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EDITORIAL
ELS ARXIUS VALENCIANS A LA UCI
Últimament, amb les polèmiques
entorn de l'Arxiu de Salamanca i a la
Llei de la Memòria Històrica, els arxius
eixim a la palestra. Estem en boca dels
uns i els altres: de polítics, historiadors,
associacions per la memòria, juristes.
No obstant això, pensem, que no ha
aflorat el veritable problema dels arxius
a la Comunitat Valenciana: el seu
abandó, la falta de criteris de conservació
i expurgue, el que impossibilita la seua
aplicació, i sobretot la falta d'equips de
professionals al capdavant de les
muntanyes de documents que generem
i que es conserven des dels últims
decennis. No basta, per tant, que ens
tirem en cara on han de conservar-se
els arxius. El que hauríem de plantejarnos és com es gestionen i si estan
disponibles i assequibles al públic. La
qüestió de la ubicació, en termes
arxivístics, donada la facilitat per a
aconseguir reproduccions, és cada
vegada més insignificant.
Recentment ha eixit a la llum el
trasllat d'expedients dels judicis
sumaríssims des de Castelló de la Plana
a Madrid en el marc de l'administració
militar de l'Estat. El problema, no obstant
això, vam repetir, pot ser que no siga
tant el trasllat circumstancial d'uns
documents,

com l'Estat de la seua gestió i
disponibilitat, l'aplicació de criteris
professionals i, en definitiva, la digna i
correcta conservació del patrimoni
històric, així com del més recent i actual,
perquè que a ningú se li oblide aquests
papers d'avui formen part, també del
nostre patrimoni cultural i requereixen,
per tant, de la nostra atenció.
En València ciutat, els expedients
sumaríssims si que es conserven, però
sense professionals qualificats que
estiguen al seu càrrec. Moltes vegades
es requereix un any per a poder accedir
als mateixos. Arxius militars, de la justícia,
sanitaris,.. generen i custodien gran
quantitat de documents i molts d'ells
arrepleguen una informació de gran
qualitat i també del tipus declarat
sensible, ja siga per a l'Administració o
per a grups de ciutadans o persones
aïllades. El realment necessari no és que
les administracions es llencen la pilota
unes a altres per conveniències polítiques;
o que professionals de la medicina o del
dret (però no dels arxius i els documents)
assumisquen responsabilitats que no
poden; sinó que es prenguen mesures
reals, serioses i palpables per a traure
als arxius del caos i la inoperancia. Només
el treball d'arxivers qualificats, coordinats
amb altres professionals, pot portar a
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terme aquest repte. Ara bé, senyors
polítics i dirigents de l'Administració, ara
per ara no hi ha tot just professionals
dels arxius i sí molt intrusisme i tampoc
hi ha instal·lacions suficients. On està
l'arxiu històric provincial de Castelló? On
el Arxiu Valencià? On uns arxius militars
ben equipats?; tenim una Llei d'Arxius
que no s'aplica com cal, una Junta de
Valoració Documental que no soluciona
el problema de quina documentació
destruir i quina guardar, etc. Davant de
tot açò preguntem-nos:

el veritable problema
és que uns milers
d'expedients estiguen a
Madrid, la qual cosa no
ens sembla la millor
opció? O el problema és
que la planificació
arxivística a la Comunitat
Valenciana està en estat
de coma?

ACTUACIONS DE L´ASSOCIACIÓ

Rebuig al trasllat d'expedients de processos sumaríssims de la subdelegació
de Castelló, València i Alacant
El 13 de gener es van publicar en diversos mitjans de
comunicació notícies referents al trasllat a Salamanca de
11.000 arxius de la postguerra de Castelló, emparant-se
la iniciativa en la nova Llei de Memòria Històrica. Ens
posem en contacte amb la Subdirección Militar a Castelló
per a verificar-ho i realitzem una sèrie de comunicats per
a rebutjar aquest trasllat i la petició que es conserven a
Castelló.

Indubtablement la nostra Associació reclama la
devolució dels documents al lloc d'origen, però també
instem al Govern Valencià perquè assegure la custòdia
i el tractament tècnic dels documents en un Arxiu en
condicions. Sol·licitem que el Govern Valencià cree amb
la major celeritat l'Arxiu de la Comunitat Valenciana i que
aquest fora capaç de respondre a les exigències de la
custòdia i accés a la nostra memòria.

