
Aquest passat mes de juny es va complir el segon aniver-
sari de l’aprovació, per unanimitat de tots els diputats del
Parlament de Catalunya, de la Llei 10/2001 d’arxius i do-
cuments. A hores d’ara, ja portem vint-i-set mesos de
vigència d’una llei esperada i ben rebuda pel col·lectiu
professional.
Una llei que obria nous horitzons als arxius del nostre pa-
ís, definia un model i un sistema arxivístics, dibuixava les
actuacions bàsiques per emprendre i establia els instru-
ments necessaris per tal que “la funció arxius” es pogués
acomplir en termes d’eficàcia i eficiència per part de tots
els ens que hi tenen responsabilitats. Una llei moderna
que havia de donar resposta a les necessitats de la ciuta-
dania en els àmbits de la documentació i la informació,
que preveia el tractament integral de la documentació i
que obligava el conjunt de les administracions a disposar
de sistemes de gestió documental i arxius per tal de poder
servir els interessos dels ciutadans.
La llei, òbviament, determina que correspon a l’Adminis-
tració de la Generalitat, mitjançant la Direcció General de
Patrimoni Cultural i, singularment, el Ser-
vei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya,
el desenvolupament normatiu dels principis
i les bases de la Llei i, especialment, la crea-
ció i la posada en marxa dels òrgans que
han de vetllar pel seu compliment i n’han
de possibilitar l’aplicació.
Més de vuit-cents dies després de la seva
promulgació, és prematur fer-ne un balanç?
Des de l’Associació d’Arxivers de Catalunya
pensem que no i per això el proposem. Què
s’ha fet en relació amb el desplegament de
la Llei en què tantes esperances havíem di-
positat?
El passat dia 29 de juliol, el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya publicava el
Decret 117/2003, de 8 de juliol, sobre la
composició i el funcionament del Consell
Nacional d’Arxius (CNA). Han calgut més
de dos anys per a elaborar un decret que
conté quatre articles, el primer dels quals fa
referència a la seva composició, el segon al nomenament
dels seus membres, el tercer al règim semestral (sic) de
les reunions ordinàries i el quart a la fixació de les dietes
dels membres en concepte d’assistència a les reunions.
Deixem a la lliure interpretació de cadascú l’anàlisi de la
composició del CNA i de la representació del que avui és
la realitat del sector professional a Catalunya, però des de
l’AAC continuem tenint clar, tal com vàrem expressar en
el seu moment, que abans de l’aprovació d’aquest decret
era imprescindible elaborar un programa general estratè-
gic que, almenys, contingués el següent:
a) L’establiment dels objectius i les grans línies d’actuació
per a la implantació progressiva dels principis de la Llei i
l’ acompliment dels seus mandats.

b) La previsió dels mecanismes per a garantir-ne la cohe-
sió i assegurar-ne el resultat final.
c) La determinació de les prioritats, l’avaluació dels costos
d’implantació i la fixació del calendari d’execució.
El mes de febrer d’enguany, a requeriment de la Direcció
General de Patrimoni Cultural, l’AAC va elaborar i presen-
tar un informe en relació amb un projecte de decret sobre
l’accés i l’avaluació de la documentació administrativa. Set
mesos després encara no hem rebut cap resposta i/o co-
mentari al document esmentat, el qual, en vista dels nom-
brosos suggeriments i esmenes al decret que s’hi planteja-
ven, concloïa proposant com a millor alternativa la
redacció d’un nou text. Hem entrat de ple en el tercer any
de vigència de la Llei i aquest aspecte clau i fonamental
resta encara pendent d’actualització mitjançant una nova
regulació.
En aquests darrers mesos hem assistit també a la creació
del que s’ha anomenat registre d’arxius, d’acord amb el que
preveu l’article 24 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents.
Qualificar una llista procedent del directori d’arxius de la

