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LA TRIBUNA

DLM-Forum, sobre documents electrònics
En quin format físic i lògic s’han conservat els documents
electrònics? Com hem d’actuar davant de l’obsolescència
de la tècnica electrònica? Com s’han de classificar, avaluar i descriure els documents electrònics? Què han de
saber els arxivers per poder tractar aquests documents?
Qui està fent alguna cosa en aquest camp i quins resultats ha obtingut? Com podem calcular els costos del tractament i conservació dels documents? Quin paper ha de
tenir la indústria informàtica en tot això? En definitiva,
com hem de conservar la informació electrònica en la societat de la informació?
La dura realitat és que tot i que fa tres dècades que es
produeixen documents electrònics, els arxivers encara no
hem trobat respostes satisfactòries a aquestes preguntes.
Una de les raons d’aquest fracàs potser ha estat que
no hem sabut fer arribar el missatge correcte a la
indústria informàtica, que és la que encara
pren la majoria de les decisions sobre com són
i com seran el maquinari i el programari
amb què produïm, trametem i conservem
els documents i la informació electrònics. Per aquesta raó, un dels resultats
del DLM-Fòrum (DLM vol dir exactament Documents Llegibles per Màquina) de l’any 1999 ha estat precisament un missatge a la indústria en
què es demana la seva col·laboració en
la recerca i la fixació d’estàndards i en els
programes de formació dels arxivers.
El DLM-Fòrum va néixer a instàncies del grup d’experts dels països membres de la Unió Europea, que va realitzar un informe adreçat a la Comissió Europea sobre
l’estat dels arxius als seus respectius països. Entre les recomanacions finals dels experts hi havia la realització
d’un fòrum que tractés específicament els documents
electrònics. El primer el va organitzar la Comissió l’any
1996, i el segon l’octubre de 1999. Aquests fòrums són interdisciplinaris, s’hi convida a participar tant arxivers
com informàtics i responsables administratius; tot i així,
sempre han dominat els enfocaments arxivístics sobre la
resta.

@

Tal com va dir un dels conferenciants encarregats de recollir les conclusions del Fòrum, en el DLM-Fòrum de l’any
1996 sobretot es van exposar problemes, mentre que al de
1999, juntament amb els problemes, han començat a
aparèixer algunes propostes concretes per solucionar-los.
Tots els participants estaven d’acord, però, que encara no
es pot parlar de cap solució definitiva i que aquesta solució només arribarà si s’estableix una bona col·laboració
entre els arxius i el món de l’empresa i la recerca. Als arxivers ens correspon saber presentar clarament què és el
que volem, mentre que a les empreses els correspon produir els productes que compleixin allò que demanem.
En el missatge del DLM adreçat a la indústria es demana
la col·laboració d’aquest sector en la recerca d’un model de gestió dels documents electrònics que tingui
en compte els criteris especificats per als arxius i
per a les administracions públiques, això és: la
transparència i accessibilitat de la informació
electrònica, les possibilitats de conservació a curt i
llarg termini de documents autèntics, els estàndards i
les especificacions obertes, i les línies directrius interdisciplinàries sobre les bones pràctiques professionals.
Una altra de les aportacions interessants
d’aquest fòrum és el programa europeu
modular de formació en matèria de la gestió de documents i arxius electrònics (ETERM). Ja s’ha establert el projecte d’un
primer mòdul, que, un cop tingui forma definitiva, previsiblement a la segona meitat del
2000, serà presentat als organismes dels estats
membres interessats juntament amb el corresponent material de suport.
Finalment, queda establert un comitè de seguiment que
s’haurà d’encarregar que s’acompleixi el pla d’acció DLM
per al període 1999-2000. Una de les primeres accions
serà, precisament, publicar les actes del DLM-Fòrum en
el termini més curt possible. A l’espera d’aquestes actes
podeu consultar tota la informació disponible a la pàgina
web http://www.dlmforum.eu.org.
Montserrat Canela Garayoa

