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

EDITORIAL

Feia molt temps que els arxivers volíem aprofundir en l’estu-
di dels fons privats. Finalment, la Jornada d’Estudi i Debat:
Fons Privats en Arxius Públics va permetre començar a trac-
tar aquesta temàtica i fer-ne una primera valoració global,
atès que va quedar molt clar que cal continuar treballant en
la política dels fons privats.
La jornada es va estructurar en dos grans apartats, l’un pre-
tenia establir les pautes o criteris generals en la gestió dels
fons privats susceptibles d’ingressar en els arxius públics, i
l’altre, reflexionar sobre alguns aspectes pràctics entorn del
tractament documental dels fons privats abans i després
d’ingressar en un arxiu públic.
Per a desenvolupar el primer apartat vàrem comptar amb
un grup de treball format per professionals que coneixen
l’organització d’aquests tipus de fons i hi tenen certa expe-
riència. El grup estava format per Joan Boades (Arxiu
Històric de la Ciutat de Girona), Josep Fernández
(Arxiu Nacional de Catalunya), Josep M. Ma-
sachs (Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca
del Penedès), Ramon Planes (Servei d’Arxius) i
Manuel Rovira (Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona). 
L’objecte de l’estudi que ens havien de
presentar partia de la necessitat de
conèixer la situació actual dels fons docu-
mentals de procedència privada que es
custodien en els arxius, per tal d’establir de
quina quantitat es parlava i quines tipolo-
gies de fons són les que es conserven en els
arxius. Una de les sorpreses que ens va de-
parar la Jornada fou justament el volum
d’aquesta documentació, atès que el resultat
de l’estadística d’Arxius (informació elabora-
da pel Departament de Cultura) fou que l’11,39%
dels fons que avui es custodien en els arxius públics cata-
lans són de procedència privada, que en xifres absolutes
representen uns 32 km/l. 
El cos central de la ponència sobre la política d’ingrés de fons
privats es va presentar com un document de treball obert,
producte del resultat de moltes hores de reflexió i debat de
l’equip de treball, i amb la finalitat que a partir de les idees,
reflexions i suggeriments dels assistents es confegís un docu-
ment definitiu que reflectís els coneixements i l’experiència
de tots els professionals de l’arxivística. 
Aquest primer apartat es va complementar amb les aporta-
cions de Mme. Christine Nougaret (Archives Nationales de
France), que ens va explicar l’experiència francesa quant a la
política dels fons privats, i també de la destacada presentació
de Raimon Carrasco (advocat en Cap del Departament de
Cultura) sobre els aspectes jurídics entorn dels fons privats.
El segon apartat es va estructurar a partir de dos tallers,

que pretenien donar la visió més pràctica de l’ingrés de fons
privats. L’un el conduïen Jordi Piqué (Arxiu Històric de Tar-
ragona), Lluís-Esteve Casellas (Arxiu Històric de la Ciutat
de Girona) i Llorenç Codern (Arxiu Nacional de Catalunya) i
va tractar sobre tots aquells aspectes que s’han de tenir pre-
sents abans de l’entrada d’un fons privat en un arxiu públic.
L’altre el conduïen Amèlia Castan (Arxiu Nacional) i Albert
Taulé (Arxiu Històric de Sabadell) i es va centrar en el trac-
tament documental dels fons privats després d’haver ingres-
sat en un arxiu públic.
El resultat de les ponències i tallers es podrà consultar a la
revista Lligall, però nosaltres volem avançar les conclusions
que varen cloure la Jornada d’Estudi i Debat: 
1. Promoure el coneixement dels fons privats de Catalunya,
tant els dipositats en els arxius públics com els que estan en

mans de particulars.
2. Manifestar el buit legal exis-
tent i la necessitat de desenvo-
lupar un marc normatiu que re-

guli els diferents aspectes entre
l’Administració pública i els produc-

tors de fons privats.
3. Denunciar la manca de sensibilitat de

les diferents administracions públiques envers
els fons privats i la seva problemàtica, i la necessi-

tat que aquestes administracions estableixin la polí-
tica d’ingrés de fons d’acord amb els diferents tipus

