Núm. 31.- Octubre-Desembre 2008

ARXIUS I FOTOGRAFIA.
CRÒNICA DE LES V JORNADES DE L´AAV
Durant els passats dies 19 al 21 de novembre, van
tenir lloc les V Jornades organitzades per la nostra
Associació que, sota la denominació genèrica de
Fotografia Valenciana i Arxius, va arreplegar un gran
nombre d'actes. En efecte, la inauguració oficial -en
la Biblioteca Valenciana- va contar amb la presència
de la Directora General del Llibre, Arxius i Biblioteques,
la Il·lma. Sra. D. ª Silvia Caballer Almela, després
de la qual es va desenvolupar el discurs inaugural
a càrrec de D. José Huguet Chanzá. En ell es va
evidenciar el gran amor de Huguet per la història amb la fotografia com fil conductor- i particularment
de València, arribant a aconseguir uns fons gràfics
de reconegut prestigi, importantíssims per a conèixer
el nostre passat més immediat. És un exemple de
la trajectòria vital d'una persona que sense
coneixements tècnics ni professionals previs s'ha
convertit, amb l'esdevenir dels temps, en un referent
inqüestionable de la història de la fotografia. L'acte
conclouria amb el lliurament a D. José Huguet de la
Distinció de l´AAV, junt a una posterior visita guiada
a l'exposició Mirades d´ahir. El patrimoni fotogràfic
de la Biblioteca Valenciana. El dijous al matí es
presentaria mitjançant dos comunicacions, una
panoràmica sobre la situació en la qual es troba la
fotografia en les tres províncies de la Comunitat
Valenciana. Això es va complementar amb la
participació dels prestigiosos ponents convidats Joan Boadas, Ana Verdú, Ángel Fuentes-, i el més
que interessant discurs de clausura de J. Vicent
Monzó sobre els fons fotogràfics de l´IVAM.

mitjans- dels arxius per la conservació del material
fotogràfic.
En les comunicacions se'ns van presentar tant
informació de fons gràfics existents en diferents
arxius, com el tractament (tècnic i metodològic) que
se'ls ofereix. I com no, es va debatre sobre els reptes
d'un futur que ja és present (la conservació de la
fotografia digital i, particularment, de les targetes
de memòria). Va resultar, doncs, una oportunitat
extraordinària per a acostar-nos al món de la
fotografia des de l'àmbit dels arxius. Però no només
això, ja que es va presentar una gran ocasió per a
-en un ambient cordial i agradable i, no per això,
menys professional- contrastar experiències i
comentar entre col·legues aquelles reflexions i aquells
interrogants que com professionals ens acuiten.
No es pot obviar l'extraordinària organització
d'aquestes Jornades (la nostra companya Irene
Manclús sempre ací) i en la qual el sopar de gal·la
va ser un fidel reflex d'integrar camaraderia, ambient
cordial i, a més, bon menjar. Sense oblidar el material
lliurat, gràcies a les aportacions d'entitats (com
Bancaixa o Proco) entre les quals es troben llibres
i el mateix CD, en el qual s'inclouen les ponències
i comunicacions presentades en les Jornades que,
sens dubte, complementaran l'experiència viscuda
i ens documentaran una vegada finalitzades les
mateixes. També es va presentar -amb assistència

Conforme anaven exposant-se les ponències i
comunicacions, es notava un agradable transcórrer
en el qual com teló de fons, emergia una harmònica
combinació entre l'amor de persones i investigadors
per la fotografia, al costat del palpable interès –encara
que hi hagués en molts dels casos una manca de
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Arxius i Fotografia.
Crònica de les V Jornades de l´AAV

dels seus autors- el llibre Circuits
administratius.
I la Crònica quedaria incompleta
sense referir-me a l'Assemblea
General que l'AAV va celebrar en
el marc d'aquestes Jornades i que,
a la meua manera de veure, va
resultar poc nombrosa i no va
estar d'acord amb l'esforç que la
Junta realitza al llarg de l'any i,
fins i tot, que va efectuar per a
l'organització de les Jornades
mateixes. En l'Assemblea es va
presentar una nova Executiva,
encapçalada per la companya
Reme Antequera, que va eixir

