
Aconseguir que les administracions públiques siguin més
transparents i obertes a la ciutadania és una idea plenament
assumida per les institucions europees. Tant la Comissió Eu-
ropea, com el Parlament, com el Consell d’Europa han de-
mostrat abastament ser partidaris dels beneficis que compor-
ta la transparència i la bona pràctica de l’accés. Ho han
demostrat donant exemple amb la seva pròpia documentació
mitjançant procediments que la posen molt a l’abast de qual-
sevol persona. Ho demostren també amb l’aprovació de textos
orientats a promoure la pràctica del dret d’accés als docu-
ments públics en el si dels seus estats membres. Però, ¿fa fal-
ta que des d’Estrasburg o des de Brussel·les se’ns recordi
constantment una cosa tan òbvia com que els documents de
les administracions públiques han d’estar a l’abast dels ciuta-
dans? Sembla que sí, perquè en molts països hi ha encara
una gran contradicció entre les solemnes declaracions de
principis en pro de la transparència i les possibilitats de por-
tar-la a la pràctica efectivament. Una
cortina pesada i espessa d’opacitat i se-
cretisme, impròpia de societats moder-
nes com les nostres, impedeix encara
massa sovint que molts ciutadans euro-
peus puguin observar i controlar el fun-
cionament de les seves administra-
cions.
És en aquesta línia de promoció activa
del dret d’accés que el Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa va adoptar el
passat mes de febrer la Recomanació
(2002)2 sobre l’accés als documents pú-
blics, recomanació d’abast molt ampli
que complementa l’aprovada dos anys
abans sobre accés a la documentació
dels arxius (Rec(2000)13). Tot i el seu caràcter no normatiu,
la Recomanació (2002)2 és un text de referència per a tots els
responsables de les administracions dels 44 països integrants
del Consell d’Europa.
La recomanació, que conté un preàmbul extens i onze apar-
tats, pretén avançar cap a l’establiment d’una base mínima
comuna de transparència entre els països europeus, amb in-
dependència que en alguns països, especialment els del nord
d’Europa, s’hagin assolit ja nivells molt més elevats i satis-
factoris. En molts paràgrafs del text es proclamen tot un se-
guit de principis i es deixa un marge ampli per a la seva con-
creció en les normes internes de cada estat. Indica, per
exemple, que les peticions d’accés han de poder ser adreçades
a l’autoritat que tingui els documents, amb independència de
si són o no en un arxiu (apartat VI.1), i que aquesta autoritat
els ha d’atendre sempre amb criteris d’equitat (VI.2). Excep-
cionalment, la Recomanació adquireix un to més precís i im-
peratiu, sense deixar marge a interpretacions, com a l’hora
de defensar que les sol·licituds de consulta no s’han de moti-
var (V.1), o que les formalitats per a plantejar-la han de ser
mínimes (V.2) i que ha de ser gratuïta (VIII.1).
És interessant la manera com la Recomanació presenta les

possibilitats d’establir excepcions al dret d’accés. Les classifi-
ca en deu grups, tot indicant que aquestes excepcions s’han
d’establir per llei i que han de ser proporcionals a la reserva
que es vol aconseguir, una altra manera de dir que les excep-
cions a l’accés no es poden establir de forma arbitrària, ni fer-
ne un ús abusiu fins al punt que acabin essent no pas l’excep-
ció sinó la norma. 
En realitat alguns criteris de la Recomanació estan ja reco-
llits per la normativa d’aplicació a Catalunya. És el cas de
l’obligació de motivar les denegacions (VI.7), o la possibilitat
de facilitar l’accés parcial a la informació si part de la contin-
guda en els documents és reservada (VII.2). En altres aspec-
tes la Recomanació posa en evidència alguns dels punts més
febles o insuficients de la nostra normativa. Ho fa, per exem-
ple, quan afirma (VI.3) que totes les demandes d’accés s’han
de tractar ràpidament, idea que encaixa malament amb els
dos i tres mesos de temps que les nostres administracions te-

nen de marge per a respondre d’acord
amb la Llei d’Arxius i Documents o a
la Llei 30/1992. Ho fa també quan pro-
clama (apartat IX.1 i 2) el dret del
sol·licitant a recórrer una denegació
d’accés per mitjà d’un procediment rà-
pid i poc costós. La Recomanació intro-
dueix algunes figures inèdites a casa
nostra però habituals en països més
avançats. És el cas de la consideració
de l’interès públic superior (IV.2), que
pot justificar la divulgació d’informa-
cions inicialment protegides, o de
l’obligació d’orientar l’usuari cap a
fonts alternatives i fàcilment accessi-
bles (VII.3).

