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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

AAC, 1985-2005. De l’audàcia a la normalitat
La celebració del vintè aniversari de l’Associació d’Arxivers de Catalunya ens ha de servir per a reflexionar sobre diferents aspectes
que afecten el nostre col·lectiu i avançar, en la mesura que sigui
possible, en la consolidació de la nostra professió que encara presenta en algunes ocasions trets d’una certa vulnerabilitat.
Ens sembla que ens ajustem a la realitat quan considerem que la
gran majoria de nosaltres estaríem d’acord a convenir que l’audàcia
ha estat una constant a la qual la nostra professió ha hagut de recórrer en moltes ocasions en el transcurs d’aquesta vintena d’anys.
I ha estat útil, no ho podem negar, però ens sembla que ha arribat
l’hora de reclamar una certa normalitat, d’expressar el desig de voler ser “normals”. I normalitat i normal no són en cap cas sinònims
de retrocés, d’apatia o de paràlisi, sinó tot el contrari.
Ens agradaria reclamar per als arxivers la mateixa normalitat que
tenen, per exemple, els metges, els arquitectes, els enginyers, els
informàtics o, perquè no dir-ho, els bibliotecaris i documentalistes.
Una normalitat que s’assoleix, entre altres referents, quan una professió disposa d’un marc legislatiu i d’un marc formatiu universitari complet, oficial, reconegut.
Les lleis, i tot el desplegament normatiu que les acompanyen, són
fonamentals per al desenvolupament de qualsevol col·lectiu professional. No només n’indiquen les atribucions i competències, sinó que en
dibuixen els límits i n’estableixen les
exigències.
En aquest sentit, la nostra professió
compta amb una bona Llei d’arxius i
documents, aprovada el juny del
2001 per la unanimitat del Parlament català, i en coneixem i recolzem
el desplegament normatiu que ja s’ha
elaborat i que, si no es vol comprometre el desenvolupament de la professió, no hauríem d’esperar massa a
veure publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
L’altre referent al qual al·ludia fa un
moment és el formatiu i més concretament l’àmbit universitari d’aquesta
formació. Si en algun aspecte la nostra professió ha estat audaç, de ben
segur que aquí hi trobaríem el principal exemple. De l’autodidactisme inicial d’ara fa vint anys a l’actual
Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED), passant per totes les edicions del Mestratge en Arxivística celebrat en
universitats de les quatre demarcacions catalanes, l’actual oferta
de postgraus o la formació continuada presentada anualment per la
nostra associació.
El nou escenari que s’obre arran de la declaració de Bolonya i l’espai europeu d’educació superior ens ofereix una oportunitat que no
podem deixar escapar si volem assolir la desitjada normalitat professional. Per aquest tema, però, ens cal més que mai el suport i la
complicitat de les institucions i molt especialment del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya.
Anem en compte, però, a reclamar sense oferir res a canvi, sense

