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EDITORIAL

És costum que el primer editorial del Butlletí després de l’elec-
ció de la nova Junta, presenti quines seran les propostes d’ac-
tuació que es pretenen dur a terme ens els propers anys. Amb
tot, però, en aquesta ocasió ens trobem davant d’un fet excep-
cional que ens obliga a dedicar-hi la pràctica totalitat d’aquest
text. Ens estem referint, lògicament, a l’aprovació el passat dia
27 de juny per part del Parlament de la Llei d’arxius i de docu-
ments de Catalunya.
El consens obtingut per part de tots els grups polítics (malgrat
la gran quantitat d’esmenes presentades al projecte inicial ela-
borat pel govern) va permetre’n l’aprovació per unanimitat
de la cambra. Sense cap mena de dubte aquesta cir-
cumstància ens ha de satisfer especialment perquè ga-
ranteix que més enllà dels futurs canvis que es puguin
produir, tots els grups parlamentaris hauran de vet-
llar perquè aquesta llei s’apliqui i, en conseqüèn-
cia, es desenvolupin els reglaments i es
creïn els òrgans que preveu.
Tot i aquesta unanimitat en la se-
va aprovació, però, no hem d’obli-
dar que no ha estat un procés sen-
zill i que, sense voler treure
protagonisme a cap de les diferents parts que hi han par-
ticipat, el paper de l’AAC ha estat decisiu i fonamental. És
oportú esmentar ara la comissió creada l’any 1997 en el si de
la nostra associació i integrada pels següents associats: Ramon
Alberch, Mariona Corominas, Josep Matas, Miquel Casade-
mont, Joan Domingo, M. Carme Martínez, J. M. Masachs, Al-
fred Mauri i Marc Taxonera, els quals han participat en les di-
verses etapes d'aquest procediment legislatiu. També cal
assenyalar la col·laboració de molts altres arxivers del nostre
col·lectiu que en el decurs de tot el procés han participat donant
la seva opinió. I finalment  també cal mencionar els professio-
nals que van participar en la comissió formada el 1998, en
Francesc Olivé i en Josep M. Sans, representant el Departa-
ment de Cultura, i els actuals expresidents de la nostra entitat
en representació de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
A tots ells cal agrair-los la seva desinteressada col·laboració i

les seves aportacions, però ens sembla de justícia reconèixer ací
el rol que ha tingut la nostra anterior presidenta, Mariona Co-
rominas, en tota aquesta fase d’elaboració i tramitació de la
Llei. No només la feliç coincidència de conjugar el seu càrrec
amb el d’arxivera del Parlament, sinó el seu entusiasme, saber
fer, dedicació i capacitat de captar i fer aportacions constants,
han permès que se superessin molts dels esculls que s’anaven
presentant. I aquest no és només un judici des del nostre
col·lectiu, sinó que la seva aportació decisiva fou posada públi-

cament de relleu per part de tots els integrants de la Co-
missió de Cultura del Parlament encarregada de re-
dactar el projecte de llei.
Un text legislatiu qualificat, en paraules pronuncia-
des a l’hemicicle, com a modern i flexible, però que
tots hem de considerar com a un punt de partida i
no com a un final d’etapa. Amb la Llei ens dotem

d’un marc que ordena i reconeix moltes de les
actuacions que ara ja desenvolupava la nostra

professió, i es pot convertir en un instrument
útil per a l’Administració (que veurà poten-
ciada l’eficàcia i l’eficiència de la seva gestió)
i per al conjunt de la ciutadania, tant en as-
pectes diaris de la tramitació dels seus afers

com en l’àmbit crucial de l’accés a la informa-
ció. Caldrà, per tant, que el desenvolupament re-

glamentari que se’n desprengui participi també de la "moderni-
tat i flexibilitat" atribuïda a la Llei, per tal que la nostra
professió pugui participar i es pugui desenvolupar plenament
en allò que anomenem societat de la informació i del coneixe-
ment.
L’àmbit d’actuació que ens atorga la Llei, però, posa una vega-
da més de manifest la imperiosa necessitat d’aconseguir una
formació específica per a la professió d’arxiver. Aquesta forma-
ció, que reivindicarem insistentment en els propers mesos, jun-
tament amb aquest nou marc normatiu molt més adequat a les
necessitats i reptes d’aquest segle XXI que ara acabem d’ence-
tar, pensem que converteixen la d’arxiver en una professió de
futur.

