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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

TRIBUNA
El proppassat 26 de març, coincidint amb els actes organitzats
per tal de celebrar el centenari de l’Association des Archivistes
Français (AAF), i en els quals hi fou convidada l’Associació
d’Arxivers de Catalunya (AAC), van tenir lloc les eleccions a la
nova Junta de l’associació dels nostres col·legues francesos.
Henri Zuber va substituir Elisabeth Verry a la presidència de
l’AAF.
Aquest motiu ens va semblar una justificació més que suficient
per tal de demanar-li un text que esdevingués la Tribuna del
nostre Butlletí. Pel que s’hi expressa, i pel coneixement que tenim de la realitat arxivística francesa, els professionals de les

dues vessants pirinenques participem de reptes, problemes i
possibilitats molt semblants. Ens caldria, per tant, buscar
punts de trobada, espais d’intercanvi d’experiències i nous
marcs de comunicació, per tal d’enfortir la nostra relació professional, millorar els nostres coneixements i garantir un futur
més sòlid a la nostra professió.
El desig, ja expressat a París en el transcurs dels actes del centenari de l’AAF, de crear una interassociació europea d’arxivers en un futur immediat pot esdevenir l’escenari adequat que
permeti aquest espai de relació entre els diversos professionals
de la Unió Europea.

Per què calen els arxius?
Ve’t aquí que, com cada tres anys, ens trobem a l’inici d’una nova aventura, amb noves incorporacions tant en les diferents seccions com en les delegacions regionals i en l’organisme central
de l’Associació d’Arxivers de França. En primer lloc, voldria,
però, expressar el nostre reconeixement als membres que han
decidit no tornar a presentar-se. A la vegada, voldria donar les
gràcies a tots els companys que han acceptat formar part del
Consell i de l’Administració per a aquest mandat 2004-2007. Sigui quin sigui el temps que dediquem a una o altra feina, tots
nosaltres som ben conscients del compromís
que aquesta participació representa; i encara
més tenint en compte que, si la nostra associació existeix, és gràcies a la participació activa i
absolutament desinteressada dels seus membres.
De vegades em pregunto si sóc més conscient
avui que fa vint anys, quan tot just començava
l’ofici d’arxiver al Servei Tècnic de la Direcció
de la funció de l’arxiver. I bé, crec que sí. També em demano si realment hem progressat
tant com sembla en la sensibilització del
sector de la producció. I la resposta sembla
que ha de ser positiva, si tenim en compte
els recents progressos en la reglamentació,
amb la nova llei que finalment es perfila en
l’horitzó, i això sense tenir en compte la
victòria que ha representat per als arxius de
França l’anunci del nou centre d’Arxius Nacionals. Tanmateix, però, podem afirmar que el nostre ofici ha
aconseguit el reconeixement social que li correspon?
Sembla que, tot plegat, es presenten nous àmbits i nous camps
per treballar. No cal dir que no deixarem pas de banda els nostres aliats tradicionals: investigadors i historiadors en primer
lloc (però no només ells), genealogistes… amb tots ells podem
congratular-nos alegrement del caràcter científic de la nostra
feina, però també transmetre a la societat la consideració cap a
aquests oficis.
L’aliança amb els administradors, amb els encarregats de negocis i, fins i tot, amb els responsables polítics és sens dubte un altre punt essencial. Es tracta de l’altre pilar que sustenta la professió, la dimensió informació-documentació. És aquí on hem de