Ja a la part final del text, entre els enunciats de l’apartat “X.
Mesures complementàries”, la Recomanació conté referències
de gran interès que relacionen l’exercici del dret d’accés amb
aspectes més generals. Aquí tots els arxivers, però especial-
ment aquells que treballen en la implantació i administració
de sistemes de gestió documental, llegiran amb satisfacció el
paràgraf X.2, on s’indica l’obligació de les administracions pú-
bliques de gestionar amb eficàcia la documentació, de seguir
procediments clars i preestablerts de conservació i avaluació,
i d’elaborar llistes o registres de tots els documents.
Hem parlat abans d’una cortina pesada i espessa que amaga
massa documents públics de la vista dels ciutadans. És una
cortina arnada i polsosa, penjada en una altra època. Amb la
Recomanació que acabem de comentar el Consell d’Europa
convida els seus estats membres a fer el gest que l’ha de fer
córrer. És una invitació decidida a fer-ho, una recomanació a
tenir molt en compte per anar adaptant les nostres adminis-
tracions i les seves relacions amb els ciutadans als estàn-
dards d’obertura i accessibilitat propis de les democràcies
avançades.

Josep Matas
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Normativa/Catalunya

RECURS d'inconstitucionalitat número
2521-2002, promogut pel president del Go-
vern contra l'art. 20.1, lletres a) i f), de la
Llei del Parlament de Catalunya 10/2001,
de 13 de juliol, d'arxius i documents de Ca-
talunya. DOGC de 5.6.2002 

ANUNCI de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, sobre modificació del Reglament
de l’Arxiu Municipal. DOGC de 7.6.2002

ANUNCI d’aprovació inicial de l’Orde-
nança reguladora del registre d’entrades i
sortides del Consell Comarcal del Vallès
Oriental. BOP de 30.7.2002

ANUNCI de l’Ajuntament de Flix, sobre
aprovació inicial del Reglament del servei
d’arxiu municipal. DOGC de19.8.2002

EDICTE de 12 d’agost de 2002, en què se
sotmet a informació pública el Projecte de
decret pel qual s’estableix el procediment
per fer efectiu el dret de petició davant les
administracions públiques catalanes.
DOGC de 23.8.2002

ANUNCI d’aprovació definitiva del Regla-
ment de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui. BOP de 10.8.2002

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l’ac-
ceptació pel Departament de Cultura de la
donació del fons documental de l’Associació
de mares i pares d’alumnes de l’IES Santia-
go Sobrequés de Girona. DOGC de 30.9.2002

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a l’ac-
ceptació pel Departament de Cultura de la
donació del fons documental Joan Olóriz i
Serra. DOGC de 30.9.2002

Normativa/Estat

LEY FORAL 11/2002, de 6 de mayo, de la
Comunidad Foral de Navarra, sobre los de-
rechos del paciente a las voluntades antici-
padas, a la información y a la documenta-
ción clínica. BOE de 30.5.2002

ORDEN ECD/1493/2002, de 3 de mayo, por
la que se nombran Vocales del Patronato
del Archivo General de la Guerra Civil Es-
pañola. BOE  de 18.6.2002

ORDEN ECD/1555/2002, de 17 de junio,
por la que se establece el funcionamiento y
las competencias del Centro de Estudios y
Documentación sobre la Guerra Civil Es-
pañola. BOE de 25.6.2002

LEY 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de
Cantabria. BOC de 9.6.2002 i BOE de 24.7.2002

LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio
electrónico. BOE de 12.7.2002

LEY 12/2002, de 11 julio, de PATRIMO-
NIO CULTURAL. Patrimonio Cultural de
Castilla y León. BOCyL de 19.7.2002 i BOE
de 1.8.2002

DECRETO FORAL 137/2002, de 24 junio.
Regula la organización y funcionamiento
del Registro General del Gobierno de Nava-
rra.  BON de 7.8.2002

Normativa/Unió Europea

RESOLUCÓN, de 25 de junio de 2002, so-
bre Conservar la memoria del mañana -
Conservar los contenidos digitales para las
generaciones futuras. DOCE C 162/02,
6.7.2002

