
Durant l’organització de les X Jornades d’Arxivística de Terras-
sa, el passat mes de maig, els socis i sòcies de l’AAC van escollir
una nova Junta Directiva. Aquesta nova Junta ha començat a
posar fil a l’agulla per mirar de tirar endavant els compromisos
presentats al programa que ja vau rebre.
Així, els reptes que ens hem marcat des de la nova Junta giren
bàsicament, d’una banda, al voltant de la consecució i reconeixe-
ment de la titulació universitària en arxivística i gestió documen-
tal i, d’altra banda, al voltant de l’obertura de la nostra professió
a la societat.
La Declaració de Bolonya ha de ser el punt de referència pel que
fa al primer objectiu. Ara més que mai estem a prop d’aconseguir
un reconeixement professional en l’àmbit
formatiu i s’han d’aprofitar les complicitats
i les sinergies creades amb la Subdirecció
General d’Arxius, escenificades en inten-
cions i objectius comuns. L’entesa i la
col·laboració d’aquest organisme amb
l’AAC és un element clau per fer sentir la
veu del col·lectiu professional i aconseguir
que la nostra proposta de titulació sigui
aprovada. 
De retruc, també s’ha d’aprofitar l’arribada
dels nous responsables de la Subdirecció
General dels Arxius Estatals, al capdavant
de la qual hi ha un dels màxims defensors
de la titulació oficial en arxivística. Mentre
no s’aconsegueix això, continuarem, junta-
ment amb l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents, donant suport, i im-
pulsant-lo, a l’actual Graduat Superior en
Arxivística, que, com a títol propi, s’imparteix dintre dels estudis
de segon cicle de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Reprenent l’editorial de l’anterior butlletí, “De l’audàcia a la nor-
malitat”, un dels altres punts forts és la normalització de la nos-
tra professió dins la societat. I per aconseguir-ho, cal obrir-nos
d’una manera més efectiva, cercant la forma d’adaptar les nos-
tres aptituds i coneixements a les demandes del mercat de tre-
ball. Perquè no podem aixoplugar-nos indefinidament darrere les
administracions públiques, tot esperant que la dotació de places
als arxius administratius i/o històrics millori substancialment en
els propers anys. Hem de prendre consciència que el futur d’una
part important del nostre col·lectiu professional passa necessà-
riament per l’entrada en el món privat. Davant l’escassa presèn-
cia de la figura de l’arxiver en l’àmbit de l’empresa privada, hem
de potenciar la nostra imatge i difondre el missatge que la gestió
documental és rentable en termes d’eficàcia i eficiència, i òbvia-
ment, de costos, amb l’objectiu d’aconseguir engrescar el sector
privat.
Conceptes com gestió documental, interdisciplinarietat, ISO
15489 i 23081 s’han fet un lloc en el nostre llenguatge quotidià,
però també en la nostra pràctica professional diària. Això és així
perquè ja ens hem començat a donar a conèixer una mica a la so-
cietat, especialment mitjançant la gestió dels documents electrò-
nics. Aquesta és l’altra sinergia que hem d’aprofitar, l’acció com-

binada dels diferents elements amb els quals nosaltres treballem
ens ha de facilitar més que mai aquest apropament al món pri-
vat. Hauríem de ser a primera línia en el moment en què la so-
cietat de la informació s’hagi generalitzat, disposats a oferir els
nostres serveis a l’empresariat que té necessitats de gestió docu-
mental, però que no sap que som nosaltres, els arxivers, els mi-
llors preparats per dur a terme aquesta feina.
Lògicament, des de la nova Junta, no podem deixar de banda ni
oblidar tots els altres temes que es porten des de l’AAC, i que, al
llarg d’aquests vint anys, han cimentat el prestigi de la nostra
associació i han contribuït a fer-la un referent com a associació
professional, tant a escala estatal com internacional.