ATENCIÓ! Apunteu-vos la nova adreça electrònica de l’AAC:
arxivers@upcnet.es
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RECULL DE PREMSA
setembre
12 Al menos 26 grandes centros sanitarios públicos dejan en manos de empresas privadas sus voluminosos archivos. (reportatge) El País.
16 Sanidad desoyó a los expertos que
aconsejaron no privatizar la gestión
de las historias clínicas. El País.
Romay diu que només es privatitzaran les històries clíniques d’aquelles
persones que no recorren a la sanitat
pública des de fa cinc anys, i amb els
dels pacients morts. El Perdiòdico.
17 La APD ha propuesto multar con más
de 70 millones de pesetas a un particular y a una empresa por el tratamiento y cesión de datos personales
sin el permiso de los afectados. El País.
18 El Consejo de Ministros aprobó ayer el
Real Decreto Ley sobre la Firma Electrónica. El País.
20 El ojo que nos vigila. Videocámaras,
satélites y archivos rastrean las huellas de millones de españoles e invaden su vida privada. Tribuna de actualidad.
Los populares y el Archivo de Salamanca. La Vanguardia.
23 Comencen les obres del museu marítim al port de Tarragona. Els fons
d’arxiu de l’Autoritat Portuaria formaran part del contingut d’aquest
equipament. El Periòdico.
24 La APD impone una multa de 60 millones al Colegio de Médicos de A Coruña por ceder datos personales. El
País.
L’Hospital de La Seu d’Urgell va rebre ahir la certificació ISO 9002, en
reconeixement a les seves àrees d’arxiu
d’històries clíniques, documentació
médica i sistemes d’informació. El Periòdico.
29 CCOO presentó ayer un recurso contencioso administrativo por la privatización de 1,3 millones de historias clínicas del hospital Doce de Octubre de
Madrid. El País.
octubre
2 92 milions per al futur Arxiu Històric
Comarcal de la Noguera. El Periódico.
3 En Navidad, protega sus archivos.
Los empresarios tienen tres meses para adaptar sus ficheros informàticos
al reglamento de protección de datos.
La Vanguardia.
Jordi Pujol rebaja su tono triunfalista
repecto al retorno de los archivos de
Salamanca. El País.
4 El director general de RTVE niega
que el PSOE borrara imágenes de Felipe González. Trabajadores del ente
encuentran en los archivos las cintas
que el PP daba por destruidas. La
Vanguardia.
5 El Arxiu Provincial (de Lleida) ocupará un solar de 1.475 metros cuadrados. La mañana.
7 Los datos almacenados desbordan la

capacidad de las redes actuales. Las
empresas deben definir una estrategia
de almacenamiento que se adapte al
futuro. ciberp@ís.
8 Tusell, Fontana y Casimir Martí formarán parte de la nueva composición
de la Junta Superior de Archivos. La
Vanguardia.
9 El PP fuerza a TVE a investigar si se
han borrado del archivo cintas “comprometedoras”. El País.
12 Los trabajadores de TVE invitan al
PP a ver las cintas de González porque están en el archivo. La Vanguardia.
13 Sabadell celebra els 25 anys del millor arxiu espanyol de muntanya. El
centre d’informació SGIM és un referent per a expedicions internacionals.
El Periódico.
14 Cabanillas vol aprofitar la investigació dels arxius de TVE per posar-hi
ordre, perquè hi ha moltes imatges
sense catalogar. Avui.
16 La Universitat de Vic fa un conveni
amb l’arxiu episcopal. Diari de
Girona.
19 Comienzan los trabajos para construir el Arxiu Provincial (de Lleida).
La mañana.
21 El Parlament romanès va aprovar
ahir un projecte de llei que dóna accés
als arxius de la Securitate, la policia
política del règim comunista de Nicolae Ceausescu. Avui.
23 Catalogan el fondo del hospital de Caritat [Torredembarra]. La Vanguardia.
26 Terrassa homenatja Anna Murià.
L’homenatge té com a fet més destacat
la cessió del seu arxiu personal a la
ciutat de Terrassa. Avui.
L’arxiu comarcal del Ripollès costarà
65 milions. Diari de Girona.
28 L’Arxiu Històric de Girona va presentar ahir la donació dels documents sobre els ferrocarrils de via estreta de la
demarcació cedits per Joan Guixeres.
El Periodico.
L’Arxiu Històric de Girona rescata
una part de l’arxiu del Corregidor, desaparegut el segle XIX. El Punt.
31 Hacienda impulsa un plan de informatización que revolucionará la inspección a las empresas. Las compañías deberán entregar su contabilidad
en CD-Rom, desapareciendo el papel
de las relaciones entre la inspección y
el contribuyente. La Vanguardia.
novembre
2 La Paz niega los historiales clínicos a
familiares de pacientes muertos por
sida. El País.
Cataluña legislará sobre el derecho
del enfermo a acceder a su historial
clínico. El País.
4 El govern licita el Arxiu Històric i Comarcal de Balaguer. La mañana.
7 Telefónica y Airtel deniegan a la policía la identidad de los titulares de te-

