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B u t l l e t í
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

Els arxivers catalans fa molts anys que demanem al Depar-
tament de Cultura una nova llei d’arxius. L’actual ha estat
reiteradament qüestionada pel sector professional per les
mancances que presenta, pel seu caràcter historicista i per
no respondre ni de ben lluny a la realitat i les necessitats del
país. Des que el 1996 el conseller de l’anterior govern es va
comprometre a elaborar una nova llei d'arxius fins avui dia,
han estat moltes les accions que s’han desenvolupat. Potser
un dels fets més significatius ha estat que des del Departa-
ment de Cultura es va invitar a l'Associació d'Arxivers de
Catalunya, en representació del sector professional d'arxi-
vers, a redactar el nou text legislatiu. No es partia de zero,
atès que ja hi havia fets diversos esborranys, elaborats per
un bon nombre de professionals catalans. El resultat ha
estat, per tant, fruit de l'esforç i la col·laboració de
molts professionals que aportaren els coneixe-
ments i l'experiència acumulada al llarg dels
anys en els diversos àmbits d'actuació pro-
fessional a Catalunya. Aquest és el Projecte
de llei d'arxius i documents elaborats con-
sensuadament que el col·lectiu d’arxivers
hem estat esperant durant quinze anys.
Entre les principals idees de l'Avantprojecte de
llei d'arxius i documents de Catalunya destaca el
caràcter modern i innovador del text, atès que
tracta del conjunt de documents produïts a Cata-
lunya d'una manera unitària i global. El concepte
de documentació de Catalunya és un element clau
en l'articulat, ja que defineix el marc d'actuació que
regula el text legislatiu. La seva finalitat és regular els
documents públics i els documents privats produïts o rebuts
pels ciutadans de Catalunya, les administracions públiques,
les entitats privades i altres l'àmbit d'actuació de les quals si-
gui el territori de Catalunya. 
El projecte proposa la creació del Sistema d'Arxius de Cata-
lunya (SAC) com a estructura organitzativa que abraça els
òrgans, els centres d'arxius i els serveis. És la Direcció del
Sistema l'òrgan que té les competències de coordinació del
model arxivístic català; també formen part dels òrgans que
han de regular el SAC el Consell Nacional d'Arxius, la Co-
missió d'Accés i Avaluació de Documents i la Inspecció. Com
a instruments per a organitzar aquest sistema sobresurt el
Registre d’Arxius o repertori oficial dels centres d’arxius, el
Cens del Patrimoni Documental de Catalunya i el Mapa
d’Arxius. 
Els centres d'arxius que han de formar part del Registre
d'Arxius són els de la Generalitat (arxius de les diferents
institucions, arxius de l'administració de la Generalitat i ens

que en depenen), els arxius de l'Administració local (diputa-
cions, consells comarcals, mancomunitats, ajuntaments i ens
que en depenen), els arxius de titularitat estatal amb gestió
de la Generalitat (arxius històrics provincials), altres arxius
públics (universitats, institucions o entitats de dret públic) i
els arxius privats. 
Els serveis tècnics han de facilitar als centres d'arxius inte-
grats del SAC els mitjans necessaris per a fer-ne una gestió
de qualitat i eficàcia. Aquests serveis són tres: el Servei de
Conservació, Restauració i Reprografia; el Servei de Forma-
ció, Informació i Documentació, i l'Institut de Documents
Llegibles per Màquina. 
El nou text aposta d’una manera clara i decidida per la im-

plementació d’un sistema de gestió de documents a ca-
da institució pública, independentment de la quanti-

tat de competències o funcions que desenvolupin
les administracions públiques, i alhora  facilita i

promou diferents fórmules que permetin acon-
seguir, amb certa flexibilitat, aquest objectiu

en els municipis més petits. 
Parteix d'un model que es fonamenta en la
col·laboració i coordinació de les administra-
cions com a clau de volta dels elements que
formen part del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya, amb l’objectiu de cercar el seu en-

caix i, alhora, d'impulsar el SAC i partint de
la base del respecte dels diferents sistemes
d’organització i funcionament. Així mateix,

aposta clarament i decididament per la trans-
parència de les administracions públiques, d'acord