En aquest sentit, intentarem potenciar els
projectes engegats per les anteriors juntes
directives: la formació continuada i la seva
descentralització, l’organització de les Jor-
nades de l’AAC i les d’estudi i debat, els la-
boratoris d’arxius municipals, les jornades
Emili Varès, l’impuls a la creació del Col·le-
gi Professional d’Arxivers, la defensa de la
qualificació i el reconeixement del lloc de
treball d’arxiver, la presència als tribunals
de selecció, la borsa de treball i el servei
d’alerta, l’assessoria jurídica i laboral, la co-
ordinació amb altres associacions professio-
nals d’arreu de l’Estat i la presència a orga-
nismes internacionals, la continuïtat de la
revista Lligall, del Butlletí i de la col·lecció
Textos, etc.
Dins d’aquesta mateixa línia, hi ha tres pro-
jectes que han de significar un salt qualita-

tiu important per a l’AAC i els seus associats. En primer lloc, la
traducció al castellà i a l’anglès de la revista Lligall, amb l’objec-
tiu d’aconseguir que aquesta publicació sigui un referent de con-
sulta a escala internacional. En segon lloc, la publicació del Ma-
nual d’Arxivística de Catalunya, una altra eina bàsica per als
membres de la professió i síntesi de l’esforç de vint anys de
l’AAC, que ha intentat normalitzar i potenciar la figura de l’ar-
xiu i del professional arxiver. I per últim, l’impuls ferm de la pà-
gina web com a canal preferent de comunicació amb els socis i de
difusió dels serveis i activitats de l’AAC.
Des de la seva creació, la trajectòria de l’AAC ha estat, en molts
casos, exemplar, i això comporta una gran responsabilitat. Com a
Junta Directiva entrant no volem defugir aquesta responsabili-
tat, i per això, tractarem d’afrontar-la amb el màxim esperit de
treball i d’il·lusió per la nostra part.
Finalment, fem una crida a la col·laboració dels associats i asso-
ciades perquè participin amb la seva empenta i les seves idees a
tirar endavant aquests projectes i d’altres que puguin sorgir i/o
proposar. És de justícia remarcar que els associats i associades
són les persones que permeten que les coses rutllin, perquè no
ens hem d’oblidar que aquesta associació és una empresa en la
qual totes i tots col·laborem desinteressadament per aconseguir
el màxim reconeixement de la nostra feina i, per extensió, de la
figura de l’arxiver/gestor documental.
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El Manual d'Arxivística

Hi ha en marxa la redacció del Manual d'Ar-
xivística, una molt bona notícia –pensem–
per a la comunitat d'arxivers, perquè po-
drem disposar d'una obra de referència, d'u-
na eina de consulta i de treball per a la rea-
lització de la qual l'AAC ha mobilitzat una
àmplia representació de professionals reco-
neguts per la seva experiència i per la seva
trajectòria en el desenvolupament de l'arxi-
vística a Catalunya.

El Manual d'Arxivística és una iniciativa de
l'AAC que s’ha posat en marxa juntament
amb la Diputació de Barcelona i amb la Sub-
direcció General d'Arxius. L'objectiu és re-
dactar una obra de referència que aplegui
l'experiència desenvolupada en els darrers
vint anys i, sobretot, una eina de consulta,
un instrument de capçalera que respongui a
les preguntes i als dubtes dels professionals
i dels estudiants d'arxivística. El Manual ha
de reconèixer també la unitat de la pràctica
de l'arxivística, per tant ha de ser útil tant
per als arxius històrics com per als arxius
administratius i de gestió.
Per començar a treballar en l'encàrrec es va
nomenar un grup de treball (gener, 2002)
format per Pilar Blesa (MNAC), Mariona
Corominas (Parlament de Catalunya), Josep
Fernández Trabal (ANC), Jordi Serchs
(Ajuntament de Barcelona), Jordi Serra
(DURSI) i Emília Capell (AAC). La funció
del grup era elaborar una proposta justifica-
da de continguts articulats en un sumari. El
grup de treball es va reunir en deu ocasions,
distribuïdes entre el març del 2002 i el se-
tembre del 2003. Va fer una recopilació ex-