reafirmar la nostra especificitat d’especialistes del context, la
nostra originalitat de responsables dels dossiers «orgànics», que
reflecteixen les estructures productives dels dossiers i dels documents. I com que ho sabem fer, sigui quin sigui el suport de la
informació, podem aportar un plus als responsables de negocis
en el tractament de la informació habitual i, per tant, estem encara millor situats per constituir els arxius definitius que generen les activitats.
Hi haurà qui em dirà que sóc un somiatruites, que els arxivers
ja tenen prou feina amb les entrades, les
ordenacions, les classificacions i els inventaris per posar-se, a més, a
treballar en fases anteriors, en els
serveis. És possible. Sempre sorgiran noves preguntes sobre les nostres capacitats. Potser el que caldrà
serà considerar els diferents àmbits
d’intervenció per als arxivers depenent del lloc en què exerceixin… Segons el meu parer, puc afirmar que
es tracta d’un desafiament essencial
per a la nostra professió.
En qualsevol cas, aquest és el debat
que voldria obrir entre tots nosaltres, perquè la meva principal ambició en acceptar el càrrec de president
de la nostra associació ha estat la següent: millorar el reconeixement i el
prestigi d’aquesta professió, una professió que hem escollit per
passió, sotmetent-la permanentment al diàleg amb els nostres
col·legues d’oficis afins i amb els nostres col·legues estrangers.
És imprescindible aprofundir en les nostres relacions. Els lligams personals que existeixen entre l’Associació d’Arxivers de
França i l’Associació d’Arxivers de Catalunya són ben cordials.
El meu desig és que a partir del Congrés de Viena del proper
mes d’agost, tinguem l’oportunitat d’aprofundir en aquestes relacions en el marc de la creació d’una intereassociació europea,
de la qual podrem crear els fonaments.
Henri Zuber
President de l’Associació d’Arxivers de França
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EL VOCAL INFORMA
www.arxivers.com
El web www.arxivers.com pretén ésser una
eina indispensable per a difondre els aspectes més interessants del món de l’arxivística
i la gestió documental a Catalunya i del nostre col·lectiu professional més enllà de les
nostres fronteres, aportant el màxim de continguts.
Les actualitzacions dels continguts estan
gestionades pel Consell de Redacció del Web
de l’AAC, format per associats que destinen
esforços, desinteressadament, a fer la recerca i actualització de la informació de manera
periòdica. La majoria de les seccions són
dinàmiques, cosa que permet incorporar les
actualitzacions de manera immediata, obtenint l’objectiu de difondre continguts de forma àgil i ràpida.
Les seccions dinàmiques i que s’actualitzen
periòdicament són les seccions de Notícies,
en què sempre tindreu disponibles les últimes novetats; Serveis i Activitats; Formació,
que engloba formació continuada de l’AAC ESAGED i d’externa; la Junta Informa, amb
la publicació dels últims acords presos per la
Junta de l’AAC, Enllaços (links), Legislació
d’àmbit geogràfic ampli i que de manera directa i indirecta afecten la nostra activitat
diària i a la nostra professió, Publicacions i
Fons Bibliogràfic, la Revista Lligall amb els
resums dels últims articles publicats i al-

guns articles sencers, Treball, Empreses
Col·laboradores i la col·lecció Textos.
És interessant el control mensual de les visites al web (nombre de sessions, seccions més
consultades, temps per sessió, els dominis i
sistemes operatius pels quals accedeixen al
web, etc.) amb l’objectiu d’invertir esforços a
millorar l’estructura i ampliar continguts.
El nombre de sessions a www.arxivers.com
s’ha anat incrementat considerablement durant l’any 2003 i continuen augmentant durant en els primers mesos de l’any 2004.
L’any 2003 quasi 45.000 usuaris van accedirhi i si la tònica dels primers mesos del 2004
és constant al llarg de tot l’any, superarem
molt de llarg aquestes xifres, cosa que ens
suposa un repte important a assolir.
En els primers quatre mesos del 2004 han
estat 19.416 el nombre de visitants, que han
accedit a un total de 62.870 pàgines del web
www.arxivers.com i, per tant, aquestes dades ens demostren que quan l’usuari entra
al web accedeix a molts continguts diferents
i no es queda en la pàgina inicial.
Hem considerat molt interessant fer el seguiment de les seccions més visitades per tal
de poder detectar els continguts que interessen més a l’usuari. El resultat de l’estudi dóna una informació a tenir en compte i és que
durant l’any 2003 les seccions que més interès han despertat han estat la Secció de
Formació, la Revista Catalana d’Arxivística