d’arxius.
4. Evidenciar la necessitat d’elaborar un cens que permeti,
d’una banda, conèixer els fons privats existents i, de l’altra,
planificar i coordinar la política d’actuació en aquest àmbit
del patrimoni documental.
5. Prioritzar la necessitat d’avaluar tècnicament l’interès
dels fons privats prèviament al seu ingrés.
6. Refermar la necessitat d’establir de manera reglada i per
escrit les relacions entre els dipositaris i el dipositant.
7. Promoure la difusió dels inventaris dels fons privats per-
què els coneguin els professionals, els usuaris i en general
tots els ciutadans.
8. Constatar la importància que l’ús de les noves tecnologies
pot tenir en l’accés, la difusió i la rendibilització cultural dels
fons privats.
9. Insistir en la necessitat d’una major dotació de recursos
que permetin afrontar l’organització i difusió dels fons pri-
vats ingressats en els arxius i també dels que ingressaran en
un futur proper.
10. Donar a conèixer als responsables tècnics i polítics de les
diferents administracions, el contingut de les ponències i les
conclusions d’aquesta V Jornada d’Estudi i Debat.

Arxius públics catalans: 32 km/l de fons privats

32 Km/l



abril 
15 Trobats arxius policials de la dictadura

militar argentina. El Periódico.
26 Un llibre reuneix 30 anys de feina del fotò-

graf Pablito. El Periódico.
La nueva biblioteca, sobre papel. La Van-
guardia.

27 Una exposición fotográfica repasa la his-
toria de Reus y Salou en el siglo XX. La
Vanguardia.

maig
3 El Col·legi d’Arquitectes rep l’Arxiu Do-

menèch i Montaner. La institució espera
aconseguir aquest any el fons Puig i Ca-
dafalch. Avui.
El notario y la red. El autor explica por
qué el papel del notario no podrá ser su-
plantado por los documentos cibernéticos
y las firmas digitales. El País.

7 Donar los archivos. La Vanguardia.
Josep Matas, director de l’Arxiu Històric
de Girona i expresident de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya [Entrevista]. Dia-
ri de Girona.

12 Los archivos de la Stasi permiten diseccio-
nar la dictadura comunista de la RDA.
La Vanguardia.

15 El Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de
Mar recupera la revista “El Iris”, una pu-
blicació lloretenca de finals del segle XIX
que, fins ara, era desconeguda. El Punt. 

16 Pineda edita 200 cartes inèdites dels filò-
legs Coromines i Moll. El Periódico.

17 La Unión Europea lanza un SOS para
restaurar el patrimonio cinematográfico.
La Vanguardia.

18 Los cineastas reclaman al Departament
de Cultura que preserve el fondo fílmico
de Fotofilm y Riera. El País.

19 L’Ajuntament de Palamós rep els fons
històrics locals que es conservaven a l’Ar-
xiu Històric Comarcal de La Bisbal. Diari
de Girona.

21 Traslladen els fons històrics de l’Ajunta-
ment de Palamós al nou equipament de la
casa Montaner. El Punt.

23 La Unesco estudia hacerse cargo de los ar-
chivos de la represión en el cono sur. Pue-
de emitir un voto favorable para clasificar
los archivos del terror como patrimonio de
la humanidad. El Periódico.

28 L’Arxiu Històric de Girona exposa 150
anys de correspondència de la família Ro-
sés. Diari de Girona. 
L’Arxiu Municipal de Begur rep 171 pla-
ques de vidre amb imatges inèdites de
principi del segle XX. El Punt.

31 El Parlament pedirá el retorno de los pa-
peles de Salamanca. La Vanguardia.
El Consell Executiu aprobó que las pági-
nas web de los distintos departamentos de
la Generalitat incluyan a partir de ahora
todos los documentos que puedan necesi-
tar los ciudadanos para sus relaciones con
la Administración. El País.

juny
1 El Parlament aprovarà avui una proposta

per demanar el retorn dels lligalls de Sa-
lamanca. El Periódico.
El PP s’abstindrà en la votació d’avui al
Parlament d’una proposta per demanar el
retorn dels documents de Salamanca.
Avui.
La Biblioteca Britànica busca espònsors
per restaurar llibres antics en mal estat.
Avui.