amb el dret constitucional dels ciutadans d'accedir a la docu-
mentació pública. Aquest apartat és un dels més innovadors
de tot el text legislatiu.
Per acabar, el Projecte de llei d’arxius i documents de Cata-
lunya defineix el personal tècnic responsable dels arxius i en
destaca alguns requisits essencials, com el fet d'haver de ser
titulat superior per a poder ocupar la direcció d'un arxiu de
l'Administració local i pertànyer al cos d'arxivers en el cas de
l'Administració de la Generalitat, i alhora deixa la porta
oberta a la possible contractació d’arxivers itinerants. 
Després de tants anys, sembla que ha arribat el moment de
presentar aquest nou text al Parlament per a la seva trami-
tació. El col·lectiu d’arxivers hem treballat molt seriosament
en l’elaboració d’aquest text i no voldríem renunciar a cap de
les propostes que s'hi presenten. Esperem que el govern i els
polítics entenguin la demanda d’aquest col·lectiu professio-
nal i l’assumeixin de manera consensuada amb la seva apro-
vació al Parlament.

El Projecte de llei d'arxius i documents de Catalunya 

V Jornada d’Estudi i Debat 30 de maig
de 2000.

Museu Marítim
de Barcelona “Fons privats en arxius públics”. 



Febrer
4 Aznar inaugura el Gran Archivo Virtual

en la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. El País.

9 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
adquireix mitjançant subhasta un ma-
nuscrit datat l’any 1158 que serà diposi-
tat a l’Arxiu Històric Municipal. El Pe-
riódico.

17 L'Arxiu Comarcal de Reus (article d'opi-
nió). Diari de Tarragona.

20 Entrevista a Antoni Reyes, director de
l'Arxiu Municipal de Blanes. Diari de
Girona.

24 La CDU va eliminar documents de la se-
va gestió al govern. Les lleis alemanyes
obliguen de forma estricta a conservar
les actes i els documents importants. El
Periódico.

27 Arxius tarragonins (article d'opinió).
Diari de Tarragona.

28 Tráfico podrá detectar aquellos vehículos
que circulen sin el seguro a partir del mes
de julio. Un nuevo reglamento convertirá
el Fichero Informático de Vehículos en un
registro de titularidad pública. La Van-
guardia.
El Reino Unido quiere hacer una gran
base de datos genéticos de sus habitan-
tes. A diferencia de Islandia, sería gestio-
nada por organismos públicos. El País.

29 Telefónica investiga un fallo en sus siste-
mas de protección de datos. Una direc-
ción de Internet permitía acceder a factu-
ras de clientes. El País.

29 L'Arxiu Municipal de Lloret rep 64 per-
gamins de l'antiga Universitat. Diari de
Girona.

Març
1 El Archivo Histórico Nacional y el de In-

dias podrán ser consultados en Internet.
El proyecto prevé la incorporación poste-
rior de todos los archivos estatales en
una sola red (AER). La Vanguardia.
Los fondos de los archivos históricos es-

tatales se podrán consultar en Internet a
partir del mes de septiembre. El País.

2 Tarragona acollirà l’arxiu de l’arquitecte
modernista Jujol. El Periódico.

3 L’Arxiu Històric de Sabadell va rebre
ahir els fons locals de l’escola “Enric
Cassassas”, de les empreses tèxtil “Fono-
llada” i de motlles per a foneria “Martí
Casulleras”. El Periódico.

5 L'Arxiu de Lloret recupera 64 pergamins
dels segles XIV al XVII del fons de l'anti-
ga Universitat. El Punt.

7 El Govern central adjudica les obres de
l'Arxiu Històric Provincial de Lleida per
499 milions. Segre.

8 E.R.C. reclama el retorn de l'arxiu de
Salamanca i el patrimoni català segres-
tat. El Punt.
Jordi Vilajoana farà un Consell Assessor
de la Cultura “transversal”. Avui.
La CE presenta el plan Europa, que esta-
blece que los estados miembros deben ve-
lar por un acceso fácil a cuatro categorías
de información: legal y administrativa,
cultural, sobre medio ambiente, y situa-
ción del tráfico. La Vanguardia.

9 Ratifiquen el conveni per traslladar l'Ar-
xiu Comarcal al monestir de Banyoles.
El Punt.
L'Arxiu Històric de Girona organitza un
curs de genealogia. El Punt.