Lligall i la secció Enllaços, en aquest ordre.
També coincideix en el fet que són les seccions a les queals es pot entrar directament
sense passar per la pàgina inicial.
Els dominis per mitjà del quals s’ha accedit
més són Google.com, Google.es, Arxivers.com, Anabad.org, Usal.es, Esaged.com,
Scgenealogia.org, Cultura.mecd.es, Ucm.es i
Mimas.ac.uk., i els sistemes operatius més
utilitzats per accedir-hi han estat Windows
NT, sistemes operatius desconeguts (no ha
estat possible detectar-los) i Windows 98.
L’estudi ha detectat que les xarxes des de
les quals s’ha accedit a www.arxivers.com
procedeixen d’Españya, Estats Units, Hong
Kong i Holanda, entre les primeres.
La mitjana durant l’any 2003 d’estada al
web ha estat de 138,06 segons/sessió, però
en els primers mesos d’aquest any, a més de
l’increment en el nombre de visitants, també
s’ha incrementat el temps d’estada al web.
La mitjana dels quatre primers mesos de
2004 ha estat de 141,13 segons/sessió.
Amb la web l’Associació d’Arxivers de Catalunya pretén poder-vos oferir el màxim de
recursos per a millorar i facilitar la nostra
tasca diària i en bé del nostre col·lectiu professional.
Fina Sola
Vocal de Projecció Professional i Serveis

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa / Catalunya
ORDRE CLT/66/2004, de 4 de març, per la
qual s'aproven taules d'avaluació documental. DOGC núm. 4097, de 23.03.2004.
ORDRE CLT/67/2004, de 9 de març, de tercera modificació de les bases que han de regir la
concessió de subvencions en matèria de patrimoni documental, aprovades per l'Ordre
CLT/156/2002, de 17 d'abril. DOGC núm.
4097, 23.03.2004.
EDICTE de 18 de març de 2004, pel qual se
sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els registres telemàtics de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i el procediment per vies telemàtiques. DOGC núm. 4098, 24.03.2004.
ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l'acceptació pel Departament de Cultura de la
donació del fons documental i bibliogràfic Josep Ollé i Rivarés, donat per la Comunitat
Carmelites Missioneres Teresianes-Residència Santa Teresa amb la condició que es conservi a l'Arxiu Històric Comarcal de Valls.
DOGC núm. 4104, 01.04.2004.
RESOLUCIÓ CLT/880/2004, de 23 de març,
per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a persones físiques,
entitats privades i ens públics sense finalitat
de lucre i entitats locals en matèria de descripció documental durant l'any 2004. DOGC
núm. 4110, 13.04.2004.
ORDRE PRE/114/2004, de 15 d'abril, de creació del Consell Assessor del Centre d'Història
Contemporània de Catalunya. DOGC. núm.
4118, de 23.04.2004.
Normativa / Comunitats Autònomes
DECRETO 49/2004, de 23 de marzo, del Presidente, por el que se regula la organización y

el funcionamiento de los archivos de la Presidencia del Gobierno de Canarias. BOCanarias. núm. 64, de 01.04.2004.
Normativa / Estat
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2004, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula la generación y archivo de documentos
electrónicos a partir de documentos en soporte papel, la emisión de copias en papel de dichos documentos electrónicos y se aprueban
los programas y aplicaciones a utilizar. BOE.
núm 111, de 07.05.2004.
Normativa / Unió Europea
REGLAMENTO (CE) nº 656/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 752/93 relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales.
DOCE núm. 104, de 08.04.2004.
CONVOCATORIA de propuestas relativa al
tratamiento del patrimonio archivístico de
los diputados europeos formado en el ejercicio
de su mandato y entregado a título de donaciones o de legados legales. DOCE C, núm.
88. de 08.04.2004.
INFORME sobre la aplicación durante el año
2003 del Reglamento (CE) n°1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.COM (2004) 347, 30.04.2004.
DIRECTIVA 2004/48/CE de 29 de abril de
2004 relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual. DOUE L 157,
30.04.2004

Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
MOCIÓ subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la conflictivitat institucional amb el Govern de l'Estat. (Francesc Homs
i Molist, GP CiU). Publicació de la iniciativa
BOPC 42, 07.04.2004; rebuig en el Ple BOPC
44, 19.04.2004.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre l'actuació
davant el Govern de l'Estat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts
contra els represaliats de la Guerra de 19361939 i la postguerra consegüent, i el lliure accés a aquells, i sobre la declaració de nul·litat
de les causes corresponents. (David Pérez,
GP SCC; Joan Ridao, GPERC; Dolors Clavell
Nadal, GP ICV-EA). Publicació de la iniciativa BOPC 50, 03.05.2004.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre el retorn
de la documentació espoliada pel règim franquista i dipositada actualment a l'Arxiu de
Salamanca, abans del mes de juliol del 2005
(Carme Laura Gil, GP CiU) Publicació de la
iniciativa BOPC 40, 05.04.2004; esmenes
BOPC 55, 17.05.2004; canvi de la Comissió
tramitadora BOPC 59, 24.05.2004.
Congrés dels Diputats
PROPOSICIÓN NO DE LEY por la que se
insta al Gobierno a proceder a la inmediata
devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat Republicana anteriores al inicio de la guerra civil española
depositados en el Archivo de Salamanca (presentada por GP Catalán (CiU). Rechazada.
BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-6,
de 26.04.2004. Iniciativa; BOCG. Núm. D-22,
de 26.05.2004. Enmiendas; BOCG. Núm. D22, de 26.05.2004. Rechazada; DS. Congreso
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de los Diputados
18.05.2004.

Pleno,

Núm.

8,

de

PROPOSICIÓN NO DE LEY por la que se
insta al Gobierno a retornar y depositar en el
Archivo Nacional de Cataluña los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad republicana que aún
se encuentran depositados como botín de
guerra en el Archivo Histórico Nacional de
Salamanca (presentada por GP ERC). Retirada. BOCG. Congreso de los Diputados Núm.
D-6, de 26.04.2004, Iniciativa; BOCG Núm.
D-22, de 26.05.2004, Enmiendas; BOCG.
Núm. D-22, de 26.05.2004. Retirada.
PROPOSICIÓN NO DE LEY para depositar
los documentos catalanes del Archivo General
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de la Guerra Civil Española en los archivos de
la Generalitat de Catalunya (GP IV-IU-IC).
Retirada. BOCG. Congreso de los Diputados
Núm. D-6, de 26.04.2004. Iniciativa; BOCG.
Núm. D-22, de 26.05.2004. Enmiendas;
BOCG. Núm. D-22, de 26.05.2004. Retirada.
PROPOSICIÓN NO DE LEY por la que se
insta al Gobierno a que inicie un proceso de
diálogo con el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña con el fin de alcanzar un acuerdo
que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en
el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca (presentada por GP Soc., GP ERC,
GP IV-IU-IC). Aprobada. BOCG. Congreso de
los Diputados Núm. D-22, de 26.05.2004; DS.

Congreso de los Diputados Pleno, núm. 8, de
18.05.2004.

En el Congrés del Centenari dels Arxivers
Francesos, el president de l’AAC va participar en una taula rodona en què es va parlar
sobre les relacions dels arxivers amb els poders. El president de l’AAC va explicar l’experiència catalana, especialment la col·laboració amb institucions i la participació dels
arxivers catalans en l’elaboració d’una llei
d’arxius.

cerca en Educació Moral de la Universitat de
Barcelona, que va fer una aproximació als valors ètics i deontològics, en especial aplicats a
la biblioteconomia.
Posteriorment es va fer una taula rodona titulada “El paper de la deontologia en l’exercici de la professió”, moderada per Carme Mayol, expresidenta del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
La taula rodona estava formada per Montserrat Cantí, directora de la Biblioteca Pública
Torras i Bages de Vilafranca del Penedès,
que va fer una aproximació al paper de la deontologia en l’exercici de la professió de bibliotecari; Delfí Cosialls, auditor de serveis
mèdics hospitalaris de l’Institut Català de la
Salut, que va parlar sobre la gestió de la informació i del coneixement dels altres; Alfred
Garcia, cap del Servei de Règim Interior del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que va presentar el contingut del Codi
Deontològic dels Arxivers Catalans, i Margarita Pérez Pulido, professora de la Facultad
de Biblioteconomía i Documentación de la
Universidad de Extremadura, que va parlar
sobre l’ensenyament de l’ètica i la deontologia de la informació en els estudis universitaris de Biblioteconomia i Documentació.

PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre depósito
de los documentos incautados en el País Valenciano del Archivo General de la Guerra Civil española en los archivos de la Generalidad
Valenciana (presentada por GP IV-IU-IC).
BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D15, de 14.05.2004.
PROPOSICIÓN NO DE LEY relativa al retorno de la documentación incautada al País
Valenciano durante la Guerra Civil española
que se encuentra actualmente en el Archivo
General de la Guerra Civil de Salamanca
(presentada por GP ERC). BOCG. Congreso
de los Diputados Núm. D-15, de 14.05.2004

NOTÍCIES
Reunió del Comitè Director de
la SPA – París, del 18 al 25 de març
Entre els dies 18 i 25 de març, i coincidint
amb la celebració del centenari de l’Associació d’Arxivers Francesos (AAF), va tenir lloc
la reunió de primavera del Comitè Director
de la Secció d’Associaciacions Professionals
(SPA) del Consell Internacional d’Arxius
(CIA).
En aquesta reunió es va fer un repàs als projectes iniciats des de la SPA, especialment, la
situació dels arxivers italians; l’estat de l’organització de la propera Conferència Europea que tindrà lloc a Polònia; la participació
de la SPA en el Congrés Internacional d’Arxius de Viena on la SPA organitza dos seminaris, un sobre ètica i l’altre sobre el projecte
Arxivers Solidaris; les relacions amb altres
comitès, seccions i organismes, i la renovació
del Comitè Director per al període 2004-2008.
A més la presidenta va informar sobre el darrer Comitè Executiu del CIA, on la SPA té
un representant permanent.
Com és habitual, es va aprofitar l’ocasió per
mantenir contactes amb els col·legues francesos i amb l'oficina del Consell Internacional
d’Arxius, situada a París.

Jornada sobre deontologia professional
El dia 15 de juny es va fer una Jornada sobre
deontologia professional organitzada pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. La inauguració de la Jornada va anar a càrrec
d’Ernest Abadal, director del Departament
de Biblioteconomia i Documentació; d’Eugènia Serra, presidenta del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
i d’Alfred Garcia, en representació de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
La Jornada es va iniciar amb una ponència
titulada “Conflictes ètics en la gestió de la informació: una mirada des de la deontologia
professional”, a càrrec de Maria Rosa Buxarrais, professora i membre del Grup de Re-

LES RESSENYES
Aprenem a investigar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
Direcció General de Patrimoni Cultural, Arxiu Nacional de Catalunya. Servei Didàctic
(col·lecció Fem parlar les fonts, 1), 2003, 52 p.
Recollida i sistematització de dades. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Patrimoni Cultural, Arxiu Nacional de Catalunya.
Servei Didàctic (col·lecció Fem parlar les
fonts, 2), 2003, 32 p.
L’Spiridion, el darrer viatge. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de
Cultura, Direcció General de Patrimoni Cultural, Arxiu Nacional de Catalunya. Servei
Didàctic (col·lecció Les claus de la història, 1),
2003 (carpeta temàtica).
Amb el propòsit de difondre els seus fons, els
arxius han iniciat en els darrers anys una
aproximació molt necessària al món de l’ensenyament, paral·lela a la percepció escolar
que, en el procés d’adquisició dels coneixements i els valors, és possible beneficiar-se

d’un teixit cultural cada dia més obert i més
participatiu. Ara l’Arxiu Nacional de Catalunya s’afegeix a aquest corrent d’interrelació
entre la societat i les institucions culturals
amb la creació d’un Servei Didàctic pensat per
posar a l’abast dels docents i dels escolars un
conjunt de recursos que facilitin un aprenentatge autònom i creatiu, tot apropant-los a les
veus de la història. Per aquest motiu ha iniciat la publicació de dues col·leccions de materials didàctics, amb els títols Fem parlar les
fonts i Les claus de la història.
La primera, es compon d’un conjunt de quaderns que inicien l’alumnat en els procediments i tècniques de la recerca documental.
El quadern Aprenem a investigar proposa les
pautes metodològiques generals que han de
facilitar el seu plantejament i desenvolupament. Recollida i sistematització de dades
aprofundeix en una de les tècniques més utilitzades en la recerca documental: la definició
de les variables a observar, el disseny dels
instruments per a la recollida de dades i les