DIRECTIVA 2002/58/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de
2002, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad
en el sector de las comunicaciones electró-
nicas (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas). DOCE L
201, 31.7.2002 
http://europa.eu.int/eurlex/es/dat/2002/l_2
01/l_20120020731es00370047.pdf

Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
PROPOSICIO no de llei sobre l'edició dels
documents històrics del Parlament de Ca-
talunya, presentada per GP. ERC. Adopció
en Comissió. Text publicat BOPC 302 de
27.5.2002
PROPOSICIO no de llei sobre la creació
d'un fons de productes en Internet vinculat
al desenvolupament dels continguts dels
arxius de Catalunya (GP SOC.-CpC). Text
iniciativa BOPC 270 de 11.3.2002; rebutja-
da BOPC 312 de 17.6.2002
PROPOSICIO no de llei sobre l'elaboració
d'un pla d'arxius de l'Administració de jus-
ticia (GP Pop.) Text iniciativa BOPC 305
de 3.6.2002; esmenes BOPC 320 de
8.7.2002
PROPOSICIO no de llei sobre el desenvolu-
pament normatiu de la Llei 10/2001, de 13
de juliol, d'arxius i documents (GP SOC.-
CpC). Text presentat BOPC de 322,
10.7.2002; esmenes 2.10.2002
PROPOSICIO no de llei sobre la recupera-
ció, per via legal, dels fons de l'Arxiu de Sa-
lamanca requisats durant la Guerra Civil

Reunió del Comitè Director de la SPA

Entre els dies 15 i 21 d'abril es va fer a Du-
blín (República d'Irlanda) la reunió de pri-
mavera del Comitè Director de la Secció
d'Associacions Professionals del Consell In-
ternacional d'Arxius (SPA). A la reunió hi
van assistir representants d'associacions
d'arxivers de Catalunya, Regne Unit i Ir-
landa, Austràlia, Suïssa, França, Japó, Ca-
nadà, Itàlia, Estats Units i Països Baixos.
La reunió va tenir el suport dels Arxius Na-
cionals d'Irlanda i la Delegació Irlandesa
de la Society of Archivists (que engloba ar-
xivers del Regne Unit i d'Irlanda). Hi va as-
sistir el vocal de Relacions Internacionals
de l'AAC en qualitat de vicepresident de la
SPA.
En aquesta reunió es va preparar la inter-
venció de la presidenta de la SPA davant el
Comitè Executiu del CIA que es reuneix a
Pequín a finals de maig, en la qual ha d’in-
formar sobre les principals activitats de la
Secció. Aquesta reunió del Comitè Execu-
tiu del CIA s’ha d'aprovar la modificació
dels estatuts de la SPA. 
Igualment es va acordar que la presidenta
sol·liciti formalment un lloc permanent per
a un membre del Comitè Director de la
SPA al Comitè Director de la Delegació Re-
gional Europea (EURBICA), per tal d'asse-
gurar la veu de les associacions professio-
nals en aquesta delegació regional.

En la reunió es va planificar el pròxim ca-
lendari de reunions, especialment el pro-
grama d'actes per a la CITRA que es fa a
Marsella el mes de novembre de 2002, on
es commemorarà el 25 aniversari de la Sec-
ció. Els dies previs a la CITRA, el Comitè
Director de la SPA farà diverses reunions i
actes amb el suport de l'Associació d'Arxi-
vers Francesos. També es va començar a
planificar el seminari que, com és tradicio-
nal, la SPA organitzarà per al Congrés In-
ternacional d'Arxius de Viena i el progra-
ma de reunions dels comitès directors
sortint i entrant  i de l'Assemblea General
de la Secció. Per això, es va acordar que el
vicepresident de la SPA iniciaria els con-
tactes amb l'Associació d'Arxivers d'Àus-
tria.
En la reunió es va fer un repàs als projectes
en marxa: entrevistes a arxivers experimen-
tats, recopilació de traduccions del codi d'èti-
ca, relacions amb altres seccions i comitès,
promoció i difusió de les activitats de la Sec-
ció, organització d'una conferència a Amèri-
ca Llatina amb ARMA International, etc.
Esment a part mereixen tres línies d'actua-
ció que seran bàsiques en l'activitat de la
SPA: la posada en marxa d'un web propi,
l'estudi de les certificacions professionals a
diferents països i el projecte de cooperació
internacional anomenat Arxivers Solidaris
(Archival Solidarity).
Pel que fa al web de la Secció, es va acordar
la política a seguir per tal que la Secció pu-

