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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL
Del 23 al 29 d’agost passat, la ciutat de Viena va acollir el XV
Congrés Internacional d’Arxius organitzat pel Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) amb el títol genèric d’Arxius, Memòria i
Coneixement. Més de 2.000 congressistes d’arreu del món varen

tenir l’oportunitat de participar de les diferents opcions que s’oferien i que en el seu vessant científic programava gairebé 200 seminaris i sessions paral·leles agrupades a partir de tres grans
blocs: Arxius i memòria, Arxius i coneixements i Arxius i Societat.

Arxius, Memòria i Coneixement
Com és lògic, els canvis adoptats en aquest XV Congrés, que entre altres aspectes comportaven la participació de més de 400
conferenciants i la multiplicitat de temes tractats de manera simultània, suposaven un risc ben evident. D’una banda impossibilitaven l’assistència a totes les sessions que podien tenir un interès per als congressistes, atesa la coincidència horària. De
l’altra, la diferent procedència i el diferent nivell dels conferenciants oferien resultats desiguals en la varietat de sessions programades. Amb tot, i malgrat reconèixer que innovar sempre és
arriscat, també és cert que és l’única manera d’avançar en l’objectiu de convertir el CIA/ICA en un organisme veritablement representatiu i al servei del col·lectiu professional que representa.
En relació amb el programa científic, cal destacar la intervenció
de quatre dels nostres associats: Ramon Alberch i Assumpció Colomer varen presentar la
bibliografia internacional sobre els arxius municipals, que en aquests moments ja compta
amb 1059 referències, de 51 països, relatives a
textos teòrics, metodològics i pràctics (exclosos
els instruments de descripció) que abracen el
període comprès entre 1847 i 2003 i que es
pot consultar al web de la Secció d’Arxius
Municipals, ICA/SMA. Ramon Alberch va
participar també en el seminari organitzat
per la Secció d’Associacions Professionals
(ICA/SPA) amb el treball Arxius Solidaris, en
què explicà la missió i els projectes elaborats
des de la seva fundació per l’Associació Arxivers sense Fronteres (AsF). Jordi Serchs va
prendre part en el taller Arxius i Internet, i
va presentar el web de l’Arxiu Municipal de
Barcelona i el projecte de portal d’Arxius municipals espanyols a Internet.
Per la seva part, José Ramón Cruz Mundet va intervenir en la
sessió Elaboració d’un nou saber per als arxius: l’evolució de l’ensenyament sobre els arxius i la conservació a l’època digital, i en
la taula rodona Implementar criteris de qualitat en els Sistemes
Arxivístics del segle XXI.
De manera paral·lela al programa científic, van tenir lloc el dilluns i el divendres (23 i 27 d’agost) les diferents reunions professionals per tal de renovar els diferents càrrecs de les branques i
seccions a partir de les quals s’organitza el CIA/ICA. En aquest
sentit, la voluntat dels membres de l’ACC de participar-hi i el re-