haustiva de manuals i obres tècniques per
observar com les diferents tradicions enfo-
quen el tractament dels temes centrals de
l’arxivística. Va discutir sobre qüestions de
mètode per tal de poder integrar els temes
de l’arxivística tradicional amb les noves
metodologies de gestió dels documents i res-
pondre a la premissa bàsica de l’encàrrec,
que el treball equilibrés els aspectes teòrics i
els pràctics i fos útil per a totes les fases de
la gestió dels documents.
La proposta es va presentar a un comitè de
lectors format per onze arxivers perquè eme-
tessin la seva opinió. Finalment la proposta
de continguts va ser aprovada en sessió ex-
traordinària de la Junta de l'AAC el mes de
juliol del 2004; en aquesta mateixa sessió
també es van decidir els integrants dels
equips de redactors. Pel que fa a aquest
punt cal esmentar dues coses: en primer lloc
la voluntat de la Junta que aquests redac-
tors fossin qualificats i representatius de di-
ferents tipologies d’arxius i de diferents ad-
ministracions; en segon lloc, que cada capítol
tingués una autoria múltiple, de forma que
el contingut fos extensament debatut i con-
sensuat en la fase de redacció. Amb aquesta
finalitat l'Associació ha mobilitzat vint-i-cinc
arxivers que treballen per equips en la re-
dacció dels capítols següents:
– Fonaments teòrics 
– Els sistemes arxivístics. El marc legal
– Planificació i organització d'un servei d'ar-
xiu 
– Tècniques de tractament documental 
– El Sistema de Gestió Documental (SGD) 
– La gestió dels documents electrònics 
– La gestió informatitzada d'un servei d'ar-
xiu

– Tècniques de conservació i preservació 
– Arxius, ciutadania i accés a la documenta-
ció 
– La comunicació i la difusió dels fons 
– Els arxivers i l’arxivística en una societat
oberta
Per fer el seguiment del projecte, des del mo-
ment en què es va formalitzar l’encàrrec als
autors (novembre del 2004) fins a la publica-
ció del text, es van nomenar dues coordina-
dores-editores, Mariona Corominas i Emília
Capell. La funció de coordinació és vetllar
per la coherència dels continguts, coordinar i
posar en relació els equips de redacció, vet-
llar pel compliment dels terminis i homoge-
neïtzar i preparar els textos per a la seva
publicació. En la coordinació i seguiment del
projecte s'han dut a terme reunions amb ca-
dascun dels grups de redactors per comentar
els continguts de cada capítol, evitar, d'a-
questa manera, duplicitats, repeticions, en-
cavalcaments de temes i fer possible la co-
municació entre els diferents grups de
treball. 
Ara som en plena fase de redacció i s'estan
complint els terminis. Esperem que el Ma-
nual pugui sortir publicat abans de l'estiu
del 2006 en una primeríssima edició en llen-
gua catalana, però també hi ha la voluntat
de traduir-lo al castellà, amb la qual cosa as-
seguraríem una més gran projecció. 
Creiem que és un projecte important, neces-
sari, que estem en condicions de realitzar i
que ara és el moment de fer-ho, precisament
en l'any en què celebrem el vintè aniversari.

Emília Capell
Vocal de Projecció Professional 

Normativa / Catalunya

ORDRE REP/308/2005, de 30 de juny, per la
qual es crea la Comissió Assessora del Memo-
rial Democràtic. DOGC núm. 4426,
14.07.2005.
ORDRE PRE/311/2005, de 8 de juliol, per la
qual es modifica l'Ordre PRE/114/2004, de 15
d'abril, de creació del Consell Assessor del
Centre d'Història Contemporània de Catalu-
nya. DOGC núm. 4427,15.07.2005.
RESOLUCIÓ UNI/2167/2005, de 6 de juliol,
per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Go-
vern de 14 de juny de 2005, pel qual es consti-
tueix el Consorci de Transferència de Conei-
xement (CTC) i se n'aproven els estatuts.
DOGC núm. 4427, 15.07.2005.