2 Reviu la guerra de l’Arxiu de Salamanca.
El Periódico.

3 El Govern rebutja cedir els arxius. El Pe-
riódico.
La imagen en color centra las jornadas
Antoni Varés. La Vanguardia.
Editen el “Llibre Verd” amb els privilegis
de la ciutat de Girona. L’obra aplega els
documents “clau” entre els segles XII i
XVI. Diari de Girona. 
L’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles re-
cupera films sobre la quotidianitat i les
celebracions a la ciutat. El Punt.

4 El PP de Salamanca presentarà una mo-
ció de condemna contra Pasqual Mara-
gall, arran de la seva proposta del trasllat
a Catalunya del fons de la Generalitat Re-
publicana. Diari de Girona. 

5 El conseller de Cultura, Jordi Vilajoana,
es reuneix avui amb la ministra de Cultu-
ra, Educació i Esport, Pilar del Castillo,
per l’Arxiu de Salamanca. El Punt.

6 Una comissió d’experts arbitrarà sobre els
“papers de Salamanca”. La ministra no es
planteja la cessió dels documents i el con-
seller subratlla que no cal “fixar terminis”.
Avui.
Cultura dialogará con la Generalitat so-
bre el Archivo de Salamanca. Ambas par-
tes piden al patronato que forme una co-
misión técnica. El País.
Principi d’acord per estudiar el trasllat de
l’Arxiu de Salamanca. Segre.
Tossa de Mar estrena avui l’Arxiu Munici-
pal amb una jornada de portes obertes. El
Punt.

7 Pujol remarca que els documents de Sala-
manca són “una ferida que sagna”. Carod

veu la comissió técnica com una “solució
dilatòria” que demostra la impotència de
CiU. Avui.
El PP pasa de reclamar el Archivo de Sa-
lamanca. La Mañana.
El conseller d’Educació i Cultura del go-
vern de Castella i Lleó, Tomas Villanue-
va, defensa la unitat de l’Arxiu de Sala-
manca. El Punt.
Castilla y León ofrece microfilmes de los
archivos de la Guerra Civil a Cataluña.
El País.

8 ERC forçarà el Congrés a definir-se sobre
els “papers de Salamanca”. Avui.

9 Cerdanyola inaugura l’Arxiu Municipal.
El Periódico.
La secretària de Kohl va destruir gairebé
tots els documents. El Periódico.
L’Ajuntament de Salamanca condemna el
PSC pels “papers”. El PSOE vota contra
la moció del PP però s’oposa al retorn dels
documents confiscats. Avui.
Apareix un text en català de l’any 1150,
més antic que les “Homilies d’Organyà”.
El document es conserva a l’Arxiu Capitu-
lar de la Seu d’Urgell. Avui.
El PP de Salamanca censura a Pasqual
Maragall por pedir la devolución de los
archivos de la Guerra Civil. El País.

10 Trobat a la Seu d’Urgell el text català més
antic. El Periódico.
Apareix a la Seu un text català anterior a
les “Homilies d’Organyà”. Segre.

11 La Casa de la Cultura de Tossa acull el
nou Servei d’Arxiu Municipal. Diari de
Girona.
El director de l’Arxiu Històric de la Guer-
ra Civil de Salamanca, Miguel Àngel Ja-
ramillo, va declarar que l’Arxiu de Sala-
manca no té sentit sense els documents
catalans. El Punt.

14 La APD ha abierto un procedimiento san-
cionador contra la empresa Sades, contra-
tada por Medi Ambient para controlar las
bajas por enfermedad de los funcionarios.
El País.

18 Una donació d’imatges inèdites mostra el
Begur de principi de segle. Diari de Giro-
na.

20 Detinguts 15 radicals a Pau pel robatori
d’un text del segle XVIII. El Periódico.

21 El PSOE de Castella i Lleó accepta que
l’Arxiu de Salamanca retorni documents.
El Punt.

26 El president de Castella i Lleó, Juan José
Lucas, demana al PSOE que es defineixi
sobre l’Arxiu de Salamanca. El Punt.

