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MEMÒRIA ANY 2014

La memòria de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya és el resum
de les activitats que la Junta ha dut a terme durant l’exercici de l’any 2014, agrupades per
àmbits funcionals, per a cadascuna de les vocalies i els grups de treball que, dirigits per
associats

que

se

n’han

responsabilitzat

i

han

impulsat

la

seva

promoció,

desenvolupament i seguiment, han conformat el cos central del treball de la nostra
Associació.
A l’hora de presentar als socis el balanç de les actuacions fetes al llarg d’aquest any, els
membres de la Junta volem agrair la col·laboració de tots els socis que han contribuït,
tant amb els seus comentaris com amb la seva dedicació i esforç, a millorar el conjunt de
l’oferta adreçada al nostre col·lectiu professional, i han mostrat interès per revitalitzar el
nostre sector professional en un moment de fortes dificultats. Aquest és el segon any
d’aquesta Junta, i això ha implicat un desenvolupament dels projectes que s’havien
establert l’any anterior. Els canvis impulsats poden ser positius, però també poden
presentar desajustos. El balanç que presentem demostra, de totes maneres, la força del
nostre col·lectiu i la variada activitat en matèria de gestió i d’activitats. Esperem que
aquest document sigui del vostre interès.

Presidència
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Indiscutiblement, el tema que ens ha ocupat més durant el 2014 ha estat el
desenvolupament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
que s’ha estat tramitant al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, l’AAC ha provat de
ser molt proactiva i participativa en la proposta d’esmenes al text que s’ha anat treballant.
Per descomptat, la nostra missió ha estat explicar fil per randa el protagonisme necessari
de la gestió documental per assolir una transparència real i efectiva, el que hem batejat
com transparència a fons. Així, el 17 de març vam presentar una bateria d’esmenes al
text que es van anar incorporant progressivament al text definitiu. Un 70 % de les
esmenes proposades s’han acabat acceptant, i les més revellants han estat les que
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parlaven directament sobre els arxius, la gestió documental, la bona gestió del back office
i la coordinació necessària dels diferents agents implicats. El 22 d’octubre, vam
comparèixer davant els ponents del Parlament per poder explicar amb detall les esmenes
que proposem. La recepció de les idees va ser l’adequada, malgrat que encara sobreviu
una percepció clàssica del paper dels arxius, segons es desprén dels molts comentaris
rebuts. Tot i demanar més concreció en els instruments de gestió que es poden publicar
en la part activa; sol·licitar l’existència palesa del quadre de classificació, i sol·licitar que
els arxius s’integrin en la xarxa d’unitats d’informació necessàries per proveïr accés, el
text final ha estat deficitari en aquesta part. Sí que ha estat positiu, però, pel que fa a la
necessitat de disposar de sistemes de gestió documental (art. 5.2, 5.4 i 19.3) i la
composició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés, proporcionalment conformada
per juristes i arxivers. Les disposicions addicionals han demanat una coordinació clara
entre l’APDCAT, la nova Comissió de Garantia del Dret d’Accés i la CNAATD, i
sorpresivament s’ha demanat una adaptació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
documents a la nova Llei de transparència.
El text definitiu va ser presentat i aprovat pel Parlament el 18 de desembre de 2014.
Aquell mateix dia vam participar en la jornada organitzada per la Conselleria de
Governació, sota el títol «Administracions transparents, informació accessible», i vam
poder explicar a un ampli auditori el paper important que han de tenir els arxius. La nova
Llei 19/2014 s’ha posat en marxa el 24 de desembre en la seva fase organitzativa.
El seguiment de la llei ens ha permès establir contactes amb diferents organismes, amb
els quals hem tingut reunions freqüents, com ara l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya. Amb aquesta darrera hem
subscrit un protocol de col·laboració el 17 de març de 2014.

Adhesions a la Declaració Universal sobre els Arxius
Des del 2012, l’AAC ha estat i segueix promocionant les adhesions per part
d’organitzacions públiques i privades a la DUA. En aquest sentit, durant el 2014 s’hi han
adherit 17 organitzacions entre ajuntaments, consells comarcals, entitats privades o la
mateixa Oficina Antifrau de Catalunya i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya. Aprofitant el Congrés Internacional que ha organitzat l’ICA
a la ciutat de Girona, s’ha iniciat la campanya «A 100 amb la DUA», animant els socis a
registrar la seva adhesió individual en el registre internacional existent a aquest efecte, i
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animant-los igualment a promoure els seus valors als seus llocs de treball. Més de 140
adhesions individuals s’han afegit al registre internacional d’arxivers catalans, fet amb el
qual Catalunya esdevé un dels països del món amb més adhesions d’aquest estil.

Reunions de l’SPA/ICA i presència al Congrés de Girona: «Arxius i indústries
culturals»
Hem participat en les reunions i en l’elaboració de productes de la Secció d’Associacions
Professionals de l’ICA. Com a membres del Comitè Gestor, hem col·laborat en un
opuscle informatiu sobre com promoure i defensar la nostra professió. Hi hem incorporat
tota la metodologia de promoció de la DUA i s’ha presentat al Congrés de Girona. No
hem assistit a la reunió ordinària de l’SPA del mes d’abril a Boston, però sí a la reunió
feta a Girona, en què s’ha treballat intensament en l’opuscle i en noves maneres de
promoure l’advocacy, terme que s’està posicionant en el vocabulari de la professió cada
vegada més. Hem incorporat també un soci com a beta tester del nou web de l’ICA i el
vocal de Recerca al Digital Preservation Expert Group. Igualment, el president forma part
del nou Advocacy Expert Group per promoure la professió arreu del món.
Al Congrés de Girona, que ha tingut lloc del 13 al 15 d’octubre, hem participat amb un
estand fix on hem explicat la funció de l’AAC i hem iniciat un nou camí de marxandatge
no explorat fins ara. Atès que el lema del congrés és «Arxius i indústries culturals», hem
participat en una de les ponències marc titulada «Arxius i indústria: oportunitats i inversió
real a Catalunya». En aquesta intervenció hem obert el prisma de la indústria merament i
estrictament cultural, cap al de la indústria de l’experiència i els sistemes industrials. Hem
realitzat una triple proposta de clusterització empresarial en l’àmbit territorial català:
clúster d’empreses d’indústries de l’experiència, clúster d’empreses de gestió documental
i clúster de preservació digital. Aquest darrer clúster ha estat el que ha suscitat més
interès i el que volem començar a definir amb l’impuls del proper Congrés d’Arxivística de
Catalunya el 2015.

