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L’Associació d’Arxivers Valencians informa que com Associació 
no participem ni tenim coneixement directe del treball realitzat 
per la Junta d’Expurgació de Documents Judicials, però atenent 
a allò publicat fins ara en documents oficials, pareix que el 
procés iniciat per tal de determinar l’eliminació o conservació 
de documents s’ha fet conforme a la llei.

El RD 937/2003, de 18 de juliol, de BOE 30 de juliol de 
2003, de Modernización de Archivos Judiciales establix al 
capítol III la creació i composició de les Juntes d’Expurgació, 
regulant el procediment previ al dictamen d’expurgació, és a 
dir, la remissió de les relacions d’expedients, el retorn dels 
documents aportats pels particulars al procés i la seua publicació. 

Els RD 293/1995, 1994 i 1950/1996 de 23 d’agost 
recullen els traspassos a la Comunitat Valenciana de les funcions 
de l’administració de l’estat en matèria de provisió de mitjans 
materials i econòmics necessaris pel funcionament de 
l’administració de justícia, per tant a partir d’aquesta data 
correspon al Consell de la Generalitat Valenciana el 
desenvolupament del dit Reial Decret en allò referent a la Junta 
d’Expurgació de Documents Judicials que deu constituir-se en 
la Comunitat Valenciana.

El Decret 61/2006, de 12 de maig del Consell (DOCV 
16/05/2006) aprova el Reglament de funcionament de la Junta 
d’Expurgació de Documents i la creació del Fons Històric Judicial 
de la Comunitat Valenciana.

En aquestos moments, s’estan complint els terminis i les 
actuacions previstes a l’article 16 RD 937/2003 pel que fa a 
la publicació de l’anunci per tal de “declarar finalitzats, prescrits 
o  c a d u c a t s . . . ”  e l s  e x p e d i e n t s  j u d i c i a l s .  
http://www.gva.es/c_justicia/decanato/expurgo/Anuncio-
expurgp-cas.pdf

Finalitzat el termini de dos mesos per a que qualsevol ciutadà 
implicat pugui recollir els seus documents, és previsible que 
s’inicien els procediments de valoració transcorreguts els dos 
mesos corresponents per tal que qualsevol ciutadà implicat pugui 
recollir els seus documents, és previsible que s’inicien els 
procediments de valoració, i que l’Administració competent en 
matèria de patrimoni històric, segons assenyala l’apartat 3 de 
l’article 17 del RD 937/2003, de 18 de juliol, emeti tal com 
s’indica, el preceptiu informe vinculant. Finalment dir que, sols 
es podrà realitzar la destrucció (dels documents anunciats) “quan 
la Junta d’Expurgació de Documents Judicials, d’acord amb les 
taules de valoració, haja pres l’acord corresponent i este haja 
sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat” (art.3.2  del 
Decreto 61/2006).

Pareix puix, que les actuacions fins ara realitzades son les 
establertes als procediments aprovats per lo qual, en aquestos 
moments, l’Associació d’Arxivers Valencians no té res a dir.

Nogensmenys, no volem deixar passar aquesta ocasió per 
tal de manifestar la nostra denuncia pel deteriorament i abandó 
en que es troben els arxius de Justícia a la Comunitat Valenciana, 
tant pel que fa als immobles com a la falta de personal qualificat, 
esperant que aquestes actuacions, no solament siguen fruit de 
la necessitat imperiosa d’eliminar documents, i si que vulguen 
obeir a un compromís ferm per l’actuació global als arxius de 
Justícia.  

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef= 
2859_19_124888_Comunidad-Valenciana-Trabajo-tres-
meses-Consell-para-corregir-deficiencias-archivo-judicial

La Junta Directiva de l’AAV

LA JUNTA D ’EXPURGACIÓ 
DE  DOCUMENTS  JUD IC IALS



V JORNADES DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS VALENCIANS. 
FOTOGRAFIA VALENCIANA I ARXIUS

Des de fa anys la 
fotografia ha sigut 
objecte d’estudi i 
investigació en els 
seus més diversos 
aspectes (origen, 
principals tècniques 
fotogràfiques; els 
seus introductors, 
estudis biogràfics de 
fotògrafs, primers 
gabinets estables a les diferents 
ciutats, etc.) Quedant altres vessants 
en segon pla, com són el cas de 
les col·leccions fotogràfiques 
conservades als arxius, la seua 
catalogació, el tractament o la 
difusió.