L'AAV elabora un informe sobre la proposta de grau d'Informació i
Documentació de la Universitat de València
En l'informe tractem de veure en quina mesura els
punts dèbils, quant a la formació Arxivística, de les
preexistents Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació i la Llicenciatura de Documentació se
solucionaven en la proposta actual. La nostra conclusió
va ser que seguixen mantenint-se molts dels defectes
que els arxivers professionals a través de la Coordinadora
d'Associacions Professionals d'Arxivers assenyalem des
de fa anys, no obstant pareix que alguns canvis comencen
a assumir-se.

Tal informe es va realitzar a petició de la Universitat i
es va circumscriure exclusivament a la part relativa a
l'Arxivística dins del grau proposat. Partirem de la nostra
posició poc favorable a la formació dels futurs arxivers de
forma conjunta amb altres disciplines, dins d'eixe ampli i
genèric paraigua que suposa la denominació de disciplines
de la informació; reclamant com a molt més encertada
una formació de postgrau independent i interdisciplinari
orientada a graduats o llicenciats de diverses procedències
i no sols als procedents de la “Informació i Documentació”.

Suport a l'assignatura d'Arxivística en el grau d'Història de la Universitat
d'Alacant
Suprimir assignatures que permeten la localització,
accés, lectura i el que és més important la comprensió
en tota la seua complexitat de les fonts documentals
primàries bàsiques en les quals es fonamenta la Història
com disciplina científica, sembla conduir a reduir al pròxim
Grau d'Història a uns estudis encaminats a formar
exclusivament docents per a l'Ensenyament Secundari.

Defensem una formació específica per als futurs
professionals dels arxius, la qual cosa s'està plantejant a
nivell de màsters postgrau en la majoria de les universitats
espanyoles. Però això no suposa un impediment, ni una
excusa per a fer desaparèixer o minorar la càrrega docent
en els principis bàsics de l'Arxivística que des de 1993 i
fins al present de forma tan encertada s'estava impartint
dins de la Llicenciatura d´Història, amb una càrrega lectiva
de 6 crèdits.
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Sobre l'arxiu de la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló
Per això plantegem que si el govern estima que no és
necessari personal arxiver qualificat (és a dir titulat superior
o mig i no personal auxiliar) en cadascun dels Cadastres,
és una decisió política, però indubtablement ha de garantir
no solament l'accés, sinó la perfecta conservació i
organització dels documents públics, i això passa
ineludiblement per tenir perfectament definits els processos
de transferències als arxius, períodes cronològics a
transferir, inventari de la documentació. Serà necessari
també assegurar que la documentació transferida està
en les instal·lacions adequades que asseguren l'òptima
conservació. I, haurà òbviament de dotar als arxius de
personal suficient per a garantir l'accés als ciutadans.

A partir de la contestació del Secretari d'Estat d'Assumptes
Constitucionals i Parlamentaris sobre la supressió de la plaça
d'arxiu de la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló,
l'associació realitza una sèrie de puntualitzacions indicant
que no són escasses les consultes a l'arxiu per a la resolució
de qüestions administratives; i que en l'Arxiu de la Gerència
del Cadastre de Castelló hi ha hagut durant 9 anys un
arxiver encarregat de l'Arxiu. És a dir, per a ser puntual,
s'ha excedit molt en el temps i no creiem que aquestes
contractacions obeïren a un mer caprici, sinó a la necessitat
imperiosa d'organització documental del Cadastre.

RECUPERACIÓ DELS DANYS DOCUMENTALS
DESPRÉS DE L’ATEMPTAT TERRORISTA EN LA
UNIVERSITAT DE NAVARRA
El 30 d’octubre de 2008, la banda
terrorista ETA va fer esclatar un cotxe
bomba contra l’Edifici Central de la
Universitat de Navarra. Malgrat que es
tractava d’un hora i una zona de continu
trànsit d’estudiants, professors i
treballadors, afortunadament no van
caldre lamentar danys personals.
L’explosió i el posterior incendi
afectaren principalment l’oficina del
Servei de Direcció de Persones (SPD).
La Universitat de Navarra té tant sols
56 anys, pel que bona part de la seva
documentació encara conserva un valor
administratiu, i per tant no ha segut
transferida a l’Arxiu. L’Arxiu General,
conscient que és el servei responsable
de tot el patrimoni documental de la
Universitat – independentment on es
trobe aquest - , va prendre la iniciativa
de liderar les tasques destinades a la
recuperació documental. El Gerent de
la Universitat i el Director del SPD
acolliren, recolzaren i valoraren molt
positivament dita iniciativa.
Per poder accedir a la zona afectada,
varem haver d’esperar 24 hores fins que

