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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

La defensa de la professió
El contracte també dignifica
Les últimes convocatòries de places d’arxivers que han aparegut en el segon semestre d’enguany han estat de categoria A, tècnic superior, la qual cosa fa pensar en la paulatina normalització de la condició professional del nostre
col·lectiu. També és cert que queden circumstàncies contractuals força irregulars que corren el perill d’enquistar-se
i que, hi ha una precarietat laboral i una temporalitat força
elevada. Però, com a mínim, sembla que des de les diferents administracions, hi ha les millors intencions d’anar
dignificant i regularitzant l’estatus professional de l’arxiver.
Els responsables de la normalització de la professió som
els mateixos arxivers, que hem sabut elaborar i desenvolupar unes eines millors i uns instruments més
eficaços per tal d’exercir les nostres funcions i donar compliment a les nostres responsabilitats. Cal destacar com a
principals eines la Llei 10/2001,
d’arxius i documents, la qual ha
actualitzat i modernitzat els
continguts de l’anterior Llei
6/1985 molt desfasada per
l’evolució de l’arxivística
contemporània; el Codi deontològic dels arxivers catalans,
aprovat en assemblea general
l’any 2002, que ha fixat els
principis ètics de la professió i les recomanacions que
s’han de seguir; l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents és un pas més per
aconseguir els estudis propis en arxivística i el seu reconeixement universitari. Aquests
instruments han permès definir un perfil del
professional dels arxius ben determinat, tant
de cara al nostre col·lectiu com de cara a la societat i les
institucions on treballem.
Un important entrebanc en el camí cap a la normalització
professional ha sorgit amb la recent sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya número 704/2005 sobre
el recurs contencioso-administratiu presentat contra el resultat de les últimes oposicions al cos superior d’arxivers de
la Generalitat de Catalunya de l’any 2000. En aquesta
sentència es dictamina que és correcte computar com a treball efectiu en l’àmbit d’un concurs de mèrits els serveis
prestats fent les funcions d’arxiver mitjançant qualsevol tipus de contracte i de categoria professional.