triada sobre la base del programa
de gestió exposat. No hi ha dubte
alguna de la professionalitat i de
l'amor cap als arxius de la nova
Junta. Però convindreu amb mi
que amb ser element necessari,
no serà suficient sense una major
col·laboració de tots aquells que
pensen que els Arxius són una
eina fonamental en la nova
societat de la informació, i que
només a través de la labor
col·lectiva, professional i solidària
podrem aconseguir la dignitat i el
respecte que la nostra professió
mereix. Les Jornades han resultat
molt positives per la contribució i

alt nivell dels ponents i
comunicants. Però sempre que
s'organitza un esdeveniment
d'aquest tipus, invariablement
apareix una organització després
d'ella, en aquest cas l'AAV, encara
que tots sabem que a l'hora de la
veritat són un reduït grup de
persones. Per això no em resistisc
a referir l'esforç de companys com
Reme, Paco, Carlos, Marcos i la ja
citada Irene. A tots ells
enhorabona.

Camilo Segura Artiaga
Arxiver Municipal de Paterna

II CONGRÉS D'ARXIUS MUNICIPALS ESPANYOLS
ARXIUS I E-ADMINISTRACIÓ
l'administració pública; el paper
de l'arxiver en la e-administració;
l'expedient electrònic; els sistemes
de gestió documentals únics i
ERMs i EDRMs; els repositoris o
dipòsits digitals; els entorns de
l'e-document o les experiències
espanyoles en administració local
electrònica.

Del 5 al 8 de novembre de 2008
es va desenvolupar a Lugo el II
Congrés d'Arxius Municipals
dedicat al paper dels sistemes
arxivístics en l'administració
electrònica.
El Congrés va estar organitzat
per la Subdirección General de
Archivos del Ministerio de Cultura
i el Concello de Lugo i van assistir
170 professionals.
En principi, destacarem l'encertat
format del Congrés estructurat en
audicions en una única sala on
després de cadascuna de les
ponències es donava pas a una
interessant i oberta taula rodona,
sense que es desenvoluparen a
part les típiques sessions de
comunicacions. Aquest tipus de
format va servir per a focalitzar
molt més l'atenció sobre el candent
tema del Congrés i generar avivats
debats que van contribuir a
aprofundir davant el complex repte
amb que s'enfronten els arxivers
amb la irrupció de l'administració

electrònica. Com ponents i
membres de taules rodones van
participar experts de diferents
disciplines: arxivística, dret,
informàtica, gestió administrativa,
etc. Així, la visió de la eadministració va gaudir de caràcter
interdisciplinari. També van
participar experts internacionals
i nacionals (Toronto, Rotterdam,
Barcelona, Girona, Sant Feliu de
Llobregat)
que
estan
desenvolupant ja plans avançats
en matèria d'arxius electrònics.
Entre els temes que van ser
analitzats es va contemplar la Llei
11/2007 d'accés electrònic dels
ciutadans als documents de
Butlletí de l’Associació
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Entre les conclusions va quedar
meridianamente clar que l'arxiver
té un paper principal i evident com
expert en gestió de la
documentació en la implementació
de l'administració electrònica.
L'arxiver haurà de reivindicar la
seua participació activa en els
processos d'administració
electrònica en el seu organisme
(?saltar la tàpia?). Els
coneixements i eines de treball
arxivístics són garantia d'una bona
gestió i conservació documental.
L'arxiver mai ha de quedar apartat
de la planificació dels processos
d'administració electrònica. L'arxiu
cada vegada més deixa palès el