10 Acaben les obres de la casa Muntaner de
Palamós, que acollirà l'arxiu i el museu.
El Punt.
La Seu tendrá un archivo histórico co-
marcal. La mañana.
ERC de Sant Llorenç Savall va culpar
ahir a l’alcaldessa de donar informació
confidencial dels titulars de l’IAE. El Pe-
riódico.
L’Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i
la Geltrú ha ingressat el fons documen-
tal de la Federació d’Associacions pel
Carnaval. L’Hora del Garraf.
La Agencia de Protección de Datos inves-
tiga a la Asociación contra la Tortura

por los informes que difunde en la red
sobre policías. El País.
Una abonada de Telefónica la denuncia
por no custodiar sus datos. El País.

12 L'Arxiu Municipal de Lloret rep un fons
de 87 pergamins dels segles XIV al XVII.
Diari de Girona.

13 L'Arxiu Episcopal de Vic ha informatit-
zat 6.000 documents. Diari de Girona.
L’Arxiu Històric de Tarragona va adqui-
rir l’any 1999 sis fons documentals. Des-
taquen el de la família Castellnou (1550-
1990) i el del Moviment Comunista de
Catalunya (MCC). El Periódico.

15 Amplien l'Arxiu Municipal de Figueres
amb quatre donacions de ciutadans. El
Punt.
L'arxiu personal de Josep Fontbernat
s'exposarà a Anglès i Bescanó. El Punt
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
propone crear un museo a partir de su
valioso archivo histórico. La Vanguardia.
Acuerdo entre EEUU y Europa sobre pro-
tección de datos. EEUU garantizará la
privacidad exigida por las leyes europeas.
El País.
El Defensor del Pueblo recurre la parte
de la Ley de datos que exime al Estado de
informar al ciudadano. El País.
Francia pone en marcha un fichero con
las huellas genéticas de los delincuentes
sexuales. El acceso a los datos, que se
guardarán 40 años, estará en manos de
la policía judicial. El País.

21 Documents per a la història de l'associa-
cionisme (article d'opinió). Diari de Tar-
ragona.

25 El Museu de la Gabella d'Arbúcies rep
en dipòsit l'arxiu fotogràfic Bancells.
Diari de Girona.

26 L'Arxiu de Lloret rep 1.500 plaques de
vidre del fons del fotògraf Vilà. Diari de
Girona.

28 L'arxiu de la repressió franquista (arti-
cle d'opinió). Diari de Tarragona.

RECULL DE PREMSA

Normativa

RESOLUCIÓN, de 8 de febrero de 2000, de
la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a
instituciones o entidades privadas sin finali-
dad de lucro para llevar a cabo proyectos ar-
chivísticos con cargo a créditos de operacio-
nes corrientes. BOE de 24.02.2000.
RESOLUCIÓN, de 8 de febrero de 2000, de
la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a
instituciones o entidades privadas sin finali-
dad de lucro para llevar a cabo proyectos ar-
chivísticos con cargo a operaciones de capi-
tal. BOE de 24.02.2000.
REAL DECRETO 557/2000, de 27 de abril,
de reestructuración de los departamentos
ministeriales. BOE, núm. 102, de
28.04.2000.
RESOLUCIÓN, de 18 de febrero de 2000, de

la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Ar-
chivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Manresa, perteneciente al Colegio Nota-
rial de Cataluña, al Notario de dicha locali-
dad don Jesús Cembrano Zaldívar. BOE de
04.03.2000.
RESOLUCIÓ, de 17 de febrer de 2000, de
nomenament de la senyora Dolç Nom de
Maria Tormo Ballester com a cap de l'Arxiu
Maragall de l'entitat autònoma Biblioteca
de Catalunya. DOGC del 07.03.2000.
RESOLUCIÓ, de 28 de febrer de 2000, per
la qual es dóna publicitat a l'Acord del Go-
vern de la Generalitat de 22 de febrer de
2000, de declaració de bé cultural d'interès
nacional de l'Acta de la Cort General de Ca-
talunya de l'any 1359 celebrada a Cervera.
DOGC del 13.03.2000.
ORDEN, de 7 de marzo de 2000, por la que
se resuelve el concurso público para otorgar