Generalitat de Catalunya amb el nom Regis-
tre d’arxius, és una nova mostra de l’escàs
respecte cap als nostres serveis i equipa-
ments i cap als esforços que des d’altres ins-
titucions públiques i des del sector professio-
nal es dediquen als arxius. Una simple
lectura del decret 35/1992, de 10 de febrer,
de desplegament parcial de la Llei 17/1990,
de 2 de novembre, de museus (art. 18-27),
elaborada des de la mateixa direcció general
competent també en arxius, dóna una idea
de com es podien haver fet les coses.
Ras i curt, un esquelètic decret de creació
del CNA, un registre d’arxius que no es tal
registre i... para de comptar. On són els ins-
truments que havien de facilitar i estimular
la feina dels professionals i contribuir tant a
la modernització de l’Administració com a
garantir els drets de la ciutadania? Potser
és que els òrgans administratius compe-
tents en matèria d’arxius i documents no

comparteixen l’esperit i els principis que el legislador va
incorporar-hi? Potser no se la creuen? A la vista d’aquesta
realitat, hom té la impressió que, per al Servei d’Arxius,
l’elaboració i promulgació de la Llei ha estat un simple
tràmit, una mera formalitat, que és el punt d’arribada i no
pas el de partida. Com és possible que hàgim arribat a
aquest estat de bloqueig pràcticament absolut?
Ens toca a nosaltres evidenciar aquesta situació d’estan-
cament, de falta de motivació, de pràctica paràl·lisi, en de-
finitiva. Avaluar-ne les causes i actuar en conseqüència
ha de ser responsabilitat dels que tenen atribuït l’exercici
de les competències que en l’àmbit d’arxius i patrimoni do-
cumental atorga a la Generalitat de Catalunya l’Estatut
d’Autonomia. Simplement demanem que les exercitin.
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Normativa/Catalunya
ANUNCI pel qual es dóna publicitat a
l'acceptació pel Departament de Cultura
de la donació del fons documental i bi-
bliogràfic Ramon Xuriguera i Parramo-
na, per a la seva conservació a l'Arxiu
Nacional de Catalunya. DOGC núm.
3933, de 25.07.2003
DECRET 177/2003, de 8 de juliol, sobre
la composició i el funcionament del Con-
sell Nacional d'Arxius. DOGC, núm.
3935, de 29.07.2003

Normativa/Comunitats autònomes
ORDEN de 27 de mayo de 2003, del De-
partamento de Cultura y Turismo, por
la que se aprueba el modelo de Regla-
mento de los Archivos Municipales de
Aragón. BO Aragón núm. 71, de
13.06.2003
ORDEN de 7 de julio de 2003, del De-
partamento de Cultura y Turismo, por
la que se aprueba el modelo de Regla-
mento de los Archivos Comarcales de
Aragón. BO Aragón núm. 87, de
16.07.2003 
Decreto 37/2003, de 15 de julio, de atri-
bución de funciones administrativas en

desarrollo de la Ley 1/2003 de organiza-
ción del sector público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. BO La Rioja,
núm. 88, de 16.07.2003 
DECRETO 183/2003, de 24 de junio, por
el que se regula la información y aten-
ción al ciudadano y la tramitación de
procedimientos administrativos por me-
dios electrónicos (Internet). BOJ Anda-
lucia, núm. 134, de 15.07.2003

Normativa/Estat
REAL DECRETO 682/2003, de 7 de ju-
nio, por el que se regula el sistema de
tramitación telemática a que se refiere
el artículo 134 y la disposición adicio-
nal octava de la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada. BOE, núm. 138, de
10.06.2003 
ORDEN ECD/1853/2003, de 3 de junio,
por la que se nombran vocales de la Co-
misión Superior Calificadora de Docu-
mentos Administrativos. BOE núm.
160, de 05.07.2003
REAL DECRETO 937/2003, de 18 de ju-
lio, de modernización de los archivos ju-
diciales. BOE núm. 181, de 30.07.2003

ORDEN CTE/2211/2003, de 23 de julio,
por la que se crea la Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE núm. 186, de 05.08.2003
ORDEN ECO/2241/2003, de 30 de julio,
por la que se crea la Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos
del Ministerio de Economía. BOE núm.
188, de 07.08.2003