coneixement que el nostre col·lectiu ha obtingut des de fa anys
en el si del Consell Internacional d’Arxius han fet possible que
els nostres associats puguin ser presents en els comitès executius següents:
• Joan Boadas, EURBICA (Branca Europea del Consell Internacional d’Arxius)
• Mariona Corominas, ICA/SPP (Secció d’Arxius de Parlaments i
partits polítics, vicepresidenta)
• J.R. Cruz Mundet, ICA/SAE (Secció per a l’Ensenyament de
l’Arxivística i la Formació dels Arxivers)
• Joan Boadas, ICA/SPA (Secció d’Associacions Professionals i
Records Managers)
• Pere Puig, ICA/SAN (Secció provisional d’Arxius Notarials)
• Fina Solà, ICA/SPO (Secció provisional d’Arxius d’Esports)
• Ramon Alberch, Grup de Treball en
Arxius i Drets Humans.
La llarga Assemblea General, celebrada
la tarda del divendres 27 i el matí del
dissabte 28 va servir, entre altres temes
tractats en l’ordre del dia, per aprovar,
després d’un intens debat, el pressupost
per a l’exercici de 2005 (681.000 USD) i,
el que és molt important i decisiu per al
futur del CIA/ICA, per aprovar provisionalment els nous estatuts de
l’organització que, entre altres aspectes, preveuen, per primera vegada des de la seva creació l’any 1948,
l’elecció democràtica del seu president.
Finalment, l’Assemblea General va aprovar
l’adopció d’unes recomanacions, mocions especials i resolucions
(www.ica.org) que entre molts altres aspectes demanen a les
instàncies apropiades de l’Organització de Nacions Unides
(ONU) la instauració d’un Dia Internacional dels Arxius.
El XV Congrés es va concloure anunciant les seus de les properes
reunions de la CITRA (Conferència Internacional de la Taula Rodona dels Arxius) que tindran lloc el 2005 a Abu Dhabi (Emirats
Àrabs), el 2006 a Curaçao i el 2007 a Quebec. La ciutat de Poznan (Polònia) acollirà la Conferència Europea d’Arxius (maig del
2006), mentre que el XVI Congrés Internacional d’Arxius tindrà
lloc l’any 2008 a Kuala Lumpur.
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EL VOCAL INFORMA
Reunió del Comitè Director de la Secció
d’Associacions Professionals d’Arxivers i
Records Managers a Viena (agost 2004)
Amb motiu del Congrés Internacional d’Arxius
que va tenir lloc a Viena entre el 23 i el 28
d’octubre, la Secció d’Associacions Professionals d’Arxivers i Records Managers (ICA/SPA)
va aprofitar la presència de nombrosos representants d’associacions d’arxivers d’arreu del
món i es va reunir en diversos actes.
En primer lloc, el dia 23 es va fer la darrera
reunió del Comitè Director elegit per al període 2000-2004. La presidenta va informar sobre la darrera reunió del Comitè Executiu del
CIA que va tenir lloc a Madrid, especialment
en allò que fa referència als nous estatuts del
Consell Internacional d’Arxius.
En aquesta reunió es van estudiar les candidatures presentades per renovar part del Comitè Director per al període 2004-2008. Es va
acordar presentar les candidatures rebudes a
l’Assemblea General de la Secció i proposar
per al proper període Didier Grange (representant de l’associació suïssa) com a president de la Secció, Henri Zuber (associació
francesa) com a vicepresident i Gilles Lessage
(associació canadenca) com a secretari.
Entre altres temes, es va fer un repàs dels
projectes endegats i es van fer un seguit de
propostes per al nou Comitè Director. Dins la
Secció es va decidir crear un grup de treball
que ha de fer un seguiment de temes d’ètica,
format per antics membres de la SPA i liderat per Yvonne Bos-Rops, presidenta de la
SPA en el moment de l’aprovació del Codi

d’Ètica Internacional. El representant de l’associació polonesa va informar sobre l’estat de
l’organització de la propera conferència europea, que es farà finalment el 2006 a Poznan
entre el 18 i el 21 de maig. Per això es crearà
un grup de coordinació amb el Comitè Executiu de la Delegació Regional Europea del Consell Internacional d’Arxius (EURBICA).
També es va decidir crear un grup de treball
liderat per un membre del Comitè Director de
la SPA per fer un pas endavant en el projecte
Arxivers Solidaris.
Finalment es va dur a terme una reunió de
coordinació amb representants de la Secció de
Formació del CIA (ICA/SAE).
El mateix dia 23 d’agost es va celebrar l’Assemblea General de la SPA, que va comptar
amb l’assistència de representants d’associacions d’arxivers de Canadà, França, Polònia,
Estats Units, Alemanya, Països Baixos, Àustria, Grècia, Mèxic, Suïssa, Japó, Bèlgica,
Finlàndia, Israel, Flandes, Hongria, Regne
Unit, Austràlia, Itàlia i Catalunya (AAC i
AsF). A part de la presentació dels treballs
duts a terme pel Comitè Director de la Secció,
el més rellevant va ser l’elecció del nou president i dels nous membres del Comitè Director
per al període 2004-2008. La proposta del Comitè Director sortint va ser aprovada per
unanimitat. Cal destacar la presència del
president de l’AAC, Joan Boadas i Raset, com
a nou membre del Comitè Director de la SPA,
encarregat de la coordinació amb EURBICA.
Posteriorment es va fer una roda d’intervencions per conèixer les activitats de cada associació. Cada representant va exposar les prin-