gui disposar d'un web dins el web del CIA.
Aquest web, a part d'oferir informació, ha
de ser un punt de referència i d'intercanvi
per a les diferents associacions d'arxivers,
especialment per a aquelles que no dispo-
sen de web propi.
En el tema de les certificacions professio-
nals s'ha observat una diversitat molt gran
entre diferents països i,  per això la SPA vol
recopilar informació sobre com s'afronta a
diferents països la qüestió (qui certifica,
quan, com, etc.). En una propera reunió es
decidirà quina actuació es fa, d'acord amb
la informació recopilada.
Finalment, el Comitè Director de la SPA va
aprovar l'informe de la presidenta sobre el
projecte de cooperació internacional Arxi-
vers Solidaris que va començar a prendre
forma en una reunió feta a Barcelona el no-
vembre de 2001. La SPA auspicia aquest
projecte i li ofereix suport. Per això, el grup
de treball que ha d'establir les pautes d'ac-
tuació del projecte està liderat per la Sra.
Margaret Turner, presidenta de la SPA. En
aquest grup de treball també hi és present
l'associada Mariona Corominas, represen-
tant d’Arxivers Sense Fronteres. Aquest
grup de treball ha de mantenir reunions
durant l'any i ha d'informar a la propera
reunió del Comitè Director a Marsella.

Alfred Garcia
Vocal  de Relacions Internacionals
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Exclusió dels funcionaris del cos d’arxi-
vers de la Generalitat de Catalunya

En el que portem d’any, l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya ha presentat dues re-
clamacions contra la convocatòria de pla-
ces a diferents departaments de la
Generalitat de Catalunya. Totes dues per
idèntic motiu: l’exclusió dels funcionaris
del cos d’arxivers de processos per a la
provisió de llocs de treball amb funcions
pròpies d’arxiu i gestió documental. 
En el DOGC núm. 3553, de 15 de gener de
2002, es publicava una convocatòria per a
la provisió del càrrec de cap de la Secció
de Publicacions, Normalització Lingüísti-
ca i Documentació del Departament de
Benestar Social. En la descripció del lloc
de treball, quedava clar que una part im-
portant de les funcions a desenvolupar te-
nien una vinculació directa amb l’àmbit
de la gestió de l’arxiu i els documents.
Però en els requisits de participació, s’es-
pecificava que tant sols hi podrien accedir
els cossos de l’administració general i el
cos d’administració especial de planifica-
ció lingüística.
Encara és més sorprenent la convocatòria
per a la provisió del lloc de treball de res-
ponsable en Temes Culturals del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional (DOGC núm. 3666, de 28 de juny
de 2002). En aquest cas, la pràctica totali-
tat de les funcions a desenvolupar en
aquest lloc de treball estaven vinculades a
la gestió de l’arxiu. Igualment, els requi-
sits de participació tant sols permetien
l’accés des del cos superior d’administra-
ció general.
Resulta del tot increïble que aquestes con-

vocatòries es produeixen pocs mesos des-
prés de la sentència núm. 210/2001 del
Tribunal de Justícia de Catalunya, justa-
ment favorable a la participació dels inte-
grants del cos d’arxivers en la convocatò-
ria d’aquests tipus de llocs de treball. 
Per aquest motiu, la Junta de l’AAC va
acordar trametre cartes de reclamació a
la Secretaria General d’Administració i
Funció Pública, donant compte al director
general de Patrimoni Cultural i al cap del
Servei d’Arxius, en què se sol·licitava la
modificació de les bases de la convocatòria
en el sentit que es permetés l’accés als
membres del cos d’arxivers de la Genera-
litat de Catalunya. 