Vicepresidència
L’elaboració i aprovació definitava de la Llei de transparència, accés a la informació i bon
govern per part de la Generalitat de Catalunya ha marcat la major part de l’activitat
institucional de l’Associació. Juntament amb la Presidència i la Vocalia de Relacions
Institucionals, s’han dut a terme nombroses reunions amb tots els ponents de la llei i els
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principals agents involucrats. També ens hem adreçat, sempre que ha estat possible, als
mitjans de comunicació perquè el parer i les reclamacions del sector arribin d’una manera
més clara a la ciutadania, ja sigui en l’àmbit de la transparència com en altres decisions
que, clarament, qüestionaven els principis bàsics de la nostra disciplina.
Al marge d’aquesta activitat conjunta, destaca l’assistència a la Comissió de Patrimoni de
Barcelona (6 de març), en què es va poder constatar ―i així es va manifestar― la manca
de projectes de nivell per als arxius i el patrimoni documental barcelonins, que contrasta
amb el seguit de grans plans per a l’àmbit museístic, que sí es van exposar. Tristament,
al llarg del 2014, no hi ha hagut cap canvi positiu, sinó més aviat al contrari.
El 16 d’octubre, en un altre ordre de coses, destaca la participació en la II Jornada
d’Open Government, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, en què es va explicar tot
allò que pot aportar l’arxivística i la gestió documental al repte de gestió del big data per
part de les ciutats.
Finalment, el 13 de novembre, vam ser citats per copsar l’opinió de l’AAC en el marc del
Pla Estratègic del Sistema d’Arxius de Catalunya, que la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni estava dissenyant l’últim trimestre del 2014. Com no
podia ser d’una altra manera, es van sintetitzar el seguit d’opinions i idees que al llarg de
les editorials i en altres fòrums l’AAC ha anat mantenint sobre cap a on hauria d’anar el
SAC, tant des del punt de vista d’estructura com, sobretot, de visió política.

Tresoreria
El resultat de l’exercici econòmic del 2014 està marcat tant per la realització de la IX
Jornada d’Estudi i Debat com per un augment de la promoció i difusió de l’AAC a partir de
la millora del lloc web i la participació en el Congrés de Girona, i també per un intent
d’estalvi en la confecció de les publicacions de l’Associació sense que en minvi la qualitat
i per un esforç per mantenir una oferta de formació continuada de qualitat.
Pel que fa a les fonts d’ingressos de l’Associació, cal destacar l’increment de les
inscripcions dels cursos en relació amb l’any anterior, el que ha permès, juntament amb el
manteniment del nombre d’associats i les subvencions rebudes, que la situació
econòmica de l’Associació segueixi estable.
La liquidació del pressupost de l’any 2014 s’ha tancat amb uns ingressos de
104.238,11 €, i unes despeses de 98.597,61 €. Això suposa el tancament de l’execució
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del pressupost amb un balanç positiu de 5.640,50 €. Un balanç que és el resultat de
l’esforç de la política de control racional anual del pressupost, que queda palès en
l’evolució dels últims anys.

Evolució de la
tresoreria

2011
(Congrés)

2012
(Jornada)

2013
(Congrés)

2014
(Jornada)

Pressupost

147.500,00

114.000,00

169.100,00

108.575,00

152.054,47

114.564,58

177.002,23

104.238,11

144.285,85

87.310,90

167.047,00

98.597,61

7.771,62

27.253,00

9.954,04

5.640,50

Liquidació
ingressos
Liquidació
despeses
Resultat

Estat dels comptes el 31 de desembre de 2014


La Caixa de Pensions (compte corrent): 16.257,00 €.



Banc de Sabadell (compte corrent): 74.990,27 €.



Banc de Sabadell (compte a termini): 50.000 €.



Banc de Sabadell (compte corrent per al Congrés): 4.255,23 €.



Banco Bilbao Vizcaya (compte corrent): 32.499,89 €.



Efectiu en la caixa de l’Associació (hi havia): 731,99 €.

Pressupost previst per a l’any 2015


Ingressos: 203.175 €.



Despeses: 203.175 €.

Vocalia de Relacions Institucionals
Aquesta vocalia ha treballat, tal com ha dit el president, en una sèrie d’accions que tenien
com a objectiu el desenvolupament de la Llei de transparència, però també la publicitat
de cara al nostre paper en l’accés, el bon govern i la millora dels portals de
transparència, a partir de la nostra assistència a diferents jornades i congressos. Des de
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la primera, el 9 d’abril de 2014, dissenyada per als governs locals, fins a la del 18 de
desembre al Palau de la Generalitat, hem assistit, participat i fet sentir la nostra veu com
a professionals indispensables per aconseguir una veritable transparència en les nostres
administracions públiques.
El projecte més rellevant d’aquest 2014 ha estat, sens dubte, impulsar tots els contactes i
assistir a les diferents reunions amb representants institucionals (Diputació, Ajuntament,
Delegació de Cultura i Delegació de Govern a la ciutat de Lleida) per tal de dur a terme el
Congres d’aquest any 2015 a la ciutat de Lleida.
El nostre paper com a associació representant d’un col·lectiu important que explora nous
camis per als professionals també s’ha fet palès al Congrés Internacional de Girona, del
13 al 15 d’octubre, i molt especialment a la Jornada Estudi i Debat, el 28 de maig, amb la
participació d’empreses i altres col·lectius professionals, com l’Agència de Qualificació
dels Professionals de l’Enginyeria.
Així mateix, hem contactat i freqüentment ens hem reunit (juntament amb Joan Soler, el
president, i/o amb Vicenç Ruiz, el vicepresident) amb organismes i institucions públiques
i privades que han esdevingut estratègiques per avançar en els nostres objectius
(Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria, COBDC, Delegació de
Govern, Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, Agència Antifrau de
Catalunya, APDCAT, Col·legi de Periodistes, diaris ARA i EL PUNT, empreses i altres).
Les accions dutes a terme aquest 2014 han estat el reflex de diferents actuacions en
diversos fronts que tenim oberts: uns s’han tancat amb èxit, com ara la finalització del
Lligall 36 on tour el 8 d’abril del 2014 a la seu de l’ANC de Sant Cugat, i altres encara han
quedat oberts, com ara la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon
govern del Parlament de Catalunya, sobre la qual encara tenim molt a dir-hi. Sens dubte,
aquest any també han quedat clares les nostres aspiracions i neguits respecte de la
Direcció d’Arxius i la Conselleria de Cultura. En aquest sentit, l’any 2015 serà clau per
definir d’una manera clara i profitosa les nostres relacions amb la Generalitat i els nostres
associats.
Finalment, tanquem l’any amb l’assignatura pendent de la cerca d’un local per a
l’Associació més adient a les necessitats actuals. La intensitat de treball que requereix
l’organització d’un congrés com el de Lleida ens ha endarrerit, però esperem poder fer-ho
realitat el 2015.
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Vocalia d’Activitats
Aquest any, s’han dut a terme o s’han començat a preparar les activitats següents:

8è Laboratori d’Arxius Municipals (LAM)
El 10 d’abril va tenir lloc la vuitena edició del LAM al CCCB (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona), amb la participació de 166 inscrits. El tema del Laboratori
va ser: «Els fons privats als arxius municipals».
El Comitè Científic i Organitzador va estar integrat per Jaume Enric Zamora, de l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; Núria Bosom, de l’Arxiu Municipal de
Barcelona; Mercè Font, de la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de
Catalunya, i Betlem Martínez, vocal d’Activitats de l’AAC.
La jornada es va iniciar amb la ponència «Els fons privats als arxius municipals», a càrrec
de Teresa Cardellach (Arxiu Municipal de Terrassa) i de Josep Matas (advocat), que van
presentar una panoràmica sobre la naturalesa dels fons documentals privats, el seu règim
jurídic, les polítiques de captació dels arxius públics en general i dels arxius municipals en
particular, i els diversos factors que hi intervenen.
A través dels tres tallers paral·lels, es va analitzar l’estat actual i la relació actual dels fons
privats i els arxius municipals:


1r taller: Polítiques públiques d’ingressos de fons, coordinat per Lluís-Esteve Casellas
(Arxiu Municipal de Girona), va comptar amb els participants següents:
Fila zero: Àngels González (Arxiu Municipal de Viladecans), Nicolau Guanyabens
(Arxiu Municipal de Montornès del Vallès) i Joaquim Nolla (Arxiu Municipal de
Tarragona).



2n taller: Protocols d’actuació i tractament arxivístic, coordinat per Joaquim Daban
(Arxiu Municipal de Lloret de Mar), amb els participants següents:
Fila zero: Josep Conejo (Oficina de Patrimoni Cultural), Anna Magrinyà (Subdirecció
d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya) i Ariadna Mercado (Generalitat de
Catalunya).



3r taller: Formes de difusió i comunicació, coordinat per Jordi Serchs (Arxiu Fotogràfic
de Barcelona) i amb els participants següents:
Fila zero: Susanna Muriel (Fotoconnexió), Maria Luz Retuerta (Arxiu Comarcal del Baix
Llobregat) i Dolors Visa (Arxiu Municipal de Barcelona).
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Taula rodona: «La captació de fons documentals privats en institucions públiques»,
moderada per Xavier Tarraubella (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), en la qual
van participar Carles d’Armengol (Fundació Moret i Marguí), Sandro Machetti
(Universitat de Lleida), Juan Naranjo (Soler y Llach Subastas Internacionales), Jesús
Navarro (Museu d’Art Jaume Morera de Lleida) i Joan Soler (president de l’Associació
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya).

Si voleu consultar els resums de les ponències i les conclusions, els trobareu a:
<http://www.arxivers.com/index.php/activitats/laboratori-d-arxius-municipals#8è LAM>.

XI Jornada d’Estudi i Debat
El 28 de maig del 2014 va tenir lloc la XI Jornada d’Estudi i Debat al Consorci de les
Drassanes Reials i al Museu Marítim de Barcelona, amb la participació de 62 inscrits.
El Sr. Vicenç Ruiz, vicepresident de l’AAC, va estar al càrrec de l’organització científica.
Es va triar com a tema les competències, les funcions i la situació laboral de la nostra
professió, amb el títol «El sector arxivístic català: la crua realitat».
Les ponències del programa van ser:
 «Anàlisi del mercat laboral dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents a
Catalunya», a càrrec de Sara Folch, Jordi Serra i David Masgrau. Aquesta ponència
presenta el resultat de l’estudi que han liderat la vocal de Treball i el de Recerca de
l’AAC.
 «L’alternativa internacional: oportunitats laborals per a arxivers i gestors documentals
en organitzacions internacionals», a càrrec de Gustau Castañer.
 «L’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria. D’una idea a una
realitat», a càrrec de Toni Molina.
 «L’avantprojecte de llei de serveis professionals i el col·lectiu arxiver», a càrrec de
Josep Barceló.
 La taula rodona: «Fortaleses i febleses dels arxivers-gestors de documents: la
perspectiva empresarial TIC», moderada per Vicenç Ruiz, vicepresident de l’AAC, i
amb la participació de Rajesh Murli Mirchandani, enterprise architect d’Oracle
Consulting; Jacinto Estrecha, gerent de tecnologia – línia gestió documental d’Everis;
Mario Yelamos, director de la divisió ECM, CRM/ BI & Retail de la zona de Catalunya,
Balears i Andorra de IECISA, i Pep Casals, director de Nubilum.
Podeu consultar les presentacions al web de l’AAC, a:
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<http://www.arxivers.com/index.php/activitats/jornades-estudi-i-debat#XI>.

XV Congrés d’Arxivística de Catalunya
Els dies 28, 29 i 30 de maig del 2015 tindrà lloc el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya
a l’auditori de la Llotja de Lleida, amb el tema: «Preservació digital. Accés permanent».
Aquest ha estat un any de preparatius del Congrés, d’elecció de la Secretaria Tècnica i
dels membres dels Comitès Científic i Organitzador, però molt especialment de tasques
de coordinació i supervisió a fi que aquest esdeveniment sigui un èxit també en qüestions
logístiques i organitzatives.
El lema mostra la importància de la conservació dels arxius digitals per garantir el dret
d’accés a la informació i a les dades, superant terminis d’ús immediat i d’obsolescència
tecnològica.
El Comitè Científic ha estat integrat per: Ricard de la Vega, Alice Keefer, Ciro Llueca,
Raimon Nualart, Sònia Oliveras, Robert Porta, Jordi Serra i Miquel Térmens.
Per la seva banda, el Comitè Organitzador ha estat compost de: Carme Capdevila, Mercè
Font, Elena González, Betlem Martínez, Marta Munuera, Vicenç Ruiz, Jordi Serra, Joan
Soler i Dolors Visa.
En

trobareu

informació

detallada

i

actualitzada

tant

al

web

del

Congrés,

<http://arxivers.cat/com>, com a les xarxes socials de l’AAC (Facebook i Twitter
#?congresinponent).