II Congrés d'Arxius Municipals Espanyols
Arxius i e-administració

seu caràcter transversal en
l'administració, i per tant, ha
d'adscriure's a l'òrgan amb
competències en matèria
d'organització, planificació i
racionalització administrativa.
També queda manifestament
clara la funció anticipada i no
finalista dels arxius en la gestió
de documentació electrònica,
intervenint en la racionalització de
models documentals i en l'adopció
d'eines arxivístiques (quadres de
classificació, metadades,
c a l e n d a r i s d e c o n s e r va c i ó
documental, etc.) abans de la
tramitació. El control de la
documentació ha de començar
abans de la pròpia generació de
documents. Per altra banda,
l'arxiver ha d'intervenir també en
la configuració dels dipòsits digitals
de conservació temporal o
definitiva, encara que segurament

la seua funció tradicional de
custòdia haurà d'evolucionar al de
control en aquests nous entorns.
Els debats van suscitar moltes
interessants reflexions, com és
l'evolució de formats docucèntrics
a dadacèntrics; la probable
modificació de les etapes
tradicionals d'arxiu (arxiu d'oficina
o gestió, arxiu administratiu
intermedi o central, arxiu històric);
la necessitat de l'aprovació d'una
Llei de documents i arxius de
l'Estat que adeqüe el marc
normatiu estatal a la realitat i
necessitats de la societat del segle
XXI; la necessitat de redactar un
model conceptual i operatiu del
sistema d'informació i gestió
d'arxius per a les administracions
locals o la constitució d'una
ponència tècnica que elabore els
informes necessaris per a la
incorporació de les funcions de

gestió de documents en el
desenvolupament normatiu previst
d e l a L l e i 1 1 / 2 0 0 7 . Pe r
descomptat, al mig va sorgir
MOREQ 1 i 2, NARA, OAIS, etc.
Els debats continuen en forma de
missatges en la llista de distribució
de notícies professionals
ARXIFORUM.
Dins del programa del Congrés
e s va o f e r i r u n m e r e s c u t
homenatge a Dª Antonia Heredia
Herrera qui va estar durant totes
les jornades com oïdora activa,
introduint tot un seguit de molt
lúcides reflexions.
Cal felicitar també a l'organització
dirigida per l'eficient Arxivera
Municipal de Lugo Dª Mª Jesús
Saavedra Carballido.
Més informació a
Ignacio Latorre
Arxiu Municipal de Requena

ARXIUS I SOCIETAT
EL CONSELL INTERNATIONAL D'ARXIUS PROMOU
UNA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS
El passat mes d'octubre el Comitè
Executiu del Consell Internacional
d'Arxius reunit a Viena va aprovar
l a ve r s i ó p r e l i m i n a r d ' u n a
Declaració Universal sobre els
Arxius. L'origen d'aquesta iniciativa
es situa en un text similar de
l'Associació d'Arxivers de Quebec
presentat fa un parell d'anys. Els
arxivers quebequesos, després de
celebrar una sèrie de reunions i
col·loquis, van convenir una
declaració titulada Notre mémoire
et nos droits en el qual es
reconeixia l'originalitat, la diversitat
i el caràcter essencial dels arxius
en el desenvolupament de la
societat. Així mateix manifestaven

la responsabilitat de tots,
professionals i ciutadans, en la
gestió eficaç dels arxius i en la
seua adequada valorització i
difusió. El Comitè de direcció de
l a S e c c i ó d 'A s s o c i a c i o n s
Professionals del Consell va fer
seva aquesta iniciativa i va
constituir un grup encarregat
d'analitzar i adaptar la declaració.
El grup format per Diane
Baillargeon i Denys Chouinard de
Canadà, Abdelkadar Kapadonou
de França, Kim Eberhard, i Colleen
McEwen d'Austràlia i Didier Grange
de Suïssa va realitzar escasses
modificacions sobre el text
quebequès i ho va sotmetre a
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aprovació en
ocasió de la Table
Ronde celebrada a
Quebec. Després
d'un curt i opac
procés de recollida
de propostes i suggeriments va
passar el tràmit del Comitè
Executiu, com hem assenyalat, i
ja solament queda la seua
aprovació definitiva en l'Assemblea
General del Consell que se
celebrarà al novembre del pròxim
any a Malta.
El text de la declaració és el
següent:
Els arxius registren decisions,