En el cas de la Comunitat 
Valenciana, davant el gran valor 
que tenen aquest tipus de materials, 
creiem que ens faltava un espai on 
presentar i donar a conèixer els 
treballs i estudis realitzats al voltant 
de la fotografia al nostre territori i 
els nostres arxius. 

Amb l’objectiu de cercar aquest 
espai l’Associació d’Arxivers 
Valencians va pensar en dedicar 
les seues Cinquenes Jornades, al 
tema de la Fotografia Valenciana 
i els Arxius. 

Les Jornades les celebrem a 
València els propers 19, 20 i 21 

de novembre de 2008. Les sessions 
s’han estructurat en quatre apartats: 
Un primer apartat dedicat a la 
Història de la Fotografia Valenciana, 
on intervenen especialistes dedicats 
a l’estudi històric dintre del nostre 
àmbit territorial, com Luis Mora 
Santacruz, Xavier Campos Vilanova 
i José Merita Lujan.

 El segon apartat dedicat a la 
Conservació de fons fotogràfics, 
gaudirà de les aportacions d’un 
conservador restaurador com 
Angel Fuentes de Cía i la mirada 
d’una arxivera com Ana Verdú 
Peral. El tercer apartat dedicat a 
Fons Fotogràfics i Arxius, ens 
durà al coneixement de com 
gestionar i protegir el patrimoni 
fotogràfic que conservem a les 
nostres institucions, participant 
un arxiver, Joan Boadas i Raset 
i una conservadora de patrimoni, 

Isabel Argerich Fernández. 

I el quart i darrer apartat tractarà 
la relació entre la fotografia i l’art 
fent una mirada a les diferents 
corrents artístiques que  han 
repercutit en la fotografia valenciana 
intervenint Asunción Domeño i Josep 
Vicent Monzó.

Des de l’AAV us animem a 
participar en les Jornades, puix 
creiem que la celebració d’aquestes 
dona lloc, sobre tot, a que els 
arxivers posen en valor allò que 
dia a dia gestionen i mostren allò 
que conserven a dintre de les seues 
institucions. Esperem, també, que 
aquest espai de trobada obri nous 
camins d’investigació i de treball 
en el camp tant de la fotografia 
com dels arxius valencians.

La Junta Directiva de l’AAV
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Durant els dies 21 al 26 de juliol 
ha tingut lloc, a la ciutat de Kuala 
Lumpur, el 16é Congrés Internacional 
d´Arxius: “Arxius, Govern i 
Desenvolupament: Construir la 
Societat del Futur”, i dins del mateix, 
les reunions de les distintes Branques 
i Seccions del Consell Internacional 
d´Arxius

La filosofia del Congrés quedava 
explicada en el propi nom del 
mateix: l´epígraf “Arxius” es referia 
a tots els aspectes de la gestió dels 
documents, amb especial atenció a 
les qüestions que suposen nous 
reptes com la producció de 
documents electrònics, la seva 
preservació i l´accés als mateixos. 
L´epígraf “Govern” apuntava a 
l´aportació que una bona gestió de 
documents fa a l´administració, 
col.laborant en la seva eficàcia i 
transparència, a la protecció dels 
drets de l´home i a la lluita contra 
la  co r rupc ió .  Re spec te  a l  
“Desenvolupament” s´entén que la 
formació inicial i contínua dels 
arxivers és la forma de fer front a 
tots aquests reptes professionals amb 
garanties. Per últim, la frase 
“Construir la Societat del Futur” 
intentava situar el treball de l´arxiver 

en el context més ampli de la 
societat.