tècniques bàsiques per a llur classificació, tabulació i anàlisi.
La col·lecció Les claus de la història ofereix
carpetes temàtiques monogràfiques que contenen una atractiva reproducció en facsímil d’un
conjunt documental prou il·lustratiu, un recull
d’activitats didàctiques adaptades als diferents nivells educatius, i materials de suport
que poden ajudar a la interpretació dels documents (transcripcions, glossaris, esquemes o
cronologies). La primera, L’Spiridion, el darrer viatge, ens presenta la petjada documental d’un vaixell naufragat a principis de la dècada de 1830, just després que un inversor
n’adquirís una participació notable. L’enfonsament i els litigis suscitats entre el capità i els
copropietaris van generar un conjunt de documents que permeten un estudi de cas prou
suggeridor sobre l’organització del comerç català amb Amèrica. Es presenta així en societat
un material engrescador que representa una
passa endavant en la interrelació entre el món
dels arxius i el de l’ensenyament.
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SOLÀ I GASSET, Fina. Els arxius dels museus. El cas del Museu Marítim de Barcelona = Los archivos de los museos. El caso
del Museu Marítim de Barcelona. Barcelona: Museu Marítim, Barcelona, 2003, 58 p.
Pròleg de Ramon Alberch i Fugueras
El títol del manual escrit per Fina Solà s’ajusta totalment al contingut que desenvolupa en
les seves pàgines i és absolutament explícit de
l’objectiu que persegueix: establir les bases per
a assegurar una correcta gestió de la documentació generada en un Museu, i més concretament la del Museu Marítim de Barcelona.
En els darrers anys els museus s’han anat dotant de tot un seguit de serveis i de professionals (serveis pedagògics, instituts d’estudis,
responsables de col·leccions i d’exposicions,
etc.), que en la majoria dels casos, però, no
contemplen el del responsable d’implantar sistemes de gestió documental i d’arxiu.
El Museu Marítim és una de les poques excepcions del que acabem d’afirmar i la seva arxivera ens ofereix un treball rigorós on desenvolupa la seva experiència professional. El text
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ressegueix totes les fases del que és el cicle vital de la documentació i construeix un sistema
integral de gestió de documents i arxiu amb la
doble finalitat de contribuir a la millora organitzativa de la seva empresa i, alhora, preservar-ne aquella informació que li pot ser útil
des del punt de vista administratiu, legal, jurídic i històric.
L’autora proposa d’intervenir ja des de la fase
de la gestió dels procediments i de l’anàlisi
dels circuits documentals i, naturalment, en el
registre. La intervenció en aquesta fase del
procediment i la proposta de quadre de classificació esdevenen una part molt significativa
del seu treball, que es veu complementat per
un seguit de referències a l’accés a la documentació i la seva difusió i la important aportació del sistema de gestió de l’arxiu elaborat,
el SIAMMAR (Sistema Integral d’Arxius del
Museu Marítim de Barcelona).
En definitiva una nova i bona aportació que,
sens dubte, contribuirà a la normalització
d’aquest important àmbit del patrimoni documental custodiat en els arxius dels museus.
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CONVOCATÒRIES
III Jornades de l’Associació d’Arxivers
Valencians. Onda (Castelló), 30 de setembre i l’1 d’octubre. Sota el títol: Arxius i nacionalisme. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a www.arxiversvalencians.org.
Els processos de canvi i la gestió dels
conflictes associats. Tarragona (Arxiu
Històric de Tarragona, Rambla Vella, 30) 4 i
5 d’octubre de 2004. Aquest curs, organitzat
per l’AAC, està impartit per la professora
Helena Agramunt, consultora en comunicació i organització. 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 28 de setembre. Per a obtenir
més informació adreceu-vos a l’AAC.
Els arxius militars. Lleida (Col·legi d’Arquitectes) 14 d’octubre i Barcelona (Seu AAC,
Sala Abat Escarré) 22 i 24 de novembre.
Aquest curs, organitzat per l’AAC, està impartit pel professor Gustau Castanyer, director tècnic de l’Arxiu Intermedi de la Regió
Militar Pirenaica – Caserna del Bruc. 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 27 de setembre al 7

d’octubre i del 2 al 16 de novembre. Per a obtenir més informació adreceu-vos a l’AAC
La imatge digital com a document d’arxiu. Barcelona, 28 d’octubre i Lleida, 2 de
desembre. Aquest curs, organitzat per l’AAC
està impartit pel professor David Iglésias,
del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge,
Ajuntament de Girona. 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 de l’11 al 21 d’octubre i del 15
al 25 de novembre. Per a obtenir més informació adreceu-vos a l’AAC