Arxius i societat
El Consell International d'Arxius
promou una declaració universal sobre els arxius

fets i memòria. Constitueixen un
patrimoni únic i irreemplaçable
que es transmet de generació en
generació. Els documents són
gestionats des del seu origen per
a preservar el seu valor i el seu
significat. Són fonts fiables
d'informació que garanteixen la
seguretat i transparència de les
actuacions administratives de les
organitzacions. Els arxius juguen
un paper essencial en el
desenvolupament de la societat
contribuint a la constitució i
salvaguarda de la memòria
individual i col·lectiva. El lliure
accés als arxius enriqueix el nostre
coneixement de la societat,
promou la democràcia, protegeix
els drets de la ciutadania i millora
la qualitat de vida.
Per això, reconeixem:
• el caràcter únic dels arxius
com a testimoni i reflex de
l'evolució de les societats.
• el caràcter essencial dels
arxius per a garantir una gestió
eficaç, responsable i transparent,
per a protegir els drets de la
ciutadania, per a l'establiment de
la memòria individual i col·lectiva,
per a la comprensió del passat, la
documentació del present i

l'orientació de futures.
• la diversitat dels arxius
permet deixar constància del
conjunt d'activitats de la
humanitat.
• la multiplicitat dels suports
en els quals són creats els
documents, incloent el paper,
l'electrònic, l'audiovisual i altres
de qualsevol naturalesa.
• el paper dels arxivers els
quals, sent professionals qualificats
amb formació inicial i continuada,
serveixen a la societat garantint
el procés de creació dels
documents, seleccionant-los i
mantenint-los per al seu ús.
• la responsabilitat de tots ciutadans, administradors i càrrecs
públics, propietaris i custodis
d'arxius públics i privats i arxivers
i altres professionals del camp de
la informació- en la gestió dels
arxius.
Per tant hem decidit treballar
conjuntament perquè:
• s'adopten i es reforcen
polítiques i lleis apropiades en
matèria d'arxius.
• la gestió dels arxius siga
valorada i plenament exercida en

tots els organismes públics o
privats, els quals generen i usen
els documents en el transcurs de
les seues activitats.
• es doten els recursos adequats
que asseguren la correcta
administració dels arxius, incloent
la contractació de professionals
degudament formats.
• els arxius siguen gestionats i
preservats en les condicions que
asseguren la seua autenticitat, la
seua fiabilitat, la seua integritat i
el seu ús.
• els arxius siguen accessibles a
tots, respectant les lleis pertinents
i els drets de les persones, dels
creadors, dels propietaris i dels
usuaris.
• els arxius siguen utilitzats per
a promoure l'exercici responsable
de la ciutadania.
Els principis i mesures d'aquesta
declaració queden ara en mans
dels responsables polítics i dels
arxivers encarregats de la seua
efectiva difusió i de dur-los a la
pràctica.

Luis Hernández Olivera.
Universidad de Salamanca

CRÒNICA DE LA PRESENTACIÓ DEL DVD LA SAFOR A
L’ARXIU DE SALAMANCA. DOCUMENTS RECUPERATS.
L’11 de novembre es va presentar
a Gandia La Safor a l’Arxiu de
Salamanca.
Documents
recuperats, un DVD que conté la
reproducció de més de sis mil
documents de l’Arxiu General de
la Guerra Civil Espanyola que fan
referència a la comarca.
L’edició d’aquest DVD és el fruit
de la col·laboració entre la

Mancomunitat de Municipis de la
Safor i l’Arxiu Històric de Gandia
i d’un treball continuat en el temps
que començà l’any 2003, quan es
va sol·licitar la reproducció d’una
sèrie d’expedients judicials
originaris del Jutjat de Gandia i
que continuà en els anys posteriors
amb noves cerques i comandes.
La digitalització i difusió d’aquest
material representa el punt
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culminant d’una tasca que, tot i
això, encara continua.
L’acte, celebrat a la Seu de la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor, va reunir a la majoria
d’alcaldes de la comarca, així com
nombrosos professionals dels
arxius i a tot aquell que s’hi va
voler acostar. Les intervencions
anaren a càrrec del president de