Visites guiades
El 2014 s’ha acomplert una de les noves propostes que es feien en la presentació de
programa de la nova Junta: una visió actualitzada i dinàmica de les antigues visites
guiades que s’havien dut a terme, organitzades per l’Associació, fa una pila d’anys.
Us hem ofert un calendari de visites a centres d’arxiu que, per diverses raons, ens han
semblat atractius, ja sigui per la importància dels fons documentals que custodien, per
qüestions lligades a la innovació tecnològica, a la capacitat organitzativa o metodològica,
pel valor arquitectònic o emblemàtic de l’equipament o per la infraestructura de l’arxiu.
En visites de curta durada (1 o 2 hores) i guiats pels seus directors o responsables, hem
conegut de primera mà l’experiència, les instal·lacions, els fons documentals i les
tècniques emprades dels centres següents:
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Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC) - 3 de juny



Archivo Intermedio Militar Pirenaico (Caserna del Bruc) - 16 de setembre



Arxiu de la Corona d’Aragó - 28 d’octubre



Arxiu Històric Banc Sabadell - 8 de novembre



Arxiu del Parlament de Catalunya - 2 de desembre



Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona - 13 de desembre

L’enfocament de les visites ha estat tècnic en la majoria dels casos, per tant, aquestes
han anat exclusivament dirigides als socis professionals, però també s’ha donat la
possibilitat d’obrir-la a familiars o amics en aquelles ocasions en què ha estat possible i
adequada una visió més divulgativa.
La difusió de les visites es realitza en temps real durant el seu desenvolupament, a través
del Twitter de l’AAC (#visitanúm._any), i amb posterioritat, a través de les ressenyes que
un dels assistents escriu i que trobareu publicades en el Butlletí Informatiu de l’Associació
(<http://www.arxivers.com/index.php/publicacions/revista-lligall-2>).
Valorem molt positivament la bona rebuda d’aquesta nova proposta (podeu consultar el
nombre d’assistents en el gràfic) així com el resultat obtingut: no només el coneixement
adquirit, sinó també com ha contribuït a teixir i millorar les relacions interprofessionals
entre els arxivers i gestors de documents que hem participat en aquestes visites.
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Vocalia de Comunicació

Comunicacions
Amb la implantació del Pla de Comunicació elaborat el 2013, s’han iniciat uns protocols
d’actuació per cada tipus de notícia que vol difondre l’AAC. La Vocalia de Comunicació
treballa estretament amb la Vocalia de Difusió, i ambdues coordinen les publicacions
electròniques que s’han de difondre de la resta de vocalies.
Els canals que s’utilitzen a l’AAC per difondre les notícies als associats són:


Canal notícies del lloc web;



Facebook;



Twitter;



Correu electrònic corporatiu.

L’associat rep entre dos i tres missatges electrònics setmanals de mitjana, en què se
l’informa de totes les qüestions vinculades amb l’AAC: activitats, signatures de convenis,
adhesions, comunicats o notes de premsa en què es planteja el posicionament sobre
temes que afecten la política i la societat actual.
A més, aquest 2014 s’han creat les eines següents:


Google Calendar, per poder programar les publicacions i establir prioritat de les
notícies a què cal donar més rellevància. El calendari té una part pública que està
lligada al lloc web, i a partir del qual tots els usuaris poden seguir les activitats, les
visites guiades, els cursos i les jornades que estan programats.



Canal de Youtube, per penjar-hi tots els vídeos dels cursos de la formació contínua
de la Vocalia de Formació.



Google Plus, per poder gestionar altres aplicacions de Google, per exemple, Picassa.

A les xarxes socials, Facebook i Twitter, la majoria de publicacions editades són notícies
lligades directament amb l’AAC, però en alguns casos s’han compartit o repiulat notícies
d’altres ens o usuaris lligats amb els temes que preocupen l’AAC i es consideren d’interès
per a tot el col·lectiu d’arxivers-gestors de documents.
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2013

2014

Facebook

Fans

665

845

Twitter

Seguidors

1.031

1.326

Piulades

5.728

6.282

Hashtags de @AAC_GD
#Butlleti110

#Butlleti120

#Assemblea_AACGD

#Butlleti111

#Butlleti121

#curs10

#Butlleti112

#visita01

#formacio

#Butlleti113

#visita02

#DUA

#Butlleti114

#visita03

#DUA100

#Butlleti115

#visita04

#transparencia_Fons

#Butlleti116

#visita05

#Lligall36

#Butlleti117

#visita06

#LligallonTour

#Butlleti118

#visita07

#8LAM

#Butlleti119

#JEID2014

#3erTaller

#CruaRealitat

#2nTaller

Campanya: «A 100 amb la DUA»
Aquesta campanya es va iniciar per promoure les adhesions individuals, institucionals i
professionals a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). Des de les vocalies de
Difusió i de Comunicació es va preparar un pla per difondre, estratègicament, la
campanya i es va preparar material publicitari per fer-ne una difusió que cridés l’atenció
dels associats i mitjans.

Arxifòrum
El 2014, l’equip de moderadors va canviar. Els nous membres encarregats de la
moderació i la gestió d’Arxifòrum són Joan Reglà, Patrícia Àlvarez, Maria Lluïsa
Fernández i Marta Saiz.
A la fi de l’any 2014, Arxifòrum tenia 2.256 subscriptors. Es va donar la benvinguda a 197
nous subscriptors i es va donar de baixa o va expirar la subscripció de 85.
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Total subscriptors

Altes

Baixes

2013

2.248

266

171

2014

2.256

204

89

En total, hi ha hagut una difusió de 1.231 missatges durant el 2014.

