de SPA/ICA); Perrine Canavaggio (CIA/ICA); Christine Martínez (Association des Archivistes Françaises); Betlem Martínez (representant d’Arxiforum); Ana María Herrero (arxivera municipal de Oviedo,
secretària CAA); i Montserrat Canela (UNHCR). Al llarg dels tres dies de
jornades, també es van realitzar altres activitats importants per la nostra professió con ara la presentació de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), o la presentació del projecte de reorganització del fons del Bisbe Pere Casaldàliga, de la prelatura de Sao Felix
do Araguia, Mato Groso. Brasil. Aquestes Jornades, van suposar un
esforç important en recursos per part de tots els implicats en la seva
organització, bé fossin institucions, organismes, empreses o la pròpia
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AAC, però celebrar deu anys de Jornades pensem que s’ho mereixia i
així ho vàrem saber valorar els més de 300 professionals que es van
aplegar al voltant d’aquesta activitat i en la que hi van participar activament.

4t. Laboratori d’Arxius Municipals. Al llarg de l’any, la comissió organitzadora d’aquest tercer laboratori integrada per Carme García
(Associació d’Arxivers de Catalunya), Xavier Tarraubella (Ajuntament de
Barcelona), Jaume Zamora (Diputació de Barcelona) i Mercè Font de la
Subdirecció General d’Arxius de Catalunya han treballat en la preparació de l’estructura i desenvolupament de la jornada, programada per al
23 febrer de 2006 al Pati Manning i que tractarà de “La gestió dels arxius
municipals: realitats i models”.
VII Jornada d’Estudi i Debat. Al llarg del 2005 es va crear el Comitè
científic, integrat per Fina Solá, Patrícia Lloveras, Emília Capell, Anna
Lorente i Carme García, per a preparar la Jornada que es presentarà el
proper 24 de maig del 2006 al Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona que tractarà el tema “e-administracio@rxivers”.
Diàlegs entorn de la documentació d’arquitectura “Documentació
d’Arquitectura i noves tecnologies”. El 25 d’octubre de 2005 va ser la
data triada per desenvolupar aquesta primera jornada organitzada pel
Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura de l’AAC i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Va comptar amb la participació de Joao Vieira (Arxiver. Cap de la Divisió d’Arxius de la Direcció
General dels Edificis i Monuments Nacionals de Portugal), Beatriz Ruiz
(Arquitecte. Cap de la Secretaria d’Aplicacions informàtiques del COAC),
Marco Marandola (Assessor jurídic en drets d’autor), Montse Cervera
(Arxivera. Grup de Treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura), Manuel Sánchez Real (Arquitecte. Despatx Sala-Sánchez Arquitectes S.L.)

Afers econòmics 2005
El resultat de l’exercici econòmic de 2005 s’ha vist marcat per les X
Jornades d’Arxivística de Catalunya, celebrades a Terrassa del 19 al 21
de maig, i la redacció del Manual d’Arxivística. Ambdós esdeveniments
han fet que el 2005 hagi estat l’exercici econòmic més alt d’AAC superant els dos cents mil euros de despesa.
La liquidació del l’exercici 2005 dóna uns ingressos de 197.400,61 €,
dels quals 82.228,16 € corresponen a les Jornades de Terrassa. Les despeses arriben a 207.879,44 €, dels quals 90.170.02 € corresponen a les
Jornades. Això suposa un dèficit de 10.478,83 €. Cal tenir present, però,
que l’exercici 2004 es va tancar amb un superàvit de 16.278,96 €, dels
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quals 12.000,00 € corresponien a l’avançament de part de la subvenció
que l’Ajuntament de Terrassa destinava a les X Jornades d’Arxivística de
Catalunya.
Pel que fa al Manual d’Arxivística, s’han rebut les subvencions de la
Diputació de Barcelona i de la Subdirecció General d’Arxius que permeten fer front al pagament de les tasques de coordinació i de redacció del
manual (30.000 €).
També dins el capítol d’ingressos cal esmentar la continuïtat del conveni de col·laboració entre l’AAC i la Diputació de Barcelona, que des de
fa uns anys permet emprendre iniciatives conjuntes, i les subvencions
del DURSI, de la Subdirecció General d’Arxius i de la Diputació de
Barcelona per a les Jornades d’Arxivística i de la Direcció General Dret i
Entitats Jurídiques del Col·legi de Notaris i la Fundació Noguera per al
Textos, 5 Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual i proposta de
sistematització.