becas de formación en tecnologías de la in-
formación aplicadas a la cultura, convocado
por Orden de 11 de enero de 2000. BOE de
21.03.2000.
RESOLUCIÓ, de 9 de març de 2000, de no-
menament dels membres de la Comissió As-
sessora de Llenguatge Administratiu.
DOGC del  21.03.2000.
DECRET 113/2000, de 20 de març, pel qual
s'implanten els estudis conduents a l'obten-
ció del títol de llicenciat en documentació
(segon cicle) a la Universitat Autònoma de
Barcelona. DOGC del 24.03.2000.
RESOLUCIÓN, de 18 de febrero de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Ar-
chivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Manresa, perteneciente al Colegio Nota-
rial de Cataluña, al Notario de dicha locali-
dad don Juan García Sáez. BOE de
28.03.2000.
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V Joint Technical Symposium
El passat mes de gener es va celebrar a Pa-
rís el V Joint Technical Symposium, que reu-
neix la Federation Internationale des Archi-
ves de Film (FIAF), la International
Federation of Television Archives (FIAT/
IFTVA) i els comitès sobre audiovisuals del
CIA i l'IFLA.  Entre altres temes, aquesta
conferència va tractar sobre la valoració dels
riscos en la conservació de materials audio-
visuals, sobre la transferència i restauració
d'originals audiovisuals i sobre els sistemes
de gestió i les estratègies de migració de da-

des. Podeu trobar un resum de les ponències
a la pàgina web http://www.cst.fr/jts2000.

Conferència conjunta de la IASA
i de la SEAPVAA
Amb el tema central "A future for the Past:
AV Archiving in the 3rd Millenium", els Ar-
xius Nacionals de Singapur organitzen, del 3
al 7 de juliol, la primera conferència conjunta
de la International Association of Sound and
Audiovisual Archives (IASA) i la Southeast
Asia Pacific Audio Visual Archives Association
(SEAPVAA). Si voleu més informació podeu
adreçar-vos a http://seapavaa.virtualave.net.

Conferència de l'Associació d'Arxivers
Canadencs
Coincidint amb el 25è aniversari de la seva
creació, l'Associació d'Arxivers Canadencs or-
ganitza, del 21 al 24 de juny, la seva con-
ferència anual a Edmonton, Alberta (Ca-
nadà). Aquesta reunió coincidirà amb la
Conferència regional de Canadà de l'Associa-
tion of Records Managers and Administra-
tors (ARMA) i la Canadian Library Associa-
tion (CLA).
Per a obtenir més informació adreceu-vos a
aca@magmacom.com.

NOTÍCIES

DECRETO 97/2000 (Andalucía), de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos y se des-
pliega la Ley 3/1984, de 9 de enero, de archi-
vos. BOJA, núm. 43, de 11.04.2000.

Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya

PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el dipòsit d'arxius i do-
cuments dels jutjats de família i d'incapaci-
tat de Barcelona al soterrani del nou edifici,
formulada per Rafel Ribó i Massó (G. IC-
EV). Text de la resposta BOPC, núm. 22,
15.02.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l'arxiu de la baronia
d'Eramprunyà, de Gavà (Baix Llobregat),
formulada per Carme Porta i Abad, Xavier
Vendrell (G. ERC). Text de la resposta
BOPC, núm. 33, 22.03.2000.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre la creació
de l'Arxiu Històric Comarcal de la Seu d'Ur-

gell (Alt Urgell), formulada per Jordi Ausàs
i Coll , et al. (G. ERC). Text BOPC, núm. 19,
07.02.2000; esmenes BOPC, núm. 36,
27.03.2000.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre la creació
de l'Arxiu Central Administratiu de les de-
legacions territorials de la Generalitat a les
comarques de Tarragona, formulada per
Montserrat Duch i Plana, et al. (G. SOC-
CpC). Text BOPC, núm. 42, 10.04.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la política d'arxius, for-
mulada per Dolors Comas d'Argemir i Cen-
dra. Text BOPC, núm. 26, 29.02.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els serveis educatius
que presten els museus i els arxius de Cata-
lunya, formulada per Joan Surroca i Sens
(G. SOC-CpC). Text de la iniciativa BOPC,
núm. 30, 14.03.2000; text de la resposta
BOPC, núm. 48, 25.04.2000.
INTERPEL·LACIÓ al Consell Executiu so-
bre la protecció dels arxius i dels documents
dels jutjats, formulada per Àlex Masllorens