RECULL DE PREMSA

Unió Europea

Apertura al público de los documentos y unida-
des archivísticas amparados por el secreto profe-
sional o de empresa y que emanan de los archi-
vos históricos de la Comisión. (Unió Europea)
Diario Oficial núm. C 136, de 16.05.2000.

Informe de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo y al Comité Económico y So-
cial sobre la aplicación del Reglamento (CEE)

núm. 3911/92 del Consejo relativo a la expor-
tación de bienes culturales y de la Directiva
93/7/CEE del Consejo relativa a la restitu-
ción de bienes culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio de un estado miem-
bro. (Unió Europea) Document COM
(2000)325 final.

Normativa

DECRETO 97/2000, de 6 de marzo, por el

que se aprueba el Reglamento del Sistema
Andaluz de Archivos, y desarrollo de la Ley
3/1984, de 9 de enero, de archivos. BOJA
núm. 43, de 11.04.2000.

ORDRE de 26 d’abril de 2000, per la qual
s’aproven diferents taules d’avaluació docu-
mental. DOGC núm. 3137, d’11.05.2000.

ORDRE de 26 d’abril de 2000, per la qual
s’aproven les bases que han de regir la con-

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS

2 B u t l l e t í  5 6 Maig-juny 2000



Reunió del Comité Executiu de l’SPA     a
Montreal

Entre els dies 25 i 29 d’abril de 2000 va tenir
lloc a Montreal la reunió del Comitè Executiu
de la Secció d’Associacions Professionals del
Consell Internacional d’Arxius, a la qual va
assistir el representant de l’AAC, senyor Al-
fred Garcia. Entre els temes que es van trac-
tar destaquen la preparació de la renovació
parcial del Comitè Executiu, ja que durant el
Congrés de Sevilla hi haurà l’Assemblea ge-
neral que haurà d’elegir una part del Comitè
Executiu. En aquesta reunió, també es va
tractar la preparació de la presència de les
associacions en el Congrés de Sevilla. Final-
ment, es va informar sobre la situació de l’or-
ganització de la conferència europea que es
farà a Florència la primavera del 2001 i es
van discutir alguns dels projectes que haurà
d’engegar el nou Comitè Executiu.

Trobada anual dels arxivers de les comarques
gironines. Els premis Peixet de Plata i Clip i
Grapa

L’Agrupació d’Arxivers de les Comarques
Gironines Autònomes ha celebrat, com cada
any, el seu tradicional sopar en un cèntric
restaurant de la ciutat de Girona. Enguany,
els organitzadors de la trobada han volgut
atorgar, per primera vegada, la distició ho-
norífica Peixet de Plata que ha recaigut en
mossèn Gabriel Roura, responsable de l’Ar-
xiu del Capítol de la Catedral de Girona, en
reconeixement a la seva tasca i a la seva
dedicació al món dels arxius. Igualment,
també s’han atorgat per primera vegada els
guardons Clip i Grapa, que han distingit,
respectivament, la senyora Carme Adrhoer,
del Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, i
el senyor Santi Soler, de l’Arxiu Comarcal
de La Bisbal, per haver creat un clima cor-

dial de col·laboració i bona entesa en la rea-
grupació del fons municipal de Palamós.

Finalment, en el concorregut sopar, també
se celebraren uns emotius Jocs florals que
distingiren les composicions poètiques pre-
sentades pels senyors Josep Matas i Lluís-
Esteve Casellas.

Col·lecció completa de la revista Lligall

Per tal de facilitar la difusió de la revista
Lligall a les diferents institucions i per tal
que tots els associats puguin disposar d’una
col·lecció completa (quinze números), us do-
nem l’oportunitat de poder-la adquirir pel
mòdic preu de 18.000 pessetes, per als so-
cis, i de 23.000 pessetes per als que no ho
siguin. Adreceu les vostres peticions a
l’AAC.