Entre els aspectes positius que es 
poden destacar, a més de la perfecta 
organització tant en les sales, contant 
cada una d´elles amb diversos 
professionals encarregats dels 
ordinadors, projectors,  aire 
condicionat, llums, etc., com al 
programa social, el Congrés es va 
estructurar de manera que durant tot 
el dia del dilluns i el matí del 
divendres es celebraren les reunions 
i assemblees de les diferents Branques 
regionals i Seccions, i així van quedar 
la resta dels dies per a les diferents 
activitats programades: conferències, 
taules rodones, presentacions, 
seminaris i tallers.

El Congrés va ser una excelent 
oportunitat per a conèixer els últims 
treballs del CIA com les realitzades 
pel Comitè de Bones Pràctiques i 
Normes, ICA/CBPS: Norma 
Internacional per a descriure les 
funcions, ICA-ISDF, i la Norma 
Internacional per a descriure 
institucions que custodien fons 
d´arxius, ICA-ISDIAH; el Manual d´ 
Avaluació i Selecció i els nous llocs 
web: la pàgina web del CIA, el Portal 

d´Arxius Europeus (liderat per 
Espanya) i el Portal Internacional 
d´Arxivística Francòfona (PIAF). 
Tanmateix es presentaren nombroses 
experiències de treball en arxius en 
un entorn digital

Com aspecte negatiu, caldria 
apuntar la superabundància 
d´activitats, fins divuit activitats 
programades al mateix temps, cosa 
que arribava a aclaparar i confondre, 
i aconseguir el contrari del que es 
pretenia. A aquesta abundància 
contr ibuïa, per exemple, la 
presentació per part de la majoria 
dels arxivers de dos o més activitats 
i l´excessiu localisme d´algun dels 
temes, com per exemple, “El paper 
del govern sud-africà en la 
conservación dels manuscrits de 
Timbuktu”.

La presència espanyola va ser 
molt notable, a més de la nombrosa 
delegació de la Subdirecció General 
d´Arxius encapçalada pel nou 
Subdirector, Severiano Hernández 
Vicente, contava amb els presidents 
de diverses associacions (AAC, 
ALDEE) i representants de la 
Coordinadora d´Associacions 
d´Arxivers (CAA), ANABAD, ASF, 
així com nombrosos arxivers a títol 
personal.

De les assemblees i, en algun cas, 
eleccions celebrades en aquest 
Congrés, cal ressaltar la presència 
d´arxivers espanyols al Comitè 
Executiu d´EURBICA (Branca regional 
europea del ICA) així com als 
Comitès Executius de les següents 
Seccions: SAN - Secció d´Arxius 
Notarials; SAR - Secció d´Arxius 
d´Arquitectura; SMA - Secció 
d´Arxius Municipals; SPA - Secció 
d´Associacions Arxivís t iques 
Professionals i SPO - la Secció 
d´Arxius de l ´Esport.

Ana María Herrero Montero
 Archivera Municipal de Oviedo

Secretaria del ICA/SMA
Secretaria de la CAA.
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En 2008 es complixen 800 anys del 
naixement del rei Jaume I, fundador del 
Regne de València i protagonista 
indiscutible en el procés de configuració 
de la identitat del poble valencià. 

Per a celebrar tan significativa 
efemèride, la Generalitat Valenciana ha 
dissenyat per a Alacant, Castelló i 
València un ambiciós programa cultural 
que donarà a conéixer la polièdrica figura 
del monarca. 

Huit grans exposicions, una exposició 
itinerant, diverses trobades acadèmiques, 
concerts i conferències jalonen un any 
d'activitats que la Generalitat Valenciana 
ha declarat com l'Any Jaume I.  
I. Llibres i documents d’un rei

El patrimoni documental de l'Arxiu del 
Regne de València recull diversos aspectes 
del regnat de Jaume I que permeten tindre 
una imatge de la construcció de un nou 
regne  tant des del punt de vista social, 
econòmic com polític.