Afers administratius
El manteniment dels àmbits d’actuació de la nostra associació, comporta la necessitat de mantenir l’actual nivell de dedicació del personal
encarregat de desenvolupar les tasques administratives. L’organització
dels cursos de formació, la celebració de les jornades de Terrassa i el laboratori d’Arxius Municipals, impliquen una considerable dedicació
horària del personal administratiu, i entenem que es necessari mantenir
l’actual esforç per donar el màxim de serveis a l’associat.
El fet de estructurar els cursos de forma descentralitzada i repartir-los
entre les diferents circumscripcions en funció de les necessitats i les
demandes dels associats, fa que aquesta tasca sigui més intensa, i per
tant més necessària.
En l’aspecte organitzatiu intern, en el transcurs de l’any 2005, s’ha
continuat en la millora administrativa organitzant el sistema de gestió de
la documentació administrativa de l’Associació, i s’ha reorganitzat l’espai disponible al fer el trasllat de la biblioteca de l’Associació a la
Universitat Autònoma.

Moviments dels socis
Durant l’exercici de 2005 s’han produït un total de 85 altes i 47 baixes,
quantitat que tot i representar un augment de trenta vuit socis més en el
balanç social, entra dins dels paràmetres normals de cada exercici. Cal
destacar el fort augment dels socis institucionals, així com el nombre de
socis estudiants que amb motiu de la posada en marxa de l’ESAGED
s’han incorporat al nostre col·lectiu.

211

Lligall 25/2006

Un cop fet el recompte dels associats i fet el balanç de les altes i les
baixes, en data de 31 de desembre de 2005, l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, la componen aquests socis:
Qualitat dels socis

Altes

Baixes

Adherits

173

17

27

163

Numeraris

416

35

17

434

78

13

1

90

5

20

2

23

672

85

47

710

Institucionals
Estudiants
Total

Total 2004

Total 2005

Cursos de formació continuada 2004
L’any 2005 dintre de la programació de formació continuada de l’Associació d’Arxivers de Catalunya es varen ofertar els següents cursos:
• 1/2005 La imatge digital com a document d'arxiu (Professor: David Iglésias
(Centre de Recerca i Difusió de la Imatge - Ajuntament de Girona). Hores:
6. Edicions: Tarragona, 8 i 15 de juny, i, Girona, 28 de setembre.
• 2/2005 Avís a navegants. L'Arxiu, Internet i la llei ( Professor: Josep
Matas i Balaguer (arxiver i advocat). Hores: 3. Edicions: Barcelona, 5
de juliol, i, Lleida, 20 de setembre).
• 3/2005 Normalització de documents de treball en administracions
públiques (Professor: Pere Guiu, (Dr. enginyer industrial en organització i professor de l'Esaged UAB). Hores: 7. Edicions: Barcelona, 20
de setembre, Tarragona, 18 i 25 d'octubre, i Lleida, 12 de desembre).
• 4/2005 Tractament de les biblioteques dels arxius (Professora: Pilar
Cid Leal (professora de Documentació a la Universitat Autònoma de
Barcelona). Hores:7. Edicions: Girona, 25 d'octubre, i, Barcelona, 15
de novembre)
• 5/2005 La propietat intel·lectual (Professora: Asunción Esteve Pardo
(professora de dret civil a la Universitat de Barcelona). Hores: 3
hores. Edicions: Lleida, 8 de novembre, i, Girona, 22 de novembre
Amb les diferents edicions que es varen realitzar dels cursos a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona varen sumar un total de
onze edicions (Barcelona 3, Girona 3, Lleida 3 i Tarragona 2), però,
només es varen dur a terme 10 edicions ja que es va suspendre un curs
a Girona. El nombre total d’hores programades va ser de 59 hores (56
hores realitzades) i, hi ha van haver-hi 144 inscripcions.
Barcelona va acollir 3 edicions, amb un total de 17 hores i 48 inscrits;
a Girona s'han celebrat dues edicions, amb 13 hores i 25 participants; a
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Lleida ha estat 3 edicions, amb 13 hores i 38 participants; finalment, a
Tarragona les edicions han estat dos, amb 13 hores i 33 participants.
D’altra banda, l’any 2005 es va realitzar l’enquesta a les sòcies i als
socis sobre la formació continuada per tal de recollir informació necessària per a planificar els cursos que s’oferten cada any, per copsar de
manera més precisa les vostres preferències dels temes i continguts dels
cursos, per avaluar els aspectes organitzatius i també l’oferta territorial.
Tanmateix, l’enquesta es va poder contestar o bé per correu convencional o bé a través de la web de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