Primeres jornades Ensenyament– 
Arxius. Didàctica amb fonts d’arxius

Els passats dies, 5, 6 i 7 de setembre es
van celebrar a la Universitat de Barcelo-
na les Primeres Jornades Ensenyament -
Arxius. Didàctica amb Fonts d’Arxius, or-
ganitzades per  l’ICE de la UB. Arxivers i
ensenyants van debatre sobre la necessi-
tat de crear serveis didàctics als arxius i
es van presentar diferents experiències
d’organització d’aules pedagògiques i cre-
ació de materials didàctics.
Els tres eixos entorn dels quals es van or-
ganitzar les diferents activitats van ser:
“Els serveis didàctics dels arxius a Euro-
pa”, “les experiències didàctiques amb
fonts d’arxius a Catalunya” i, finalment,
“Quin model de servei didàctic volem?”.
En conjunt, es va palesar que, si bé ja nin-
gú qüestiona la necessitat de crear serveis
didàctics als arxius; cal, en canvi, cercar
la manera de dissenyar sistemes que per-

metin assolir els objectius de difusió i fun-
ció cultural dels arxius, al mateix temps
que els didàctics, i que donin continuïtat a
les experiències.
Les conclusions d’aquestes jornades s’en-
viaran a les principals institucions impli-
cades i es publicaran al web de l’ICE:
www.ub.es/ice.

Arxivers sense Fronteres (AsF): 
aprovació de l’Estatut del Cooperant
d’AsF i nova adreça de l’ONG

La cooperació en arxius, en el marc de la
solidaritat internacional, és la principal
raó de ser d’AsF i el bon funcionament de
l’ONG passa per la tasca que desenvolu-
pen els cooperants. Per aquest motiu, la
Junta Directiva de l’ONG ha elaborat i
aprovat l’Estatut del Cooperant, un docu-
ment on es fa èmfasi en els principis ètics
i pràctics que han de regir en l’actuació
dels cooperants, derivats dels Estatuts
d’AsF. L’Estatut del Cooperant defineix,
reglamenta i emmarca la figura del coope-
rant d’AsF i el seu treball, eixos fonamen-
tals del funcionament de l’ONG, els seus
drets i deures i remarca també la coordi-
nació que cal que hi hagi, en tot moment,
entre els cooperants i els responsables de
cada projecte, a la Junta Directiva d’AsF.

AsF ha canviat de seu i ha estrenat ofici-
na. La nova adreça d’AsF és la següent:
Passatge del Crèdit, 7, pral.
08001 Barcelona
Tel. 93 301 20 34, Fax: 93 402 76 38
Horari: de 18 a 20 h (de dilluns a dijous)
A/e: arxiverssf@yahoo.es

(GP ICV). Text presentat BOPC 329 de
30.7.2002
PROPOSICIO no de llei sobre la reclama-
ció judicial dels fons documentals espoliats
a la Generalitat de Catalunya (GP ERC).
Text presentat BOPC de 20.9.2002 

MOCIO subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment
en matèria de reparació a les víctimes del
franquisme (GP ERC). Aprovat BOPC 305
de 3.6.2002
PREGUNTA al Consell Executiu a respon-

dre per escrit sobre la localització actual
del fons documental de l'arxiu de la baro-
nia d'Eramprunyà (C. Porta, GP ERC)
BOPC 289 de 30.4.2002; Resposta BOPC
303 de 28.5.2002
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NOTÍCIES

CONVOCATÒRIES

7es. Jornades Antoni Varés. Imatge i
Recerca. Centre Cultural la Mercè, Giro-
na,  19 – 22 de novembre de 2002. Inclou
un taller sobre Els procediments fotomecà-
nics: història, identificació i conservació.
Organitza: Ajuntament de Girona, Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i
AAC. El cost d’inscripció oscil·la entre 132
€ i 84 € per a les jornades i 132 € i 108 €
per al taller. El termini d’inscripció finalit-
za el 31 d’octubre. Per obtenir més infor-
mació CRDI, tel. 972 221 545; 
a/e: crdi@ajgirona.org
Sharing conservation decissions. Ro-
ma i Florència, entre el 4 i 29 de novembre
de 2002. Organitza: Internacional Centre
for de Study of the Preservation and Res-
toration of Cultural Property, Instituto
Centrale del Restauro de Roma, Opificio
delle Pietre Dure de Florència, en col·labo-
ració amb Institut National du Patrimoine
– Departament de Formation des Restau-
rateurs. El cost d’inscripció és de 1000 $.
Per a obtenir més informació podeu con-