léfonos móviles, pese a que un informe
de Protección de Datos avala estas
consultas. El País.
De la plumilla al ordenador. La evolución de los sistemas operativos es
tan rápida que hay bases de datos codificadas hace veinte años que hoy nadie puede leer. La Vanguardia. (Opinión)
L’Ajuntament i el Museu de Gavà estan impulsant la creació d’un arxiu
municipal que recolli la història de la
ciutat. El Periòdico.
8 La privatización de los archivos de
historias clínicas. (opinión) El País.
10 El Centre d’Estudis Comarcal (del Pla
de l’Estany) proposa ubicar l’arxiu comarcal al monestir de Sant Esteve.
Diari de Girona.
13 Protección de Datos expedienta a Telefónica por pedir de forma confusa a
sus clientes el uso de sus datos. El País.
18 El Senado aprobó ayer la reforma de
la ley de protección de datos al introducir una emmienda que pone más fácil la venta del censo electoral a empresas de “mailing.” El Periódico.
19 La Agencia de Protección de Datos
considera legales los archivos privatizados del Doce de Octubre. El País.
21 Els arxius federals d’Alemanya troben
registres del programa nazi ideat per
crear una raça germànica dominant.
Diari de Girona
27 El hospital La Paz niega los historiales clínicos incluso si los jueces se los
piden. El País.
La Diputació de Girona rep l’arxiu del
músic i polític gironí Josep Fontbernat. Diari de Girona.
Un comité mixt estudiarà els arxius
del Vaticà sobre la II Guerra Mundial. Diari de Girona.
29 L’Arxiu Històric de Girona dedica
una exposició al líder remença Verntallat. El Punt.
desembre
6 L’arxiu de la Diputació de Girona ingressa el fons del polític i compositor
Josep Fontbernat. El Punt.
10 L’Institut d’Estudis Ilerdencs informatitzarà l’arxiu de 250.000 fotografies que la nissaga de fotogràfs Porta
ha llegat a la Diputació de Barcelona.
Avui.
Inauguren els arxius personals i dels
avantpassats d’Olot. El punt
11 Els empletas de la presó de Figueres
van aprofitar la neteja que van fer a
les golfes per llençar centenars de llibres al costat d’un contenidor de paper. Avui.
17 La Generalitat comença les obres de
l’arxiu històric de Ripoll. Diari de Girona.
20 El PNB reclama els arxius i documents confiscats durant la Guerra Civil. Diari de Girona.
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ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa
REAL DECRETO 1465/1999, de 17 de
septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula
la producción documental y el material
impreso de la Administración General
del Estado. BOE del 05.09.1999.
ORDEN de 20 de septiembre de 1999 sobre composición de la Junta Superior de
Archivos. BOE del 07.10.1999.
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Santa Coloma de
Farners, perteneciente al Colegio Notarial de Cataluña, al Notario de dicha localidad, don Emilio González Bou. BOE
del 19.10.1999.