Normativa/Unió Europea
DECISIÓN 64/2003 del Comité de las
Regiones, de 11 de febrero de 2003, rela-
tiva al acceso público a los documentos
del Comité de las Regiones. DOUE L
160, de 28.06.2003

Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
RESOLUCIÓ 1890/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la devolució dels fons
documentals de l'Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca requisats a la Gene-
ralitat i altres institucions catalanes.
Text adoptat en Comissió: BOPC núm.
443, 30.06.2003; Diari Sessions PC-C,
núm. 470

La reunió del Comitè Director de la
SPA - Chicago,
Del 21 al 27 d’abril de 2003

Entre els dies 21 i 27 d’abril de 2003 va te-
nir lloc la reunió de primavera del Comitè
Director de la Secció d’Associacions Pro-
fessionals d’Arxivers i Records Managers
(SPA) del Consell Internacional d’Arxius
a Chicago (Estats Units). Les reunions,
que van durar tota la setmana, es van fer
a la seu de la Society of American Archi-
vists (SAA), al centre de la ciutat. 
A la reunió hi van assistir Margaret
Turner (presidenta, Regne Unit), Alfred
Garcia (vicepresident, AAC), Kathryn
Dan (secretària, Austràlia), Didier
Grange (vicesecretari, Suïssa) i els vo-
cals Henri Zuber (França), Peter Her-
mann (ARMA, EUA), Karen Benedict
(SAA, EUA), Chiyoko Ogawa (Japó),
Isabella Orefice (Itàlia), Jo Jamar (Paï-
sos Baixos) i Gilles Lesage (Canadà).
En aquests dies, el representant de
l’AAC va poder aprofitar la calorosa aco-
llida dels col·legues nord-americans per
explicar què és l’AAC mitjançant la dis-
tribució de material de l’AAC i amb l’ob-
jectiu d’establir contactes per a futures
col·laboracions en diferents àmbits. Es-
pecialment es van mantenir contactes
amb les responsables de formació i de
publicacions de la SAA.
Durant les reunions es va tractar la si-
tuació dels arxivers italians, afectats
per les retallades pressupostàries del
Govern. Fruit d’aquesta reunió, el Co-
mitè Director de la SPA va emetre un co-
municat de suport als arxivers italians,
que posteriorment es va difondre a tra-
vés de diferents llistes de distribució.

Entre els temes tractats hi destaca l’or-
ganització de dos seminaris al XV Con-
grés Internacional d’Arxius que es farà
a Viena (Àustria) entre els dies 23 i 29
d’agost de 2004. Un d’ells estarà dedicat
a analitzar experiències d’aplicació del
codi d’ètica i un altre al projecte Arxi-
vers Solidaris i a la cooperació en el te-
rreny de l’arxivística.
També es van tractar temes com ara la
cooperació amb ARMA Internacional
(l’associació dels records managers) per a
l’organització d’alguna de les seves con-
ferències fora de Nord-amèrica, concre-
tament als Països Baixos i a Costa Rica.
Actualment la SPA està treballant en la
creació d’una pàgina pròpia dins el web
del CIA per poder difondre informació
útil a les associacions d’arxivers. En un
primer moment es penjaran les dife-
rents traduccions del codi d’ètica inter-
nacional i un resum del projecte Arxi-
vers Solidaris (Archival Solidarity).
Posteriorment es posarà un directori
d’associacions professionals, que està en
procés d’actualització, i altres productes
i informacions.
També es va decidir publicar un petit fu-
llet explicant què es la SPA i continuar
amb la recollida d’informació sobre la
certificació d’arxivers a diversos països.
Es va acordar mantenir contactes sobre
aquest tema amb la Secció d’Educació
Arxivística (SAE) i el Comitè de Forma-
ció Professional (CPT) del CIA.
El Comitè Director de la SPA va fer el se-
guiment de l’estat de l’organització de la
VII Conferència Europea d’Arxius, que
tindrà lloc a Polònia la primavera de
2005, i que organitza conjuntament amb
la Delegació Europea del CIA (EURBI-
CA).