Publicacions i fons bibliogràfic
Durant l’any 2005 s’han publicat dos números LLIGALL. Revista
Catalana d’Arxivística , en concret el número 23 corresponent a les actes
de les X Jornades d’Arxivística de Catalunya celebrades a Terrassa
durant el 19-21 de maig de 2005, i el número 24 que, tot i que finalment
es va distribuir a principis del 2006, és el volum corresponent al 2005.
Durant aquest exercici també ha sortit el número 5 de la col·lecció
Textos que porta per títol Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual
i proposta de sistematització.
Respecte al Butlletí informatiu de l’Associació d’Arxivers de Catalunya,
de periodicitat trimestral, s’han publicat els números 75, 76, 77 i 78.
D’acord amb el conveni signat amb l’ESAGED el fons bibliogràfic de
l’AAC, procedent dels intercanvis de publicacions s’ha transferit a la
biblioteca interna de l’Escola.

Projecció professional i serveis
Pel que fa a projecció professional, s’ha continuat fent la difusió
externa de les publicacions que fa periòdicament l’AAC: butlletí, jornades i cursos de formació, publicacions, etc., així com de donar publicitat
de les activitats i novetats als associats que volen rebre la informació per
correu electrònic.
S’han iniciat els preparatius de les properes Jornades d’Arxivística
que s’han de portar a terme a la ciutat de la Seu d’Urgell.
Igualment s’ha treballat en la Coordinació de la publicació: Associació d’Arxivers de Catalunya. Publicació commemorativa del XX aniversari (19852005). En aquesta es va donar cabuda als membres de les diferents juntes (des de la primera fins a l’actual, escollida al mes de maig
de 2005), dels grups de treball i dels consells de redacció.
S’ha treballat també en l’activitat commemorativa dels vint anys de
l’associació, tant en l’organització de l’acte, com en la presentació de la
publicació el dia 20 de desembre de 2005 a les Drassanes Reials i Museu
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Marítim de Barcelona. Vam comptar amb la participació dels ex-presidents i de la ex-presidenta i del sr. Oriol Junqueras i Vies professor
d’història de l’UAB, corealitzador del programa “En guàrdia” de Catalunya Ràdio, col·laborador i assessor de diversos programes de Catalunya
Ràdio, Catalunya Cultura, el Canal 3/24, el Canal 33 i TV3.
Entre les col·laboracions, s’ha de destacar la realitzada en l’organització de les 9es Jornades Imatge i Recerca Antoni Varès. Aquestes
Jornades són organitzades per l’Ajuntament de Girona, l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, el Departament de Cultura, Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació i el Ministerio de Cultura.
Tindrà lloc a Girona els dies 14 al 17 de novembre de 2006.
També s’ha assistit a la sessió informativa de la Convenció sobre la
Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals

Convenis
S’ha renovat el conveni amb Tecnocrèdit/Banc de Sabadell en què
s’ofereix la quota íntegra gratuïta per al 2006 per als nous socis obrint
un compte a Banc de Sabadell/Tecnocrèdit i domiciliant el pagament de
la quota a l’AAC.

Borsa de treball
Durant el primer semestre, tot i no realitzar-se cap procés de renovació, es van produir un total d’onze altes i dues actualitzacions. Al final del
primer semestre disposàvem de trenta-quatre inscrits a la Borsa de treball. A partir del mes de setembre es va renovar la borsa de treball i es
van rebre 31 currículums vitae.
Al llarg de l’any es van tramitar 21 ofertes de treball tant del sector
públic com privat, és a dir una mitjana de 2 per mes, i arribant a tres
ofertes per mes al últim trimestre de l’any.

Servei d’alerta
Aquest servei de distribució envia per correu electrònic a tots els
socis/es inscrits la informació relacionada amb el món de l'ocupació que
els pot resultar d’interès: convocatòries, ofertes de treball, beques, etc..,
tant de les administracions públiques com del sector privat, publicades
en els butlletins oficials, premsa, internet i altres canals d’informació.
En el transcurs d’aquest any es van enviar un total cinquanta dos
referències entre els més de 100 socis/es inscrits al llarg de l’any 2005,
una mitjana de més de quatre missatge per mes.