RESOLUCIÓ de l'1 d'octubre de 1999, de
convocatòria del procés selectiu per a
l'accés al cos de titulats superiors de la
Generalitat, arxivers (núm. de registre
de convocatòria 024). DOGC del
20.10.1999.
ANUNCI de concurs públic per a l'adjudicació del contracte d'obres per a la
construcció de l’Arxiu Històric Comarcal
de Ripoll. DOGC de 20.10.1999.
ANUNCI de concurs públic per a la contractació d’obres per a la construcció de
l’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca
del Penedès. DOGC de 25.10.1999.
ANUNCI de concurs públic per a la contractació d’obres per a la construcció de
l’Arxiu Històric Comarcal de Balaguer.
DOGC de 03.11.1999.

ORDRE de 21 d'octubre de 1999, per la
qual es regula la Comissió Assessora de
Llenguatge Administratiu. DOGC de
05.11.1999.
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999,
del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace público el nombramiento del Tribunal que ha de juzgar la
oposición al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, convocada el 23 de septiembre de 1998. BOE
de 05.11.1999.
ORDRE de 18 d'octubre de 1999, per la
qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental. DOGC de 08.11.1999.
LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE de 14.12.1999.

tractament de la documentació en tot el
seu circuit.
La finalitat d’aquest projecte és que, a
partir d’una anàlisi detallada, es pugui
crear un Sistema de Gestió Integral de la
Documentació del Museu Marítim de
Barcelona: uniformitzar el mètode de treball, estandarditzar els circuits, millorar
l’accés i la consulta, i assegurar la conservació i la difusió dels seus documents.
Després d’una primera fase d’anàlisi documental i d’elaboració de la proposta, el
Museu Marítim ha planificat per a l’any
2000 la posada en marxa de tot aquest
circuit. El disseny del Sistema de Gestió
Integral de Documentació i d’Arxiu ha de
servir per complementar les possibilitats
d’explotació de la informació de caràcter
marítim que s’atribuirà al futur Centre
de Documentació Marítima.

socis d'aquella associació professional
d'arxivers que organitzi l'activitat.

NOTÍCIES
V Màster en Arxivística
El Màster en Arxivística ha estat, per als
arxivers catalans, l'únic estudi d'àmbit
universitari que ha permès un aprenentatge de la professió homogeni i similar a
totes les contrades catalanes. Malgrat
que el màster té un reconegut prestigi
acadèmic i també institucional, els arxivers necessitem que la nostra formació
universitària sigui reglada i reconeguda
en un títol oficial de l'estat. Atès que encara no tenim aprovada la llicenciatura
en arxivística i, per tant, la manca d'uns
estudis universitaris reglats que formin
als futurs arxivers, l'Associació juntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona està organitzant una nova edició del Màster en Arxivística. Amb aquesta serà la cinquena edició del Màster que
es farà a Barcelona, i es preveu que s'inicïi el proper curs escolar (2000-2001).
Del Museu Marítim
El Museu Marítim de Barcelona, gestionat pel Consorci de les Drassanes de Barcelona, organisme format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i l’Autoritat Portuària, ha iniciat durant l’any 1999 un projecte d’organització dels seus arxius amb la voluntat
d’impulsar i difondre el seu patrimoni documental així com millorar la gestió i el

Descompte als congressos, jornades i
cursos
Recordeu que les associacions professionals d'arxivers de l'Estat espanyol vam
arribar a un acord per tal que tots els arxivers associats puguin gaudir del mateix
preu d'inscripció als congressos, jornades
o cursos que els socis de l'associació organitzadora. Per tant, només cal que us
identifiqueu com a soci de l'AAC per gaudir del mateix preu d'inscripció que els