Arxiver: professió de futur

Jornada "La informació: un dret social de la ciutadania"
8 de juny de 2001
Conclusions

El passat dia 8 de juny va tenir lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya la
Jornada "La informació: un dret social de
la ciutadania", organitzada conjuntament
pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Docu-
mentalistes de Catalunya, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, amb l’objectiu de
prendre consciència de la importància so-

cial de la informació pública i del paper
que ha de tenir l’Administració en la seva
gestió. Les sessions de treball d’aquesta
Jornada es van centrar en les necessitats i
dificultats dels professionals que gestio-
nen la informació i en els drets del ciutadà
a accedir a aquesta informació.
Us oferim a continuació les conclusions
d’aquesta jornada elaborades pels presidents
de les respectives entitats organitzadores:
“en moltes ocasions, la ciutadania i les or-
ganitzacions veuen els col·legis i les asso-

ciacions professionals com a ens mera-
ment corporatius, centrats en la defensa
dels seus associats.
Sense perdre de vista aquest rol, la Jorna-
da d'avui és una clara expressió que
aquests col·lectius som alguna cosa més
que això i que estem profundament impli-
cats en la defensa dels drets civils, polí-
tics, socials i individuals (dret a la intimi-
tat). 
Entenem que realment som i serem útils



XXXV CITRA a Islàndia

Un dels principals actes del Consell In-
ternacional d’Arxius és la CITRA (Confé-
rence Internationale de la Table Ronde
des Archives). La CITRA és una conferèn-
cia anual que reuneix els responsables de
les institucions nacionals d’arxius, els re-

presentants de les associacions nacionals
d’arxivers i els presidents de les seccions.
Se celebra cada any a finals d’estiu o a la
tardor, excepte els anys en què es fa el
Congrés Internacional d’Arxius.
L’assistència és per invitació del país or-
ganitzador i del CIA. Enguany la XXXV
CITRA es farà del 9 al 13 d’octubre al

Centre de Conferències de l’Hotel Loftlei-
dir a Reykjavik (Islàndia), organitzada
pels Arxius Nacionals d’Islàndia sota el
lema Archives and Society: What to pre-
serve? Acquisition and appraisal.
La CITRA pretén ser la reunió dels res-
ponsables dels arxius nacionals i de di-
versos professionals per trobar-se i com-

Normativa/Catalunya

ANUNCI de l’Ajuntament de Tortosa, so-
bre l’aprovació definitiva del Reglament
d’entrada i sortida. BOPT de 17.05.2001
ANUNCI de l’Ajuntament de Calonge, so-
bre l’aprovació del Reglament del servei
d’arxiu municipal. BOPG de 18.05.2001
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2001, de
convocatòria del procés selectiu, torn de
reserva especial, per a l'accés al cos de ti-
tulats superiors de la Generalitat de Ca-
talunya, arxivers, i al cos de diplomats de
la Generalitat de Catalunya, bibliotecaris
(núm. de registre de convocatòria 051).
DOGC  de 03.07.2001
ORDRE de 3 de juliol de 2001, per la qual
s'aproven i es modifiquen taules d'ava-
luació documental. DOGC 3431, de
16.07.2001 
LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i do-
cuments. DOGC núm. 3437, de 24.07.2001
LLEI 13/2001, de 13 de juliol, de modifi-
cació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'Administració
ambiental. DOGC núm. 3437, de
24.07.2001