Normativa / Comunitats autònomes

LLEI 3/2005, de la Generalitat, d’arxius.
DOGV núm. 5.029, 16.06.2005.
LEY 3/2005, de 15 de junio, de archivos de la
Comunidad Valenciana. BOE núm. 167,
14.07.2005.
REAL DECRETO 760/2005, de 24 de junio,
por el que se crea el Patronato del Archivo Ge-
neral de Indias. BOE núm. 151, 25.06.2005.
RECURSO de inconstitucionalidad número
2081-2005, promovido por el presidente del
Gobierno contra el artículo único de la Ley de
la Comunidad de Castilla y León 7/2004, de
22 de diciembre, por la que se modifica la Ley

6/1991, de 19 de abril, de archivos y patrimo-
nio documental de Castilla y León. BOE núm.
175, 23.07.2005.

Normativa / Estat
REAL DECRETO 589/2005, de 20 de mayo,
por el que se reestructuran los órganos cole-
giados responsables de la Administración
electrónica. BOE núm. 127, 28.05.2005.
RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se regulan
los registros telemáticos. BOE núm. 142,
15.06.2005.
REAL DECRETO 820/2005, de 8 de julio, por
el que se modifica el Reglamento del Registro
Civil, aprobado por el Decreto de 14 de no-
viembre de 1958. BOE núm. 175, 23.07.2005.

Normativa / Unió Europea
INFORME sobre la aplicación, durante el año
2004, del Reglamento 1049/2001, relativo al
acceso del público a los documentos del Parla-
mento Europeo, del Consejo y de la Comisión
(COM (2005) 348 final, 29.07.2005).
http://europa.eu.int/eur–lex/lex/LexUriServ/s
ite/es/com/2005/com2005_0348es01.pdf

Activitat Parlamentària
Parlament de Catalunya
PREGUNTA al Consell Executiu a respondre
per escrit sobre la despesa corresponent a

quatre estudis relatius a l'ampliació del Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, al
Registre de centres del Sistema d'Arxius de
Catalunya, a les línies d'inversió a la demar-
cació de Lleida i a les restes de jaciments ar-
queològics, encarregats pel Departament de
Cultura l'any 2004 amb càrrec a l'aplicació
econòmica 227.0007 del programa 4583, per
C.L. Gil i Miró (GP CiU). Publicació de la ini-
ciativa BOPC 197, 07.06.2005. Resposta
BOPC 205, 28.06.2005.

Congrés dels Diputats

PREGUNTA ORAL en Pleno sobre las Previ-
siones acerca de devolver a sus legítimos due-
ños, tanto personas físicas como jurídicas, la
documentación incautada durante la guerra
civil existente en el Archivo de Salamanca y
que no está contemplada en el Proyecto de
Ley aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión de 15/09/2005.
(180/000844) Autor: Esteban Bravo, Aitor
(GV (EAJ-PNV)). DS. Congreso de los Diputa-
dos Pleno, núm. 112, de 21/09/2005.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escri-
ta. Previsiones acerca de mantener la unidad
de los fondos del Archivo de la Real Chancille-
ría en Granada. (184/033836) Autor: Fernán-
dez-Capel Baños, Blanca (GP). BOCG. Con-
greso de los Diputados, núm. D-227 de
23/06/2005. Contestación BOCG. Congreso de
los Diputados, núm. D-262 de 26/09/2005.
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Segones Jornades d’Educació-Arxius 
Els dies 6 i 7 de setembre de 2005 se celebra-
ren al Campus Mundet les Segones Jornades
Educació-Arxius, organitzades per l’ICE de
la Universitat de Barcelona. El comitè orga-
nitzador de les Jornades estava integrat per
Maria Calzada, Dolors Sanahuja, Anna Ru-
bió, Teresa Salat, Pilar Reverté, Núria Jor-
net, Gemma Tribó, Maite Arqué, Miquel Pé-
rez Latre, Maria Luz Retuerta, Anna Argilès
i Marcel Fité. 
Els organitzadors comptaren també amb la
col·laboració de la Subdirecció General d’Ar-
xius i el Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona, l’Institut d’Educació
i l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barce-
lona. 
El dia 6 de setembre amb la presència d’Iñaki
Echeverria, en representació de Miquel Mar-
tínez, director de l’ICE de la UB; Marina Su-
birats, regidora d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona, i Ramon Alberch, subdirector
general d’Arxius, se celebrà l’acte inaugural
de les Jornades, amb el títol “Democràcia,
ciutadania i arxius”, que s’estructuraren en-
torn a dos eixos:
1. El primer eix, “Democràcia, ciutadania i
arxius”, tenia com a objectiu reflexionar so-
bre com els documents guardats als arxius fo-
namenten els drets dels ciutadans i ajuden a
consolidar els valors democràtics.
2. El segon, “Recuperació de la memòria.
Didàctica de la història i arxius”, tenia com a
objectiu fer aportacions, pràctiques i teòri-
ques, sobre la manera com la recuperació de
la memòria històrica pot ser treballada
didàcticament a partir de fonts d’arxiu.
Carme Martínez i Fina Solà, representants
d’Arxivers sense Fronteres; Rosa Toran, vice-
presidenta de l’Amical Mathaussen i profes-
sora de l’Institut de Vilassar de Mar, i Teresa
Vinyoles, coordinadora del Grup d’Innovació
Docent {contra}Taedium, foren les encarrega-
des de les diferents ponències. D’altra banda,
es realitzaren dos tallers simultanis: Què és
un Arxiu?, a càrrec de Pilar de Luna i Núria
de Luna, adreçat al col·lectiu d’ensenyants, i