Finalment es van tractar afers d’ordre
organitzatiu com ara el programa de
properes reunions abans del Congrés In-
ternacional d’Arxius, en què es renovarà
la meitat del Comitè Director de la Sec-
ció. La propera reunió es farà a Ciutat
del Cap (Sudàfrica) l’octubre del 2003
coincidint amb la XXXVII CITRA. La
propera reunió de primavera es farà a
París el mes de març de 2004, coincidint
amb el Congrés del Centenari de l’Asso-
ciació d’Arxivers Francesos.
Durant les reunions es va fer  una petita
presentació dels cursos i de les activitats
de formació de la SAA, a càrrec de les
responsables de formació, les senyores
Solveig de Sutter i Patti O’Hara. La
SAA fa aproximadament 30 cursos l’any
a tot el país a través dels 16 capítols lo-
cals (anomenats students chapters) que
col·laboren en l’organització de les acti-
vitats formatives en l’àmbit local o re-
gional. Informen també que al web hi ha
un Directory of Archival Educations
(www.archivists.org).
La senyora Teresa Brinati va presentar
el programa de publicacions i va distri-
buir el catàleg de publicacions de la SAA
entre els assistents. 
La SAA també ha iniciat el programa
Mentor and mentoring, una mena de tu-
tories en què un professional experi-
mentat ajuda algun estudiant o algun
arxiver novell, compartint informació,
donant-li consell, etc. Tot això ho fan a
distància i, de tant en tant s’organitzen
trobades anomenades breakfast mee-
tings, en què es reuneixen el mentor i
l’alumne.

Alfred Garcia i Puig
Vocal de Relacions Internacionals
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Congrés dels Diputats
PREGUNTA AL GOBIERNO con res-
puesta escrita sobre Archivos del Esta-
do en los que se encuentra información
sobre los consejos sumarísimos y la eje-
cución de las sentencias de los tribuna-
les que actuaron en las distintas pro-
vincias de España para el
reconocimiento del derecho de familia-
res y herederos a recuperar los restos,
nombre y dignidad de las víctimas de
la guerra civil desaparecidas y asesina-
das por defender valores republicanos,
así como órdenes dadas a los mismos
para facilitar el acceso de las personas

interesadas, presentada por García
Arias, Ludivina (GS). Text de la pre-
gunta BOCG. Congreso de los Diputa-
dos núm. D-494, 26.02.2003; Contesta
del Govern al BOCG. Congreso de los
Diputados núm. D-524, 14.04.2003 

Parlament Europeu
INFORME relativo a la aplicación du-
rante el año 2002 del Reglamento
1049/2001 relativo al acceso del público
a los documentos del Parlamento Euro-
peo, del Consejo y de la Comisión
COM(2003) 216 final, 29.04.2003

h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r - l e x /
es/com/rpt/2003/com2003_0216es01.pdf

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA del
Parlamento Europeo sobre la propues-
ta de Reglamento del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CEE,
Euratom) n° 354/83 relativo a la aper-
tura al público de los archivos históri-
cos de la Comunidad Económica Euro-
pea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica. COM(2002) 462 - C5
- 0417/2002 - 2002/0203(CNS). Aprova-
da el 06.05.03
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L’avaluació documental als arxius.
Girona, 1 d’octubre, Barcelona, 5 de no-
vembre. Aquest curs, organitzat per
l’AAC, està impartit pels professors
Lluís Esteve Casellas, Servei de Gestió
Documental, Arxius i Publicacions de
l’Ajuntament de Girona, i Alfred Gar-
cia, coordinador de Serveis del Depar-
tament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de
Catalunya. El cost d’inscripció és de 90
€ per als socis de l’AAC i de 115 € per a
la resta de participants. El període
d’inscripció és del 15 al 25 de setembre
i del 20 al 30 d’octubre. Per obtenir més
informació adreceu-vos a l’AAC.
International Conference on the
History of Records and Archives (I-
CHORA), Faculty of Information Stu-
dies at University of Toronto, del 2 al 4
d’octubre. Per obtenir més informació
consulteu l’adreça: www.fis.utoronto.ca/
research/i-chora/home.html
Reglament, normatives i manuals
de procediment. Estratègies per a
la implantació d’un sistema de ges-
tió de documents. Lleida, 7 i 8 d’octu-
bre. Aquest curs, organitzat per l’AAC,
està impartit pels professors Marta
Albà, arxivera de Llagostera; Joaquim
Daban, arxiver de Lloret de Mar, i Al-
fred Garcia, coordinador de Serveis del
Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Ca-
talunya. El cost d’inscripció és de 90 €