Normativa/Estat

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2001, de
la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración

entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y la Comunidad Autónoma de
Canarias para la reproducción de docu-
mentos relativos a la historia de Cana-
rias que se conservan en el Archivo His-
tórico Nacional. BOE núm. 129, de
30.05.2001.
RESOLUCIÓN de 25 abril de 2001, de la
Dirección General de la Vivienda, la Ar-
quitectura y el Urbanismo, por la que se
ordena la publicación del Convenio de co-
laboración entre el Ministerio de Fomen-
to y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para la financiación de las obras de
rehabilitación de la Casa de los Quilla pa-
ra archivo histórico en San Sebastián de
la Gomera (Santa Cruz de Tenerife). (MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE) BOE núm. 129, de
22.05.2001 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2001, de
la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la digitalización de docu-
mentos integrantes del Patrimonio Histó-
rico Documental custodiados en Archivos
de Titularidad Estatal. (MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE). BOE núm.129, de 30.05.2001 
LEY 1/2001, de 6 de marzo, del patrimo-
nio cultural de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias. BOE de

06.06.2001
ORDEN de 1 de junio de 2001 sobre li-
bros y modelos de los Registros Civiles
Informatizados. BOE  de 08.06.2001
REIAL DECRET 616/2001, de 8 de juny,
sobre l'ampliació dels mitjans traspassats
a la Generalitat de Catalunya pel Reial
decret 1010/1981, de 27 de febrer, en
matèria de cultura (fons cinematogrà-
fics). DOGC de 25.06.2001 i BOE de
25.06.2001
LEY 3/2001, de 28 de mayo, reguladora
del consentimiento informado y de la his-
toria clínica de los pacientes de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. BOE de
03.07.2001

Normativa/Unió Europea

Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2001, relativo al acceso del públi-
co a los documentos del Parlamento Euro-
peo, del Consejo y de la Comisión. Diario
Oficial n° L 145 de 31/05/2001 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2001
/l_145/l_14520010531es00430048.pdf
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2001, relativa a la armonización de deter-
minados aspectos de los derechos de au-
tor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información.
Diario Oficial n° L 167 de 22/06/2001 
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als col·legiats i associats sobretot si som
útils a la societat per a la qual treballem,
si participem activament en la defensa
dels seus drets i, més en concret, del dret
social a la informació que és el que avui
ens reuneix i que està intrínsecament lli-
gat a la nostra tasca professional, tant si
treballem en el sector públic com a l'em-
presa.
Entenem la informació com un dret i com
un bé social i que el dret a la informació és
un instrument imprescindible per a poder
exercir els drets democràtics.
És per això que constatem la necessitat
que s'asseguri:
• El dret a un accés fàcil, àgil i transpa-
rent de la informació de l'Administració
pública, amb un doble vessant: una infor-
mació amigable i intel·ligible per al ciu-
tadà, i un accés a les empreses  a estudis i
informes de l'Administració, elaborats
amb recursos públics, que permeti al ciu-

tadà i a les empreses la presa de decisions. 
• El dret que tothom tingui les mateixes
oportunitats per poder  participar i contri-
buir a la societat del coneixement, cons-
cients que aquesta només serà possible
amb actuacions integradores. Passar de
ser simples receptors a ser també emis-
sors, elements actius de la nova societat.
• El dret a l'accés a la informació amb
punts d'accés públics a la xarxa d'Internet
a escoles, biblioteques i arxius, per a supe-
rar les barreres entre els que tenen, els
que no tenen i els que no poden tenir. 
• El dret als coneixements i a la formació
bàsica continuada per sobreviure a la gran
massa d'informació i al seu creixement ex-
ponencial.
• El suport actiu al sector de la informa-
ció, sabent veure la importància dels con-
tinguts, més enllà de la necessària connec-
tivitat.
• La implicació amb la Comunitat Euro-

pea amb tots els aspectes relacionats amb
polítiques d'informació.
Constatem la necessitat d'un canvi cultu-
ral profund a les empreses i a l'Adminis-
tració pública, que parteixi de la base que
la informació i els coneixements són un
element central en la nova societat. Pel
que fa a l'Administració, això s'hauria de
traduir en línies de modernització globals
i consensuades de tota l'Administració.
Per últim volem posar de manifest el com-
promís de les tres entitats organitzadores
de seguir col·laborant en el futur en temes
d'interès comú i d'interès social. En aquest
sentit, recollim la proposta de creació d'un
fòrum per a treballar en favor al dret d'ac-
cés a la informació”.