cipals línies d’actuació de la seva associació.
En el marc del Congrés Internacional d’Arxius, la SPA va organitzar dues sessions el dijous 26 d’agost. Al matí es va fer una sessió
titulada Implementing the ICA Code of Ethics: Experiences and Challenges, amb la
presència de Karen Benedict, Yvonne BosRops, Diane Carlisle i Margaret Turner, que
presidia la sessió, dedicada a tractar l’elaboració del Codi Internacional d’Ètica i els codis
d’ètica als Estats Units, mitjançant la comparació de l’experiència de la Society of American Archivists i ARMA International (associació de records managers).
A la tarda es va fer un seminari sobre un dels
projectes més importants de la SPA Archival
Solidarity, que va ser presidida per Margaret
Turner i que va comptar amb la participació
de Peter Arfanis, Frans Florus Geraedts,
Nancy Marelli i Ramon Alberch, president
d’Arxivers sense Fronteres. Els participants
van explicar la seva experiència de col·laboració en diversos països i després es va obrir un
diàleg amb el públic assistent que va resultar
altament enriquidor.
Finalment, el divendres 27 es va fer la primera reunió del nou Comitè Director de la SPA,
en que bàsicament es va tractar de les línies
d’actuació per al nou període. Es va decidir
que la primera reunió de primavera de la
SPA tindrà lloc a Catalunya, organitzada per
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Alfred Garcia
Vocal de Relacions Internacionals

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa / Catalunya
RESOLUCIÓ CLT/1820/2004, de 18 de juny,
de cessament i nomenament d'un vocal de la
Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació. DOGC núm. 4166, 02.07.2004.
RESOLUCIÓ GAP/1932/2004, de 6 de juliol,
per la qual es dóna publicitat a la nova redacció dels Estatuts del Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya. DOGC
núm. 4174, 14.07.2004.
ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa, sobre
aprovació definitiva del Reglament del Sistema Arxivístic Municipal de Terrassa. BOPB
núm. 171, 17.07.2004.
ANUNCI del Departament de Cultura de concurs públic per a l'adjudicació d'un contracte
d'obres de construcció de l'Arxiu Històric Comarcal del Pla de l'Estany. DOGC núm. 4177,
19.07.2004.

ció dels documents relatius al Sumari 8/58 del
Jutjat d'Instrucció Especial de Propaganda
Il·legal del Territori Nacional, núm. 13, de Madrid. DOGC núm. 4183, 27.07.2004.
ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l'acceptació pel Departament de Cultura de la donació del fons documental i bibliogràfic de la família Moragas amb destinació a l'Arxiu
Nacional de Catalunya. DOGC núm. 4190,
05.08.2004.
Normativa / Comunitats Autònomes
RECOMENDACIÓN 2/2004, de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre custodia, archivo y seguridad de los
datos de carácter personal de las historias clínicas no informatizadas. BOCM, núm. 191,
12.08.2004.

ANUNCI del Departament de Cultura de concurs públic per a l'adjudicació d'un contracte
d'obres d'adequació d'un edifici com a dipòsit
documental i oficines a l'Hospitalet de Llobregat. DOGC núm. 4177, 19.07.2004.