explicar les vegades que convingui què significa ser arxiver avui,
quines són les nostres aportacions, quin és el benefici que en treuen
de nosaltres tant les administracions com el conjunt de la ciutadania. Nosaltres ho sabem, és cert, però això no és suficient. Ens cal
fer un esforç constant de comunicació per tal de superar aquesta relativa clandestinitat en la qual encara alguna vegada ens trobem
instal·lats.
Balanç 2001-2005
És tradicional dedicar part del contingut de l’editorial del butlletí
coincident amb el canvi de la Junta de la nostra Associació, a fer un
balanç de les activitats desenvolupades en els anteriors quatre
anys de mandat. Tot i no voler renunciar a aquesta tradició presentarem només els aspectes més remarcables i les qüestions més innovadores i, en tot cas, remetem a les memòries publicades anualment a aquelles persones que en vulguin conèixer una relació molt
més detallada.
Com en les anteriors juntes, han estat quatre anys intensos i amb
resultats satisfactoris. Ja hem esmentat la importància que ha tingut la creació de l’ESAGED en aquest darrer mandat, que veia
també com s’aprovava definitivament el Codi Deontològic dels arxivers catalans, el juny de 2002.
L’edició d’aquest codi anunciava la
creació de la col·lecció TEXTOS, que
ha aplegat treballs d’una importància innegable i que esdevindran un
referent en els diferents àmbits que
tracten. Esmentem-ne, per exemple,
el que fa referència a la documentació catalana a Salamanca, el que
tracta sobre l’Arxiu de la Corona
d’Aragó i el que analitza l’estat actual dels fons de protocols de Catalunya.
El projecte de desenvolupament de
la Norma de Descripció Arxivística
de Catalunya (NODAC) haurà estat
també una de les contribucions importants aconseguides en aquest període. Iniciat el mateix 2001, però si
nó paralitzat, molt alentit fins a final del 2004, la seva presentació en
el marc de les X Jornades d’Arxivística a Terrassa, evidencien els
positius resultats d’una col·laboració entre el nostre col·lectiu i la
Subdirecció General d’Arxius.
Com també serà un projecte en col·laboració, i incorporant-hi en
aquest cas la Diputació de Barcelona, la redacció i posterior publicació del Manual d’Arxivística. No ha estat un treball senzill elaborar-ne els continguts ni fer-ne els encàrrecs als diferents arxivers i
arxiveres, però estem absolutament convençuts de la seva transcendència i del que pot representar per a la consolidació de la nostra professió.
En l’àmbit estatal i internacional cal remarcar haver assumit la
presidència de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (octubre 2003 - maig 2005) i la presència de diferents associats a comitès executius de diferents branques, seccions i grups de treball
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del
Consell
Internacional
d’Arxius
(CIA/ICA).
No per més quotidianes hem de deixar d’esmentar l’organització de les diferents Jornades d’Arxivística, les d’Imatge i Recerca, els
Laboratoris d’Arxius Municipals i les Jornades d’Estudi i Debat. O la sempre puntual
publicació de la nostra Revista Lligall,
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l’augment de serveis del lloc web, el perfecte
funcionament d’Arxifòrum i el treball dels
diferents grups de treball.
Naturalment és del tot evident que els onze
membres de la Junta no serien suficients
per a desenvolupar tot aquest conjunt d’actuacions que només hem esbossat i que, com
passa des de la creació de l’AAC, el col·lec-

tiu ha respost de manera admirable i decidida cada vegada que ha estat requerida la
seva col·laboració. Les darreres paraules
d’aquesta editorial han de ser, doncs, per
agrair a totes les associades i els associats
la seva confiança, el seu suport i l’estímul
que ens han ofert en aquests darrers quatre
anys.

ELS SOCIS ALS COMITES DEL CIA/ICA
Reunió de treball de la Secció
Provisional d’Arxius d’Esports de l’ICA
(ICA/SPO) a Torí
Els membres del Comitè Executiu de la Secció Provisional d’Arxius d’Esports es reuniren els dies el 14 i 15 d’abril de 2005 a Torí
(Itàlia) després de la seva creació dins el
marc del Congrés Internacional d’Arxius a
Viena el passat agost.
Fou elegida la ciutat de Torí com a seu de la
primera trobada de la secció ICA/SPO, en
motiu de la propera celebració dels XX Jocs
Olímpics d’Hivern l’any 2006 en aquesta ciutat italiana. Hi assistiren tots els membres
del Comitè Executiu, a excepció del President, que excusà la seva presència per motius d’organització de la Citra-2005.
El dia 14 d’abril començà la sessió inaugural
a la sala de reunions de l’Hotel Victòria amb
la incorporació de dos nous membres a la
secció i amb la recapitulació de les accions i
resultats que vàrem portar a terme durant
el Congrés Internacional d’Arxius, el passat
mes d’agost a Viena.
Una vegada feta la recapitulació es va informar de la presentació i representació de
l’ICA/SPO durant el 2005 dins el marc de la
Conferència Internacional Sport: From Archive to History, els dies 8-9 de juny a París
i Roubaix, en el 9è. Congrés ISHPES a Colònia el setembre i a Sevilla el novembre durant el X Congrés Europeu per a la Història
de l’Esport. Alguns dels altres temes que es
van tractar van ser l’enviament d’un qüestionari sobre la situació dels arxius d’esports
al món, la recerca d’arxius d’esports marítims i la recerca d’esponsorització per a la
realització d’activitats i projectes de la secció.
El dia 15 d’abril el Comitè Executiu es reuní
a la sala d’actes de l’Archivio di Stato di Torino juntament amb arxivers italians per tal
de treballar la proposta d’organitzar una
Jornada Internacional sobre els Arxius d’Esports d’Hivern a la ciutat de Torí a principis
de l’any 2007, una vegada finalitzats els
Jocs Olímpics d’Hivern, per a incentivar la