NOTÍCIES

cessió de subvencions en matèria de patri-
moni documental. DOGC núm. 3138, de
12.05.2000.
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2000, per la
qual es convoca concurs públic per a la con-
cessió de subvencions a persones físiques,
entitats privades sense finalitat de lucre i
entitats locals, en matèria de patrimoni do-
cumental durant l’any 2000. DOGC núm.
3140, de 16.05.2000.

Activitat parlamentària
CORTS GENERALS

Proposición no de ley ante el Pleno sobre
traspasos pendientes relativos a Archivos y
otras instituciones culturales. Grupo Parla-

mentario Mixto. BOCG núm. D-33, de
19.06.2000. 

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
sobre la posición del Gobierno acerca de la
segregación de una parte de la documenta-
ción del Archivo de la Corona de Aragón,
presentada por Labordeta Subías, J. A.
(GMX). BOCG núm. D-31, de 14.06.2000. 

Pregunta oral al Gobierno en Comisión sobre
las actuaciones para la definitiva creación
del Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón presentada por Labordeta Subías, J.
A. (GMX). BOCG. núm. D-29, de 12.06.2000.

PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposició no de llei sobre la creació de l’Ar-
xiu Històric Comarcal de la Seu d’Urgell (Alt

Urgell), Jordi Ausàs i Coll et al. (GP ERC).
Text adoptat BOPC núm. 80, de 03.07.2000.

Proposició no de llei sobre la creació de l’Ar-
xiu Central Administratiu de les delega-
cions territorials de la Generalitat a les co-
marques de Tarragona, Montserrat Duch i
Plana et al. (GP. SOC-CpC). Esmenes BOPC
núm. 64, de 29.05.2000.

Pregunta al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la política d’arxius, Dolors
Comas d’Argemir i Cendra. Resposta BOPC
núm. 67, de 07.06.2000.

Resolució 165/VI del Parlament de Catalu-
nya sobre l’assoliment dels traspassos pen-
dents de diverses institucions culturals.
BOPC núm. 69, de 13.06.2000.

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 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

El 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
intervenir en el tractament, la conservació i
l’accés dels documents electrònics. El preu
de la inscripció és de 15.000 ptes. per als so-
cis de l’AAC i de 20.000 ptes. per a la resta.
Per a obtenir més informació adreceu-vos a
l’AAC.

Auditoria dels circuits administratius.
Barcelona, 21, 23, 28 i 30 de novembre. El

propòsit d’aquest curs, organitzat conjunta-
ment entre l’AAC i l’Institut Català de Tec-
nologia, és facilitar el coneixement de tot un
conjunt de tècniques que de forma eminent-
ment pràctica permeti disposar de models
capaços de resoldre, de manera sistemàtica,
els problemes organitzatius que es donen
dins les empreses com a conseqüència del
desgavell burocràtic generat pel mateix sis-
tema d’informació. El preu de la inscripció
és de 18.000 ptes. per als socis de l’AAC i de
23.000 ptes. per a la resta. Per a obtenir
més informació adreceu-vos a l’AAC.

VII Jornadas Españolas de Documenta-
ción. Bilbao, 19, 20 i 21 d’octubre. Aquestes
jornades estan organitzades pel FESABID
(Federación Española de Sociedades de Ar-
chivística, Biblioteconomia y Documenta-
ción) i, amb el títol «La gestión del conoci-
miento: retos y soluciones de los
profesionales de la información», pretenen
debatre els problemes i les possibles solu-
cions que es deriven de l’aplicació de les no-
ves tecnologies en el món de la informació.
Per als associats de FESABID, el preu de la
inscripció és de 20.000 ptes. si es fa abans
de l’1 d’agost; de 25.000 ptes. si es fa entre
el 2 d’agost i el 30 de setembre, i de 30.000
ptes. si la inscripció es fa després d’aquesta

data. Per als que no siguin socis, el preu de
la inscripció és de 25.000 ptes. si es fa abans
de l’1 d’agost; de 30.000 ptes. si es fa entre
el 2 d’agost i el 30 de setembre; i de 35.000
ptes. si es fa la inscripció després d’aquesta
data. Per a obtenir més informació adreceu-
vos a Tisa Congresos. Edificio Albia II, 7ª,
C. San Vicente, 8. 48001 Bilbao. Tel.: 94 425
71 39, fax. 94 435 22 30. A/e: congreso2@ti-
sasa.es