i Escubós (GP. SOC-CpC). Text BOPC, núm.
15, 24.01.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la presentació d'un
Avantprojecte de llei d'arxius i documenta-
ció de Catalunya, formulada per Montserrat
Duch i Plana  i Joan Surroca i Sens  (GP.
SOC-CpC). Text BOPC, núm. 42,
10.04.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l'estat dels acords en re-
lació amb el retorn dels fons documentals de
l'Administració de la Generalitat custodiats
a l'Archivo de la Guerra Civil, de Salaman-
ca, formulada per Montserrat Duch i Plana
i Joan Surroca i Sens (GP. SOC-CpC). Text
BOPC, núm. 42, 10.04.2000.
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les causes de la desapa-
rició dels documents relatius al consorci Tu-
risme de Catalunya, formulada per José
Luis López Bulla. Text de la iniciativa
BOPC, núm. 26, 29.02.2000; text de la res-
posta BOPC, núm. 37, 28.03.2000.

Jornada d’Estudi i Debat. Barcelona, 30
de maig. Amb el títol genèric de “Fons pri-
vats en arxius públics”, l’AAC organitza
aquesta jornada que pretén estudiar tots els
aspectes concernents als fons documentals
privats ingressats en els arxius públics. Per
a la consecució d'aquest objectiu es compta
amb el testimoni de diverses experiències
d'arxius públics que han ingressat fons do-
cumentals privats. La realitat i la pràctica
quotidiana permeten examinar, opinar i de-
batre els aspectes més pragmàtics de l'en-
trada de fons documentals procedents d'en-
titats, d'empreses i de persones jurídiques o
físiques als arxius públics: des de l'eventual
interès per part dels arxius públics per a
custodiar fons privats fins als avantatges i
inconvenients que presenten els aspectes ju-
rídics, o la diversitat d'estratègies que s'han
de tenir en compte en el tractament docu-
mental d'un fons privat atenent a les seves
característiques intrínseques. Enguany,
aquesta jornada se celebrarà al Museu Ma-
rítim de Barcelona. El preu de la inscripció
és de 4.000 ptes. per als socis i de 5000 per a
la resta. Per a obtenir més informació adre-
ceu-vos a l’AAC.

III Col·loqui. Aula d'Història del Perio-
disme. Barcelona, 29 de maig. Els Estudis

de Periodisme de la Universitat Pompeu Fa-
bra i l'Arxiu Històric de la Ciutat de l'Ajun-
tament de Barcelona, en el marc de l'Aula
d'Història del Periodisme Diari de Barcelo-
na, convoquen el col·loqui "Digitalització
d'hemeroteques", amb la voluntat de sotme-
tre a informació i debat la situació actual de
la digitalització de diaris i revistes en el
nostre país i en el nostre entorn immediat.
La inscripció, si la feu abans del 26 de maig,
és gratuïta. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a la Universitat Pompeu Fabra.
Secretaria dels Estudis de Periodisme. La
Rambla, 30-32 (Pl. Joaquim Xirau), 08002
Barcelona. Tel.: 93 542 22 72 / 93 542 23 88.
Fax: 93 542 23 94. A/e: secretaria.periodis-
me@grup.upf.es.

XII Jornadas de Archivos Municipales.
Valdemoro, 1 i 2 de juny. Aquestes jornades
estan organitzades pel Grupo de Archiveros
Municipales de Madrid i, amb el títol “El ar-
chivero municipal: balance y perspectivas”,
pretenen convertir-se en un fòrum de debat
on es puguin analitzar els nous reptes que ha
d’afrontar la nostra professió. El preu de la
inscripció és de 10.000 ptes. si es fa abans del
30 d’abril, i de 12.000 ptes. si es fa a partir de
l’1 de maig. Per a obtenir més informació,
adreceu-vos a l’Archivo Municipal de Valde-

moro, plaza de la Constitución, 11, 28340
Valdemoro (Madrid). Tel.: 91 809 98 90. Fax:
91 895 38 38. A/e.: valdemoro@ribernet.es.