Què és el treball de recerca?, a càrrec de Pilar
Reverté i Miquel Pérez Latre, adreçat al
col·lectiu d’arxivers.
El Comitè Científic, integrat per Núria Bur-
guillos, Pilar Reverté, M. Luz Retuerta, Anna
Rubió i Gemma Tribó seleccionà deu comuni-
cacions, cinc de cada un dels eixos de les Jor-
nades, les quals es presentaren públicament
i, a més, seran publicades en el llibre d’actes,
que inclourà també les ponències.
El dia 7 de setembre, durant l’acte de clausu-
ra de les Jornades, es llegiren les següents
conclusions, amb la presència de Joan Badia i
Pujol, subdirector general de Formació Per-
manent i Recursos Pedagògics del Departa-
ment d’Educació; d’Iñaki Echevarría, com a
representant de l’ICE de la UB; de Gemma
Tribó, del Departament de Didàctica de les
Ciències Socials i coordinadora d’Arxididàcti-
ca, i d’Emilia Capell, com a representant de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya: 
1. Es constata l'augment i la diversificació de
la demanda d'usuaris d'activitats didàctiques
en arxius.
2. S'evidencia la necessitat de la creació de
serveis didàctics en els arxius catalans.
3. Cal definir les funcions del servei didàctic i
el perfil professional dels tècnics del servei
amb la finalitat de facilitar la creació d'a-
quests serveis.
4. És necessari avançar en l'elaboració de
protocols d'actuació i de manuals de procedi-
ment intern per tal de sistematitzar i norma-
litzar el funcionament d'aquests serveis.
5. Es proposa la creació d'un grup de treball
de professionals, integrat per docents i arxi-
vers, amb l'objectiu d'elaborar una proposta
tècnica, en el termini d'un any, que aporti a
l'Administració una eina pràctica per a la
creació d'una possible xarxa de comunicació
entre els diferents arxius en l'àmbit dels ser-
veis i les activitats didàctiques. Aquest docu-
ment es lliurarà a la Subdirecció General
d'Arxius i a la Subdirecció General de Forma-
ció Permanent i Recursos Pedagògics.
6. Es proposa als departaments d'Educació i
Cultura de la Generalitat de Catalunya l'or-

ganització d'activitats formatives adreçades
al professorat i als arxivers que potenciïn el
coneixement mutu dels continguts professio-
nals d'ambdós sectors.
7. Es valora molt positivament l'acord marc
de col·laboració entre el Departament de Cul-
tura i el Departament d'Educació per al des-
envolupament dels serveis didàctics a diver-
sos arxius, i es demana el seu impuls i
desenvolupament.