per als socis de l’AAC i de 115 € per a la
resta de participants. El període d’ins-

cripció és del 22 de setembre al 2 d’oc-
tubre. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a l’AAC.
Tecnologías de la imagen en archi-
vos y bibliotecas. Madrid, 10 i 11
d’octubre. Aquest curs l’organitza
ANABAD. El cost d’inscripció és de 60 €
per als socis d’ANABAD i de 85 € per a
la resta de participants. Per obtenir
més informació consulteu l’adreça:
www.anabad.org o anabad@anabad.org.
Administración y documentos elec-
trónicos. Madrid, 17 i 18 d’octubre.
Aquest curs l’organitza ANABAD. El
cost d’inscripció és de 60 € per als socis
d’ANABAD i de 85 € per a la resta de
participants. Per obtenir més informa-
ció consulteu l’adreça: www.anabad.org
o anabad@anabad.org.
Intranets corporatives: el paper de
l’arxiver. Girona, 11 de novembre.
Aquest curs, organitzat per l’AAC, està
impartit pel professor Pere Guiu. El
cost d’inscripció és de 80 € per als socis
de l’AAC i de 105 € per a la resta de
participants. El període d’inscripció és
del  27 d’octubre al 6 de novembre. Per
a obtenir més informació adreceu-vos a
l’AAC.
Preservació d'arxius en climes tro-
picals. Willemstad, Curaçao (Antilles
Holandeses), del 17 al 21 de novembre.
Organitzat pels Arxius Nacionals dels
Països Baixos i els Arxius Nacionals de
les Antilles Holandeses i amb el suport
del Consell Internacional d'Arxius

(CIA/ICA), la Delegació Caribenya del
CIA (CARBICA) i l'Associació Llatinoa-
mericana d'Arxius (ALA). Per obtenir
més informació Per obtenir més infor-
mació consulteu l’adreça: http://patc
2003.nationalarchives.an. 
III Jornadas Andaluzas de Docu-
mentación.  JADoc'03. Organiza-
ciones electrónicas: situación ac-
tual y perspectivas de la
e-documentación. Sevilla, 20, 21 i 22
de novembre de 2003. Organitza: Aso-
ciación Andaluza de Documentalistas
(AAD). Per a obternir més informació
adreceu-vos a la Secretaría de las III
Jornadas Andaluzas de Documenta-
ción. JADoc'03. Asociación Andaluza
de Documentación, (AAD).·Tel./fax: 954
56 09 61;· http://www.aadocumentalis-
tas.org o secretariajadoc03@aadocu-
mentalistas.org
Gestión del conocimiento en entor-
nos investigadores y académicos.
Madrid, 28 i 29 de novembre. Aquest
curs l’organitza ANABAD. El cost d’ins-
cripció és de 60 € per als socis d’ANA-
BAD i de 85 € per a la resta de partici-
pants. Per obtenir més informació
consulteu l’adreça: www.anabad.org o
anabad@anabad.org.
XV Congrés Internacional d'Arxius.
Arxius, memòria i coneixement.
Viena 23 - 29 d'agost de 2004. Per ob-
tenir més informació consulteu l’adreça
a http://www.ica.org 