En l’apartat Cartes de Població es 
pot conéixer aspectes com l'ocupació 
d'un lloc concret o l'establiment de normes per les quals 
havien de regir-se els habitants d'un lloc. També es trobava 
documentació referent a Donació de castells i Donació 
de Viles, Llocs i Alqueries, Privilegis i mercés i 
Donació d'Immobles a València entregats a nobles i 
altres recipendaris amb la finalitat, en un principi, de rebre 
ajuda en la Conquesta i com a pagament de servicis prestats 
després, però sempre reservant-se per a ell les ciutats més 
importants. Tot alló comportarà un mapa social diferent, ja 
que en el regne de València es configura una monarquia 
més forta i centralista, aliada de la burgesia, front a la forta 
noblesa d'altres estats de la Corona d'Aragó. Dins d'este 
mapa social trobem una Església molt beneficiada tant en 
donacions reials de territoris com en exempcions d'impostos 
reflectits àmpliament en els documents d'esta mostra dins 
de l'apartat Donacions, concessions, privilegis i 
gràcies al clero.

Pel que fa a l'economia valenciana, la producció agrària 
és un element capital que ve marcat pel model social instaurat 
pels repobladors, famílies com a nucli central dotades de 

propietats agràries superiors a les que 
posseïen els llauradors contemporanis. 
D’altra banda, una organització del sistema 
de regadiu que el rei manté de l'època 
anterior musulmana, com es pot veure en 
la documentació de Séquies, ús i gaudi 
de l'aigua. Açò, unit al fort impuls atorgat 
a la burgesia en activitats manufactureres 
i comercials, convertirà el Regne de València 
en un empori comercial del Mediterrani 
occidental.

Sens dubte, la figura de Jaume I té 
especial rel.levància no sols per la conquesta 
i repoblació, sinó per la creació del Regne 
de València com un nou estat independent 
dins de la Corona d'Aragó. Li atorga 
elements diferenciadors com és el cas d’una 
moneda pròpia, el reial de València. I este 
fet es documenta donant referència a les 
seues llei, pes, disseny, denominació i 
vigència. Jaume I crea un marc 
específicament valencià, pel qual es promulga 
l'any 1239 el primer codi que sanciona 
l'existència del nou regne, el Costum, i es 
decreta la seua vigència per a tot el territori 
a partir de 1261 amb denominació de Furs, 

on aporta la delimitació de fronteres, legislació pròpia, 
supremacia del rei sobre els nobles i reivindicacions de les 
classes urbanes.

Així mateix esta mostra recollia exemplars de segells tant 
de l'Arxiu del Regne de València com de l'Arxiu Municipal 
d'Ontinyent, que encara que escassos els d'este monarca, 
no deixen de ser bells exemplars tant per l'execució com 
per la grandària i conservació.

Junt amb esta documentació també s’ha pogut vore el 
Llibre d'Extravagants, esborrany del llibre de la cort del 
Justícia d'Alcoi, considerat el document en paper més antic 
que es conserva en els arxius valencians i representa també 
el primer testimoni escrit en valencià.

L'aplicació dels privilegis de la ciutat de València a les 
viles que formaven part del patrimoni reial, va fer que es 
conserven en elles còpies d'este manuscrit, que sol conéixer-
se amb l'errònia denominació de Aurem Opus. És el cas 
d'Alzira, que actualment conserva la còpia més solemne 
d'este Llibre de Privilegis de la ciutat i regne de València,

L ’ A N Y  J A U M E  I
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L’Any Jaume I

molt superior en bellesa a qualsevol altre de la dotzena de 
còpies actualment conservades, i que compta amb 
magnífiques miniatures que representen els reis d'Aragó en 
el començament del grup de privilegis relatius a cadascún 
d'ells. Este és un altre dels documents amb què conta esta 
exposició.

El Llibre del Repartiment: el naixement d'un 
regne

La presència a València del Llibre del Repartiment 
constituïx, sens dubte, una de les fites més importants del 
programa d'activitats de l'Any Jaume I, perquè, des de 
1930, este document no havia xafat terres valencianes.