Crònica de la presentació del DVD
La Safor a l’Arxiu de Salamanca.
Documents Recuperats.

del Servei Mancomunat d’Arxius,
tot repassant el treball realitzat al
Centre Comarcal en els darrers
anys. Aquest inclou, a més del
propi dels arxivers itinerants, la
microfilmació de les principals
sèries documentals dels arxius
dels pobles adscrits al servei, la
centralització d’instruments de
descripció i la recerca i reproducció
de noves fonts d’interés per a la
comarca, com ara les procedents
d’arxius parroquials i estatals.
la Mancomunitat de Municipis de
la Safor, Gaspar Pérez, del
Catedràtic
d’Història
Contemporània i ex rector de la
Universitat de València, Pedro Ruiz
i del secretari autonòmic de
Cultura, Rafael Miró.
Gaspar Pérez va elogiar la tasca

Seguidament, Pedro Ruiz va
remarcar en el seu discurs la
importància d’iniciatives com
aquesta, posant l’accent en la
responsabilitat social que tenen
arxivers i historiadors de difondre
un coneixement que no ha de ser
privatiu d’una elit, sinó un dret
del conjunt dels ciutadans. Per a

Ruiz, la recuperació de la memòria
de la guerra civil i el franquisme
és especialment important, ja que
hi conflueixen el dret a saber de
les víctimes i el deure de recordar
de la societat per evitar que el
passat es torne a repetir.
Finalment, Rafael Miró va explicar
els esforços duts a terme per la
Conselleria de Cultura en matèria
d’arxius i exposà la seua particular
visió sobre la relació entre els
arxius i la memòria.
Va cloure l’acte la projecció de
Els papers de Salamanca i la Safor,
un audiovisual explicatiu de tot el
procés de recerca i recuperació
dels documents continguts al DVD.

Bernat Martí Pellicer
Arxiu Històric de Gandia

CRÒNICA DE LES VIII JORNADES
D’ARXIUS ARAGONESOS
Del 25 al 28 de novembre, varen
tenir lloc a Osca les VIII Jornades
d’Arxius aragonesos, organitzades
per la Direcció General de
Patrimoni del Govern d’Aragó, la
Diputació Provincial d’Osca,
l ’A j u n t a m e n t d e l a c a p i t a l
altoaragonesa i les Comarques de
la Foia d’Osca i del Somontano de
Barbastro.
L’organització va elegir el
suggestiu títol de Compartir Arxius.
I la veritat es que encertaren de
ple amb l’elecció; ja que varen ser
tres dies de compartir
experiències, informació, models,
propostes, solucions, etc., al
voltant dels arxius. Així, un dels
objectius de les diferents sessions
de treball va ser donar a conèixer
les ferramentes i mètodes de

treball utilitzats als arxius, tant
públics com privats.
Com a ponents actuaren, a banda
d e l s a r x i v e r s a ra g o n e s o s ,
representants de Catalunya,
Andalusia, Madrid, Múrcia,
Navarra, País Basc, i els valencians
de la Safor, Jesús Alonso i Gonçal
Benavent
(enviats
per
l’Ajuntament de Gandia i la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor, respectivament). El total
d’inscrits va aplegar a 150, sent
la gran majoria arxivers, però
també hi havia estudiants i alguns
professors universitaris de
Saragossa i de la Universitat
d’Alacant. La inauguració va anar
a c à r r e c d e l a C o n s e l l e ra
d’Educació, Cultura i Esport del
Govern aragonès, Maria Victoria
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Broto, i es varen desenrotllar
durant tres dies amb dos sessions
temàtiques diàries de mati i
vesprada, al Centre Cultural de
l’Escorxador d’Osca, seguint un
programa que a continuació
resumin de forma molt breu:
El primer dia el tema tractat va
ser El Sistema d’Arxius Autonòmic.
Sistemes per a compartir, que va
contar amb la ponència del Cap
del Servei d’investigació i difusió
del patrimoni cultural del govern
d’Aragó, Juan José Generelo
Lanaspa, en la que va presentar
un pla director per als arxius
aragonesos, per tal d’articular un
sistema d’arxius. A continuació hi
hagueren diverses comunicacions
i per finalitzar la primera jornada,
el Grup de treball d’Autoritats