L’Associació d’Arxivers de Catalunya, que té com a funció
principal la defensa del col·lectiu, considera prioritari que
s’acompleixi l’article 22 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents, i que, en qualsevol cas, al capdavant d’un arxiu hi
hagi un titulat superior amb un contracte coherent amb la
titulació i la formació exigides.
El requisit de titulació superior ve justificada, tal com diu
el preàmbul del codi deontològic, perquè els arxivers tenen
com a funció social assegurar i possibilitar la utilització
dels documents d’arxiu, i de la informació que contenen,
amb finalitats jurídiques, administratives, informatives,
culturals i científiques. D’aquesta manera, els arxivers
contribueixen a millorar el funcionament de les
organitzacions, a salvaguardar els
drets i els deures de les persones que contenen els documents, a preservar la
memòria col·lectiva i a fer
possible la recerca científica i
la difusió de la cultura.
No podem deixar de banda la
sensació d’impotència creada davant d’una sentència que ens afecta
com a col·lectiu professional per vàries raons. En primer lloc, la sentència menysprea la figura de l’arxiver,
deteriorant la imatge que ens hem
guanyat amb la nostra tenacitat al llarg
dels anys, i alhora danya el concepte d’administració moderna i
transparent que tots cerquem i de
la qual formem part activament.
En segon lloc, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dóna validesa i cobertura legal a algunes
pràctiques irregulars de l’Administració que
contracta personal per dur a terme tasques
d’arxiver –la Llei 10/2001 estableix que han de ser titulats
superiors– amb contractes precaris de tècnic mitjà o d’administratiu. Tot plegat constitueix un despropòsit i significa un deteriorament en el funcionament de l’Administració.
Un tercer aspecte que volem remarcar és que aquest tipus
de conducta irregular per part de l’Administració, fins i tot
posada de manifest al punt 4 de l’esmentada sentència,
descoratja les persones que treballen d’una manera honesta i professional, que volen que el seu treball sigui reconegut en la seva justa vàlua, i les convida a no reclamar un
contracte digne.
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En quart lloc, difícilment podrem ser
considerats en el sector privat si a
l’Administració pública, on tenim una
major tradició com a professió, no se’ns
reconeix el nostre treball i la nostra
aportació a la millora de l’eficàcia i eficiència de l’administració, amb uns
contractes justos i adequats a allò que
s’estableix a l’article 22 de la Llei
10/2001, d’arxius i documents, i a l’article 12 del Decret 76/1996, d’organització dels arxius de la Generalitat de
Catalunya.
Lògicament, l’Associació d’Arxivers de
Catalunya exercirà totes les possibilitats legals que tingui al seu abast per
defensar la dignitat professional dels
arxivers i, per això, en aquest cas, ja
ha manifestat el seu malestar i preocupació a la Direcció General de la
Funció Pública del Departament de
Governació i Administracions Públi-
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ques i a la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura. Ara
correspon a aquests organismes vetllar pel compliment de la llei i tenir la
màxima cura en els processos selectius del cos específic d’arxivers, especialment a l’hora de redactar les bases
de les convocatòries d’oposicions, així
com supervisar les convocatòries d’altres administracions.
En aquest sentit, és una bona notícia
la iniciativa de la Subdirecció General
d’Arxius d’elaborar un document
marc de bases específiques per a la
selecció de personal de l’escala d’administració especial, arxiver/a, o un
contractat laboral, arxiver/a, per a
municipis petits. La Subdirecció General d’Arxius està consensuant
aquesta proposta amb la nostra associació, amb la voluntat de donar una
imatge homogènia i sòlida en aquest
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discurs de dignificació de la professió.
L’Associació d’Arxivers de Catalunya,
com a associació encarregada de la defensa del col·lectiu de professionals arxivers, continuarà supervisant totes
les ofertes d’ocupació pública que vagin apareixent, per tal d’evitar les anomalies o subterfugis legals que puguin
haver-hi, i per, posar-nos en contacte
amb els responsables de la convocatòria immediatament, per tal de corregir
les possibles irregularitats o defectes
de forma.
En aquests moments, és important
continuar exigint el compliment estricte de la llei per tal que situacions així
no es tornin a produir. “El treball dignifica” és una frase que tothom té molt
present, però des del col·lectiu d’arxivers volem que es faci realitat l’expressió “el contracte també dignifica.”

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa / Estat
RESOLUCIÓN, de 28 de octubre de
2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que
se aprueba el Plan de Transparencia Judicial. BOE núm. 261, 01/11/2005.
ORDEN JUS/3473/2005 (Ministerio de
Justicia ), de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las resoluciones
concursales a través de Internet. BOE
núm. 268, 09/11/2005.
LEY 21/2005, de 17 de noviembre, 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. BOE
núm. 27, 18/11/2005.
ORDEN EHA/3636/2005 (Ministerio de
Economía y Hacienda), de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda. BOE núm. 281, 24/11/2005.
RECURSO de inconstitucionalidad número 6444/2005, promovido por el Presi-

dente del Gobierno, contra el artículo
7.4 a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. BOE núm. 255, 25.10.2005.
RECURSO de inconstitucionalidad
núm. 2082-2005, en relación con el artículo único de la Ley de la Comunidad 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.
232, 28/9/2005.

RECOMENDACION 2005/835/CE del
Consejo, de 14 de noviembre de 2005, relativa a medidas prioritarias para aumentar la cooperación en el ámbito de
los archivos en Europa. DOUE C núm.
312, 29/11/2005.
http://europa.eu.int/eur–lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_312/l_3122005112
9es00550056.pdf

Normativa / Unió Europea
REGLAMENTACION relativa al acceso
del público a los documentos del Parlamento Europeo. DOUE C núm. 289,
22/11/2005.
http://europa.eu.int/eur–lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_289/c_289200511
22es00060011.pdf
NORMAS referentes al Archivo Histórico del Banco Europeo de Inversión.
DOUE C núm. 289, 22/11/2005.
http://europa.eu.int/eur–lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_289/c_289200511
22es00120013.pdf