El Llibre del Repartiment és el document que arreplega 
de manera meticulosa el repartiment de terres i cases que 
el rei Jaume I va fer entre els seus nobles i servidors després 
de la conquista del Regne de València. Consta de tres volums 
datats entre 1237 i 1252, els quals es conserven en l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó de Barcelona. Es tracta del document 
en paper més antic que posseïx l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

Junt amb el Llibre del Repartiment s'exhibixen, a 
més,valuosos pergamins de l'època de Jaume I procedents 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, entre els quals destaca 
una còpia del pacte entre l'últim rei musulmà de València, 
Seit Abu Said, i Jaume I, que va ser realitzat dos anys abans 
de la rendició de la ciutat de València en 1238.

La mostra ha tingut, a més, una secció de documents i 
pergamins procedents de l'arxiu de la catedral de València 
que arrepleguen repartiments de terres i donacions realitzades 
entre els nous pobladors del Regne de València. Com a fet 

curiós, alguns d'estos documents van ser redactats en setge 
de València, és a dir, quan les tropes cristianes de Jaume I 
assetjaven la ciutat de València.

Les properes exposicions que estan previstes son:
• Jaume I, legislador: el Regne de València 

(1238-1276)
Sala d'exposicions del museu de la Ciutat, València 
4 octubre 2008 - 4 gener 2009
• Jaume I, constructor. 1208-2008 arquitectura 

any zero 
Sala exposicions del museu de Belles Arts de Castelló
4 octubre 2008 - 4 gener 2009
• Jaume I, rei i cavaller
Sala Almodí, València
4 octubre 2008 - 4 gener 2009
• L'edat d'or de l'art valencià 
Museu de Belles Arts Sant Pius V de València
20 novembre 2008 - 15 febrer 2009
• Jaume I, mite històric 
Centre del Carme, València
4 octubre 2008 - 4 gener 2009
Després d’estos breus apunts, és evident l’interés de la 

mostra no sols per a un públic especialista sino per al públic 
general.

Ramón Ferrer Navarro
Profesor Historia Medieval de la UV

Beatriz Saggese Leiguarda 
Llicenciada en Història

Belén Barranco Oltra
Técnic del Arxiu del Regne de València



ARXIUS I FICCIÓ
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Fa molts anys vaig llegir, no recorde on ni qui ho havia 
escrit, que tot arxiu és una col.lecció, volent dir que no hi ha 
res d´orgànic ni de natural als arxius, que aquestos són 
construccions d´una societat i d´un sistema donats: la manera 
en que decidim què documentem, què valorem, què conservem, 
què descrivim, depenent de determinats valors socials, va 
delineant els nostres arxius, que mai són reflexos fidels i 
precisos de la realitat, sinó de la nostra concepció de la 
realitat.

En el transcurs del temps he intentat refinar aquesta 
percepció dels arxius com a resultats de la societat en la que 
s´inscriuen, i una línia de treball evident és la investigació de 
la manera en que la ficció, mitjançant la literatura, el cinema, 
l´art, ha tractat, si és que ho ha fet, l´arxiu i el document. 

I la veritat és que la ficció s´ha aproximat de manera molt 
freqüent a ambdós, o ha elaborat suggeridores metàfores, 
que només existeixen, esperant que algú les descobrisca. 

Els motius pels quals aquesta relació significativa per al 
nostre quefer crec que són evidents: 

D´una banda, la ficció ha determinat, en diferents períodes, 
la visió que una societat donada té de les coses. El cinema, 
per exemple, segueix movent a les masses, i si Jack Nicholson 
agafa en préstec un document, en Chinatown, pel senzill 
procediment de esquinçar la fulla i amagar-la en la seva 
butxaca, pot ser que s´entenga com la manera habitual 
d´accedir al document. El sueño eterno, tant la novel.la com 
la pel.lícula, es mou, fins que deixa de ser comprensible, al 
voltant de documents compromesos. Els contes de H.P.Lovecraft 
són informes o memoràndums; i Edgar Allan Poe, en La Carta 
Robada, establix un mètode d´arxivar gratament eficient per 
al seu usuari, encara que escasament reglat. 