Crònica de les VIII Jornades
d’Arxius Aragonesos

d’Aragó (GTAA) va presentar,

A continuació va tenir lloc una

dissertar sobre la problemàtica de

mitjançant un taller, una nova

Taula Redona sobre els diferents

l’administració electrònica i els

f e r ra m e n t a p e r a l s a r x i u s

models i serveis dels arxius

arxius; i a continuació, José Luis

aragonesos: La norma d’autoritats

comarcals, amb la participació

Fandos, en representació del

d’Aragó

d’Enric Cobo, (Servei d’arxius

govern d’Aragó va parlar de la

catalans), Elena Carnicer (Arxius

funció de l’arxiu en la administració

(ARANOR): aplicació pràctica.

de la comarca de la Foia d’Osca),

El segon dia va estar dedicat a

electrònica. Desprès varen tenir

Blanca Ferrer (Arxiu de la Diputació

la comarcalització dels arxius de

lloc diverses comunicacions. La

Provincial de Saragossa) i Gonçal

l’Administració Local. La ponència

sessió de la vesprada va estar

Benavent (Servei comarcal

portava per títol La Xarxa d’arxius

dedicada al tema de “Compartir

d’arxius mancomunats de la

comarcals de Catalunya i va anar

Safor). Per la vesprada es va

per divulgar: arxius en la web.” El

a càrrec del Cap de Servei de

tractar la problemàtica dels arxius

coordinació General d’Arxius i

judicials amb la ponència de

Gestió documental

de la

Mercedes Cuevas, representant

Generalitat de Catalunya, Enric

de la Junta d’Andalusia, a la que

Cobo i Barri. Desprès tingueren

profitoses jornades.

seua intervenció portava per títol,

Per concloure podem dir que les

Mes enllà de l’espai municipal. Els

ponències,

arxius de la Safor al País Valencià.

a objectiu, entre altres, aportar

la historia i de la situació actual

solucions, anàlisi i alternatives en

d’un projecte tan innovador com

temes tan importants com la

arriscat, la Comarcalització dels

planificació i articulació dels

arxius de la Safor. Jesús va explicar

seguir

implantació

funcionant,
d’una

llei

la
de

comarques al territori valencià i
l’obligatorietat del servei d’arxius

i

dins del programa portaven com

20 minuts, de fer una síntesi de

per

experiències

comunicacions que s’inclogueren

Jesús Alonso va ser capaç, en sols

les perspectives de futur caldria

Estatals; la seua ponència portava

de l’acte de cloenda d’aquestes

Històric Municipal de Gandia. La

consolidada, però que respecte de

Subdirecció General d’Arxius

lloc diverses comunicacions abans

Alonso, arxiver en cap de l’Arxiu

realitat amb una estructura ben

Relacions Institucionals de la

Espanyols. A continuació tingueren

les quals, cal destacar la de Jesús

d’un projecte que hui ja es una

Mairena, Cap de l’Àrea de

per títol PARES Portal d’Arxius

lloc diverses comunicacions entre

als assistents la història i el present

ponent va ser Alfonso Sánchez

acompanyaren l’exposició de

sistemes d’arxius que integren el

diverses

i

centres públics i privats, així com

experiències sobre el tema.

l’organització de les xarxes d’arxius

Finalment es va presentar el

comarcals o judicials. També

quadre de classificació per als

s’abordaren aspectes com la

arxius comarcals aragoneses,

incidència de la administració

elaborat pel Grup de treball dels

electrònica, l’aspecte educatiu i

arxius

cultural dels arxius o les noves

comunicacions

comarcals

d ’A r a g ó

(ARARCO).

possibilitats de difusió que permet
Internet, tant la digitalització com

per a tots els municipis valencians.