214

Revista Catalana d’Arxivística

Estatus i dinamització professional
En el seguiment dels anuncis d’ofertes públiques d’ocupació i de convocatòries de les administracions públiques, es van detectar anomalies
en la definició i qualificació del lloc de treball d’arxiver/a a l’Agència
Catalana de Certificació, la Direcció de Serveis del Departament de la
Presidència, i als ajuntaments de Castellbisbal i Sant Pol de Mar. En tots
aquests casos, la vocalia es va posar en contacte amb els responsables
d’aquestes organitzacions per reclamar la correcta definició i qualificació del lloc de treball d’arxiver/a o la modificació de les bases de la convocatòria, i per oferir l’assessorament de l’Associació per tal de rectificar
aquestes situacions del tot incorrectes. Alhora també es comunicaven
aquestes deficiències a la Subdirecció General d’Arxius.
A les institucions que van modificar la plantilla per a la creació de places d’arxiver/a, van incloure places d’arxiver/a en l’oferta pública d’ocupació o van convocar places d’arxiver/a amb una correcta definició i qualificació, es va oferir l’assessorament de la vocalia per al correcte desenvolupament d’aquestes, així com la possibilitat de la participació de
l’Associació en els tribunals qualificadors. Així ha estat en els casos dels
ajuntaments de Tarragona, Blanes, Figueres, Cardedeu, Corbera de Llobregat, Terrassa, Sant Pere de Ribes, Canovelles, Sant Adrià de Besòs, i
en el cas de la Diputació de Lleida.
En aquest sentit, cal destacar la presència de representants de l’AAC
en els tribunals de selecció per cobrir places d’arxiver/a de les convocatòries dels ajuntaments de Blanes, Canovelles, Cardedeu, Corbera de
Llobregat, Lleida Sant Adrià del Besos i Roda de Barà.
Pel que fa a l’assessorament sobre temes relacionats amb l’estatus
professional, es van atendre les consultes de més de tretze arxivers/es i
organitzacions públiques i privades sobre bibliografia i legislació en
matèria d’arxius i personal, condicions laborals, qualificació professional, retribucions, temaris d’oposicions, condicions per a l’exercici lliure
de la professió, estat del mercat de treball..., la sol·licitud d’una sòcia per
a la redacció i presentació d’un informe sobre la qualificació de la seva
plaça d’arxivera com a grup A, i la sol·licitud del cap de Recursos Humans d’un Ajuntament per a la correcció de les bases de convocatòria
d’una plaça de tècnic/a mitjà d’arxiu.
També es va atendre la sol·licitud de la Caixa d’Estalvis de Sabadell
per a l’assessorament en la selecció d’arxiver/a, per implantar les propostes de millora proposades en l’Informe d’auditoria de la funció
gestió documental i arxiu realitzat per l’AAC en aquesta entitat financera.
Finalment, cal destacar l’adquisició d’alguns exemplars de la nova edició de l’Estudi sobre les retribucions dels empleats dels ajuntaments de
la província de Barcelona, Edició 2004, publicat pel Servei de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona, que es troba a disposició de tots
els/les socis/es que vulguin establir o comparar la seva situació salarial.
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Relacions externes
En el transcurs d’aquest any 2005 les actuacions de la vocalia de relacions internacionals s’han centrat especialment a atendre cinc importants compromisos.
El 14 i 15 de febrer va tenir lloc a Varsòvia la reunió del comitè científic de la VII Conferència Europea que amb el títol genèric Arxiver: professió de futur a Europa, tindrà lloc a la capital polonesa els dies 18-20
de maig del 2006. En aquella reunió es van fixar definitivament els continguts i el vocal de relacions internacionals de l’AAC, en tant que representant de l’SPA, va assumir el compromís de coordinar el contingut
d’una de les dues sessions de l’esmentada conferència.
De l’11 al 15 d’abril, organitzat per l’AAC i l’Ajuntament de Girona es
va reunir a Girona el comitè executiu de lSPA amb l’objectiu principal de
fixar l’agenda per al període 2004-2008. En el Butlletí núm. 76 (abril-juny,
2005) es va informar del contingut de la trobada i de les línies d’actuació
previstes.
El 9 de juny va tenir lloc a Paris la reunió del Comitè Executiu de
la Branca Europea del Consell Internacional d’Arxius (EURBICA), on
hi va assistir el representant de l’AAC, (informació en el Butlletí
núm.77).
El 13 de setembre, i com a representant del Consell Internacional
d’Arxius (ICA), el vocal de relacions internacionals, va assistir a la conferència anual que la IASA (Associació Internacional d’Arxius Sonors i
Audiovisuals) va celebrar a la ciutat de Barcelona.
Finalment, del 25 de novembre al 2 de desembre es va assistir a la
celebració de la 38 CITRA (Conferència Internacional de la Taula Rodona
dels Arxius) que va tenir lloc a Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs
Units, (la informació sobre aquest esdeveniment es va publicar en el
Butlletí núm. 79).