sultar el web: www.iccrom.org
Tractament del material audiovisual
en els arxius. Arxiu Central del Port de
Tarragona, 19 - 21 de novembre. Aquest
curs, organitzat per l’AAC, està impartit
per les professores Montserrat Bailac i
Montserrat Català, ambdues treballen
com a documentalistes del Departament
de Documentació de Televisió de Catalu-
nya. El cost d’inscripció és de 100 € per
als socis de l’AAC i de 115 € per a la resta
de participants. El període d’inscripció és
del 4 al 14 de novembre. Per a obtenir més
informació adreceu-vos a l’AAC.
La implantació del sistema d’accés a
la documentació en el si d’una admi-
nistració pública. CERC Patí Manning,
Barcelona, 27 de novembre (segona sessió
a determinar). Aquest curs, organitzat per
l’AAC està impartit pel professor Josep
Matas, director de l’Arxiu Històric de Gi-
rona. El cost d’inscripció és de 60 € per als
socis de l’AAC i de 75 € per a la resta de
participants. El període d’inscripció és de

l’11 al 21 de novembre. Per a obtenir més
informació adreceu-vos a l’AAC.
Didàctica als arxius. Els Tallers
d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Centre Cultural la Mercè, Girona, 10 de
desembre de 2002. Aquest curs, organitzat
per l’AAC, està impartit pels professors
Àngel Jiménez, Sílvia Alemany, Joan
Blanco, Elena Esteva i M. Àngels Suquet.
El cost d’inscripció és de 80 € per als socis
de l’AAC i de 100 € per a la resta de parti-
cipants. El període d’inscripció és del 25
de novembre al 4 de desembre. Per a obte-
nir més informació adreceu-vos a l’AAC.
II Jornades d’Associació d’Arxivers
Valencians. Arxius per a una societat
moderna.  Auditori, Torrent, 11 i 12 de
desembre de 2002. Organitza l’AAV. El
cost d’inscripció oscil·la entre 80 € i 120
€. El termini d’inscripció finalitza el 5 de
desembre. Per obtenir més informació Ar-
xiu Municipal de Torrent, tel. 961 565 821;
a/e: jrsanchis@eresmas.com
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Sessió 5/2002, de 27 de maig 
En aquesta reunió es prengué l’acord se-
güent:
• Aprovar la col·laboració i organització con-
junta de la Jornada d’Imatge i Recerca Anto-
ni Varès, i donar-li una subvenció de 1.202
euros.

Sessió 6/2002, de 8 de juliol  
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Nomenar Josep Barris membre del Comitè
Científic  de les Jornades d’Arxivística de
Catalunya
• Encarregar a la vocal d’Activitats i a la
tresorera que confeccionin un pressupost de
les Jornades d’Arxivística.
• Adherir-se a la campanya engegada per la
Comissió de la Dignitat en reclamació de la
devolució dels papers de Salamanca a Cata-
lunya, adreçada als intel·lectuals espanyols.
• Expressar l’agraïment als associats Alfred
Garcia i Puig, Josep Matas i Balaguer, Ra-

mon Planes i Albets, Jordi  Serchs i Serra i
la senyora Susanna Vela i Palomares, coordi-
nats pel vocal David Lobato i Buil, per l’es-
forç i el temps dedicat a la confecció del codi
deontològic dels arxivers catalans, que ha de
servir per a deixar constància de la voluntat
de treball dels arxivers catalans basant-se en
uns valors ètics.
• Agrair al senyor Miquel Casademont, l’in-
terès i l’esforç dedicat en el grup de treball
per la confecció d’un manual d’arxivística.
• Acceptar la subvenció de la Diputació de
Girona per a la realització de cursos de for-
mació a la circumscripció per un valor total
de 2.000 euros.
• Acceptar una subvenció de la Diputació de
Barcelona per un import de 12.000 euros
amb l’objectiu de promocionar i difondre ini-
ciatives i activitats culturals en matèria
d’arxius i patrimoni cultural.
• Aportar 12.000 euros anuals, per a un pe-
ríode de 2 anys, per a contribuir a la viabili-
tat de l’ESAGED.

• Delegar en l’associat senyor Ramon Al-
berch i Fugueras, la presidència del Consell
Assessor de l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents.

Moviment de socis

ALTES
Socis institucionals: OALGT DE LA DIPUTA-
CIO DE BARCELONA

Socis numeraris: ROSER AGUILAR CAMUÑEZ,
DAVID GONZALEZ RUIZ, SALVADOR VERCHER

LETI.