salvaguarda del patrimoni documental fruit
d’aquests esdeveniments i poder escoltar altres experiències. A principis de 2007 també
se celebraran a Torí les Olimpíades Universitàries però per qüestions de logística no
coincidiran en el temps ambdues celebracions. Es treballà sobre un esborrany dels
probables temes a tractar a la jornada i
s’anà concretant. La participació i la il·lusió
en la futura jornada va ser present en tot
moment durant aquest dia per part de tots
els assistents.
Una vegada finalitzada la reunió, es visitaren les instal·lacions de l’arxiu del Museu de
la Muntanya a Torí i l’Archivio di Stato di
Torino. El tracte que vàrem rebre per part
dels arxivers italians fou exquisit.
Es va proposar fer una reunió durant el mes
d’octubre als Arxius Nacionals de l’Algèria, i
també es comentà l’interès a fer la darrera
reunió a Barcelona durant la tardor de 2006,
abans de la celebració de la Jornada d’Arxius d’Esports d’Hivern a Torí per a finalitzar l’organització d’aquesta jornada. La motivació principal de la visita a Barcelona és
poder visitar els Arxius Olímpics de Barcelona 92, ja que consideren aquesta ciutat com
un exemple important de preservació del patrimoni documental fruit de l’esdeveniment
olímpic.
Per a obtenir més informació sobre ICA/SPO
consulteu: http://www.ica.org/body.php?pbod
ycode=SPO&plangue=eng
Fina Solà
Membre del Comitè Executiu de la Secció
Provisional d’Arxius d’Esports

Reunió del Comitè Executiu de
la Secció d’Associacions Professionals
d’Arxivers i Gestors Documentals
(ICA/SPA)

Girona, 11 - 15 d’abril de 2005
Quinze persones de catorze països diferents
integren el Comitè Executiu de ICA/SPA que
es va reunir a Girona el passat mes d’abril
per tal de fixar l’agenda de treball per a

aquest mandat que finalitzarà l’agost de
2008.
Com a objectius generals de l’ICA/SPA cal
esmentar com a principals els següents:
- Promoure la col·laboració entre les associacions dedicades a l’arxivística i la gestió documental.
- Recopilar i difondre informació sobre les
activitats de les associacions professionals
d’arxivers i gestors documentals.
- Fomentar i contribuir a la creació de noves
associacions professionals d’arxivers i gestors documentals.
- Promoure i respectar el Codi Deontològic.
- Impulsar projectes d’interès per a la professió.
A la reunió de Girona els temes plantejats a
l’ordre del dia varen girar entorn d’aquest
marc general que acabem d’esmentar i es
van plantejar diferents estratègies per tal
d’augmentar el nombre de membres de la
Secció, especialment d’associacions procedents de països en vies de desenvolupament,
atès que actualment hi són representades 41
associacions d’Europa, 7 d’Amèrica del Nord,
5 d’Amèrica Central i del Sud, 7 d’Àsia, 4
d’Àfrica i 2 d’Oceania.
Altres temes debatuts van ser els de la política de solidaritat en l’àmbit arxivístic (el
president d’Arxivers sense Fronteres, Ramon Alberch, va exposar en una de les sessions de tarda les accions desenvolupades
per aquest col·lectiu), les possibles estratègies de promoció de la professió, la redefinició de l’àmbit competencial i es varen exposar diferents experiències de certificació,
tant individualment (els professionals), com
institucionalment (els arxius) i en relació
amb els programes formatius (universitat).
Cal esmentar també que la reunió del Comitè Executiu de la SPA, organitzada per
l’AAC en motiu de la celebració del seu XX
aniversari, va comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Girona i de la Subdirecció General d’Arxius.
Joan Boadas
Membre del Comitè Executiu de la Secció
d’Associacions Professionals d’Arxivers i
Gestors Documentals

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa / Catalunya

(codi Z13). DOGC núm. 4379,

ANUNCI de l’Ajuntament de Sabadell
d’aprovació inicial de l'ordenança municipal
reguladora de l'execució telemàtica de procediments administratius i de regulació del registre telemàtic de la Corporació. BOPB núm.
084, 08.04.2005.