Activitat Parlamentària
Congrés dels Diputats
PREGUNTA oral al Gobierno en Comisión Valoración del Ministerio de Justicia sobre el acuerdo firmado con la Junta de Andalucía para digitalizar los
archivos judiciales de Andalucía.
BOCG. Congreso de los Diputados núm.
D-280, 25/10/2005.
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a preservar la unitat
del fons que conté el Museu de Lleida:
Diocesà i Comarcal (núm. exp. 31000462/07). Proposta de Miquel Àngel
Estradé i Palau, del GP ERC. Decaïment en el Ple de la sessió del dia
06.10.2005 (DSPC-P 55).

ma portuari estatal. També hi acudiren
alguns secretaris i assessors jurídics
dels ports, així com els representants
dels arxius locals.
El dimecres dia 9, els actes van tenir lloc
a la seu de l’Arxiu Central del Port de
Tarragona, organitzador de les Jornades.
La inauguració oficial va anar a càrrec del
cap del Departament de Projecció Exterior i coordinador del Centre d’Estudis

Marítims i Activitats del Port de Tarragona, Josep Lluís Navarro Royo, en nom del
president de l’Autoritat Portuària.
La ponència inaugural va ser impartida
pel subdirector general d’Arxius, Ramon
Alberch Fugueras, que, d’acord amb el
tema de les Jornades, va centrar la seva
exposició en l’experiència catalana en
l’avaluació de documents.
A continuació va tenir lloc una taula ro-

NOTÍCIES
II Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris
Els passats dies 9 i 10 de novembre van
tenir lloc al Port de Tarragona les II Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris dedicades aquest any a “La classificació i
la valoració dels documents portuaris”.
Hi assistiren 39 congressistes, responsables dels arxius de les diferents autoritats portuàries que conformen el siste-
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dona en què es va debatre sobre la necessitat de crear una comissió qualificadora de documents portuaris en la que
hi participaren Ramon Alberch; Concepción Pintado, cap del Servei d’Arxiu i
Documentació del Ministeri de Foment;
Joaquim Nolla, tècnic del Servei d’Arxiu
i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona; Isabel Pont, advocada adjunta a
la Secretaria del Port de Barcelona, i
Beatriz Bruna, responsable de l’Arxiu
del Port de Vigo, que exercí de moderadora.
A la sessió de la tarda, Ana María Mojarro, arxivera del Port de Huelva, va
presentar les Actas de las I Jornadas
Técnicas de Archivos Portuarios que van
tenir lloc el novembre de 2004 en aquell
port i que van estar dedicades a analitzar el Reglament del Sistema d’Arxius
de Ports de l’Estat i de les Autoritats
Portuàries. També, com a membre del
grup de treball encarregat d’elaborar
l’esmentat reglament, va fer balanç de
les actuacions dutes a terme per aquest
grup al llarg de l’any.
Seguidament, el grup de treball dedicat
a l’estudi d’un quadre de classificació comú, representat per Carmelo Rodríguez
de Santander, Gerard Llansola de Castelló i Begoña de la Prieta de Bilbao, van
exposar el seu treball.
El matí del dijous 10, Amparo Costa i
Pilar Ballesteros, de CEDIPORT, entitat dependent de la Fundació Valenciaport, impartiren la ponència titulada
“La Fototeca de l’Autoritat Portuària de
València”. Abans de la clausura de les
Jornades la resta de grups de treball
creats l’any anterior a Huelva exposaren també la tasca duta a terme i els
projectes més immediats.
La portaveu del Grup encarregat d’elaborar un cens d’arxius portuaris va ser
Marta Oramas de Tenerife. El grup dedicat a normalitzar els documents d’arxiu va estar representat per Ana Espina, de Gijón, y Jorge Díaz, de
CEDIPORT (València). Mònica Gutiérrez, del Port de Barcelona informà de
la tasca feta pel grup de treball dedicat
a la difusió de les activitats dels arxivers portuaris. Magdalena Carriedo, de
Puertos del Estado, i Alexia Fernández,
de Avilés, representaren el grup dedicat
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a l’estudi de la implantació d’un sistema de gestió documental i pla de qualitat i, finalment, Beatriz Bruna, de Vigo,
va exposar la necessitat de crear un nou
grup dedicat a la formació del personal
dels arxius portuaris.
La clausura de les Jornades va anar a
càrrec del president de l’Autoritat Portuària de Tarragona Josep Anton Burgasé, que va animar totes les autoritats
portuàries a seguir l’exemple donat per
Huelva i continuat per Tarragona.
A la tarda els congressistes van poder
gaudir d’una magnífica visita guiada a
la Tarragona romana, que s’inicià a
l’amfiteatre, va passar pel circ, la catedral i la casa Castellarnau i va finalitzar a l’Ajuntament, on la tinent d’alcalde de Patrimoni, Maria Mercè
Martorell, adreçà unes paraules als arxivers portuaris.
El proper any 2006 està previst que les
III Jornades Tècniques d’Arxius Portuaris les organitzi el Port de Vigo.
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tractaren més específicament els diferents aspectes esmentats.
Julio Anguita amb la seva conferència
La Transición y los Ayuntamientos Democráticos. El primer gran encuentro
con la realidad, va cloure aquest congrés que seria desitjable que no hagués
d’esperar vint-i-cinc anys més a tornar a
ser convocat.
IV DLM-Forum on Electronics Records