Reflexió sobre el model català de la
societat de la informació

A final de gener de 2003, el president
de l’Associació d’Arxivers de Catalu-
nya va ser convocat, juntament amb
diferents experts, per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la In-
formació i Localret, per tal de reflexio-
nar conjuntament sobre el model ca-
talà per a la societat de la informació.
Les aportacions se centraren en la tau-
la sectorial sobre l’e-Government.
Aquest passat 29 de juliol es va realit-
zar, amb presència de representants
de l’AAC, la presentació del document
Reflexió sobre el model català de la so-

cietat de la informació. La seva finali-
tat fonamental és la de “recollir refle-
xions, nous objectius i propostes con-
cretes d’actuació que serveixin per
orientar el desenvolupament de les fu-
tures línies d’actuació”.
Entre les línies concretes que afecten
més directament la nostra professió,
remarquem la proposta d’elaboració
d’un nou catàleg de serveis de les di-
ferents administracions públiques, la
d’iniciar projectes d’administració
electrònica interoperables entre ad-
ministracions o la implantació de siste-
mes de gestió documental i la regulació
d’accés públic a la documentació admi-
nistrativa.

European Conference on Historical
Education in Archives

Entre els dies 19 i 21 de juny de 2003
es va celebrar la primera European
Conference on Historical Education in
Archives a la Europäische Staatsbür-
gerakademie/ EStA a Bocholt (Ale-
manya), amb la presència de 60 repre-
sentants de 15 països europeus. En
aquesta conferència es van discutir
projectes i idees per a la cooperació in-
ternacional d'equips pedagògics d'ar-
xius i es va decidir crear una xarxa per
fomentar l'intercanvi d'experiències.
Més informació a: http://www.elan-
net.info



CRUANYES, Josep. Els papers de Sala-
manca. L’espoliació del patrimoni
documental de Catalunya (1938-
1939). Barcelona: Edicions, 62. 2003.
El text de Josep Cruanyes té la particu-
laritat d’haver estar fet amb els docu-
ments de Salamanca, no amb els nostres
documents d’aquí que són allà, sinó amb
els que configuren en realitat l’Archivo
General de la Guerra Civil Española.
El llibre comença narrant els antece-
dents de la creació, l’abril de 1938, de la
Delegación del Estado para la Recupera-
ción de Documentos (DERD), organisme
encarregat no de recuperar documenta-
ció sinó de requisar-ne tanta com fos
possible per tal d’obtenir informació de
totes aquelles persones contràries al Mo-
vimiento Nacional.
S’evidencia com no es va deixar res a
l’atzar i es va teixir  tot un entramat le-
gislatiu per tal de justificar l’actuació re-
pressora, especialment amb la Llei de 9
de febrer de 1939 que declarava fora de
la llei tots els partits, organitzacions
sindicals i socials, que en conseqüència
perdien tots els seus béns, inclosos els
documents, és a dir, els seus arxius i les
biblioteques. El mateix s’aplicava també
a qualsevol persona que hagués estat
condemnada per la jurisdicció militar,
que hagués tingut càrrecs de direcció,
hagués estat afiliada als partits o asso-
ciacions il·legalitzats, que hagués estat
diputat, que hagués pertengut a la
maçoneria  o a tots aquells que havien
marxat a l’estranger i no s’havien incor-
porat a la zona nacional en el termini de
dos mesos després de finalitzada la
guerra.
Des del primer moment queda clar que
allò que interessava era obtenir el mà-
xim d’informació sobre les persones i no
pas cap desig de crear un arxiu amb vo-
luntat de preservar una documentació
amb finalitats científiques o de recerca.
El que es volia, i així ho expressen els