Normativa / Estat

ANUNCI del Departament de Cultura de concurs públic per a l'adjudicació d'un contracte
d'obres de construcció de l'Arxiu Històric Comarcal de la Ribera d'Ebre. DOGC núm. 4177,
19.07.2004.

ORDEN CUL/2453/2004, de 6 de julio, por la
que se nombra un vocal del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española.
BOE núm. 177, 23.07.2004.

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l'acceptació pel Departament de Cultura de la dona-

ORDEN CUL/2253/2004, de 16 de junio, por la
que se nombra un vocal del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española.
BOE núm.164, 08.07.2004.

ORDEN CUL/2541/2004, de 12 de julio, por la
que se conceden ayudas a instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para lle-

var a cabo proyectos archivísticos con cargo a
créditos de operaciones de inversión. BOE
núm. 182, 29.07.2004.
ORDEN CUL/2542/2004, de 12 de julio, por la
que se conceden ayudas a instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a
créditos de operaciones corrientes. BOE núm.
182, 29.07.2004.
ORDEN JUS/2546/2004, de 26 de julio, por la
que se regula el acceso al Archivo General del
Ministerio de Justicia. BOE núm. 183,
30.07.2004.
Normativa / Unió Europea
DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 7 de julio
de 2004, por la que se modifica su Reglamento
interno. DOUE, de 27.07.2004.
CULTURA 2000: Convocatoria de propuestas
DG EAC 33-04. Acciones para conservar y
conmemorar los principales escenarios y archivos relacionados con las deportaciones.
DOUE
C
193/07,
29.07.2004.
http://www.guiafc.com/documentos/2004C193-07.pdf
DECISIÓN 2004/605/CE del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea,
de 13 de abril de 2004, sobre la aplicación del
Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público
a los documentos. DOUE L 272, 20.08.2004.
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http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/
l_272/l_27220040820es00130015.pdf
Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
RESOLUCIÓ 91/VII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn de la documentació espoliada pel règim franquista i dipositada actualment a l'Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola, a Salamanca, adoptada en Comissió de política cultural. Text BOPC 78,
05.07.2004; debat adopció DSPC C 71,
22.06.2004.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la classificació i la catalogació
dels documents de l'arxiu del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, formulada per Carme - Laura Gil (GP CiU). Text de
la pregunta BOPC 83, 13.07.2004; Resposta
BOPC 90, 08.09.2004.
Congrés dels Diputats
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre las previsiones en relación con la creación del Patronato del Archivo de la Corona
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de Aragón en las condiciones contempladas
en la Proposición no de Ley aprobada en septiembre de 1996. Autor: José Antonio Labordeta Subías (GMx). Iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-28 de 03.06.2004.
Contestación del Gobierno BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-47 de 01.07.2004.
PREGUNTA al Ente Público RTVE con respuesta escrita sobre las previsiones acerca de
continuar con el cumplimiento de los objetivos
del plan plurianual para la digitalización de
los fondos documentales y archivo histórico de
Televisión Española (TVE). Autor: Ramon
Moreno Bustos (GP). Iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-41 de
23.06.2004; Contestación del Ente Público
RTVE BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-63 de 29.07.2004.
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
por la que se insta al Gobierno a la devolución
de los fondos documentales incautados durante la Guerra Civil en el País Vasco y actualmente depositados en el Archivo Histórico de Salamanca, Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Text iniciativa BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-30 de 07.06.2004.
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PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre el cumplimiento del mandato del
Congreso de los Diputados de creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
Autor: Ramón Moreno Bustos (GP). Iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-32
de 09.06.2004; Contestación del Gobierno
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-52
de 09.07.2004.
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN
sobre medidas encaminadas a la conservación
y catalogación en los archivos civiles y militares de los expedientes y sumarios instruidos
contra los represaliados de la Guerra Civil española. Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Text iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-54
de 13.07.2004.
PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO sobre medidas encaminadas a la conservación y catalogación en los archivos civiles y
militares de los expedientes y sumarios instruidos contra los represaliados de la Guerra
Civil española. Autor: Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana (ERC) Text iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-54 de 13.07.2004