XXXIV Conferència de la CITRA
Entre els dies 6 i 9 d'octubre de 1999 es
va celebrar la XXXIV Conferència Internacional de la Taula Rodona dels Arxius
al Centre de Conferències de l'Hotel Agro
de Budapest (Hongria). Els Arxius Nacionals d'Hongria van acollir aquesta conferència internacional que, amb el títol
“Accés a la informació: preservació i conservació”, va reunir professionals de tot el
món.
La conferència va reunir més de cent representants d'institucions d'arxius i d'associacions d'arxivers.
Com és habitual, paral·lelament a les sessions es van celebrar reunions de diferents grups de treball: Comitè Executiu
dels CIA, reunions de delegacions regionals i de seccions del CIA, etc. Entre elles
destaca la reunió del Comitè Executiu de
la Secció d'Associacions Professionals, a
la qual va assistir un representant de l'AAC. Igualment es va celebrar la reunió de
delegats del CIA i la reunió anual de l'Assemblea General de l’SPA. Els textos de
les ponències estan disponibles (en un document de 86 planes) a la pàgina web de
la CITRA: http://data1.archives.ca/ica/cgibin/ica.

de gestió de bases de dades, i el tercer,
l’explotació dels recursos digitals d’Internet. Per obtenir més informació visiteu la
p à g i n a w e b d e l c u r s : http://docdigital.upf.es.
XII Jornadas de Archivos Municipales. Valdemoro, 1 i 2 de juny. Aquestes
jornades estan organitzades pel Grupo
de Archiveros Municipales de Madrid i,
amb el títol “El archivero municipal: balance y perspectivas”, pretenen conver-

tir-se en un fòrum de debat on es puguin
analitzar els nous reptes que ha d’afrontar la nostra professió. El preu de la inscripció és de 10.000 ptes. si es fa abans
del 30 d’abril, i de 12.000 ptes. si es fa a
partir de l’1 de maig. Per obtenir més informació adreceu-vos a Archivo Municipal de Valdemoro, plaza de la Constitución, 11, 28340 Valdemoro (Madrid). Tel.:
91 809 98 90; fax: 91 895 38 38; a/e.: valdemoro@ribernet.es.

CONVOCATÒRIES
Segona edició del Curs de Postgrau
en Documentació Digital. Del 2 de febrer al 30 de maig de 2000. Aquest curs,
organitzat per la Universitat Pompeu
Fabra, es dóna a distància, a través d’Internet, i utilitza una metodologia didàctica que es basa en els fòrums de debat. El
contingut del curs s’estructura en tres
mòduls. El primer tracta els hipertextos i
les publicacions digitals; el segon, la organització de la informació i els sistemes
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Associació
d Arxivers de Catalunya
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SALVADOR, E. (coord.). Catalunya davant
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La Tria
PEÑARRUBIA IZA, Joaquín Mª. El derecho
de acceso a los archivos y a los documentos de la Administración militar. Madrid:
Civitas, 1999. 108 pàg. (Cuadernos)
La qüestió de l’accés a la documentació
militar ha estat revisada profundament
en el “Reglamento de Archivos Militares”
(RAM) promulgat el desembre de 1998.
Aquest reglament ha substituït una normativa obsoleta, elaborada en bona part
a finals del segle XIX, que atorgava a
l’Administració militar un caràcter de
“món apart”. L’autor, bon coneixedor de
tot el procés d’elaboració d’aquesta norma i del sistema arxivístic de la Defensa,
destaca com en el RAM el dret d’accés és
considerat “un aspecto central de la regulación jurídica de los archivos”. Els coneixements del món militar de l’autor i
la seva formació d’administrativista enriqueixen tots els capítols del llibre, i són
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molt interessants els apartats dedicats a
l’anàlisi dels aspectes procedimentals,
les referències a la documentació judicial
militar o les qüestions relatives a la defensa de la intimitat personal i familiar.
En definitiva, es tracta d’una obra de referència per als arxivers, ben interessant
també per als investigadors que vulguin
centrar les seves recerques en fons militars.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 9/99, de 4 d’octubre
En aquesta sessió es prengueren, entre
d’altres, els acords següents:
• Nomenar com a representant de l’Associació d’Arxivers de Catalunya en el tribunal qualificador de la plaça de tècnic
mitjà convocada per l’Ajuntament de
Reus a la senyora Elena González, arxivera de la Paeria de Lleida, i, com a suplent, al senyor Joaquim Nolla, arxiver
municipal de Torredembarra.
• Fer una nova edició del directori de socis de l’Associació d'Arxivers de Catalunya.
• Establir un conveni de col·laboració
amb el Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a la informatització de la biblioteca de l’Associació
d'Arxivers de Catalunya.
• Organitzar una nova edició del Màster
en Arxivística juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs
2000-2001, mentre s’estudia la possibilitat d’organitzar un graduat superior en
arxivística (títol propi d’una universitat)
com a solució transitòria a la creació de
la llicenciatura en arxivística.
Sessió 10/99, de 8 de novembre
En aquesta sessió es prengueren, entre
d’altres, els acords següents:
• Ampliar la composició del Comitè d’Experts en l’Àmbit dels Estudis Universitaris d’Arxivística amb la incorporació dels
senyors Miquel Casademont, Xavier Tarraubella i Antoni Borfo.