documents analitzats per Cruanyes, era
recuperar tota aquella documentació
“que pudiera ordenarse y clasificarse pa-
ra llegar a construir un archivo que nos
permitiera conocer, desenmascarar y
sancionar a los enemigos de la Patria”.
L’autor investiga en detall la composi-
ció, organització i funcionament, tant de
l’OIPA com de la Delegación de Servicios
Especiales, integrada per membres de la
Guàrdia Civil, i  n’esmenta també les in-
tervencions “arxivístiques” que duien a
terme i que, evidentment, se centraven
a elaborar, a partir del buidatge sis-
temàtic de la documentació espoliada,
fitxes i expedients personals amb la fi-
nalitat repressora que tots coneixem.
L’aportació del llibre de Josep Cruanyes,
en l’afer de la documentació catalana a
Salamanca és fonamental i té incidèn-
cia, com a mínim, en tres àmbits essen-
cials:
• Arxivístic: revela amb tota claredat la
falsedat argumental del principi d’uni-
tat d’arxiu. Ara sabem més bé que mai
en què es fonamenta la pretesa unitat
de l’Arxiu. Si alguna unitat es va tren-
car fou la dels diferents arxius existents
en el nostre país fins al gener de 1939.
Els principis arxivístics bàsics i accep-
tats per la comunitat científica interna-
cional, és a dir, el principi de provinença
i el principi de respecte a l’ordre original
dels documents no s’acompleixen en l’ar-
xiu del qual estem parlant i que per ser
més estrictes hauríem de denominar no
Archivo General de la Guerra Civil Es-
pañola, sinó Archivo General de los que
perdieron la Guerra Civil Española.
• Històric: el treball evidencia l’existèn-
cia d’una estratègia clara, molt ben pla-
nificada i amb uns objectius molt defi-
nits: la repressió implacable d’una
ciutadania que havia perdut una guerra.
No hi ha cap voluntat de crear cap arxiu,
entès com a centre de recerca i de cultu-
ra. El que es persegueix és simplement

l’aniquilació d’un poble, o almenys d’una
part molt important d’aquest poble.
• Polític i social: el llibre de Cruanyes
posa en evidència que cal continuar llui-
tant en la reivindicació del retorn d’un
patrimoni documental que és del nostre
país. I que cal fer-ho amb tots els mit-
jans i des de totes les instàncies possi-
bles. En la Jornada que l’AAC va orga-
nitzar el mes de març passat, el senyor
Klaus Oldenhage, vice-president dels ar-
xius Alemanys, ens explicà les dificul-
tats que van tenir els alemanys per a re-
cuperar part del seu patrimoni espoliat
arran de la Segona Guerra Mundial.
Ells varen tenir moltes dificultats tot i
que tenien l’estat al seu costat. Nosal-
tres no només no tenim un estat al nos-
tre costat sinó que el tenim clarament
en front, i en contra. Per això serà enca-
ra més meritòria aquesta recuperació
que sens dubte un llibre com aquest con-
tribueix a fer més propera  i amb tota
seguretat, més possible.
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Sessió 5/2003, de 19 de maig 
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Encarregar a la vocalia de Treball, Esta-
tus i Dinamització Professional, elaborar
l’estudi de costos per a posar a la disposició
dels investigadors la documentació de la
empresa Roca Umbert.
• Adherir-se i formar part de l’Assemblea
d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes.
• Encarregar els treballs de gestoria admi-
nistrativa de l’Associació d’Arxivers de Ca-
talunya a  RM assessors

Sessió 6/2003, de 19 de juny 
• Participar com a membre associat al DLM
Network on Electronic Archives /EEIG-D, i
contribuir-hi amb una quota de 125 €

anuals
• Agrair a la senyora Roser Latorre, arxive-
ra de Sant Boi de Llobregat, la traducció
d’un article de la revista Lligall per a la se-

va difusió al web de l’AAC.
• Crear una comissió formada pels expresi-
dents, el president actual, la vicepresidenta
i la vocal de Projecció Professional i Serveis,
la d’Activitats i el vocal de Relacions Inter-
nacionals, per organitzar els actes de cele-
bració del vintè aniversari de l’Associació.
• Signar un contracte amb Nordest per tal
que ens facin la distribució de les publica-
cions de l’Associació.

Moviment de socis
ALTES
Socis adherits: Maria Dolors BERNAL
CREUS, Glòria CUÉLLAR VINAIXA, Lídia
GARCÍA PLASENCIA, Elisabeth REY
MARCH

BAIXES
Socis adherits: Fernando AIXA TORRES

CANVIS DE CONDICIÓ:
De soci adherit a numerari: Lluís AL-
BERTÍ SERRA
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