Imatge i recerca. VI Jornades Antoni
Varés. Girona, del 21 al 24 de novembre de
2000. Aquestes jornades, organitzades pel
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI) de l’Ajuntament de Girona i per
l’AAC, aniran precedides pel taller dels dies
21 i 22 que tractarà sobre “Els positius i els
negatius en color: identificació de materials,
tractament, conservació i instal·lació”. El
cost d’inscripció al taller és de 12.000 ptes.
per als socis de l’AAC, l’AMC, la UPIFC i
d’associacions d’arxivers espanyoles i de
16.000 ptes. per a la resta. El preu d’inscrip-
ció a les Jornades és de 12.000 ptes. per als
estudiants, de 16.000 ptes. per als socis de
l’AAC, l’AMC, la UPIFC i d’associacions
d’arxivers espanyoles, i de 18.000 ptes. per
a la resta de participants. Cal inscriure-s’hi
abans del dia 28 d’octubre. Per a obtenir
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BIBLIOTECA MUSEU V. BALAGUER.
Fons ultramarí de la Biblioteca Museu V.
Balaguer. Vilanova i la Geltrú: Ajuntament,
2000. Edició en CD-ROM.
CHABIN, M.A.: Je pense donc j’archive.
L’archive dans la société de l’information.
París: 1999.
CORTÉS, Josepa; PONS, Vicent. Catàleg de
l’arxiu dels Boïl de la Scala, senyors de Ma-
nises. València: Universitat de València,
2000. 249 pàg.
INCUNA [Coord. Eduardo Núñez Fernán-
dez]. Estudio básico sobre el patrimonio do-
cumental industrial asturiano. Los archivos
históricos, industriales y mercantiles. Gijón:
Asociación de Arqueologia Industrial, 2000.
261 pàg.
LOPEZ HERNÁNDEZ, A. La selección de
documentos. Problemas y soluciones desde
una perspectiva metodológica. Sevilla, 2000. 
MUNTANER SANS, Nativitat. L’arxiu de

l’àrea d’urbanisme del consell insular de
Mallorca. Del paper a la xarxa internet. Pal-
ma de Mallorca: Consell de Mallorca, 2000.
99 pàg.
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PLANES i ALBETS, Ramon. “El comerç de
béns del patrimoni documental” a Ítem. Re-
vista de biblioteconomia i documentació.
Barcelona, 2000, núm. 25, pàg. 82-106.

Triem per comentar un excel·lent article so-
bre un tema poc tractat, tot i la seva im-
portància, com és el comerç de documents.
L’autor explica, amb tota la raó del món, que
conèixer el mercat de documents és impor-
tant per a l’arxiver no solament amb vista a
possibles adquisicions sinó també per a tenir
referències per a valorar els documents de la
seva responsabilitat, o per a formalitzar as-
segurances, o proposar sancions. Planes pro-

posa deixar de mirar de reüll o d’ignorar
aquesta qüestió; explica quina ha estat fins
ara la pràctica dels col·leccionistes, dels lli-
breters de vell i dels antiquaris; comenta al-
guns aspectes del comportament de les ad-
ministracions públiques; fa algunes
comparacions amb la situació a altres paï-
sos. El treball aterra en la realitat actual i
comenta quins són els tipus de documents
que més freqüentment són objecte de merca-
deig. La darrera part és de gran utilitat
pràctica: proposa i comenta 14 paràmetres
de valoració econòmica dels documents, una
taula de referències ja des d’ara d’imprescin-
dible consulta a l’hora d’emetre informes so-
bre el valor dels documents.