• Participar en el projecte de creació de
la Biblioteca Digital de Catalunya que
impulsa el Comissionat per a la Societat
de la Informació.
• Organitzar la propera Jornada d’Estudi
i Debat entorn del tema: els fons privats
ingressats en els arxius públics. Nomenar com a membres del comitè científic
els senyors Josep M. Masachs, Manel Rovira, Joan Boadas, Josep Fernández Trabal, Josep Matas i Ramon Planes, i les
senyores, Montserrat Beltran i Mariona
Corominas.
• Valorar molt negativament que una associació aliena a la professió, com és la
SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información), pretengui realitzar
a l’àmbit de l’Estat espanyol certificacions sobre la valoració professional i
curricular dels arxivers.
• Proposar a les associacions professionals d’arxivers de l’Estat espanyol la creació d’una federació d’associacions professionals d’arxivers.
• Renovar la subscripció d’UPCNET (servidor d’Internet de la UPC).
Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: Josep Antoni COLLAZOS I
RIBERA, Isabel GRAUPERA I GARGALLO.
Socis adherits: Ana Isabel DIEZ BRAVO,
Glòria GIMENO I VAZQUEZ, Marta MOTA DE
LA CRUZ, Miquel SERRA FERNANDEZ, Núria
SADURNI I PUIGBO, Alberto ZAMANILLO I
FISEZ.

BAIXES
Socis numeraris: Antoni BELTRAN LARROYA, Àngel MONTANER PÉREZ, Remei RAMIREZ I VIADÉ.
Socis adherits: Àlvar GARCIA I GIMENO,
Xavier GIL I SALVADOR, Mercè JARQUE I
ALIVÉS.

HORARI D’ATENCIÓ

Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA,
matins: dijous de 9 a 14 h
tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 h
Presidenta: Mariona COROMINAS, els dilluns
Vicepresident: Alfred GARCIA,
el 1r i el 3r dimarts de cada mes
Tresoreria: Joan BARTALOT, el 2n i el 4t
dilluns de cada mes
Secretaria: Montserrat BELTRAN, els dilluns
Vocal de Serveis: Fina SOLÀ,
el 1r i el 3r dimarts de cada mes
Vocal d’Activitats: Mercè FONT,
el 1r i el 3r dimecres de cada mes
Vocal de Treball: Hug PALOU,
el 1r i el 3r dimecres de cada mes
Vocal d’Estatus i Dinamització
Professional: David LOBATO,
el 1r. i el 3r. dilluns de cada mes.
Vocal de Formació: Remei PERPINYÀ,
el 1r i el 3r dimarts de cada mes
Vocal de Publicacions
i Fons Bibliogràfic: Joaquim DABAN,
el 1r i el 3r dilluns de cada mes