Nombre de missatges

Nombre de missatges

Gener

115

Juliol

82

Febrer

112

Agost

31

Març

147

Setembre

98

Abril

118

Octubre

106

Maig

119

Novembre

89

Juny

142

Desembre

72

TOTAL

1.231

Segons l’extensió de l’adreça electrònica, la distribució dels subscriptors és la següent:
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El 50,2 % dels subscriptors tenen l’extensió “.com” (aquí, s’hi inclouen empreses i
organitzacions, però sobretot adreces electròniques de particulars, com “gmail”,
“hotmail”, “yahoo”, “ono”, etc.).



En segon lloc, un 34,1 % dels subscriptors tenen l’extensió “.es”.



Segueix un 6,1 %, amb l’extensió “.cat”.



Un percentatge molt semblant és el 4,8 %, corresponent a organitzacions, “.org”.



Altres, com “.net” o “.edu” (3 % entre ambdues), són poc representatives.



Finalment, un 1,8 % dels subscriptors són de diversos països d’Europa i de l’Amèrica
Llatina, dels quals destaca el seguiment de subscriptors d’Argentina.

Vocalia de Didàctica
Nou apartat de Didàctica al web
L’objectiu primordial de la Vocalia de Didàctica de l’any 2014 ha estat preparar els
continguts de l’apartat de la vocalia al web de l’AAC, que hem anomenat Educació.
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A aquest efecte, a la fi de l’any 2013 es va crear una comissió de treball amb
professionals del món de l’educació i de l’arxivística, formada per Gemma Tribó,
professora de didàctica de les ciències socials a la Universitat de Barcelona; Rosa M.
Medir, professora de didàctica de les ciències socials a la Universitat de Girona; Xavier
Calderé, arxiver municipal de l’Ajuntament de Viladecans, i Núria Batllem, la mateixa
vocal de Didàctica de l’AAC.
Durant l’any 2014, aquest grup ha redactat els continguts que nodreixen les diferents
seccions del web: la formació en didàctica dels arxius, els recursos didàctics existents a
Catalunya, les pautes i recomanacions de didàctica als arxius, les pautes i
recomanacions de difusió als arxius, i els documents d’arxiu recomanats per a la didàctica
i la difusió. En paral·lel, s’han tornat a dissenyar i simplificar els camps per a la base de
dades «Què puc fer als arxius?», a la qual també s’accedeix en aquest apartat del web de
la vocalia, i que s’impulsarà l’any 2015 per tal de servir de repositori i d’eina de consulta
de les experiències didàctiques i de difusió cultural que fan els arxius catalans.

Participació en el Comitè Organitzador de les Jornades Educació i Arxius
La vocal de Didàctica ha participat en el Comitè Organitzador de les Jornades Educació i
Arxius, format per representants de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Barcelona, el Departament de Cultura, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de
Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
de la Universitat de Barcelona, l’ESAGED i la mateixa AAC. El primer objectiu d’aquest
any ha estat publicar les actes de les darreres Jornades, de l’any 2013, que es poden
trobar en l’adreça següent: <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/54765>. I l’altre
objectiu ha estat oferir un calendari estable de formació en didàctica dels arxius, alternant
les jornades amb activitats de curta durada.
A aquest efecte, aquest any 2014 s’ha ofert la conferència-debat «L’arxiu escolar com a
recurs didàctic», duta a terme el dia 26 de juny a la seu del Departament d’Ensenyament
a Barcelona, a la qual han assistit una quarantena de persones, majoritàriament docents.
L’eix vertebrador d’aquesta activitat han estat els documents d’arxiu de les escoles i el
seu gran potencial didàctic, ja que permeten fer treballs de recerca en què els alumnes es
poden implicar personalment i emotiva. I per tal d’oferir informació i recursos que facilitin
l’organització i la gestió dels arxius dels centres educatius, i el seu consegüent
aprofitament com a recurs didàctic, s’ha ofert la conferència d’Enric Cobo, cap del Servei
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de Coordinació d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sintèticament, ha explicat: «què és» i «per què és útil» un arxiu escolar, fent especial
èmfasi en el valor afegit que pot comportar per als mateixos centres educatius.
Posteriorment, hi han intervingut els professionals del món de l’ensenyament presents a
l’acte. I finalment, Ferran Navalon, arxiver del Departament d’Ensenyament, ha presentat
tots els recursos a l’abast dels centres educatius per gestionar i conservar els seus fons:
des del quadre de classificació dels centres educatius fins a l’assistència i el servei ofert
per la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Vocalia de Difusió
L’acció més rellevant que s’ha dut a terme ha estat l’activació del nou lloc web de l’AAC.
A partir d’aquesta plataforma s’ha treballat per consolidar el canal en línia com a mitjà
preferent de comunicació, informació i promoció de l’Associació, transformar-lo en
l’instrument transversal de difusió de les iniciatives dutes a terme per les diferents
vocalies, i convertir-lo en el portal de referència de l’arxivística i la gestió documental de
Catalunya.
Els canvis tècnics i estructurals han permès guanyar en agilitat i dinamisme, facilitar la
navegació, i fer una actualització constant dels continguts, així com interactuar amb altres
plataformes, com per exemple, l’Aula Virtual o la visualització de cursos i activitats en
streaming.

Campanyes de difusió
S’han dut a terme diverses campanyes de difusió que han tingut com a epicentre la
plataforma web.


«Un Arxiu, dos clics, tres imatges compartides» és un projecte que buscava la
implicació del col·lectiu arxiver català per aconseguir fotografies que han passat a
formar part del banc d’imatges de l’AAC.



«A 100 amb la DUA», conjuntament amb la Vocalia de Comunicació. Acció encara
vigent que té com a objectiu principal augmentar el nombre d’adhesions a la
Declaració Universal d’Arxius (DUA), tant en l’àmbit individual com institucional, fins a
arribar al centenar. Amb l’objectiu de promoure la DUA, es va crear en el web un
espai específic per a la campanya. Aquesta nova pàgina, que porta el mateix nom que
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la campanya i està relacionada amb l’Espai DUA, que ja va veure la llum l’any 2013,
ofereix les explicacions i els enllaços necessaris per a la redacció dels informes que
avalin les propostes d’adhesió institucional i per enregistrar-s’hi individualment. Cal
destacar que la imatge gràfica de la campanya «A 100 amb la DUA» ha estat present
aquests darrers mesos en totes les comunicacions de l’AAC així com en les
publicacions i xarxes socials.