Sessió 4/2000, de 10 d’abril
En aquesta sessió es prengueren, entre d’al-
tres, els acords següents:

• Manifestar el desacord de l’AAC amb el nou
text del Projecte de llei d’arxius perquè vulne-
ra significativament la proposta consensuada
el novembre de 1998 per la Comissió integrada
per membres de la Direcció General de Patri-
moni Cultural i l’AAC, i fer arribar les esme-
nes proposades per l’AAC als diferents grups
parlamentaris.

• Nomenar el Sr. Alfred Mauri, nou vocal de
Treball. 

• Aprovar la proposta de la vocalia de Treball
de gestionar la borsa de treball mitjançant la
pàgina web de l’AAC.

• Procedir a l’adquisició del domini propi de la
pàgina web de l’AAC amb el nom de www.ar-
xivers.com.

Sessió 5/2000, de 15 de maig
En aquesta sessió es prengueren, entre d’al-
tres, els acords següents:

• Organitzar un curs de formació sobre la ges-
tió de documents electrònics a càrrec de M. Ro-
berge. Aquest projecte es portarà a terme du-
rant el mes de juliol d’enguany i es finançarà,

en part, gràcies a la subvenció atorgada pel
Ministeri de Cultura.

• Signar un contracte de manteniment tècnic
de l’equip informàtic de l’AAC amb l’empresa
JSP Serveis Informàtics per un import anual
de 24.000 pessetes.

• Proposar a l’Assemblea General Ordinària
de l’AAC, que se celebrarà el 30 de maig al
Museu Marítim de Barcelona, reforçar la se-
cretaria amb la contractació d’un/a adminis-
tratiu/va tres dies a la setmana amb una dedi-
cació de 4 hores diàries, per poder fer front a
l’increment de les tasques administratives
d’atenció al soci, a les trameses i a les tasques
derivades de l’activitat de formació de l’AAC.

• Aprovar l’esborrany del contingut del conve-
ni de col·laboració amb la Diputació de Barce-
lona per a l’any 2001.

Moviment de socis

ALTES
Socis adherits: Ricard BENIMELI MORROS, Da-
niel PIÑOL ALABART, Clara TRUÑO JUANOLA.
Socis institucionals: AJUNTAMENT DE MONTCA-
DA I REIXAC, NESCHEN PRODUCTS ESPAÑA, S.A. 

BAIXES
Socis numeraris: Joan BLANCO BARRILADO

CANVI DE CONDICIÓ
De soci adherit a numerari: Fernando AIXA TO-
RRES, Lídia GONZALEZ RAMOS, Carme JUAN I RI-
CHASTE.
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més informació adreceu-vos al Centre de Re-
cerca i Difusió de la Imatge (CRDI), Placeta
de l’Institut Vell, 1. 17004 Girona. Tel.: 972
22 15 45, fax: 972 20 26 94. A/el: crdi@ajgi-
rona.org.

Màster en Archivística. Madrid, d’octubre
de 2000 a juliol de 2001. Aquest màster, or-
ganitzat per l’Instituto Pascual Madoz de la
Universidad Carlos III de Madrid, està
orientat a la formació d’especialistes d’alt
nivell en els diferents àmbits de la gestió
dels documents; amb una especial atenció a
les tècniques de disseny i control de docu-
ments en els processos administratius i de
negocis. Aquests estudis estan adreçats a
llicenciats de qualsevol disciplina. L’import
de la matrícula és de 600.000 ptes. Per a ob-

tenir-ne més informació adreceu-vos a la
Universidad Carlos III. Centro de amplia-
ción de estudios Instituto Pascual Madoz. C.
Madrid, 126. 28903 Getafe (Madrid). Tel.:
91 624 59 08, fax: 91 624 95 17. A/e:
mar@ceaes.uc3m.es.

V Màster en Arxivística: Gestió dels do-
cuments i dels arxius. Organitzat per la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Asso-
ciació d’Arxivers de Catalunya. Es preveu
una preinscripció a finals del mes de setem-
bre i la formalització de la matrícula el mes
d’octubre. Les classes es desenvoluparan a
Barcelona i l’inici del primer curs està pre-
vist per al mes de novembre. Per a obtenir
més informació podeu trucar als telèfons: 93
581 20 27 o 93 419 89 55.