NOTÍCIES
X Jornades d’arxius universitaris.
Commemoració del 10è aniversari de la
Conferencia de Archiveros de las Universidades Espanyoles (CAU)
Després de deu anys des de l’inici de les activitats de la Conferencia de Archiveros de las
Universidades Españolas, els seus membres
es van tornar a reunir els dies 10 i 11 de juny
d’enguany a la Universitat de Valladolid, seu
de les primeres jornades. Aquesta reunió tenia un doble significat, com a trobada anual
dels arxivers de les universitats per debatre
els temes d’actualitat i com a commemoració
de la fundació de la CAU, veritable motor de
la cooperació entre els arxius universitaris en
aquesta darrera dècada.
Les X Jornades de la CAU, inaugurades pel
rector de la Universitat de Valladolid, es van
iniciar amb dues conferències amb el títol
genèric “Les universitats espanyoles i els
seus arxius en el segle XXI”, a càrrec de Mario Bedera, diputat i exvicerector de la Universitat de Valladolid, i Tomàs de Montagut,
secretari general de la Universitat Pompeu
Fabra i president de la CAU. Igualment, en
el marc d’aquesta efemèride, es van presentar dues ponències amb el títol “10 anys de la
CAU: balanç i perspectives”, presentades per
Antoni Borfo, arxiver de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, i Carmen de la Peña, arxivera de la Universitat d‘Alcalá, dues aportacions a la història recent de la CAU des de
la seva fundació fins als nostres dies. Aquestes ponències van oferir dues visions diferents, una des de la perspectiva històrica i
l’altra des de la valoració crítica amb propostes de futur, ambdues, però, coincidents en
l’opinió molt favorable del que ha representat
la CAU.
Si hi ha alguna cosa que pot il·lustrar de la
millor manera possible la trajectòria de la cooperació arxivística és, sens dubte, la seva
materialització en resultats concrets que siguin d’aplicació als nostres serveis; per això,
aquests jornades van tenir un especial èmfasi
en la celebració de les reunions dels cinc
grups de treball constituïts i la presentació
dels seus resultats (Grup de treball de recursos humans, Grup de treball d’identificació i
avaluació de sèries documentals, Grup de
treball sobre aplicació de normes internacionals de descripció arxivística, Grup de treball
sobre requeriments bàsics d’aplicacions informàtiques per a arxius i Grup de treball
d’externalització als arxius).
Igualment, aquestes jornades van ser l’ocasió
per presentar el resultat de l’enquesta sobre
els arxius universitaris de l’any 2003, realitzada pels vocals de la CAU, que reflecteix

succintament l’evolució dels serveis d’arxius
universitaris des de la darrera diagnosi efectuada l’any 2001. Aquesta radiografia demostra que ha augmentat el nombre d’arxius i
que la seva millora és generalitzada en gairebé tots els aspectes.
Novament, les conclusions de les X Jornades
de la CAU demostren una preocupació pels
grans reptes, com l’equiparació dels arxius de
les universitats amb la resta de serveis administratius; la dependència de l’arxiu respecte
al secretari general a tots els efectes; la necessitat d’incrementar la comunicació i la cooperació amb el Ministeri de Cultura; la creació d’aquest servei en les universitats en les
quals encara no existeix; la preocupació per a
la custòdia i conservació dels documents
electrònics; la necessària incorporació del
servei d’arxiu en les comissions internes i externes on es debatin tots els aspectes relacionats amb els documents electrònics; la gestió
directa dels arxius per part de les administracions, i la reiterada petició de més recursos (humans i materials). Aquestes conclusions de caire més reivindicatiu, contrasten
amb la vocació dels arxivers de les universitats de servir amb professionalitat i qualitat
a les administracions universitàries i al ciutadà en general, principis que han inspirat la
trajectòria de la CAU des de la seva fundació.
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CONVOCATÒRIES
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 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 obtenir més informació, adreceu-vos a l’AAC
1ª Conferência Internacional de Arquivos Empresariais Famalicão. Arquivos
das empresas: da gestão quotidiana à
memória histórica. Lisboa, Casa das Artes,
28 i 29 d’octubre de 2004. Per obtenir més informació: ciae1@fe.unl.pt, http://historia-empresarial.fe.unl.pt/downloads/conferencia_arquivos_empresariais.pdf, i
http://www.historia-energia.com/por/conteudos_detalhe.asp?idConteudo=270
V Coloquio Internacional de Ciencias de
la Documentación: “Sociedad de la Información e Información para la Sociedad”. Salamanca, 4 i 5 de novembre de 2004.
Organitza: Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Salamanca. Per obtenir més informació:
http://exlibris.usal.es/bibesp/coloquio
VI Jornadas de Archivos Electrónicos