«Transparència a Fons», en què s’ha anat incorporant tota la documentació i els
tràmits relacionats amb el procés de gestació i promulgació de la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de
Catalunya.



«Canal notícies», de la portada del web, en què s’ha publicat una mitjana de quatre o
cinc notícies setmanals referents al món arxivístic català i a les accions i activitats
dutes a termes per la junta.

Accés a l’espai web
Les estadístiques estan calculades des del moment d’activació del nou lloc web, el juliol
de 2014, i amb comparatives respecte al mateix període de l’any anterior, juny-desembre
del 2013.
Cal recordar que, amb anterioritat a l’activació del nou lloc web, i mentre es duien a terme
les feines de creació del nou, es va estar utilitzant encara l’antic, el qual ha estat substituït
per l’actual.

Nombre de sessions
Nombre d’usuaris
Pàgines vistes
Pàgines vistes per
sessió
Durada mitjana de la
visita
Percentatge de rebots

2014
(juliol-desembre)
9.995
5.445
32.807

2013
(juliol-desembre)
8.001
4.685
21.454

22,41 %

3,28

2,68

33,83 %

00:03:17

00:02:27

-14,42 %

45.64 %

53.33 %

Percentatges
24,92 %
16,22 %
52,92 %

Rocafort, 242 bis, 1r
08029 Barcelona
Tel. i fax 93.419.89.55
associacio@arxivers.com
http://www.arxivers.com

17 de 32

2014_AAC_memoria

El nou lloc web ha tingut un total de 9.995 visites en cinc mesos d’estadístiques des de la
seva activació. Amb una mitjana de 1.999 visites per mes, 67 visites per dia i 3,28
pàgines vistes per visita.
Pel que fa al temps de navegació, aquest té una mitjana de 3 minuts i 17 segons
d’estada, el que suposa una bona durada de navegació si tenim en compte que la mitjana
estàndard sol estar entre 1 i 2 minuts.
Respecte del mateix període de l’any anterior, s’aprecia un augment del +25 % en el
volum total de visites. Les fonts de procedència de les visites estan predominades per
Google, accessos directe al web, webs de referència i social.
En definitiva, amb el nou web han augmentat tots els indicadors de qualitat: visites, temps
d’estada, rebot i nombre de pàgines vistes per usuari.

Consell de redacció del web
Per poder tirar endavant totes aquestes tasques, la Vocalia de Difusió compta amb el
suport del Consell de Redacció del web, integrat per Isaac Álvarez, Jaume Munuera i
David Masgrau.

Vocalia de Formació
El programa de formació continuada de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de
Catalunya i l’ESAGED de l’any 2014 ha constat de 10 activitats formatives. D’aquestes,
se n’han pogut fer vuit, i dues s’han hagut d’anul·lar. Una, per manca de persones
inscrites, i l’altra, per impossibilitat del docent. Dels vuit cursos que s’han pogut realitzar,
l’assistència total ha estat de 208 persones.
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El programa estava orientat a promoure el reciclatge professional, incidint sobre quatre
punts: normativa, desenvolupament professional, documentació electrònica i eadministració i difusió.
Cal destacar, com a novetat, l’obertura de l’Aula Virtual de l’AAC, amb la programació de
dos cursos virtuals pilot.