El tercer i últim dia va estar

La seua intervenció va ser seguida

dedicat a la relació entre

amb molt d’interès pels assistents,

l’administració electrònica i els

possibilita la xarxa.

degut als aspectes nous del model

arxius. Dos ponències iniciaren la

de comarcalització dels arxius

Gonçal Benavent

sessió del matí, la primera a càrrec

saforencs i sobre tot per la eficaç

de

i eficient metodologia didàctica

representació del Ministeri

Servei comarcal arxius

utilitzada durant la seua exposició.

d’Administracions públiques va

mancomunats de la Safor

Montaña
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l e s n o ve s a p l i c a c i o n s q u e

en

COL·LECCIÓ DE LLIBRES AAV - TIRAVOL
Pròleg
El proppassat 21 de novembre
de 2008, en el decurs dels actes
de les V Jornades de l’Associació
es va presentar en la sala Joan
Fuster de la Facultat de Geografia
i Història de la Universitat de
València el que esperem sigui el
primer exemplar d’una nova
col·lecció coeditada per l’Associació
d’Arxivers Valencians i Tiravol,
amb el títol Circuits administratius.
Disseny i millora.
Autors
Antoni Puig-Pey Saurí, Dr.
enginyer industrial en organització.
Professor titular d’Operacions i
Processos de Producció – Qualitat
de la Universitat de Girona (UdG)
Pere Guiu Rius, Dr. enginyer
industrial en organització.
Professor associat de l’Escola

Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents - ESAGED (UAB)
H e l e n a A g ra m u n t C a l v e t ,
llicenciada en medicina i psicologia,
especialista en resolució de
conflictes i processos de coaching.
El perquè de la revisió
Recordem que l’any 2002 es va
publicar Auditoria de circuits
administratius.
Aquest llibre va servir de base
per impartir l’assignatura d’Anàlisi
i disseny de circuits a l’EsagedUAB. En el decurs dels anys les
necessitats i els coneixements dels
alumnes han anat evolucionat, i
s’ha anat complementant amb
més casos i altre material que ara
s’han incorporat al nou títol.
Així mateix s’ha incorporat una
nova autora, Helena Agramunt,

Butlletí de l’Associació

7

d’Arxivers Valencians

que aporta un punt de vista de
les relacions humanes i uns
coneixements que de ben segur
tots els professionals necessitem.
Així mateix del llibre inicial va
sortir el 2006 un altre producte
amb vida pròpia, el Glossari de
termes d’infonomia, arxivística i
gestió documental a l’administració
pública, i per aquesta causa s’ha
eliminat el mini-glossari del primer
llibre.
Resum
Aquest manual intenta omplir un
buit existent al mercat i apareix
amb la voluntat d’esdevenir una
eina útil per als col·lectius tècnics
implicats en el disseny i la millora
dels processos i circuits
administratius, en la confecció de
manuals de procediment, en la
normalització de la documentació

Col·lecció de llibres
AAV - Tiravol

associada, en la simplificació de
les informacions que contenen, i
en la posta en marxa de les
millores
vers
la
seva
informatització, per tal de poder
oferir als clients tramitacions
electròniques integrals. Tanmateix
poder aconseguir allò que sembla
tan senzill: saber com estem, a
on volem anar i com ho hem de
fer per arribar-hi; en línia amb el
records management, gestió
integral dels documents i de la
informació.

o col·legi professional d’arxivers,
AAV, AAC, ANABAD, ACAL,
COBDC...