Reunió del comitè executiu d’EURBICA 
El passat dia 9 de juny es va reunir a París el
comitè executiu de la Branca Europea del
Consell Internacional d’Arxius (EURBICA).
En aquesta reunió, presidida per Martine de
Boisdeffre, s’analitzaren diferents aspectes
vinculats a l’actual situació del CIA/ICA, es-
pecialment delicada pel que fa a l’àmbit fi-
nancer, i als resultats de les eleccions que
han permès escollir el nou comitè executiu,
però amb una molt baixa participació.
Un altre dels temes abordats fou el relatiu a la
base de dades jurídica que, impulsada des
d’EURBICA, té com a objectiu reunir els tex-
tos jurídics europeus relatius a l’arxivística i
fer-ne una anàlisi contextual. El resultat del
projecte haurà de ser accessible des d’Internet.
En la mateixa reunió s’informà també del se-
minari que va tenir lloc a Hèlsinki (11-12 de
novembre de 2004) amb el nom Formació de
formadors en l’àmbit de la gestió documental.
Aquest seminari i d’altres que s’han de cele-
brar persegueixen l’objectiu d’elaborar una
metodologia per a la formació dels gestors do-
cumentals.
Els continguts de la propera Conferència Eu-
ropea d’Arxius, que tindrà lloc a Varsòvia els
propers dies 18-20 de maig de 2006, foren ex-
posats per Daria Naleçs, presidenta del Co-
mitè Científic. La trobada portarà com a títol
genèric Arxiver: professió de futur a Europa i
combinarà aspectes teòrics i pràctics en for-
mat de sessions paral·leles, presentacions i
tallers.
Entre els objectius exposats en la reunió hi fi-
gurà la necessitat d’explorar i aprofundir el
nivell de relació entre EURBICA i el Consell
d’Europa, en tot allò referit als arxius, per tal
d’assegurar una major coordinació i aconse-
guir vies de finançament per als diferents
projectes que es volen executar.
Les informacions sobre les iniciatives en
matèria d’arxius desenvolupades en els paï-
sos dels diferents membres del Comitè Exe-
cutiu van cloure la sessió.
(Per obtenir més informació sobre les activi-
tats i els documents elaborats per EURBICA,
vegeu www.ica.org.)

PROPOSICION no de Ley en Comisión (Co-
misión de Control Parlamentario de RTVE)
sobre elaboración de un plan de conservación
del archivo de Televisión Española (TVE)
(161/001123). Presentado por el Grupo Parla-
mentario Popular en el Congreso BOCG. Con-
greso de los Diputados, núm. D-240 de
12/07/2005. 

Senat
PROYECTO DE LEY de restitución a la Ge-
neralidad de Cataluña de los documentos in-
cautados con motivo de la Guerra Civil custo-
diados en el Archivo General de la Guerra

Civil Española y de creación del Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica (621/000030).
(Situación actual en Comisión de Cultura:
Pendiente de enmiendas y propuestas de veto
desde 23 de septiembre de 2005). Text de la
iniciativa aprovada al Congrés dels Diputats
BOCG. II, 30(a), 23.09.2005. 
PREGUNTA con respuesta escrita sobre la
valoración de la implantación del sistema de
archivo de documentación electrónica, previs-
to dentro del proyecto "Administración.es", in-
cluido en el programa de actuaciones "Espa-
ña.es", con indicación del grado de ejecución
durante el año 2004 de dicho programa. Ini-

ciativa presentada por Coloma Pesquera, Ma-
ría Mercedes (GPP). Iniciativa BOCG. I, 296.
14-SEP-2005.
PREGUNTA con respuesta escrita sobre las
causas por las que se ha ampliado la petición
de devolución de fondos que en su día realizó
la Generalidad de Cataluña con respecto al
Archivo General de la Guerra Civil Española
de Salamanca, presentada por Cobaleda Her-
nández, María Teresa (GPP) Iglesias  García,
Francisco Javier (GPP) Muñoz Martín, José
(GPP). Iniciativa BOCG. I, 251. 10-JUN-2005.
Contestación del Gobierno BOCG. I, 293, 08-
SEP-2005.
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NOTÍCIES