La Subdirección General de Archivos
del Ministerio de Cultura, conjuntament amb l’Ajuntament de Saragossa,
varen organitzar aquest congrés en
commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics.
La convocatòria pretenia reflexionar sobre la situació dels arxius espanyols durant aquesta etapa i, alhora, avançar en
l’anàlisi d’aquells aspectes presents
avui en la nostra professió, com ara els
nous reptes de l’administració electrònica, l’obertura dels arxius a la societat o
el seu paper en garantir els drets d’accés
de la ciutadania i la transparència administrativa.
El congrés es va estructurar en quatre
grans blocs que abordaren els temes següents: Polítiques i normatives arxivístiques; Recursos humans: nous perfils
professionals; Arxius, ciutadania i societat; La modernització de l’Administració: reptes per als arxius. En cadascun
d’aquests àmbits s’articularen un seguit
de ponències, comunicacions i tallers,
presentats de manera simultània, que

Del 5 al 7 d’octubre es va celebrar a Budapest el quart DLM-Forum on Electronic Records (DLM-Forum Conference
2005), amb la participació de professionals de trenta països i de tots els sectors implicats en la gestió dels documents electrònics. El DLM-Forum
Conference 2005 va estar organitzat
per l’oficina del Primer Ministre i pels
Arxius Nacionals d’Hongria, i va comptar amb el suport científic i organitzatiu del DLM Executive Committee.
La línea directriu del DLM-Forum Conference 2005 fou la relació entre les iniciatives d’e-Govern i e-Administració
amb la conservació i l’arxiu dels documents digitals. El primer bloc temàtic
va estar centrat en l’e-Govern, i especialment en la relació entre les polítiques públiques, la legislació i els aspectes relatius a l’autenticitat de la
documentació electrònica. En un segon
bloc es va aprofundir en el desenvolupament d’estàndars i formats d’intercanvi, i finalment es va tractar la problemàtica associada a la preservació i
als arxius digitals.
Una conclusió important del DLM-Forum Conference 2005 fou el compromís
de començar a treballar en la nova versió de la norma MoReq, d’acord amb les
propostes de millora rebudes per part
dels membres del DLM-Forum, i amb el
finançament de la Comissió Europea.
El DLM-Forum Conference 2005 va incloure la celebració de la junta anual
del DLM-Forum i la renovació dels
membres del Comitè Executiu.
La informació relativa al DLM-Forum
Conference 2005 està disponible a
http://www.magyarorszag.hu/dlmforum2005/program_en.html.

arxivístics de conservació dels documents electrònics inactius, i va implicar
investigadors de diferents països. Els
seus resultats no solament van abordar
les qüestions de l'autenticitat i la conservació, sinó que es van endinsar en
noves àrees d'investigació, a algunes de
les quals se'ls va donar resposta dins del
mateix InterPARES I. Moltes d'altres
han estat el punt de partida d’InterPARES II, encara actiu.
El volum que es comenta no recull tots
els resultats de la primera fase d’Inter-