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l'acceptació pel Departament de Cultura de la
donació del fons documental de Marià Rius i
Montaner. DOGC núm. 4386, 18.05.2005.

ORDRE CLT/190/2005, de 8 d'abril, de derogació de l'Ordre CLT/156/2002, de 17 d'abril,
per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la descripció de fons integrants del patrimoni documental i de la documentació de Catalunya

06.05.2005.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, del Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya, per la qual es dóna publicitat als
Plans d'actuació de desplegament del TRAM i
de PADRÓ. DOGC núm. 4398, 03.06.2005.
ANUNCI de l’Ajuntament de Viladecans
d’aprovació definitiva de la modificació del reglament de seguretat dels sistemes d'infor-

mació i tractament de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Viladecans. BOPB
núm. 135, 07.06.2005.
Normativa / Comunitats autònomes
LEY 1/2005, de 3 de marzo, de reforma de la
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. BOE núm.
076, 30.03.2005.
LEY 3/2005, de 7 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora
del consentimiento informado y de la historia
clínica de los pacientes. (Comunidad Autóno-
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ma de Galicia) BOE núm. 093, 19.04.2005.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
núm. 2081-2005, en relación con el artículo
único de la Ley de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de
abril, de Archivos y Patrimonio Documental
de Castilla y León. BOE núm. 105,
03.05.2005.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
núm. 2082-2005, en relación con el artículo
único de la Ley de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León 8/2004, de 22 de diciembre,
por la que se modifica la Ley 12/2002, de 11
de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y
León. BOE núm. 105, 03.05.2005.
Normativa / Estat
ORDEN FOM/542/2005, de 2 de marzo, por la
que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Fomento y de sus organismos públicos. BOE
núm. 59, 10.03.2005.
ORDEN APU/720/2005, de 10 de marzo, por
la que se regula la Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del Ministerio
de Administraciones Públicas y de sus organismos autónomos, creada por la Orden
APU/2943/2003, de 15 de octubre. BOE núm.
71, 24.03.2005.
ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por
la que se establecen los formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos al
Registro Público de Contratos. BOE núm.
099, 26.04.2005.
Unió Europea
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 (2005-002)
C2005/079/11. Diario Oficial núm. C 079,
01.04.2005.
DECISIÓN 12-2005 del Tribunal de Cuentas
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Europeo, de 10 de marzo de 2005 relativa al
acceso público a los documentos del Tribunal
DOUE C 96/01, 20.4.2005.
Activitat Parlamentària
Parlament de Catalunya
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre el trasllat del fons documental dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
formulada per Carme-Laura Gil i Miró (GP
CIU). Publicació de la iniciativa BOPC 140,
de 25.01.2005. Publicació de la resposta del
Govern BOPC 147, de 15.02.2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre si el Partit Nacionalista Castellà - Terra Comunera ha reclamat el retorn
de béns patrimonials dipositats en algun arxiu o museu català, formulada per CarmeLaura Gil i Miró (GP CIU). Publicació de la
iniciativa BOPC 140, de 25.01.2005. Publicació de la resposta del Govern BOPC 154,
01.03.2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre les obres de construcció de
l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, formulada per Carme-Laura Gil i Miró (GP CIU).
Publicació de la iniciativa BOPC 142, de
01.02.2005; resposta del Govern BOPC 150,
22.02.2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre el tractament arxivístic de les
sèries documentals de les direccions generals
d'Arquitectura i Habitatge, Carreteres, Urbanisme, Ports i Transports, formulada per
Carme-Laura Gil i Miró (GP CIU). Publicació
de la iniciativa BOPC 142, 01.02.2005. Publicació de la resposta del Govern BOPC 154,
01.03.2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre si el trasllat de l'Arxiu Diocesà a on hi ha actualment l'Arxiu Històric de
Girona comportaria cap reforma de l'edifici,
formulada per Albert Riera i Pairó (GP CIU).
Publicació de la iniciativa BOPC 150,
22.02.2005. Publicació de la resposta del Govern BOPC 165, 22.03.2005.

PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre els estàndards de qualitat establerts pel Departament de Cultura per al
servei local d'arxius, formulada per CarmeLaura Gil i Miró (GP CIU). Publicació de la
iniciativa BOPC 154, 01.03.2005. Publicació
de la resposta del Govern BOPC 169,
05.04.2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre el motiu pel qual a la web del
Departament de Cultura solament apareixen
les dades de l'Arxiu Nacional de Catalunya
fins al febrer del 2004, formulada per Eva
García i Rodríguez (GP PPC). Publicació de la
iniciativa BOPC 165, 22.03.2005. Publicació
de la resposta del Govern BOPC 171,
12.04.2005.
Congrés dels Diputats
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre política archivística y documental
del Gobierno, formulada por Francisco Rodríguez Sánchez, (GMx) Iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-123,
16.12.2004; Contestación del Gobierno
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D157, 21.02.2005.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita sobre las previsiones acerca de la puesta
en marcha del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón con la participación de las
cuatro comunidades autónomas correspondientes con dicha entidad histórica, formulada por Ramón Moreno Bustos, Ramón (GP).
Iniciativa BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-159, 23.02.2005. Contestación del
Gobierno BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-177, 28.03.2005.
PROYECTO DE LEY de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra
Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Iniciativa
BOCG. Congreso de los Diputados núm. A35, 22.04.2005.

NOTÍCIES
Estudi de la Diputació de Barcelona
sobre les retribucions del personal
La Vocalia de Treball, Estatus i Dinamització
Professional ja disposa de l’actualització de
l’estudi de la Diputació de Barcelona sobre
les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona corresponent a l’any 2004.
L’estudi el realitza l’Àrea de Govern Local de
la Diputació de Barcelona des de l’any 1994, i
s’actualitza bianualment, a partir de les dades rebudes d’una mostra prou àmplia
d’ajuntaments de la província de Barcelona
(concretament, en aquesta última edició, del
setanta-cinc per cent d’ajuntaments), exceptuant l’Ajuntament de Barcelona, que per la
seva dimensió resta exclòs de l’estudi.
En aquesta última edició, la informació es divideix en dos grans blocs. Un primer capítol
que recull les variables de retribució per
grups de municipis. Els municipis de la província de Barcelona s’agrupen en dotze grups
a partir de variables de població i renda familiar bruta disponible per habitant. I com a novetat en aquesta ultima edició, un segon capítol que recull les variables de retribució dels
municipis agrupats per comarca.

En tots dos casos, per cada grup de municipis, es presenta una relació de llocs de treball
tipus, en què per cada lloc de treball concret
s’indica la retribució bruta anual màxima,
mínima, mitjana aritmètica i mediana. Els
llocs de treball es presenten agrupats per les
àrees orgàniques on més freqüentment els
ajuntaments els adscriuen a nivell orgànic.
En aquesta relació de llocs tipus, concretament a l’àrea orgànica d’Administració i Serveis, hi trobem les dades dels llocs de treball
arxiver/a i tècnic/a mitjà/ana d’arxiu, en tots
els grups de municipis de població superior
als cinc mil habitants.
L’estudi us pot ser útil per determinar o
conèixer la vostra situació salarial. Si el necessiteu consultar, us podeu posar en contacte amb la Vocalia.

III Jornades Arxius i Desenvolupament
Arxivers sense Fronteres (AsF)
Les III Jornades d’Arxivers sense Fronteres
(AsF) es van portar a terme a Madrid, els
dies 25 i 26 de febrer de 2005 a la seu de l’Archivo Regional de la Comunidad de Madrid,
amb el lema “Arxius i Desenvolupament”.
Amb aquest tema es va assolir l’objectiu final

de les Jornades, es a dir, destacar la importància de l’arxiu en la configuració d’un
estat de dret.
Vam comptar amb la presència de la Sra.
Christine Martinez dels Arxius de França, la
la Sra. Perrine Canavaggio del Consell Internacional d’Arxius i del Sr. Joie Springer de la
UNESCO. Tots ells van deixar constància de
l’interès i la voluntat, per part de molts es-