.
els bombers i els cossos de seguretat
finalitzaren el seu treball. En la
primera valoració dels desperfectes
comprovarem que les dependències
del SPD havien quedat reduïdes a
enderrocs i els documents que
s’havien salvat de les flames havien
segut escampats per l’ona expansiva
i banyats pels bombers.
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Les mostres de recolzament i
solidaritat que ens van arribar des dels
nostres col·legues arxivers ens van
esperonar en la tasca, animant-nos a
demanar assessorament a una empresa
especialitzada en desastres documentals.
Acudirem a
, una
empresa ubicada a Madrid que treballa
per a l’Arxiu General i Reial de Navarra.

Recuperació dels danys documentals després de l’atemptat
terrorista en la universitat de Navarra
A les 14:00 hores del dia 31 l’empresa
es trobava en la zona afectada realitzant
una primera valoració dels danys i
facilitant les primeres directrius sobre
la manera d’actuar. Com professionals
especialitzats en situacions de catàstrofe
documental, ja siga per les flames o
per una inundació
,
sabia que la rapidesa es clau per a
mitigar les possibles pèrdues, doncs cal
evitar – o almenys frenar – l’aparició
de microorganismes.
Al llarg de l’extracció de la
documentació es va procurar mantenir
en la mesura de les possibilitats l’orde
dels documents. Aquestos van ser
recollits d’entre els enderrocs i la cendra,
i col·locats en caixes de plàstic foradades
per que els documents banyats
pogueren transpirar i anaren perdent
humitat.
Encara que en un principi totes les
despeses els cobria el Consorci de
Segurs, amb l’objectiu de reduir tot el
possible el pressupost plantejat, des del
primer moment ens varem proposar
delimitar la recuperació documental

tant sols als documents d’arxius, i entre
aquestos tant sols a aquells que foren
de conservació permanent; per això la
identificació i selecció van ser dues
operacions claus i ambdues van ser
realitzades pel personal de l’Arxiu
General amb la col·laboració dels
empleats del SPD. Una vegada
identificada la documentació, determinat
el valor de cada sèrie documental i
analitzant el seu estat de deteriorament,
amb l’objectiu de minimitzar les
repercussions dels possibles
microorganismes, es va establir una
jerarquia d’actuació, determinant què
sèries documentals es recuperarien en
primer lloc i quines en últim lloc.
Algunes sèries es trobaven en un
estat irrecuperable, però cabia la
possibilitat de sol·licitar una còpia
autentificada als diversos organismes
oficials que l’havien emès. Per això, es
fotografiaren alguns exemples de la
documentació i un notari va alçar acta
del seu estat. Finalment es va procedir
a la seva destrucció, realitzada per una
empresa especialitzada que entrega un
certificat de destrucció segura de
documents.

Per realitzar el secat per oreig dels documents
es disposà d’una superfície de 700 metres
quadrats, i s’acondicionà per aconseguir que
en ella n’hi haguera una corrent d’aire i llum
que possibilitaren el secat ràpid d’un gran
volum de documentació i impedir l’aparició
de fongs. Per això s’instal·là un extractor
d’aire industrial, ventiladors, deshumidificadors
industrials i il·luminació, i es va posar en
funcionament de manera ininterrompuda. Per
un altre costat, al llarg de tota la nau
s’instal·laren taules corregudes.
Després d’extraure la documentació dels
seus contenidors, es va netejar d’objectes
oxidants i es va estendre sobre les taules que
havien segut cobertes amb paper
per
facilitar l’absorció de la humitat. Una vegada
finalitzat el procés de secat s’eliminaren les
zones carbonitzades de cada document de
forma mecànica amb brotxes i es va procedir
a la seva instal·lació en carpetes i caixes
d’arxiu.
Els resultats del pla de salvament van ser
molt positius: es va aconseguir recuperar
prop del 90% dels expedients personals, la
sèrie documental més valuosa de tota la que
albergava l’oficina del SPD. Si haguérem
d’elegir les claus que van fer possible tals
resultats, destacaríem les següents: la
urgència i rapidesa en les actuacions, el treball
de tècnics amb experiència i la col·laboració
de la institució, doncs l’agilitat en la presa de
decisions per part del rectorat i el recolzament
d’altres serveis – Seguretat, manteniment i
neteja- van ser imprescindibles.