Participació de la Associació en la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria de la documentació
La Sra. Fina Solà ha estat la representant de la Junta Directiva de
l’AAC a la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació, de
la Generalitat de Catalunya. El mes de setembre es procedí a la seva
substitució, com a representant del col·lectiu professional dels Arxivers
de Catalunya per la Sra. Gracia Pedrosa, i també es produí la substitució
del Sr. José Luís Martinez Alonso, representant del Col·legi Professional
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, per la Sra.
Rosa Artiaga.
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Grup de treball d’Arxius i fons d’Arquitectura
L’any 2005 ha estat pel grup de treball una de les etapes més intenses i enriquidores dels seus 13 anys d’història. Tots els esforços i reunions del grup han anat destinats exclusivament cap a la posada en
marxa de la jornada que sota el títol genèric de “Diàlegs entorn de la
documentació d’arquitectura” vàrem celebrar el dia 25 d’octubre dins
del marc dels 20 anys d’existència de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya. L’assistència, les ponències i l’organització van resultar prou
positives com per a animar-nos a seguir en aquest camí, que s’afegirà a
les reunions, visites i treballs que de forma rutinària el Grup de treball ja
realitza.

Manual d'Arxivística
Durant el primer trimestre de 2005 es van acabar de celebrar les reunions entre els equips de redacció i la coordinació del Manual que, per
raons de calendari no es van poder celebrar en les dates previstes de
2004. Recordem que aquestes primeres reunions eren de contacte amb
els equips de redactors per transmetre l'encàrrec de forma directa, parlar de continguts i de propostes d'aproximació al temari.
A conseqüència d'aquest retard i també a sol·licitud d'alguns grups
de treball es va allargar el termini de presentació dels sumaris desenvolupats, que va passar de febrer a juny de 2005.
Amb la proposta de sumari desenvolupat realitzada per cadascun dels
grups de treball, es va iniciar una segona ronda de sessions de treball
entre l’equip de coordinació i cadascun dels grups de treball. L’objectiu
era comentar les propostes de continguts i intentar salvar incoherències,
duplicitats, repeticions, buits, etc.
D’aquesta segona fase, la conseqüència més destacable va ser, la
modificació de l’anterior capítol 10 i la seva reubicació en el sumari
general. Part d’aquest capítol –tot allò referit a la història arxivística catalana– es va jutjar més convenient emplaçar-ho en el capítol 1, que ja parlava d’història arxivística i, a la vegada quedava emmarcat dins de les
diverses tradicions arxivístiques. S’evitava així, la redacció d’un capítol
excessívament localista que, atesa la voluntat de traduir el Manual al
castellà i a l’anglès, podia resultar poc atractiva i mancada d’interès per
a lectors i arxivers de procedència no catalana.
Els apartats del capítol 10 referits a la legislació i al sistema d’arxius,
va semblar més coherent situar-los al començament del Manual, creant
un nou capítol 2, el contingut del qual, pel seu caràcter normatiu i ordenador vindria a possibilitar i fonamentar l’aplicació de tots els capítols
següents: la metodologia arxivística, l’aplicació d’unes tècniques, la creació d’uns sistemes de gestió, l’accès la difusió, etc.
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En el sumari general, restava la inclusió de la formació i l’organització
del sector professional. Es va creure convenient d’incloure aquest temes
en el capítol 11, enfocats com a reptes de futur. El perfil professional de
l’arxiver tractat des del punt de vista del professional que exerceix en un
entorn permanentment canviant i la formació com un repte que ha de
proporcionar una competència professional en aquest mateix entorn.
Pel que fa als col·laboradors s’han mantingut els equips inicials aprovats per la Junta de l’AAC. Només tres col·laboradors han sol·licitat desvincular-se del projecte per raons personals.
Finalment, cal indicar que el termini de lliurament dels originals, inicialment previst pel setembre de 2005, s’ha hagut d'ampliar fins a l’abril
de 2006, degut als retards acumulats en el calendari.