Preu / com aconseguir el
llibre

1. Circuits administratius. Disseny
i millora (novembre 2008)

El preu de venda és de 25 euros,
amb les despeses de tramesa
incloses. Aquest preu únicament
és per a compradors o
compradores que puguin acreditar
la seva pertinença a una associació

2. Circuitos administrativos.
Diseño y mejora (previst 2009)

El preu de venda a les llibreries
és de 30 euros.
Col·lecció
A aquest primer títol està previst
que en segueixin altres, que
apareixeran en dos idiomes:
valencià-català i castellà. Possible
títols de la col·lecció (els títols són
provisionals i s’admeten
suggeriments)

3. Glossari de termes
d’infonomia, arxivística i gestió
documental a l'administració
pública (previst 2009)
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4. Glosario de infonomia,
archivística i gestión documental
en la administración pública
(previst 2009)
5. Problemàtica en arxius
d’administracions públiques. Recull
de propostes per solucionar-la
(previst 2010)
6. Problemática en archivos de
a d m i n i s t ra c i o n e s p ú b l i c a s .
Compilación de propuestas para
solucionarla (previst 2010)
7. Normalització documental en
administracions públiques. Criteris
d'ús per a la informatització
integral dels processos (previst
2010)
8. Normalización documental en
administraciones públicas. Criterios
de uso para la informatización
integral de los procesos (previst
2010)

NOTÍCIES
LES CORTS
http://www.cortsvalencianes.es/CIC3/BASIS/V/DDD/185834463590000.html
BOCV 101/VII de fecha 20.10.2008
Proposició no de llei sobre el trasllat de la documentació valenciana que es troba a l'Arxiu General
de la Guerra Civil de Salamanca i la creació de l'Arxiu Històric Valencià, presentada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís (RE número 21.610)
http://www.cortsvalencianes.es/CIC3/BASIS/V/DDD/185875446480001.html
BOCV 112/VII de fecha 28.11.2008
Proposició no de llei sobre el trasllat de la documentació valenciana que es troba a l'Arxiu General
de la Guerra Civil de Salamanca i la creació de l'Arxiu Històric Valencià (RE número 21.610, BOC número
101). Esmenes presentades pels grups parlamentaris
Esmena 1
Grup Parlamentari Popular
LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ AAV INFORMA:
• Celebrada l’Assemblea Anual Ordinària de l’Associació d’Arxivers Valencians, el dia 20 de novembre
de 2008, en la Sala “Joan Fuster” de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València,
s’adoptaren els següents acords:
1. Els socis presents acorden que l’Associació d’Arxivers Valencians, canvie la seua denominació a
Associació d’Arxivers i Gestor de Documents Valencians, mantenint els logos i la imatge actual de
l’AAV.
2. Els socis presents voten la proposta de Nova Junta Directiva presentada per Remedios Antequera
Borredá, essent elegida aquesta com presidenta de l’AAV, i com nous membres de la Junta Directiva,
Francisco Guerrero Carot, Francisco Sanchis Moreno, Carlos Capellino Carlos, Marcos Marí Lozano,
Pablo Ferrer Beltrán, Mª Irene Manclús Cuñat, Yolanda Perdiguero Alonso y Rafael Simó.
• Pròximament es
publicarà la Revista
d'Arxius número 7
corresponent a l'any
2008
titulada
“Competències
Professionals”

L'ASSOCIACIÓ T'INTERESSA, INSCRÍU-TE EN:
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS VALENCIANS
www.arxiversvalencians.org
APARTAT DE CORREUS 13055 46080 VALÈNCIA
WEBinformació

Per col·laborar en aquesta publicació dirigiu-vos
a presidencia@arxiversvalencians.org
Butlletí Associació d’Arxivers Valencians / nº 31 / Octubre-Desembre 2008
Publicació trimestral.
Coordinació: Junta Directiva AAV
Traducció/Correcció: AAV (Carlos Capellino Carlos)
Diseny Gràfic: TALLER DIGITAL 963 387 188
I.S.S.N.: 1578-0538
D.L.: V-1127-2002
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En la plana web de l'Associació
(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 butlletins oficials amb totes les convocatòries i els
cursos, màsters i bèques que t'interessen.
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