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 2/2004, de 16 de febrer
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• S’aprova la composició del Comitè Científic
de les jornades d’arxivística de Terrassa, integrat per: Joan Boadas, Teresa Cardellach, Xavier Tarraubella, Jordi Serra, Josep Conejo,
Pilar Blesa, Maria Reis Fontanals, Àngels
Bernal i Rafel Mestres. Els coordinadors
d’aquest comitè per part de l’AAC seran Emília Capell, Alfred Garcia i David Lobato
• S’accepta la invitació dels arxivers francesos per tal que en Joan Boadas participi en
els actes de celebració del seu aniversari, que
se celebrarà a París els propers dies 24 i 25
de març.
• S'aprova el nou servei que ofereix Tecnocrèdit-Banc de Sabadell en què les altes de soci a
l'AAC que obrin un Tecnocrèdit-Banc de Sabadell i domiciliïn el pagament de la seva
quota, tindran el primer any gratuït d'associat a l'AAC.
• S’aprova el conveni amb el Banc de Sabadell-Tecnocrèdit mitjançant el qual els associats que es donin d’alta en el TecnoCompte
tenen la quota d’inscripció a l’AAC gratuïta
durant del primer any.
Sessió 4/2004, de 19 d’abril
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:

• Aprovar el document que conté les al·legacions al projecte de Decret pel qual es regulen
els Registres Telemàtics de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i el procediment
per vies telemàtiques.
• Agrair als associats Jordi Serra, Lluís Esteve Casellas i Fina Solà les seves aportacions
al document que recull les al·legacions al projecte de Decret pel qual es regulen els Registres Telemàtics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el procediment per vies
telemàtiques.
• Sotmetre a aprovació de la propera Assemblea General de l’AAC que se celebrarà el mes
de maig d’enguany, la reforma dels estatuts
de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
• Sol·licitar una subvenció a les Diputacions
de Lleida i Girona per tal de celebrar cursos
de formació continuada en aquestes dues demarcacions.
MOVIMENTS DE SOCIS
ALTES
Socis institucionals: AJUNTAMENT DE MOLLET
DEL VALLES, BARATZ, SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, S.A
Socis numeraris: Cinta PUJOL CARABANTES,
Roser RODRIGUEZ BACHES, Abigail SAGARRA
CLAVEROL
Socis adherits: Maria Pietat CASANOVA ALBÀ,
Olga DUQUE BAENA, Silvia MANUEL LAFUENTE

BAIXES
Socis institucionals: AUSEBA,

S.L.,

SOLUZIONA

CONSULTORIA Y TECNOLOGIA

Socis numeraris: Laia SINGLA CRESPO
Socis adherits: Carmina
Xavier CASABELLA DORCA

MARTINEZ MIRON,

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, Anna UREÑA
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h. de l’1 de juliol al 20 de
setembre.
Tancat del 23 al 31 d’agost.
President: Joan BOADAS, jboadas@ajgirona.org
Vicepresidenta: Emília CAPELL, ecapell@mail.bcn.es
Vocal de Secretaria: Josep M. MASACHS,
achvilafranca@impacte.com
Vocal de Tresoreria: Marta ALBÀ,
arxiulla@ddgi.es
Vocal de Relacions Internacionals:
Alfred GARCIA, agarciap@gencat.net
Vocal de Formació i Noves Tecnologies:
Alfred MAURI, bnn@heraclit.net
Vocal de Treball, Estatus i Dinamització
Professional: David LOBATO,
david.lobato@aac.upcnet.es
Vocal d’Activitats: Anna LORENTE,
alorente@sct.icnet.es
Vocal de Relacions Institucionals:
Marc TAXONERA, biblioteca@abmontserrat.es
Vocal de Projecció Professional i Serveis:
Fina SOLÀ, fina-sola@menta.net
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Pilar FRAGO, pmarti13@pie.xtec.es