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya 
Associació d’Arxivers de Catalunya
Col·legi de Periodistes de Catalunya



partir experiències i coneixements. Les
ponències que es presenten són el pretext
per fomentar el debat i l’intercanvi.
El programa s’organitza en quatre ses-
sions:

- Primera sessió: Els arxius públics: les
estratègies d’adquisició i avaluació
- Segona sessió: Els arxius públics: les re-
gles i les pràctiques d’adquisició i avalua-
ció
- Tercera sessió: La memòria de la socie-
tat civil: les empreses comercials i les  as-
sociacions
- Quarta sessió: La memòria de la societat
civil: les persones i els arxius orals.

Un altre aspecte a destacar és el paper de
la CITRA com a seguiment de l’activitat
del Consell Internacional d’Arxius entre
congressos. Durant les CITRA el secreta-
ri general i el tresorer presenten un ba-
lanç del darrer any del CIA a l’Assemblea
de Delegats. També es fan nombroses
reunions de les delegacions regionals, de
les seccions, etc.
Com és habitual un representant de
l’AAC assistirà a aquesta reunió per tal
de participar en les sessions i en les reu-
nions paral·leles. Els objectius primor-
dials del representant de l’AAC a la reu-
nió de Reykjavik, a banda de l’assistència
a les sessions, són mantenir els contactes
amb col·legues d’altres associacions, as-
sistir a la reunió de la delegació europea
del CIA i participar en les reunions de la

Secció d’Associacions Professionals del
CIA.
D’una banda, l’assistència a la CITRA
d’un representant de l’AAC és important
per mantenir contactes amb col·legues i
associacions d’altres països que permetin
l’intercanvi d’experiències, materials, etc. 
També és important participar en la reu-
nió de la delegació regional europea del
CIA, anomenada EURBICA. Aquesta de-
legació regional es va crear al Congrés
Internacional de Sevilla i està en fase de
constitució. Cal aprovar els estatuts
d’aquesta delegació regional i seguir el
seu desenvolupament. L’AAC, en ser un
membre europeu del CIA, ho és també de
la EURBICA.
Una de les raons més importants que jus-
tifiquen l’assistència del representant de
l’AAC són les reunions de la Secció d’As-
sociacions Professionals d’Arxivers del
CIA (SPA). L’AAC, com a membre de la
categoria B (associacions professionals
d’arxivers), forma part de l’SPA. A més
participa en el Comitè Executiu amb un
representant permanent que actualment
és el vicepresident de la Secció, elegit per
l’Assemblea General del CIA, celebrada a
Sevilla el 2001. 
Durant la CITRA es produiran dues tro-
bades importants relacionades amb
l’SPA. D’una banda, es farà la reunió del
Comitè Executiu de l’SPA, que discutiran
i fixaran els projectes que la Secció durà
endavant durant el quadrienni 2000-
2004, ja plantejats en la reunió del maig

de 2001 a Florència. Entre els temes més
importants a tractar destaquen el canvi
dels estatuts per democratitzar i apropar
més la Secció a les associacions, especial-
ment a les de països en vies de desenvo-
lupament, i l’obertura de la Secció als
gestors de documents, que en molts paï-
sos tenen associacions a banda de les
d’arxivers. Per aquest motiu s’inclourà en
el Comitè Executiu un membre d'ARMA
International (Internacional Associacion
of Records Managers).
D’altra banda, es farà l’Assemblea de
l’SPA, on els representants de les diver-
ses associacions presents exposen les
principals activitats que porten a terme i
els seus projectes i les seves inquietuds.
És el moment en què el Comitè Executiu
de l’SPA fa balanç de les activitats del da-
rrer any.
Per tot això, l’AAC farà un esforç per què
un representant de la nostra associació
hi sigui present. En un món en continu
desenvolupament és molt important que
els arxivers catalans estiguem assaben-
tats de les tendències actuals de la pro-
fessió i que tinguem uns bons canals de
comunicació amb l’estranger que ens ga-
rantitzin la nostra presència en fòrums
internacionals i que permetin gaudir de
la presència dels professionals més acre-
ditats en els cursos i jornades que orga-
nitzi l’AAC.