Per altra banda, descobrir la manera en que els arxius 
són percebuts per la ficció reforça la visió de l´arxiu com a 
ficció. En aquest sentit, he utilitzat amb freqüència l´exemple 
de la pintura de Magritte, apariència d´apariència d´apariència 
d´una realitat que mai està. Com als nostres arxius, sempre 
subjectes a revisió. 

També en el transcórrer del temps, s´ha convertit en un 
hàbit descobrir l´arxiu i el document en cada pel.lícula que 
veig, en cada novel.la que llegisc, en cada obra de teatre a 
la que assistisc, o en la música que escolte. Existixen dos 
versions al menys de la cançó Love and Affection, amb la 
mateixa lletra, però amb diferent estructura, de manera que 
una d´elles és terriblement alegre i l´altra terriblement 
malenconiosa. Així com el protagonista de El ojo público 
busca de manera permanent capturar el document en la 
realitat, jo tracte de capturar el document a la ficció. I, ja que 
tots tenim els nostres propis referents culturals, he cregut que 
potser altres tenen la mateixa afició, i que potser podem 
compartir-la. 

Per totes aquestes raons he ideat el fòrum "Arxius i Ficció", 
al que es pot accedir lliurement al web d´arxius Taino´ti  
http://www.tainoti.es/, a la seva secció de Fòrums 
http://www.tainoti.es/index.php?option=com_joomlaboar
d&Itemid=38&func=showcat&catid=5  perquè la ficció 
determina com ens veuen en societat, perquè estic convençut 
de que el nostre treball és una ficció, perquè tots conservem 
a la memòria exemples de les dos primeres. 

Intentaré que siga un fòrum útil, que ajude a         
intercanviar experiències, i a millorar incessantment una 
professió fascinant i en perill d´extinció.                                                                                 

                            Alejandro Delgado Gómez
Archivo Municipal de Cartagena



Els arxivers som moltes vegades ignorats i vistos pel gran 
públic com persones bohèmies i que conviuen amb les rates 
i els papers vells, i a això li s´afegix, més concretament centrant-
nos a la nostra Comunitat Autònoma, una mancança d´oferta 
formativa - en la qual predominen els interessos dels bibliotecaris 
principalment- i a més, una gran dificultat per a poder accedir 
al mercat laboral i, quan s´aconsegueix accedir, la majoria 
de les vegades, no et trobes amb una tasca fàcil precisament.

Començant per l´oferta formativa, sabem que a València, 
la majoria de les persones que s´han dedicat a l´arxivística 
sempre han estat fonamentalment els historiadors, cosa gens 
descabellada, si tenim en compte que desde que estàs estudiant 
la carrera, ja estàs prenent contacte amb els arxius històrics, 
realitzant algun que altre treball, encara que siga en la vessant 
de la investigació, encara que, això fa que et familiaritzes 
amb el que és un arxiu.

Als últims anys, han aparegut el Mòdul III de Biblioteconomia, 
la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i la 
Llicenciatura en Documentació al territori que ens ocupa. El 
Mòdul, l´única eixida que té és la de poder sol.licitar beques 
de la Generalitat i poc més, ja que, en la pràctica, no compta 
amb el reconeixement oportú per la part que li toca a 
l´Administració Pública. Pel que fà a la Diplomatura, es centra 
molt en les biblioteques i un poc en la documentació, - problema 
que també té el mòdul- , i per últim, la Llicenciatura, va encarada 
sobre tot als documentalistes i també, als informàtics com una 
eixida més. De tot açò, podem extreure que la formació reglada 
en arxius és quasi inexistent o nul·la.                                  

    Altres ofertes formatives en arxius venen donades pels 
màsters, els cursos, etc..., els quals són escassos i prou cars 
per a la majoria de les butxaques a la nostra Comunitat i a 
més, moltes vegades cal eixir fora del nostre territori per a 
realitzar-los, augmentant les despeses molt més.