NECROLÒGICA
El passat dia 27 de març, ens va deixar el nostre associat Rafael Conde i Delgado de Molina. Arxiver del Cuerpo Facultativo de Archiveros, ex director de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, va ser membre de la Junta de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i del consell de
redacció de Lligall. Ha estat autor de diferents treballs i estudis tant en l’àmbit de l’arxivística com també de la historiografia.
Una obra rigorosa d’un professional de primera magnitud.
Descansi en pau.
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tats i del mateix Consell Internacional d’Arxius, de prendre part en la mesura necessària en la cooperació internacional i del valor
de l’arxiu en el països del Tercer Món per al
desenvolupament dels drets humans.
D’altra banda, la Sra. Teresa Martín Ayuso
ens va explicar el programa de cooperació arxivística (ADAI) que des del Ministeri de Cultura es porta a terme. I finalment, i per tal de
deixar palès que el concepte de cooperació pot
anar més enllà, es van difondre les experiències de l’Ajuntament de Barcelona, del Fons
Monetari Internacional i del Banc Mundial.
Finalment i com a cloenda de les Jornades, es
va comptar amb la presència del Fiscal General de l’estat argentí, Sr. Julio Strassera, el
qual va concretar i confirmar la importància
dels arxius a l’Argentina durant els anys posteriors a l’última dictadura.

Delibera.info Fòrum de debat sobre
l’accés a la informació i la documentació
El fòrum de debat internacional sobre el dret
d’accés a la informació i a la documentació ha
estat impulsat per Arxivers sense Fronteres
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(AsF) en el marc de l’Assemblea Permanent
d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes Catalans (APIPA), l’any 2002, amb l’objectiu de
debatre diferents temes entorn al dret d’accés a la informació i la documentació pública
dels ciutadans.
En aquest moment hi ha quatre debats
oberts en els quals trobem una sèrie d’ítems
que ens ajuden a conèixer l’opinió i valorar
l’estat de la qüestió sobre l’accés a la informació i la documentació.
El primer debat està relacionat amb l’accés o
la reserva dels documents dels polítics; en el
segon es reflexiona sobre la problemàtica de
la desclassificació dels documents “secrets”;
un altre està relacionat amb la transparència
administrativa quant a dret que permet als
ciutadans el coneixement i la participació en
el sistema democràtic i les polítiques del país,
i per últim la necessitat de disposar d’una regulació jurídica del dret d’accés tant nacional
com internacional, que de forma clara i precisa permeti als ciutadans conèixer quins són
els seus drets quant a l’accés a la informació

Abril - juny 2005

Associació
d‘Arxivers de Catalunya
Edita: Associació d'Arxivers de Catalunya
Redacció: Rocafort, 242 bis, 3r. 08029 Barcelona
Tel.: 934 19 89 55, Fax: 933 22 21 87
a/e: associacio@arxivers.com
Coordinació: Pilar FRAGO, Joaquim DABAN, David
LOBATO, M. Mercè MATEU, Rosa M. LOPEZ PRIETO
Disseny gràfic: Elisabet BOSCH
Maqueta i producció:
Xavier SOLÉ / disseny visual, sl
Impressió: Alpress
D. L. 292/89 - ISSN 0214-6924
Patrocina:

gama Equipament Integral d'Arxius

pública. Periòdicament es van incorporant
ítems i es vol que estiguin oberts per a poder
participar-hi, a finals d’aquest any.
http://www.delibera.net/sections/user/index.cfm

Al final de la pàgina trobareu el cercador i
només cal posar el mot “accés” perquè us
hi porti directament.

LA RESSENYA
Alberch i Fugueras, Ramon; Cruz Mundet,
José Ramón. La aventura de la información:
De los manuscritos del Mar Muerto al Imperio Gates. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
Seguint l’estela del llibre Archívese¡. Los documentos del poder. El poder de los documentos (tres edicions fins el 2005), Ramon
Alberch i José Ramón Cruz han editat un
nou llibre que persisteix en la línia de propiciar un millor coneixement dels arxius per
part de la ciutadania. Amb un llenguatge
planer i amb afany divulgatiu, els autors dibuixen deu històries en les quals els docu-

ments són els protagonistes i evidencien el
poder demolidor de la informació. Des de
l’espectacular descobriment i estudi dels manuscrits del Mar Mort fins a l’explotació dels
arxius fotogràfics que impulsa el magnat
Bill Gates, es descabdellen un seguit de narracions que tenen com a fil conductor fets
molt rellevants que només es poden explicar
en clau documental. En aquest sentit, són
emblemàtics els capítols dedicats a la persecució dels dirigents nazis implicats en els
tristament famosos camps d’extermini –i on
el fotògraf català Francesc Boix tingué un
paper protagonista– i el dedicat a la recupe-