Alfred Garcia i Puig
Barcelona, juliol 2001

Projecte NODAC
El passat 19 de juliol es va donar llum ver-
da al Projecte de Norma de Descripció Arxi-
vística de Catalunya (Projecte NODAC) i a
la seva entrada en funcionament. En l’acte
d’aprovació del projecte, celebrat a la seu de
l’AAC, representants de les entitats impul-
sores, l’AAC i el Servei d’Arxius, van deter-
minar les tasques i funcions que hauran
d’assumir el Consell Assessor al Comitè, el
Comitè de Normes de Descripció Arxivísti-
ca de Catalunya i el Secretari del Comitè,
així com els membres que en formaran
part. El Comitè de Normes i el Consell As-
sessor al Comitè elaboraran el pla de tre-
ball i el calendari d’execució, mentre que el
secretari tindrà una funció de coordinació
organitzativa i d’impuls del projecte. El
Consell Assessor estarà format per Ramon
Alberch, Josep Matas i el secretari del Co-
mitè (a anomenar el proper octubre per
part del Servei d'Arxius), i el Comitè de
Normes, per Àngels Bernal, Rafael Gine-
bra, Laureà Pagarolas, Ramon Planes, Ma-
ri Luz Retuerta i Xavier Tarraubella.

NOTÍCIES
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Tractament del material audiovisual
en els arxius. Barcelona, 18, 20, 25 i 27
de setembre i Lleida, 16, 18 i 23 d’octubre.
Aquest curs, organitzat per l’AAC està
impartit per les professores Montserrat
Bailac i Montserrat Català, del Departa-
ment de Documentació de Televisió de
Catalunya. El cost d’inscripció és de
16.000 ptes. per als socis de l’AAC i de
21.000 ptes. per a la resta de participants.
El període d’inscripció és del 30 d’agost al
16 de setembre i del 20 de setembre a l’11
d’octubre. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a l’AAC.
Conèixer el llenguatge d’etiquetats
dels documents digitals. Barcelona, 16
i 18 d’octubre. Aquest curs, organitzat per
l’AAC està impartit pel professor J. Ma-
nuel Rodríguez Gairín de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la
Universitat de Barcelona. El cost d’ins-
cripció és de 9.000 ptes. per als socis de
l’AAC i de 12.000 ptes. per a la resta de
participants. El període d’inscripció és del
20 de setembre a l’11 d’octubre. Per a ob-
tenir més informació adreceu-vos a l’AAC. 
Auditoria dels circuits administra-
tius. Tarragona, 22, 24, 29 i 31 d’octubre.
Aquest curs, organitzat per l’AAC està
impartit pels professors Antoni Puig-Pey i
Pere Guiu, enginyers industrials en orga-
nització. El cost d’inscripció és de 18.000
ptes. per als socis de l’AAC i de 23.000
ptes. per a la resta de participants. El pe-
ríode d’inscripció és de l’1 al 20 d’octubre.
Per a obtenir més informació adreceu-vos
a l’AAC.