Consell de redacció del Web
Al llarg del darrer any, el web de l’Associació ha continuat essent una
eina de treball, consulta i comunicació per als nostres associats, sobretot pel que fa a la difusió de les nostres activitats tant als associats com
a la resta de professionals d’arreu del món.
Igualment, si atenem a la procedència de les visites que es realitzen al
nostre web, podem destacar que no només som un referent a nivell català
i espanyol, sinó que rebem consultes continuades de molts països del món.
Amb la finalitat de difondre encara més els treballs de la nostra associació i els dels nostres associats, els dels nostres col·laboradors i per
impulsar la difusió de les activitats que portem a terme, hem potenciat
la introducció dels continguts en castellà i anglès, per aconseguir arribar
a tota la comunitat internacional.
Nombre de consultes a la pàgina web durant el 2005
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Les dades de consultes sobre la nostra pàgina son prou eloqüents:
tant pel que fa a nombre de persones que accedeixen a la nostra web
com per la quantitat de pàgines que s’han consultat.
Nombre de pàgines consultades del nostre web

Per països d’origen dels que ens visiten, els que tenen major número de consultes, segons les dades recollides pels comptadors de la pàgina web, son per aquest ordre:
Espanya, Estats Units, Andorra, Alemanya, França Suïssa, Gran
Bretanya, Uruguai, Mèxic, Brasil, Costa Rica, Japó, Perú, Suècia,
Brasil i Argentina.
Hem de destacar, i agrair, la important tasca d’actualització i manteniment que fa cadascun dels responsables de les diferents seccions, de
manera totalment voluntària, i sense els quals la utilitat i qualitat de la
nostra web no seria tal com és.

Grup de treball d’internet I arxius
Durant l'any 2005 aquest grup de treball ha continuat en la seva tasca
de gestió, administració i moderació de la llista de distribució Arxifòrum
amb gairebé 1900 suscriptors. Concretament, s'ha donat difusió a 1269
missatges en tot l'any, el que suposa un volum de 105 missatges de mitjana mensual.
La llista s'ha vist incrementada en 864 suscriptors i s'han donat de
baixa o ha expirat la suscripció d'uns 659, el que representa un creixament d'uns 205 suscriptors respecte l'any 2004.
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D'entre els punts de discussió, hem de tornar a destacar el dels documents catalans a Salamanca, que, si bé en un inici en el moment del
retorn, semblava que el nostre col·lectiu ja ho havia dit tot i no es produïen aportacions sobre el tema, finalment, es va reobrir el debat en
aquest fòrum on tothom va exposar els seus punts de vista.
I, tot i que Arxifòrum és el marc comú on vessar i trobar informació
molt práctica (des de la difusió de cursos, llocs de treball, etc. al plantejament de preguntes o dubtes molt concrets de les nostres tasques com
arxivers) també hem d’esmentar altres debats com el que es va obrir a
l’entorn de la traducció al castellà de la norma ISO 15489 i l’ús de la terminologia anglo-saxona en la mateixa traducció, i, en un altre ordre de
temes, el problema de la substracció de documents dels centres d’arxiu.
Pel que fa a l’apartat d’Enllaços dins del lloc web de l’Associació,
aquest any hem arribat als 400 enllaços a llocs web relacionats amb l'arxivística i centres d'arxiu, amb la seva conseqüent feina d’actualització i
manteniment.
I per concloure, destacar la participació del grup en la Taula rodona
que va tancar l’edició d’aquest any de les Jornades de l'AAC, amb la
seva aportació com a administradors d’Arxifòrum al tema de la comunicació interprofessional.
De cara el 2006, el grup resta pendent de la seva ampliació amb nous
membres i de la resposta col·laborativa de l’entitat Red.es a un projecte
de extracció i tractament dels missatges més interessants d’Arxifòrum al
llarg dels seus 7 anys d’existència.