José Mª Morell Oliver
Yolanda Cagigas Ocejo
Archivo General de la
Universidad de Navarra
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ACTES DE LES III JORNADES TÈCNIQUES
D'ARXIUS PORTUARIS
Els dies 14 i 15 de novembre del 2007 es van celebrar en
el Port de Gijón les III Jornades Tècniques d'Arxius Portuaris
dedicades a “Normalització i xarxes d'arxius. Xarxa d'Arxius
portuaris”. La primera edició d'aquestes Jornades Tècniques
va tindre lloc a Huelva, al novembre del 2004, i va servir per
a posar en contacte al col·lectiu d'Arxius Portuaris i formar
grups de treball, les primeres conclusions de la qual es van
exposar a Tarragona al llarg de les II Jornades Tècniques,
al novembre del 2005.

Fitxa Bibliogràfica:
Títol: III Jornades Tècniques d'Arxius Portuaris
Edita: Autoritat Portuària de Gijón
Dep. Legal: AS-3227/2008
A finals de 2008, l'Autoritat Portuària de Gijón, en
col·laboració amb Ports de l'Estat, va editar el llibre d'actes
de les III Jornades que ací presentem, que arreplega fidelment
el treball desenvolupat per aquest col·lectiu durant els dos
dies d'estada en el port de Gijón.
El llibre comença amb la presentació que de les Jornades
va fer el president de l'Autoritat Portuària de Gijón, Fernando
Menéndez Rexach, la presència del qual en les mateixes va
posar de manifest el suport i la importància que té, per al
port de Gijón, el bon funcionament dels arxius portuaris.
A continuació, el llibre arreplega, a més del programa de
treball, la ponència d'Eduardo Núñez Fernández, arxiver
municipal de Gijón, que, davall el títol “La importància de la
normalització en els arxius”, exposa les raons per què es fa
necessària una normalització en els sistemes arxivístics i en
els processos d'arxiu, així com la ponència d'Alfonso Díaz
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Rodríguez, cap de secció d'Arxius Centrals del Principat d'Astúries,
que ens va exposar el sistema de gestió arxivística utilitzat en
l'administració autonòmica, l'anomenat Sistema
de Gestió i Informació d'Arxius (SIGIA) del Govern d'Astúries,
sistema de referència en l'àmbit nacional.
Queda reflectida també en el llibre la transcripció de la taula
redona celebrada en el transcurs de les Jornades, que va
comptar amb la participació dels mencionats Eduardo Núñez i
Alfonso Díaz, i de la responsable de l'arxiu de l'Autoritat Portuària
de Huelva, Ana Mª Mojarro Bayo. Davall el títol “Creació i
funcionament de xarxes de centres” va servir perquè Ana Mª
fera una breu exposició de la situació actual dels arxius portuaris,
dels projectes que s'estan dut a terme i dels futurs que hi ha
plantejats, donant amb això peu als comentaris dels altres dos
contertulians i de la resta de participants en les Jornades.
Dins de l'apartat Experiències, Pilar Ballesteros i Jorge Díaz ens
van presentar el seu centre de treball, CEDIPORT, amb una
ponència titulada “CEDIPORT: un recurs d'informació i
documentació portuària”. I Claudio Gruber i José Ramón Fernández,
de l'empresa C.G.F. Digitastur, ens van introduir en el món de
la digitalització amb l'exposició titulada “Formes de preservació
de la documentació: la digitalització”.
La responsable de l'arxiu de l'Autoritat Portuària de Tarragona,
com a coordinadora de les anteriors jornades i del col·lectiu
d'arxius portuaris, va posar de manifest el “Balanç de les II
Jornades Tècniques d'Arxius Portuaris”. I s'arrepleguen també
les conclusions presentades pels distints grups de treball que
estaven funcionant fins a la data, dedicats a l'elaboració d'un
quadro de classificació comuna, formació, cens d'arxius portuaris,
normalització documental i reglament d'arxius portuaris.
El llibre conclou amb la transcripció del debat que va tindre lloc
després de la presentació de la situació actual del Reglament del
Sistema de Gestió Documental i Organització dels Arxius Portuaris,
ara anomenat “Manual de Recomanacions per a l'Organització i
funcionament del Sistema d'arxius de Ports de l'Estat i Autoritats
Portuàries”, i que, amb les oportunes modificacions aportades
en aquest debat, ha sigut aprovat per Ports de l'Estat en data
11 d'abril del 2008.
I finalment, s'arrepleguen les conclusions de les Jornades, on
se destaca la necessitat de continuar la labor iniciada pels Grups
de Treball, que està donant importants fruits, així com la formació
de grups nous, i l'impuls a la celebració de les IV Jornades.