XIV Congreso Internacional de Archi-
vos. Sevilla, del 21 al 26 de setembre. El
Consell Internacional d’Arxius organitza
aquest congrés amb el títol genèric “Los ar-
chivos del nuevo milenio en la sociedad de la
información”. Si la inscripció la feu abans de
l’1 de juliol, el preu és de 38.000 ptes.; i si la
feu després d’aquesta data, el preu és de
48.000 ptes. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a la Secretaría Técnica - Viajes
El Monte - Departamento de Congresos. C.
Santo Domingo de la Calzada, 5, E-41018
Sevilla. Tel.: 954 981 089. Fax: 954 577 863.
A/e.: congresos.itc@caymasa.es. Web:
http://www.mcu.es/lab/archivos/se2000.html.

Els documents electrònics: anàlisi, trac-
tament arxivístic i conservació perma-
nent. Barcelona, 3, 5 i 10 d'octubre. Lleida,
7 i 14 de novembre. L'objectiu d'aquest curs,
organitzat per l'AAC, és donar a conèixer als
arxivers els coneixements bàsics per a inter-
venir en el tractament, la conservació i l’ac-
cés dels documents electrònics. El preu de la
inscripció és de 15.000 ptes. per als socis de
l'AAC i de 20.000 ptes. per a la resta. Per a
obtenir més informació adreceu-vos a l'AAC.

CONVOCATÒRIES

Març-abril 2000 B u t l l e t í 5 5 3



AA.DD. El Patrimonio Cultural en el Conse-
jo de Europa. Textos, conceptos y concordan-
cias. Madrid: Ed. BOE, 1999. 668 pàg.
CAMPUZANO TOMÉ, Herminia. Vida privada y
datos personales. Madrid: Editorial Tecno,
2000. 184 pàg.
CASTELLS, N.; COLOMER, Mª A. El pergamins
de l'arxiu del marquès de Camps. Salt:
Ajuntament de Salt, 1999. 261 pàg.
COMISSIO NACIONAL D'AVALUACIO I TRIA DE

DOCUMENTACIO. Taules d'avaluació docu-
mental. Codis 155-222. Barcelona: Generali-
tat de Catalunya. Departament de Cultura,
2000. 67 pàg.
GRAU I PUJOL, Josep M.T. “El fondo personal
de Félix Ruiz y Fortuny, un militar y político
del siglo XIX”. Dins Revista de Historia Na-
val, núm. 66. Madrid: Instituto de Historia y
Cultura Naval Armada Española, 1999. Pàg.
91-94.
JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE IN-
VESTIGACION EN ARCHIVOS. La administra-
ción de justicia en la historia de España (2
Vol.) Actas de las III Jornadas de Castilla-
La Mancha sobre Investigación en Archivos.
Guadalajara, 1998. Guadalajara: ANABAD,
1999. 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. Archi-
vo de la Corona de Aragón. Secretaría Gene-
ral Técnica. Centro de Publicaciones, 1999.
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La Tria
GARCIA RUIPÉREZ, Mariano i FERNANDEZ HI-
DALGO, Mª del Carmen. Los Archivos Munici-
pales en España durante el Antiguo Régi-
men. Regulación, conservación, organización
y difusión. Cuenca: Universidad de Castilla-
La Mancha, 1999. 304 pàg.

A la primera ratlla de Los Archivos Munici-
pales en España durante el Antiguo Régimen
llegim que la història dels arxius a Espanya
és “una parcela olvidada”. Després de llegir
la darrera pàgina de l’obra cal afirmar que
és una de les  contribucions més importants
apareguda en els darrers anys per a corregir
aquest oblit, certament encara massa accen-
tuat. Els seus autors, Mariano García i Mª
del Carmen Fernández, formen un matrimo-
ni intel·lectual (i real) del qual havien nas-
cut ja altres fruits (fent referència ara úni-
cament als intel·lectuals) sobre història dels
arxius i de l’arxivística. En el treball que ara
presentem s’analitzen pràcticament tots els
aspectes del funcionament dels arxius, des
de la seva regulació general fins al tracta-
ment de la documentació, sense oblidar les
responsabilitats dels diferents càrrecs del

municipi en relació amb la documentació o
els locals que servien de dipòsit. D’altra ban-
da, el gran nombre de citacions bibliogràfi-
ques i la profusa utilització de textos legals
no impedeix que l’obra sigui de lectura fàcil,
amb molts apartats divertits i curiosos. En
definitiva, un gran volum d’informació, ex-
cel·lentment analitzada i presentada, sobre
més de tres-cents anys d’història dels arxius
dels ajuntaments. Una lectura absoluta-
ment recomanable.