PARES, però sí els més rellevants: tant
aquells que constitueixen un punt de
partida perquè els arxivers de tot el món
s'endinsin en nous territoris, com
aquells que s'ofereixen com a instrument per al treball diari a l'arxiu.
Estructurat en dues parts, la primera
recull els informes d'investigació dels
quatre grups principals de treball: Autenticitat, Avaluació, Conservació i Estratègia. Aquests informes, redactats
amb extremada minúcia, preveuen els
aspectes metodològics de les investiga-

Los archivos municipales en la España
democrática
Saragossa, 20-22 d’octubre de 2005

LA RESSENYA
La conservación a largo plazo de documentos electrónicos auténticos: hallazgos del Proyecto InterPARES. (Edició a
càrrec de Luciana Duranti.) Cartagena: Ayuntamiento: 3000 Informática,
2005. 459 pàg.
El Projecte InterPARES I va néixer el
1999 i es va estendre fins a l'any 2001,
com a conseqüència de l'esforç realitzat
en el conegut com a UBC Project. La seva finalitat era investigar els requisits
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cions i els seus resultats en el curs del
temps, les relacions amb altres projectes i normes, les recomanacions resultants de la investigació, i possibles línies de treball a seguir en el futur. A
més, com a complement de l'informe sobre Estratègia, els diferents equips
d'investigació nacionals aborden en informes paral·lels l'anàlisi dels seus sistemes jurídics, davant els requisits
d’InterPARES
sobre
estratègia.
Aquests informes inclouen les realitats
jurídiques d'Austràlia, el Canadà, la Xina, Itàlia, Holanda, els Estats Units i
l'àrea de la indústria global.
En la primera part s'incorpora també
l'informe sobre la metodologia utilitzada per elaborar l'estricte glossari d’InterPARES, la intenció del qual és definir
punts
de
trobada
entre
professionals de diferents disciplines.
La segona part del volum ofereix alguns
dels instruments i resultats pràctics del
Projecte: la plantilla per a l'anàlisi d'estudis de cas de sistemes electrònics; els
requisits per ponderar l'autenticitat
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dels documents; dos exhaustius models
funcionals –el d'avaluació i el de conservació– elaborats utilitzant la metodologia IDEF; una revisió de la literatura
en anglès sobre avaluació; un assaig sobre com conservar documents electrònics, i un assaig d'aplicació del model de
conservació. De la mateixa manera,
s'incorpora la terminologia derivada del
mètode d'elaboració del glossari InterPARES.
El Projecte InterPARES és un esforç
col·laboratiu en què participen alguns
dels investigadors en arxivística més
rellevants del panorama actual, sota la
direcció de la Doctora Luciana Duranti.
La característica més impressionant de
l'esforç dels equips de treball és la seva
voluntat de no donar res per establert i
de qüestionar i discutir permanentment els resultats, com a mitjà per arribar a conclusions més avançades. Així,
InterPARES pot considerar-se com el
projecte d'investigació de més importància en l'actualitat en l'àmbit de
l'arxivística contemporània. Encara
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que, en paraules de la seva directora, no
ha trobat les solucions a tots els problemes, sí que té la voluntat de plantejarse totes les qüestions derivades del cada vegada més complex entorn digital i
discutir-les.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 8/2005, de 19 de setembre
En aquesta reunió es prengueren els
acords següents:
• Aprovar la realització de la Jornada
d’Estudi i Debat el dia 24 de maig de
2006 al Museu Marítim de Barcelona
• Aprovar el conveni entre l’Associació
d’Arxivers i la FUAB sobre la biblioteca
de l’Associació
• Aprovar els criteris per a la inscripció
dels cursos de l’Associació i per a l’anulació de les inscripcions:
1. La celebració de cada curs se supedita a l’existència de matrícules suficients. A) En cas de suspensió d’un curs
l’import de la inscripció serà abonat als
qui l’haguessin formalitzat. B) En cas
de modificació del programa d’un curs
(horaris, dates, llocs, professor etc.)
l’import de la inscripció serà abonat als
qui així ho desitgin, un cop se’ls hagi
comunicat el canvi des de la secretaria
de l’AAC.
2. En cas que hi hagi qualsevol eventualitat contrària a la inscripció inicial,
la persona interessada s’ha de posar en
contacte amb la secretaria de l’AAC per
a comunicar-ho, tenint en compte el següent:
2.1. El termini ordinari per
anul·lar la inscripció a un curs s’ha de
comunicar tres dies abans de l’inici del
corresponent curs mitjançant correu
electrònic, carta o fax, i es retornarà
l’import de la matrícula menys el 10%
en concepte de despeses de tramitació.
2.2. Si per causa major no s’ha
pogut assistir al curs, caldrà justificarho formalment mitjançant una carta
escrita adreçada al president de l’Asso-