Ana Espina
Tècnic de Gestió Documental
Autoritat Portuària de Gijón
5

d’Arxivers Valencians

EXPOSICIÓ EN MONFORTE DEL CID. 35 ANIVERSARI
DEL DESCOBRIMENT DEL BOU IBÈRIC: HISTÒRIA
D’UNA TROBALLA
La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de
Monforte del Cid, en col·laboració amb l’Arxiu Municipal, va
organitzar l’exposició del “35 Aniversari del descobriment
del bou Ibèric: història d’una troballa”.
El 19 de febrer de 1974 va
ser trobat en la partida de la
Agualeja, junt al riu Vinalopó,
en el terme municipal de
Monforte del Cid, un bou
ibèric. Al llarg dels treballs
d’extracció d’àrids, manipulant
una pala excavadora, es va
t r o b a r u n a g ra n p e ç a
arqueològica en excel·lent
estat de conservació. La seva
antiguitat es situa al voltant
de l’any 500 a.C., i resulta de
singular interès al ser la peça

Amb anterioritat van ser descobertes més peces
arqueològiques que no van ser controlades per la corporació
de l’època i no deixaren cap resta documental, el que està
dificultant la seva recuperació en l’actualitat.
No obstant això, el
descobriment que es
commemora en l’exposició
va quedar molt bé
documentat en les sèries de
l’Arxiu
Municipal,
concretament en el Llibres
d’Actes de l’Ajuntament Ple
i en el Registre General,
d’entrada i eixida,
documents que han segut
exposats en la mostra sobre
la troballa. També generà
gran quantitat de fotografies

millor conservada de totes les que amb anterioritat havia
segut descoberta en la zona.
L’exposició ha segut realitzada en base a tota la
documentació textual i fotogràfica que deixà la troballa.

realitzades per diferents particulars, i que dins de la campanya
de recollida d’imatges de l’Arxiu Municipal, van ser cedides a
aquest digitalment per a l’ampliació de l’Arxiu Fotogràfic de
Monforte del Cid.

Inma Mayor
Arxivera de Monforte del Cid

NOTICIES

Enderroc de l’Arxiu Històric de Colònia
El passat 3 de març de 2009 es va vindre avall l’edifici que albergava més de 65000 actes – la més antiga de l’any 922 -,
104000 mapes i plànols, 50000 cartells i prop de mig milió de fotografies. A més, albergava 780 llegats i col·leccions, entre
elles el de Heinrich Böll, Premi Nobel de Literatura de 1972.
Encara que les causes del sinistre no es coneixen, cada vegada es veu com a més probable que aquesta siga la construcció
d’un braç addicional del metre. L’esperança de recuperar part es deu a que va ser reproduït en microfilms. Aquestos es
troben emmagatzemats en una antiga mina de la ciutat de Friburgo.