Taller: aplicació de les normes
ISAD(G) i ISAAR(CPF). Barcelona, 7 i
8 de novembre, Lleida, 14 i 15 de novem-
bre i Girona, 21 i 22 de novembre. Aquest
curs, organitzat per l’AAC està impartit
pels professors Josep Matas, director de
l’Arxiu Històric de Girona, i Jaume Rufí,
bibliotecari de la Biblioteca de la Univer-
sitat de Girona. El cost d’inscripció és de
14.000 ptes. per als socis de l’AAC i de
19.000 ptes. per a la resta de participants.
El període d’inscripció és de l’1 d’octubre
al 5 de novembre. Per a obtenir més infor-
mació adreceu-vos a l’AAC.
Els arxius històrics del món del tre-
ball. Tarragona, 14 de novembre. Aquest
curs, organitzat per l’AAC està impartit
pels professors Javier Tébar, director de
la Fundación Cipriano García i Juanma
García Simal, tècnic de la Fundación Ci-
priano García. El cost d’inscripció és de
4.000 ptes. per als socis de l’AAC i de
5.500 ptes. per a la resta de participants.
El període d’inscripció és del 20 de setem-
bre a l’11 d’octubre. Per a obtenir més in-
formació adreceu-vos a l’AAC.
8s. Jornades Catalanes de Documen-
tació. La Farga, l’Hospitalet de Llobre-
gat, 15 i 16 de novembre. Amb el lema
"Catalunya en la societat de la informa-
ció: realitat i reptes", organitzades pel
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya. Per a obtenir més
informació adreceu-vos a la Secretaria de
les Jornades, carrer Ribera, 8, pral.,
08003 Barcelona. Tel.: 93 319 76 75, fax
93 319 78 74. A/e:cobdc@cobdc.ictnet.es

CONVOCATÒRIES

Col·lecció completa de la revista Lligall
Per tal de facilitar la difusió de la revis-
ta Lligall a les diferents institucions i
per tal que tots els associats puguin dis-
posar d’una col·lecció completa (quinze
números), us donem l’oportunitat de po-
der-la adquirir pel mòdic preu de 18.000
pessetes, per als socis, i de 23.000 pesse-
tes per als que no ho siguin. Adreceu les
vostres peticions a l’AAC.
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BIBLIOGRAFIA RECENT

Sessió 6/2001, de 21 de maig

A proposta del president, s’acorda per una-
nimitat la composició i repartiment de fun-
cions dels membres de la junta directiva,
que queda establerta de la manera següent:
Joan Boadas i Raset, president
Emília Capell i Garriga, vicepresidenta
Josep Maria Masachs i Suriol, secretari
Marta Albà i Espinet, tresorera
Alfred García i Puig, vocal de relacions in-
ternacionals
Alfred Mauri i Martí, vocal de formació i no-
ves tecnologies
David Lobato i Buil, vocal de treball i dina-
mització professional
Anna Lorente i López, vocal d’activitats
Marc Taxonera i Comas, vocal de relacions
institucionals
Fina Solà i Grasset, vocal de projecció i ser-
veis
Pilar Frago i Pérez, vocal de publicacions i
fons bibliogràfic

Sessió 7/2001, de 18 de juny 
En aquesta sessió es prengueren els acords
següents:
• S’acorda ratificar el senyor Alfred Garcia
com a membre de l’SPA en representació de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
• S’acorda la continuïtat de les comissions i
grups de treball següents:
Formació, coordinada pel vocal Alfred Mau-
ri;
Consell de Redacció del Web, coordinada
per la vocal Fina Solà;
Codi Deontològic, coordinada per David Lo-
bato;
Programari per a Arxius Municipals, coor-
dinada per Alfred Mauri;
Diccionari  Terminològic. Es deixa pendent
per veure la seva possible incorporació  al

Comitè de Normes de Descripció Arxivística.
• S’acorda la continuïtat dels membres del
Grup Internet, del Grup d’Arxius d’Arqui-
tectura i del G-8 
• S’acorda acceptar la proposta de renova-
ció del Consell de Redacció de la Revista
Lligall, i s’agraeix l’esforç i la dedicació dels
membres d’aquest consell de redacció que
han fet possible aquesta publicació durant
aquest temps.

Sessió 8/2001, de 23 de juliol 
En aquesta sessió es prengueren els acords
següents:
• Nomenar J. Enric Zamora director del
Consell de Redacció de la revista Lligall
• Nomenar Pilar Frago membre del Consell
de Redacció de Lligall.
• Nomenar Anna Lorente, juntament amb
Alfred Mauri, representant de la Associació
d’Arxivers per l’organització del Laboratori
d’Arxius Municipals.
• Acceptar l’oferiment de posada a disposi-
ció del càrrec de representant de la AAC a
la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de
Documentació feta per la senyora Margari-
da Gómez Inglada, i agrair-li  la dedicació i
els serveis prestats en nom de la junta de
l’Associació dins d’aquesta Comissió Nacio-
nal.
• Nomenar la senyora Fina Solà i Grasset
representant de la junta de la AAC dins de
la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de
la Documentació
• Aprovar la confecció de 50 dossiers amb
articles extrets de la revista Lligall, per a
poder-los repartir com a material formatiu
als Arxius Nacionals de Bòsnia dins del
programa de cooperació internacional que
porta a terme Arxivers Sense Fronteres.