Formació continuada
[01/2014] «Com realitzar un petit projecte de digitalització». Curs impartit per Miquel
Térmens, professor titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació, i
coordinador del Màster de Gestió de Continguts Digitals de la Universitat de Barcelona. El
contingut del curs ha aportat les bases per poder dissenyar i realitzar petits projectes de
digitalització, des del seu plantejament inicial fins al control de la qualitat final del
producte, passant pel seu emmagatzematge i punts que cal tenir en compte en cas
d’externalitzar l’execució. Programat els dies 24 de febrer i 3 de març, 8 hores lectives.
Assistents: 23.
[02/2014] «Cultura emprenedora, creació d’empreses i autoocupació». Aquest curs es va
haver d’anul·lar per manca d’inscripcions.
[03/2014] «Digitalització amb validesa legal dels documents. L’exemple dels serveis de
compulsa i còpies autèntiques corporatius de la Generalitat de Catalunya». Curs impartit
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per Joan Gual Vila, responsable de Projectes d’Administració Electrònica de l’Oficina de
Processos i Administració Electrònica del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, Generalitat de Catalunya; i Jordi Serra Serra, director del Màster de Gestió
Documental i Informació a les Empreses, i coordinador tècnic de serveis generals al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El contingut del
curs es va orientar a donar una àmplia visió sobre la gènesi, el disseny, la planificació, el
desenvolupament, la implementació i el funcionament dels serveis de compulsa i còpies
autèntiques corporatives de la Generalitat de Catalunya. Programat el dia 8 d’abril, 5
hores lectives. Assistents: 30.
[04/2014] «Oferir serveis professionals de consultoria en gestió de documents i arxius a
les empreses. Consells pràctics des d’una experiència». Curs impartit per Maria Rosa
Lloveras, consultora, formadora i investigadora en gestió de documents, i directora d’Ebla
Gestió Documental, firma de consultoria que ofereix serveis en l’àmbit de la qualitat
documental. El curs va facilitar informació i consells pràctics per abordar projectes de
gestió documental en empreses i institucions amb criteris de qualitat a partir de
l’experiència de nou anys com a consultora en aquest sector de Maria Rosa Lloveras i
Moreno. El curs va estar especialment dirigit a gestors documentals i arxivers que volien
prestar serveis de consultoria a les empreses. Programat el dia 18 de juny, 4 hores
lectives. Assistents: 12.
[05/2013] «Com elaborar un pla estratègic de comunicació de l’arxiu a les xarxes
socials». Curs impartit per Ariadna Martínez Guarné, Community Manager, Social Media
Manager, formadora en l’ús d’Internet i xarxes socials (ESADE). Curs destinat a entendre
els canvis tecnològics, socials i culturals que provoca Internet per aplicar-los a la tasca
professional de cada treballador/a, a l’empresa i al seu entorn/sector. Conèixer les
principals eines Web 2.0 per poder usar-les i triar les millors en funció de cada necessitat.
Elaborar un pla estratègic de comunicació definint la missió, els objectius i les línies
editorials més adients al nostre perfil. Programat del 25 de juny a l’11 de juliol a l’Aula
Virtual de l’AAC, 6 hores lectives. Assistents: 12.
[06/2014] «La preservació digital de documents. Requeriments i experiències pràctiques».
Curs impartit per Raül Rabionet Jenssen, advocat i enginyer superior en Informàtica amb
una àmplia experiència en auditoria de seguretat de sistemes d’informació, i Raimon
Nualart Mercadé, responsable dels serveis de gestió documental del Consorci AOC, i
professor de l’assignatura Gestió del document electrònic i preservació digital en el
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Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED). L’objectiu del curs va
ser tractar la problemàtica de la preservació de documents electrònics autèntics, en el
marc del model d’administració electrònica definit per la Llei 11/2007, la Llei 29/2010 del
Parlament de Catalunya, i els decrets 3/2010 i 4/2010, de l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i Seguretat. En el curs es va analitzar com vénen condicionades les
tasques de preservació pel fet que els documents que s’han de preservar estiguin en
suport exclusivament electrònic, en relació, sobretot, amb els mecanismes que permeten
garantir la disponibilitat, la intel·ligibilitat, la integritat i l’autenticitat dels documents. La
sessió teòrica es va complementar amb una sessió pràctica, en la qual es va exposar
com s’han resolt els aspectes discutits en una experiència real. Programat el 29 de
setembre i 6 d’octubre a Barcelona, i el 2 i el 4 de desembre a Tarragona. 10 hores
lectives. Assistents: 25.
[07/2014] «Com gestionar i monitorar la presència de l’arxiu a les xarxes socials». Aquest
curs es va haver de suspendre per la impossibilitat de la persona docent per impartir-lo.
[08/2014] «Avaluació de documents electrònics». Curs impartit per Jordi Serra Serra,
director del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses, i coordinador
tècnic de serveis generals al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya. El curs va aportar una visió teòrica i practica del procés d’avaluació aplicat a la
documentació electrònica, tot elaborant regles d’avaluació relacionades amb les diverses
tipologies de documents electrònics; veient d’una manera pràctica com s’implanten
aquestes en un gestor de documents, i coneixent diverses experiències catalanes i
internacionals d’avaluació de documents electrònics. El curs es va oferir també en
streaming. Programat el 5 de novembre, 5 hores lectives. Assistents: 25.
[09/2014] «Com aplicar els requeriments de gestió documental a l’e-administració.
Estratègies i solucions pràctiques». Curs impartit per Carlota Bustelo Ruesta, consultora
independent especialitzada principalment en els relacionats amb la implantació de
sistemes de gestió de documents electrònics i e-administració. El curs programat va tenir
per objecte posar sobre la taula els elements que cal tenir en compte en un projecte de
canvi cap a l’administració electrònica: com aplicar els principis de la gestió documental a
l’e-administració; què cal tenir preparat i en compte des de l’arxiu, i quines eines i
garanties s’han de considerar. Tot plegat, acompanyat amb una visió sobre diverses
experiències pràctiques. Programat el 27 de novembre, 8 hores lectives. Assistents: 26.
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[10/2014] «Les noves lleis de transparència. El dret d’accés a la informació i la LOPD».
Curs impartit per Carles San José i Amat, Cos d’Advocacia de la Generalitat i Cos
Superior. El curs va tenir per objecte donar una visió sobre el dret d’accés a la informació,
especialment la convivència entre els límits del dret d’accés derivats de la LOPD i les
noves lleis de la transparència. I també, com es veuen afectats els arxius i els serveis de
gestió documental. Programat l’11 de desembre a Barcelona i el 17 de desembre a
Girona, 4 hores lectives. Assistents: 55.

Vocalia de Recerca
Els projectes i les activitats que la vocalia ha dut a terme durant aquest any han estat els
següents:

Participació en el Comitè Científic del Congrés d’Arxivística de Catalunya 2015
A la fi del 2014, es va crear el Comitè Científic per al proper Congrés d’Arxivística de
Catalunya, que tindrà lloc a Lleida el maig del 2015. Durant aquest període, el Comitè
Científic va elaborar-ne el programa i va seleccionar-ne els ponents.

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Durant el 2014, s’ha fet el seguiment de l’activitat del Comitè CTN 50/SC 1 «Gestión de
documentos y aplicaciones», en el qual l’AACD està representada. Dins aquest comité,
s’ha participat activament en la traducció al castellà de la norma ISO 14721, corresponent
al model Open Archival Information System (OAIS), i s’ha començat a col·laborar en la
traducció de la norma ISO 14641, corresponent a les especificacions relatives al disseny i
l’operació d’un sistema d’informació per a la preservació d’informació electrònica.

Conveni amb el Centre de la Visió per Computador
En el marc del conveni signat enguany amb el Centre de la Visió per Computador de la
Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha acordat el compromís del CVC d’oferir d’una
manera preferent ofertes de participació en grups de recerca propis als membres
associats de l’AAC, i també a treballar plegats en projectes comuns, sempre que se
n’esdevingui la possibilitat. S’ha creat una comissió mixta composta del director del CVC i
el president i el vocal de Recerca de l’AAC. Durant la vigència del conveni, aquesta
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comissió es reunirà periòdicament per avaluar-ne l’acompliment i per valorar possibles
nous projectes o línies de treball.

Projectes de recerca ESAGED
En el conveni anual de col·laboració amb l’ESAGED, enguany s’ha inclòs l’aportació
d’una quantitat específica per al finançament de dos treballs d’investigació i recerca amb
l’objectiu de potenciar l’espai d’innovació de l’ESAGED. S’ha determinat que els treballs
d’investigació que cal realitzar en el marc d’aquest conveni seran:


Definició d’un conjunt d’indicadors de gestió que permeti l’avaluació sistemàtica d’un
servei d’arxiu i gestió de documents (inici: any 2014).



Diagnosi de situació i criteris d’organització dels arxius dels centres d’estudis de parla
catalana (inici: any 2015).

Amb l’objectiu de fer el seguiment del compliment d’aquest conveni, s’ha creat una
comissió de seguiment que es reunirà periòdicament.

InterPARES Trust
Durant el 2014, s’ha contactat amb el projecte InterPARES Trust, liderat per la Universitat
de Colúmbia Britànica, amb l’objectiu de continuar la col·laboració que es va portar a
terme mitjançant el Team Catalonia amb el projecte InterPARES-3.