ESTADÍSTIQUES DE CONSULTA DE LA PÀGINA WEB
Any 2005 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost
Visites 3988 4002 4266 4645 5031 3717 3319 2562
Visitants diferents 1607 1664 1721 1848 1969 1713 1537 1380
Pàgines consultades 32.573 32.927 38429 40638 44922 28612 28089 10534
Per països: Andorra, Alemanya, Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya, EUA, França, Gran Bretanya,
Japó, Mèxic, Portugal, Suïssa, Uruguai



CARRERAS MONFORT, Cèsar; MUNILLA CABRI-
LLANA, Glòria. Patrimonio digital: un nuevo
medio al servicio de las instituciones cultu-
rales. Barcelona: Universitat Oberta de Ca-
talunya, 2005.
KECSKEMÉTI, Charles; SZÉKELY, Iván. Access
to archives - A handbook of guidelines.
Strasbourg: Council of Europe, 2005.
CARRERAS MONFORT, César (dir.). Patrimo-
nio cultural y tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Cartagena: Ayun-
tamiento de Cartagena - 3000 Informática,
2005.
RODRIGUEZ YUNTA, Luis; TEJADA ARTIGAS,
Carlos M. Servicios documentales. Análisis
y directorio de empresas españolas. Madrid:
Sedic. Sociedad Española de Documentación
e Información Científica, 2005.
ARXIUS. Butlletí de la Subdirecció General
d’Arxius. Núm. 43. Barcelona, estiu 2005.
ALAMILLO, Ignacio. Abc de la signatura
electrònica. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques. Agència Catalana de
Certificació, 2005.
BELTRAN, Montserrat; BURGUILLOS, Núria;
RIERA, Sebastià; SECHS, Jordi; TARRAUBELLA,
Xavier; UREÑA, Laura. Els fons documentals
municipals del període 1808-1868. Guia
d’investigació. Barcelona: Institut de Cultu-
ra. Arxiu Històric de la Ciutat, 2004 (Qua-
derns del Seminari d’Història de Barcelona,
16).
LOPEZ CRESPO, Francisco (coord.). Criterios
de seguridad, normalización y conservación

de las aplicaciones utilizadas para el ejerci-
cio de potestades. Actualización aprobada en
la Comisión Interministerial de Adquisición
de Bienes y Servicios Informáticos de 24 de
junio de 2004. Madrid: Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, 2004. Col. Informes y
Documentos. Serie Administración del Esta-
do.
LORANZO CARDOSO, Pedro Luis; VIVAS MORE-
NO, Agustín. Lecciones de archivística gene-
ral y documentación del patrimonio históri-
co. Sevilla, 2004.
FUENTES ROMERO, Juan José. La sección de
temas locales en la biblioteca. Gijón: Edicio-
nes Trea, 2005.
ABADAL FALGUERAS, Ernest; CODINA BONI-
LLA, Lluís. Bases de datos documentales: ca-
racterísticas, funciones y método. Madrid,
2005.
ABAD GARCIA, Mª Francisca. Evaluación de
la calidad de los sistemas de información.
Madrid, 2005.
TAYLOR, Liz. Freedom of information: wor-
king towards compliance. Oxford, 2004.
CURRAS, Emilia. Ontologías, taxonomía y te-
sauros: manual de construcción y uso. Gijón:
Ediciones Trea, 2005.
Directrices de buenas prácticas en descrip-
ción archivística codificada. Elaboradas por
Research Libraries Group. Madrid: Funda-
ción MAPFRE TAVERA, 2004.
Fesabid 2005: 9ª Jornadas Españolas de
Documentación. Madrid: Fesabid, 2005.
GONZALEZ TERUEL, Aurora. Los estudios de

necesidades y usos de la información: funda-
mentos y perspectivas actuales. Gijón: Edi-
ciones Trea, 2005.
JONES, Richard; ANDREW, Theo; MACCOLL,
John. The institutional repository. Oxford,
2005.