Moviment de socis

ALTES
Socis numeraris: Josep ESTIVILL PÉREZ
Socis adherits: Xavier CONCHILLO ROCA, Nú-
ria GIBERT CABALLER, Angelina VERDAGUER
TARRÉS, Neus ROFES FERRÉ

CANVI DE CONDICIÓ
De soci adherit a numerari: Maria Dolors
MARTOS GOMEZ
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ALBERCH FUGUERAS, R.; BOIX LLONCH, L.;
NAVARRO SASTRE, N.; VELA PALOMARES, S.:
Archivos y cultura. Manual de dinamiza-
ción cultural. Gijón: Ediciones Trea, 2001. 
FERNANDEZ RAMOS, S.: Los concejales y el
acceso a la información. (El Derecho de los
concejales de acceso a la documentación lo-
cal). Granada: 2001. 
FREIXAS GUTIÉRREZ, G.: La protección de
los datos de carácter personal en el derecho
español. Aspectos teóricos y prácticos. Bar-
celona. 2001. 
GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, IGNACIO: El De-
recho de autor en internet: La directiva so-
bre derechos de autor y derechos afines en
la sociedad de la información. Granada,
2001. 
MOLES I PLAZA, RAMON J: Derecho y cali-
dad: El régimen jurídico de la normaliza-
ción técnica. Barcelona, 2001

La Tria
BOADAS, JOAN, LLUIS-ESTEVE CASE-
LLAS I SUQUET, M. ÀNGELS. Manual pa-
ra la gestión de fondos y colecciones foto-
gráficas. Girona: CCG ediciones: CRDI
Ajuntament de Girona, 2001. 426 p. + 1
CD (Biblioteca de la imagen; 3).
Els documents fotogràfics són, molt proba-
blement, els que presenten unes caracte-

rístiques més especials d'entre tots els que
tractem en els arxius, la qual cosa justifica
l'existència, a molts països, de manuals es-
pecífics sobre com identificar-los,  descriu-
re'ls, guardar-los, conservar-los... L'obra
que ara ressenyem ve a omplir un buit
molt evident que hi havia en aquest sen-
tit, un dèficit al qual aquests tres autors
gironins han respost amb un treball ex-
tens i que no oblida  cap dels aspectes que
hom espera trobar en una obra que gosa
encapçalar el seu títol amb el terme "Ma-
nual". Efectivament, aquest treball no dei-
xa fora cap dels temes essencials: la iden-
tificació dels diferents procediments
fotogràfics, la classificació i la descripció
dels documents, la seva preservació o la
seva difusió. A més a més, altres capítols
incorporen temes ja no tan (o gens) pre-
sents en treballs similars. En són exemple
la qüestió clau de la gestió dels drets d'au-
tor, les formes d'ingrés de fotografies pri-
vades a arxius públics, la seva valoració
econòmica o la seva possible avaluació i
eliminació.
Elaborat per tres arxivers a partir de la
seva llarga experiència en el tractament
de documents fotogràfics, aquest Manual
té una clara vocació de ser útil en la pràc-
tica arxivística. Per això no s'oblida cap
dels problemes que es presenten en el dia

a dia d'un centre i per això mateix es dedi-
ca un bon nombre de pàgines a reproduir
exemples de contractes, encàrrecs, formu-
laris, exemples de fitxes de descripció, de
treballs d'indexació... uns models que han
de ser molt útils per a tots els Arxius que
vulguin esforçar-se en tractar amb rigor i
professionalitat aquesta classe certament
singular de documents.
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