Sessió 2/2000, de 21 de febrer 
En aquesta sessió es prengueren, entre d'al-
tres, els acords següents:
• Sol·licitar la subvenció que el Ministeri de
Cultura atorga a les persones físiques i jurí-
diques amb el propòsit de contribuir a fi-
nançar projectes de formació a l’estranger o
l’execució de projectes culturals.
• Aprovar les liquidacions, presentades pel
tresorer, corresponents a les VII Jornades
d’Arxivística de Catalunya, i al pressupost
ordinari de l’exercici econòmic passat.
• Aprovar la proposta de vacances d’estiu de
l’administrativa de l’AAC, la senyora Eulàlia
Garreta.
• Aprovar el nou disseny de la pàgina web
de l’AAC i l’adquisició del domini propi AR-
XIVERS.com.
• Acceptar la dimissió del senyor Hug Palou
del càrrec de vocal de Treball i agrair-li la
dedicació i professionalitat que ha demostrat
en l’exercici del seu càrrec.

Sessió 3/2000, de 27 de març
En aquesta sessió es prengueren, entre d'al-
tres, els acords següents:
• Aprovar la proposta de revisar i actualitzar
el Màster en Arxivística, per tal de poder ofe-
rir una nova edició, la cinquena de la UAB,
d’acord amb les opinions dels professors i
dels alumnes recollides per l’organització. 
• Aprovar el programa definitiu de la Jorna-
da d’Estudi i Debat sobre els Fons Privats
en Arxius Públics, que se celebrarà el dia 30
de maig al Museu Marítim de Barcelona.
• Aprovar la proposta de pressupost ordinari

per a l’any 2000, i la creació d’un pressupost
extraordinari que permeti impulsar econò-
micament la creació del títol propi d’arxivís-
tica o de la via que impulsi l’AAC sobre estu-
dis universitaris.
• Incrementar l’equipament de secretaria
amb l’adquisició d’una destructora de docu-
ments.
• Aprovar la composició del Consell de Re-
dacció de la pàgina web, format per les se-
nyores Laura Ureña, Montserrat Cervera,
Betlem Martínez i Susana Vela, i els senyors
Josep Baucells, Andreu Carrascal i Lluís-Es-
teve Casellas.

Moviment de socis

ALTES
Socis numeraris: Manuel M. FUENTES GASO,
Francesc LLONCH GARCIA, Laura TOMAS SAN-
CHEZ. 
Socis adherits: Joan BIGORRA ELVIRA, Josep
M. COMPANY DALMAU, M. Teresa FARRIOLS I

SOLÀ, Olga GARCIA I CRUZ, Leonor GARRIDO

DE VILLEGAS, M. Lidón PARIS FOLCH, Georgi-
na SANCHEZ BAÑOS.
Socis institucionals: AJUNTAMENT DE CUNIT -
SERVEI D’ARXIU-; ARXIU D’IMATGES EMILI MAS-
SANES I BURCET; NORCONSULT, SA; SYSDATA,
SL; TECNOLOGIAS DE LA DOCUMENTACION, SAL;
VICECONSEJERIA DE ADM. PUBLICA DE SANTA

CRUZ DE TENERIFE.

BAIXES
Socis numeraris: Xavier ARIZA PUJOL, Esther
BLANCO RIBOT, Fracisco Javier CATALÀ TICO,
Maria GUARRO GARRIGA.

Socis adherits: Gemma BELTRAN RAS, Maica
CABEDO BOSQUET, Miquel CENTELLES VELI-
LLA, Elisabet GRÀCIA LLEVOT, Inmaculada
HEREDIA MOLLEJA, Pilar SILVIA BARRIENTOS.

CANVI DE CONDICIÓ
De soci adherit a numerari: Carme BLANCO

CORTÉS, Amparo COSTA SERRA, Miquel Àngel
FARRÉ TARGA, Alicia GARCIA GUTIÉRREZ, Ra-
fel GINEBRA MOLINS, Isabel MARTIN, Mont
serrat SALVADOR CORROS, Jordi TORRUELLA I

LLOPART, Jordi VILAMALA SALVANS.
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HORARI D’ATENCIÓ

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