Sessió 6 /2005, de 6 de juny 
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Aprovar la nova distribució de responsabi-
litats entre els membres electes de la Junta
Directiva i els canvis de noms de les vocalies
de l’Associació.
• Felicitar la consòcia Mariona Corominas i
Noguera pel nomenament com a presidenta
de l’Associació d’Arxivers sense Fronteres, i
expressar-li el desig de continuar col·labo-
rant des de la nostra associació en tots
aquells afers que ens són comuns.
• Nomenar la sòcia Gràcia Pedrosa i Domè-
nech representant de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya a la Comissió Nacional d’Ava-
luació, Tria i Accés en substitució de Fina
Solà i Gasset.
• Nomenar Núria Canyellas i Vilar com a
representant de l’AAC per assistir al tribu-
nal de selecció per cobrir una plaça d’arxiver
a l’Ajuntament de Roda de Barà.

Sessió 7/2005, de 18 de juliol 
En aquesta reunió es prengueren els acords
següents:
• Aprovar la liquidació de les despeses origi-
nades per la redacció de l’estudi Els fons de
protocols de Catalunya. Estat actual i pro-
posta de sistematització. 
• Acceptar la responsabilitat de gestionar el
muntatge de l’exposició sobre el retorn dels

documents catalans a Salamanca plantejada
pel Departament de Cultura.

MOVIMENTS DE SOCIS

ALTES
Socis institucionals: 3000 Informàtica S.L.,
ARTYPLAN S.A. ,DCD (Destrucción 
Confidencial de Documentación), DINSER,
ATLANTIC DEVICES, Grup Galilea- Puig,
M Fluvià S.L.
Socis numeraris: Josep Lluís LORCA SIMON,
Pilar ROVIRA GIMENO, Vicenç GOMEZ RUIZ,
Mónica SESMA SIURANETA, Gabriela-rosa SA-
EZ PAINO, Elisabeth BALDOR ABRIL, Fernando
LAZARO OCHOA, Vera NUÑEZ MARTINEZ,
Montserrat ARGENTÉ PEROTE. 
Socis adherits: Marta MUNUERA BERMEJO,
Imma SOLÉ ESCANERO, Enric MATEU BOADA,
Sònia OLIVERAS ARTAU, Oriol CASANOVAS LO-
PEZ, Miguel Àngel FERNANDEZ SARDÀ, Núria
FUSALBA CORTAT.
Estudiants: Núria CARREÑO PORRES, Mireia
HOMS CORBERA, Macarena OROVIO DE ELIZA-
GA, Àlex PORTA TALLANT, Alexis SERRANO
MÉNDEZ, Erola SIMON LLEIXÀ, Josep Bernat
MARTI PELLICER, Margarida MULET MACIÀ,
Jordi DOMINGO SANCHIS, Gorka COFIÑO RO-
DRIGUEZ.

CANVIS DE CONDICIÓ
D’adherits a numeraris: Núria CARREÑO PO-
RRES, Mireia HOMS CORBERA, Macarena ORO-
VIO DE ELIZAGA, Àlex PORTA TALLANT, Alexis
SERRANO MÉN.

BAIXES
Socis numeraris: Rafael CONDE DELGADO.
Socis adherits: Mariona DALMAU PORTULAS,
Isabel MARCOS OTERUELO, Josep Maria SANS

GENÉ, Antoni VALLES CAPARROS.
Socis institucionals: PROCO.
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HORARI D’ATENCIÓ

BIBLIOGRAFIA RECENT

Curso de técnicas archivísticas. Hacia el
archivo digital: nuevos entornos de tra-
bajo, imagen digital y acceso web

Priego de Córdoba, 17 -19 de noviembre

Ayuntamiento de Priego de Córdoba (en cola-
boración con la Diputación Provincial de Cór-
doba y la Consejería de Justicia de la Junta
de Andalucía)

ACTIVITATS