D´altra banda, a un sector que potser té certs interessos, 
li pareix que els que s´han dedicat tota la vida als arxius, 
historiadors principalment, a hores d´ara són intrusos. Açò no 
ho diuen part d´aquells que han estudiat el Mòdul, la 
Diplomatura o la Llicenciatura mencionades únicament, sinó 
també un sector d´historiadors que algun dia es van colocar 

molt bé a l´Administració Pública i consideren que a partir de 
certa data que han fixat aleatoriament, s´hi és intrús o no a 
la professió, havent constituït un Col.legi de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat Valenciana, en el qual no 
tenim entrada els no privilegiats, encara que ja la denominació, 
en la que s´exclou als arxivers, ho diu tot.

Continuant amb l´oferta laboral, l´arxiver es troba amb 
serioses dificultats, ja que, molt poques empreses privades són 
conscients de què és un professional de l´arxiu i moltes vegades 
realitzen aquestes funcions simples auxiliars administratius, 
que aglutinen com poden la documentació per poder aclarir-
se, però sense tenir nocions professionals de l´assumpte.       

Tot i això, no ens cregam que la situació a l´Administració 
Pública Valenciana és molt més esperançadora. Si ens referim 
a la Generalitat Valenciana concretament, podem comprovar 
com en molts anys no han eixit places d´arxius i quan finalment 
s´han convocat oposicions, els interins portaven tants anys 
exercint que, el que entrava per torn lliure no ha tingut la més 
mínima possibilitat a la fase de concurs, encara que haja 
aconseguit una alta puntuació en les proves teòriques i 
pràctiques.             

A més d´açò, hi ha el problema de les subcontractes, en 
les que l´Administració Pública contracta a una empresa per 
a que li faça el treball corresponent i aquesta al mateix temps 
al treballador, perdent aquest gran part del sou que li 
correspondria amb concordància a grup si estiguera directament 
contractat per l´Administració Pública, encara que, al menys 
en aquesta situació et cotitzen i et pot contar com experiència 
per a oposicions, concursos i borses públiques.

Però, sens dubte, als qui els toca la pitjor part, -suposant 
una gran majoria de persones que es dediquen al món de 
l´arxiu-, és als becaris. L´Administració Pública diu que les 
beques són de formació i el pagament als becaris entra dins 
de l´apartat de subvencions. En canvi, la realitat és ben diferent, 
no només no reps formació sinó que, a una beca normalment 
no entres acabat d´eixir de la carrera sinó que et puntuen 
clarament els mèrits professionals,- els que tingues ja d´altres 
beques o fins i tot d´algun contracte-, i apareixen

Butlletí de l’Associació         d’Arxivers Valencians7

LA PROBLEMÀTICA D´ACCEDIR AL MERCAT LABORAL DELS 
ARXIVERS A LA COMUNITAT VALENCIANA.



com altres mèrits, a més de la formació reglada i dels cursos 
que tingues, amb la qual cosa, es convertix clarament en 
contractes encoberts, ja que treballes com el personal de 
l´Administració però no t´ho reconeixen. Aquest no 
reconeixement es pot veure a les oposicions, concursos de 
mèrits i borses de l´Administració Pública, en les quals les 
beques no estàn situades ni en formació ni en experiència 
professional, simplement no conten gens. A això, li s´afegeix 
que et paguen mal i tard, no cotitzes per la feina realitzada, 
no tingues cap dret i damunt cal que ho declares a Hisenda 
com si fora un cap més que et paga, que per a això sí que 
t´envia l´Administració la fulla de retencions corresponent. 
Això empitjora a l´empresa privada en la que als becaris o 
no se´ls paga res o se´ls paga una quantitat ridícula, explotant 
a la persona com a un esclau.

El que ací he expressat, reflecteix el sentir de molts 
professionals del sector que estàn passant pel mateix, i em 
sembla que ja és hora de fer ús de la llibertat d´expressió, -
que la Constitució Espanyola reconeix-, també al nostre sector 

arxivístic, el qual ha estat qualificat moltes vegades de retrògrad. 