BAIXES
Socis institucionals: TRANSICIEL BARCELONA,
PHOTOBANC

Socis numeraris: JOSEFINA ARNALL (PER DE-
FUNCIO)
Socis adherits: LEONOR GARRIDO VILLEGAS,
JORDI ROVIRA SORIANO, ÀNGELS SANZ SUBIRA-
NA, MAGDA XANDRI CASALS

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Actas V Jornadas de Archivos Electrónicos,
14 y 15 de marzo de 2002, Priego de Córdo-
ba. El reto electrónico: nuevas necesidades,
nuevos profesionales. Priego: Ayuntamien-
to de Priego de Córdoba, 2002. 109 p.
ArxiBar. Butlletí de l’arxiu municipal de
Barcelona. Núm. 10. Barcelona, juliol de
2002. 4p.
Arxius. Butlletí del servei d’arxius. Barcelona:
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Núm. 34, estiu de 2002. 8 p.
Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Barcelona: Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. N. 1, juny de
2002. 8 p.
COX, Rochard; WALLENCE, David A. (edi-
tors). Archives and the Public Good: Ac-
countability and Records in Modern So-
ciety. S.l.: Quorum Books, 2002.
GIFRE, Pere; MATAS, Josep; SOLER, Santi.
Els arxius patrimonials. Girona: CCG Edi-
cions, Associació d’Història Rural de les
Comarques Gironines i Institut de Llengua
i Cultura Catalanes de la Universitat de
Girona, 2002. 127 p.
Los sistemas de archivos de las comunida-
des autónomas. Jornada técnica. Toledo, 28
de noviembre de 2001. S.l.: Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. Consejería
de Administraciones Públicas, 2002. 72 p.
TORNER I PLANELL, Jordi. Catàleg del fons
personal Joaquim Amat i Piniella. Manresa:
Arxiu Històric Comarcal de Manresa (Inven-
taris i catàlegs de l’Arxiu, 9), 2002. 43 p.
TRIBO, Gemma (coord). Didàctica amb
fonts d’arxiu. Actes de les Primeres Jorna-
des Ensenyament-Arxius: Barcelona, 5, 6 i
7 de setembre de 2002. Barcelona: Institut
de Ciències de l’Eduació de la Universitat
de Barcelona, 2002, 321 p.

La Tria
ALBERCH FUGUERAS, R.; BOIX LLONCH, L.;
NAVARRO SASTRE, N.; VELA PALOMARES, S.:
Archivos y cultura. Manual de dinamiza-
ción cultural. Gijón: Ediciones Trea, 2001.
Quatre arxivers s’han posat d’acord que al-

guna cosa en el món dels arxius està can-
viant i que cal repensar les estratègies de
dinamització dels tan victimitzats arxius i
arxivers. Ramon Alberch, Lurdes Boix, Su-
sanna Vela i Natàlia Navarro, proposen un
canvi a Archivos y cultura: manual de di-
namización publicat per edicions Trea; ex-
pliquen experiències i estratègies de plani-
ficació per a activar la difusió i l’existència
dels arxius. 
Els arxius com a guardadors del coneixe-
ment han estat, fins fa ben poc, i molts ho
són encara, la càrrega de la “cultura”, o
més ben dit de les “polítiques culturals”.
Els arxivers són professionals obligats a
bellugar-se en un món globalitzat i a so-
breviure dins i fora del seu entorn,  apli-
cant plans de qualitat i utilitzant estratè-
gies de màrqueting per tal d’oferir un
servei a la ciutadania.
Els usuaris de “la casa de la memòria i
centres d’informació” són cada cop gent
més jove i acostumada a rebre coneixe-
ment a través d’imatges, l’obligació dels
arxius és acostar la documentació a
aquests requisits, acomplint un dret fona-
mental com el de facilitar l’accés a la in-
formació. 
La institució arxivística està en deute amb
la societat civil i aquest manual de dina-
mización ens suggereix fer autoavaluació i
revisar les formes de difusió més clàssi-
ques dels arxius que s’han de concebre no
com a fi sinó com a mitjà. Mitjançant expe-
riències aplicades i avaluades pels autors,
ens expliquen com planificar, organitzar i
executar iniciatives per a revitalitzar els
centres.
Ni les reflexions ni les activitats que pro-
posen els autors entren en contradicció
amb l’arxivística més ortodoxa, que encara
esdevé més necessària que mai. Per plani-
ficar i aplicar amb el màxim rigor la confi-
guració del nou “ser” dels arxius, cal saber
amb què es compta,  què es vol, com es vol
aconseguir i sobretot quina és l’orientació
de l’arxiu per tal de poder avaluar, de for-
ma positiva, els resultats obtinguts.
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