75ª Aniversari dels Arxius Nacionals de Washington
Han organitzat una exposició especial “BIG”, per a celebrar el seu aniversari amb objectes que a més de tindre un valor
històric, són grans, per exemple la banyera feta a mida del vintè sèptim president d’Estats Units, William Howard Taft (19211930), que pesava més de 150 quilos i altres objectes per cridar l’atenció dels ciutadans.
Destaquem el telegrama més llarg de tots els temps, enviat pel governador de Nevada, James W. Nye, al President Abraham
Lincoln, el 26 d’octubre de 1864, amb la topografia del camp on es lliurà una de les batalles decisives de la Guerra de Secessió.
http://www.archives.gov/75th/

Defensa restaura ja els arxius de la guerra danyats per la riuada en València
Una vegada catalogats els arxius valencians de la guerra civil, ara acaba d’iniciar-se la restauració d’aquells que estaven
més danyats a conseqüència de la riuada que va assolir València en 1957.
La pretensió del Ministeri de Defensa es què, després d’insistir en el lament de les molèsties provocades als que estaven
treballant amb els arxius, els expedients estan disponibles per a familiars i investigadors, però també per a la resta de les
persones que estiguen interessades en poder consultar aquestos expedients.
que sí tornaren els arxius als seus llocs d’origen però, això si, després de procedir a la seva digitalització.
17-03-2009 – Las Provincias

Butlletí de l’Associació

7

d’Arxivers Valencians

PUBLICACIONS:
REVISTA D'ARXIUS 2008
COMPETENCES PROFESSIONALS

ÍNDEX
LA ARCHIVÍSTICA: ¿UNA CIENCIA SIN PROFESIÓN TITULADA?
SEVERIANO FERNÁNDEZ RAMOS. Profesor Titular de Derecho
Administrativo. Universidad de Cádiz.
LA FORMACIÓN EN ARCHIVÍSTICA: UN OBJETIVO POSIBLE.
ALFERED MAURI MARTÍ. Profesor y Coordinador de Titulación en la
ESAGED-UAB
LA FORMACIÓN EN ARCHIVÍSTICA: UN OBJETIVO POSIBLE.
CHRISTINE MARTÍNEZ, Presidenta de la Association des Archivistes
Français (AAF), Presidenta de la Section des Associations Professionnelles
de Records Management et d’Archivistique (SPA) du Conseil International
des Archives (CIA/ICA). AGNÈS DEJOB, responsable del proyecto de
Referente Profesional de la AAF, representante de la AAF en el grupo de
HACIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE
ARCHIVÍSTICA EN AMÉRICA LATINA.
AÍDA LUZ MENDOZA NAVARRO,
Magister en Gestión de Políticas Públicas y consultora en archivos públicos
y privados. Perú.
LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ARCHIVEROS Y SU
POSICIÓN RESPECTO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE
ARCHIVÍSTICA.

u

JOAQUIM LLANSÓ SANJUÁN, Presidente de la CAA. ANA
MARÍA HERRERO MONTERO, Secretaria de la CAA.
PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA EL TÍTULO “MÁSTER EN
ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS”
A la nostra web trobareu més informació
http://www.arxiversvalencians.org/publicacions9.htm

Butlletí de l’Associació
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AVANÇ CURSOS FORMATIUS 2009

Catalogació de materials especials I. Mapes y plànols
Alacant, 26 de maig de 2009
València, 28 maig de 2009
Catalogació de materials especials II. Arxius sonors
Data aproximada de realització: setembre de 2009
Els arxius: la memoria …perduda?
Curs d’estiu de la Universitat Jaume I, en col.laboració amb l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.
Data de realització: De l’1 al 3 de juliol a Benicassim.
Duració: 3 dies (20 hores). Reconegut 1 crèdit per a Universitats.
Preu: 80 € no socis de l’AAV; 40 € socis de l’AAV
L’estructura, institucions i sèries documentals de l’època foral i la imposició d’un nou model per Felip V
Data aproximada de realització: tercera setmana d’octubre 2009
Duració: 20 hores

Associació de Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Ap. de correus 95 - 46080 Valencia
www.arxiversvalencians.org
secretaria@arxiversvalencians.org

CRÈDITS

WEB INFORMACIÓ

Per col·laborar en aquesta publicació dirigiu-vos a
butlleti@arxiversvalencians.org
Butlletí Associació d’Arxivers Valencians / nº 32 / GenerMarç 2009
Publicació trimestral.
Coordinació: Junta Directiva AAV
Traducció/Correcció: Junta Directiva AAV
Diseny Gràfic: GRUPO ANELIS 902 110 648 www.anelis.com
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
iels cursos, màsters i bèques que t'interessen.
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