A més, caldria que els professionals de l´arxiu lluitéssim junts 

per dignificar la professió i no ens trepitgéssim els uns als 

altres, amb els problemes que ja tenim d´eixida, tant a nivell 

formatiu com laboral, a la Comunitat Valenciana, i 

paral.lelament, ens caldria parar atenció al terreny que, 

peligrosament, estàn guanyant els bibliotecaris als arxivers, 

quan no podem confondre el tractament d´una biblioteca i el 

d´un arxiu, però això també compta amb el suport desde 

l´enfocament que li s´ha donat a les carreres ací, sent l´arxivística 

invisible i existint un Col.legi Professional que dona gran part 

de suport als bibliotecaris i part als documentalistes, oblidant 

als arxivers novament. Si els arxivers no fem res per evitar-ho, 

trencant amb el silenci que ha perdurat durant anys, 

desapareixerem com a professió, igual que va passar amb 

certs oficis a València fa temps ja.

David Pérez Montesinos
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CRÈDITS

L'ASSOCIACIÓ  T'INTERESSA, INSCRÍU-TE EN: 
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS VALENCIANS 

www.arxiversvalencians.org
APARTAT DE CORREUS 13055  46080 VALÈNCIA

E n  l a  p l a n a  w e b  d e  l ' A s s o c i a c i ó  
(http://www.arxiversvalencians.org) el lector pot 
trobar les novetats sobre les ofertes de treball 
públiques i privades del sector arxivístic, les 
últimes notícies de premsa, un buidatge de but-
lletins oficials amb totes les convocatòries i els 
cursos, màsters i bèques que t'interessen.W
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NOTÍCIES
ARXIU HISTÒRIC NACIONAL
A Octubre comença a l´Arxiu Històric Nacional el cicle "La Pieza del Mes", la finalitat del qual és 
difondre els seus fons documentals mitjançant l´exposició periòdica d´alguns dels seus documents més 
representatius, pel seu contingut històric, per les característiques del seu suport o perquè hagin estat 
sotmesos recentment a un procés de restauració. Els documents s´exposaran al vestíbul d´entrada de 
l´Arxiu, junt amb panells i fullets informatius, per a que puguen ser contemplats per usuaris i visitants.
Durant el mes de setembre i com a preàmbul d´aquest cicle, s´exposa un facsímil del "Beato de Tábara" 
i varios documents relatius a "El Cid"
Arxiu Històric Nacional
ahn@mcu.es

ARXIVERS SENSE FRONTERES
Bolívia: "Manifiesto contra la Destrucción de la Memoria Cruceña, 9 de Septiembre de 2008". A l'opinió 
pública nacional i internacional:
www.arxivers.org • asf@arxivers.org

Projecte per a la creació d´un portal d´internet per als  documents i arxius en Europa

La Comissió Europea ha donat el seu suport al projecte per a la creació d´un “Portal de Internet para 
los documentos y archivos en Europa” liderat per Espanya mitjançant el Ministeri de Cultura i en 
el que participen dotze Estats membres de la Unió Europea.

El mitjà utilitzat per la Comissió Europea és el finançament d´aquest projecte gràcies a la iniciativa 
comunitaria eContentplus, que garantitza una aportació al voltant dels 3 milions d´euros per al 
desenvolupament del Portal.

Espanya coordina i lidera un grup de treball compost per les autoritats arxivístiques nacionals de 12 Estats 
de la Unió Europea (Finlàndia, França, Alemanya, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Suècia, Letònia, 
Grècia, Eslovènia) l´objectiu del qual és la creació d´un únic punt d´accés per mitjà d´internet per a la 
informació continguda als arxius europeus. Amb açò s´aconseguiria facilitar les recerques dels ciutadans, 
administracions públiques i empreses europees, es donaria un impuls decisiu a la competitivitat mitjançant 
l´ús d´internet i es fomentaria el multilingüisme, ja que els serveis disponibles per mitjà del Portal estarien 
en totes les llengües oficials de la Unió Europea. 

El Portal donarà un accés unificat als recursos arxivístics disponibles en l´actualitat d´una manera 
disseminada per tota Europa: informació sobre els arxius, quins documents conservem en ells i, de vegades, 
l´accés al propi document en format digital.