ciació d’Arxivers de Catalunya per tal
que es pugui retornar l’import íntegre.
• Acordar que el soci Josep Fernández
Trabal, passi a formar part del grup de
redactors del capítol 1 del Manual
d'Arxivística de Catalunya, juntament
amb Laureà Pagarolas i Ramon Planas.
• Acceptar la renúncia de Pilar Blesa a
l'encàrrec de redactar part del capítol 5
del Manual d'Arxivística de Catalunya,
“Els sistemes de gestió dels documents” i
substituir-la per Jaume Sardà. Se’n
sol·licita l'aprovació per part de la Junta.
• Acceptar l’oferiment de Luciana Duranti a l’Associació de cobrar els drets
que s’obtinguin de la venda de la traducció al castellà de l’informe del Grup
InterPARES, que sortirà traduït a finals de 2005.
Sessió 9/2005 de 24 d’octubre
En aquesta reunió es prengueren els
acords següents:
• Nomenar al senyor Joan Domingo i
Basora, director del Consell de Redacció de la revista Lligall, revista catalana d’arxivística.
MOVIMENTS DE SOCIS
ALTES
Socis institucionals: Solutions Documentaire Gestar.
Socis numeraris: Hortènsia CARMONA
BRIOA, Albert COMPANY VENGUT, Albert
RUMBO SOLER, Gerard PAGÉS CAMPS, Elsa ÁLVAREZ FORGES.
Socis adherits: Montserrat SINTES BOU,
Anna Glòria MOCÀ CERVERA, Cristina
MOLINA DE LA SALUD, Montserrat NAVA-

PÉREZ-DOLZ, Gemma CARRETERO
VERDAGUER, Raül GOMEZ RODRIGUEZ,
Anna Maria BECERRA TRENCHS, Xavier
PAMPLIEGA NOGUÉS.
Estudiants: Josep Albert JORDANA SAURET.
RRO

CANVIS DE CONDICIÓ
D’adherits a numeraris: Francesc Xavier SANCHEZ CLIMENT, Santiago BUSTOS DUATIS, Ingrid GOMEZ RODRIGUEZ,
Ricard BENIMELI.
BAIXES
Socis numeraris: Maria Neus PERULAN
VIRGILI.
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 Antoni JIMÉNEZ,
jjimenez@catsalut.net
Vicepresidenta: Patrícia LLOVERAS,
patricia.lloveras@gencat.net
Vocal de Secretaria: Josep M. MASACHS,
ahcvilafranca@impacte.com
Vocal de Tresoreria: Marta ALBÀ,
arxiu@llagostera.org
Vocal de Relacions Internacionals:
Joan BOADAS, jboadas@ajgirona.org
Vocal de Formació:
Miquel SERRA, miquel.serra@pas.udg.es
Vocal de Treball, Estatus Professional:
Josep CONEJO, josep.conejo@aac.upcnet.es
Vocal d’Activitats i Difusió: Carme GARCÍA,
carme.garcia@lycos.es
Vocal de Relacions Institucionals:
Marc TAXONERA, biblioteca@abmontserrat.es
Vocal de Projecció Professional:
Emília CAPELL, ecapell@mail.bcn.es
Vocal de Publicacions:
Albert CURTO, acurto@baixebre.altanet.org