ració dels tresors enfonsats al mar i les recerques dutes a terme per a la seva recuperació, les quals només es poden posar en
marxa basant-se en un coneixement exhaustiu de les fonts arxivístiques, senyaladament
l’Arxiu General d’Índies. Clou el volum un
divertit estudi que planteja la imatge que tenen dels arxius i els arxivers els mitjans de
comunicació i la percepció que se’n deriva en
importants obres literàries. En definitiva,
un llibre amè, escrit amb un llenguatge periodístic i que de ben segur contribuirà a difondre una imatge més objectiva i rica en
matisos del món dels arxius.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 2/2005, de 21 de febrer
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Incorporar al grup de treball del Manual
d’Arxivística encarregat de desenvolupar el
capítol III a la sòcia Carme Martínez.
• Organitzar, juntament amb l’ESAGED,
l’IEFC i el CRDI un postgrau de gestió de
documents fotogràfics.
Sessió 3/2005, de 14 de març
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Sol·licitar al DURSI una subvenció per a
la realització de les Jornades de Terrassa.
• Agrair la tasca realitzada i la dedicació
que han tingut en els respectius grups de
treball a les persones següents:
– Andreu Carrascal, Xavier Tarraubella i
Mirabet, Assumpta Rodon, Isabel Martin
García, Fina Solà, Rosa M. Gil, Laura Ureña, Ma. Antònia Carrasco, Manuel Güell,
Maria Fèlix Roncero, Maria Sardà i Montserrat Cervera, integrants del Grup de treball d’arxius i fons d’arquitectura de l’AAC.
– A Jaume Enric Zamora i Escala, Jordi
Serchs i Serra, Josep Maria Barris i Ruset,
Pilar Blesa i Herrero, Albert Curto i Homedes, Joan Baptista Domingo i Basora, Maria

Pilar Frago i Pérez, Remei Perpinyà i Morera, Carme Maria Marugan i Vallvé, Maria
Utgés i Vallespí, Albert Villaró i Boix, integrants del Consell de Redacció de Lligall.
– A Ferran Agelet, Andreu Carrascal, i Betlem Martínez integrants del Grup de treball
d’Arxius i Internet.
– A Andreu Carrascal, Laura Ureña, Fina
Solà, Betlem Martínez, Montserrat Cervera,
Susanna Vela, Rosa Lópèz, Roger Mirabent i
Lluís Esteve Casellas, Membres del Consell
de Redacció del Web de l’AAC.
– A Pilar Frago, Joaquim Daban, David Lobato, M. Mercè Mateu i a Rosa M. López,
membres del Consell de Redacció del Butlletí
de l’AAC.
– A Alfred García Puig, David Lobato Buil,
Josep Matas Balaguer, Ramon Planes Albets, Jordi Serchs Serra, i Susanna Vela Palomares, membres del Consell de redacció
del Codi Deontològic.
• Obrir el període electoral per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació i establir els terminis següents:
1. 15 de març, convocatòria de les eleccions
per a la renovació de la Junta directiva.
2. del 5 d’abril al 20 d’abril, presentació de
les candidatures a la seu de l’Associació.
3. El dia 21 d’abril, proclamació de les candi-

datures presentades.
4. Del dia 22 d’abril al 19 de maig, lliurament i tramesa dels programes i propaganda als socis electors per part de les candidatures admeses.
5. Dia 20 de maig, celebració de les eleccions
en l’Assemblea extraordinària que es farà a
Terrassa en el marc de les X Jornades d’Arxivística.
MOVIMENTS DE SOCIS
ALTES
Socis institucionals: DOCUTECA, ARCHIVO Y
TRATAMIENTO DE DATOS, S.A.
Socis numeraris: Carme MACIÀ MONTEJANO,
Jordi PARRAL GARCIA, Verónica RAPALINO,
Enric TERRADELLAS PRAT.
Socis adherits: Josep MASNOU PRATDESABA.
Estudiants: Pilar CUERVO CASTILLO, Maria
del Mar FERRER BRANDOLIN, Montse RIERA
MUNNÉ, Esther SANCHEZ ALAMEDA, Eva VICTORIO RODRIGO.
BAIXES
Socis numeraris: Jaume OLIVERAS OLIVER,
Isabel ROJAS CASTROVERDE, Maria VILAR BONET.
Socis adherits: Clara ARBUÉS GARCIA, Oscar
MARTINEZ MARTINEZ, Pere ROMERO TORREGO.