“La gestión electrónica de documentos
de archivo: hacia una información integrada”. Priego de Córdoba, 18 i 19 de novembre de 2004. Organitza: Ayuntamiento de
Priego de Córdoba i Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Granada. Per a obtenir més informació:
vjarchiv@ugr.es http://www.ugr.es/local/vjarchiv
IV Congreso de archivos de Castilla y de
León. “De la regesta a la web: semàntica: sistemas globales de información archivisitca”. Burgos, 24 - 26 de novembre de
2004. Organitza: ACAL
9es Jornades Catalanes d'Informació i
Documentació. Barcelona, Centre de convencions internacionals – recinte Forum -, 25
i 26 de novembre. Organitza: Col·legi Oficial
de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya.
Per
obtenir
més
informació:
www.cobdc.org/jornades2004.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 5/2004, 10 de maig
En aquesta reunió es prengué l’acord següent:
• Donar compliment a l’acord pres a l’Assemblea General de Socis de Roses i penjar al web la
documentació corresponent a l’Assemblea General de socis que tindrà lloc al Museu Marítim
el proper dia 27 de maig. Els documents són els
següents:
- Convocatòria de l’Assemblea amb l’ordre del
dia corresponent
- Acta de la darrera Assemblea de l’Associació
- Memòria de l’associació de l’exercici de 2003
- Propostes de modificació dels estatuts de l’Associació
Sessió 6/2004, de 14 de juny
En aquesta reunió es prengueren els acords següents:
• Acceptar la proposta del Grup de treball d’Arxius i Fons d’Arquitectura d’organitzar una jornada sobre Arxius d’Arquitectura dins de les celebracions del vintè aniversari de l’Associació
d’Arxivers durant el mes de setembre de 2005.
• Aprovar la creació en el marc del vintè aniver-

sari de l’Associació d’una secció al web d’anecdotari “en línia”, on els socis podran posar-hi les
anècdotes o fets curiosos que coneguin o hagin
viscut.
MOVIMENTS DE SOCIS
ALTES
Socis institucionals: A-9 DOCUMENT, SA, AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR- ARXIU MUNICIPAL
Socis numeraris: Gemma BLASCO FRANCH, Marta CORTÉS LONGARES, Cristina CUEVAS PARERAS,
Antoni Ramon MARTI CABRÉ, Antoni MUNDET
PALLI, Miquel Àngel VEGA SANCHO
Socis adherits: Pedro AYALA CARBONELL, Glòria
BOFILL FITO, Maria del Pilar CASTOR BINIMELIS,
Ester GONZALEZ MURIANAS, Mercedes LOPEZ GOMEZ, Maria Magdalena MARTORELL PALOU, Roger MIRABENT ZENON, Susanna PÉREZ MURCIA,
Joaquim PUIGDEMONT CASAMAJO, Rosa SANCHEZ
RUBIRA.
BAIXES
Socis numeraris: Maria JOSÉ CUBELLS PUERTES

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, Anna UREÑA
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h.
i de 14,30 a 19,30 h.
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