Grup de treball d’arxius i documents d’empresa
El grup de treball s’ha continuat reunint periòdicament, i ha elaborat un conjunt de
recomanacions relatives a la formació dels professionals.

Grup de treball «Dades i transparència»
A la fi del 2014, s’ha creat el grup de treball «Dades i transparència», amb l’objectiu de
constituir un espai de reflexió a redós de l’aprovació de la nova llei autonòmica de
transparència, accés a la informació i bon govern.
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Vocalia de Serveis
Pla de Màrqueting
Les activitats que la Vocalia de Serveis ha dut a terme al llarg d’aquest any 2014 han
estat encaminades a la realització d’un pla de màrqueting que defineixi una estratègia
d’actuació de cara a millorar les relacions entres les empreses i l’Associació, a més de
fixar els drets i deures de totes les parts.
Aquest és un document bàsic i que calia elaborar, i ha comportat l’aparició de noves
quotes per als socis institucionals, com són la de publicitat i la de patrocinador. Aquestes
estan vinculades amb l’augment de la capacitat de comunicació i de difusió que l’AAC ha
tingut en quatre aspectes:


La millora del web.



La potenciació del butlletí digital, que ha incrementat la seva periodicitat i el seu
abast.



La nova proposta de la revista Lligall.



La potenciació de les xarxes socials, que millora la comunicació entre l’Associació i
els seus associats.

D’aquesta manera, hem aprofitat el potencial comercial dels mitjans de comunicació de
què disposa l’AAC per oferir nous productes de publicitat a les empreses, el que ha
generat un augment dels ingressos.
En aquest sentit, al llarg de l’any, s’ha sumat a les noves quotes un total de cinc
empreses: Nubilum, Artyplan i Ara Vinc, com a sòcies patrocinadores, i Grup Galilea i
Ebla Manuscrita, com a sòcies de publicitat.
De cara al proper any 2015 i amb el reclam del Congrés que se celebrarà a Lleida,
esperem que la xifra de les empreses associades a l’AAC augmenti i consolidi la nostra
entitat com a referent en el sector de la gestió documental a Catalunya.
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Vocalia de Treball i Estatus Professional
Treball


Borsa de treball

Durant l’any 2014, s’ha gestionat un total de 42 currículums vitae, i s’han atès 9 ofertes de
treball, el que suposa un increment del 50 % respecte de l’any anterior. Per cada oferta
de treball s’ha enviat una mitjana de 10 currículums.



Servei d’alerta

En el transcurs del 2014. s’ha enviat un total de 326 referències laborals entre els socis
subscrits al servei, el que suposa un increment del 99 % respecte de l’any anterior.
Aquest increment és degut a la consolidació de l’aposta per la recerca activa d’ofertes
laborals que es va fer a mitjan any 2013, i va acompanyat d’un increment del 48 % dels
usuaris del servei que, a la fi del 2014, es distribuïa a 135 associats.
Un 71 % de les ofertes publicades en l’àmbit geogràfic de l’Estat espanyol es
corresponen a oportunitats laborals en el sector privat, fet que consolida la tendència
detectada l’any passat i el canvi respecte del 2012, en què les ofertes del sector públic
van representar un 81 % del total.
La distribució de les ofertes per àmbit geogràfic és la següent:
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Catalunya
Resta de l’Estat
espanyol
França
Regne Unit
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Països Baixos
Luxemburg
Malta
Itàlia
Suïssa
Estats Units
d’Amèrica
Kenya
Emirats Àrabs
Units
Japó
Nova Zelanda
TOTAL

Organismes
públics
18

Sector privat

Organismes
internacionals

TOTAL

46

64

24

85

109

15
7
1
2

62
45

4

77
52
1
2
1
2
1
1
2
4

5

5

2

2

1
2
1
1
2

1

1

1
1
52

1
1
196

14

262

Aquest any, s’ha consolidat la presència d’ofertes de caràcter internacional, que ja havia
adquirit pes en anys anteriors. El 2013 havia representat un 47 % del total dels anuncis
publicats, el que ha suposat un increment del 10 %. En nombres absoluts, s’han publicat
un total de 153 ofertes fora de l’Estat espanyol, de les quals 143 pertanyen a països de la
zona Schengen.
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El total d’ofertes laborals a Catalunya ha estat de 64, i han predominat les ofertes de
treball en el sector privat, que suposen un 72 %.

Consultes, queixes i peticions d’informació a la vocalia
Les consultes, queixes i peticions d’informació ateses sumen un total de 10,
majoritàriament relacionades amb el funcionament dels serveis d’inserció laboral de
l’AAC; els criteris de valoració dels processos selectius; les condicions retributives de
pràctiques i llocs de treball, i la divergència entre mercat laboral i l’oferta formativa.

Estatus professional
S’han mantingut reunions i s’han enviat escrits formals per tal de protestar sobre les
condicions d’algunes convocatòries de processos selectius, tant en l’àmbit públic com en
el privat, quan hem considerat que el perfil demanat suposava un incompliment de la
normativa vigent o en defensa dels drets laborals dels arxivers davant situacions d’abús.
L’AAC ha estat representada en la Comissió de Valoració de les Subvencions del
Departament de Cultura del 2014, i ha estat part en l’assignació dels perfils tècnics en els
tribunals de selecció per cobrir places d’arxiver/a als ajuntaments de la Garriga i de
Corbera de Llobregat. Paral·lelament, s’han fet gestions per promoure la presència dels
nostres socis en altres vuit organismes que van convocar places de tècnic d’arxiu a
Catalunya durant l’any 2014.
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Defensa legal per als nostres socis
El primer semestre del 2014 es va arribar a un acord amb el bufet d’advocats Col·lectiu
Jurídic de Defensa Legal per tal d’oferir als associats un servei d’assessoria jurídica,
laboral i fiscal en condicions econòmiques avantatjoses.

Estudi del mercat laboral
Durant el primer semestre del 2014, es va portar a terme l’estudi Anàlisi del mercat
laboral dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents a Catalunya. Aquest
estudi ha estat codirigit per les vocalies de Recerca i de Treball i Estatus Professional, i
ha comptat amb el suport d’una persona externa contractada.
L’estudi va tenir tres fases:


Primera: Recollida exhaustiva d’informació de totes les ofertes de treball aparegudes
durant el 2013 (buidatge de fonts) i dels llocs de treball ocupats durant el 2013
(recollida mitjançant qüestionari en línia).



Segona: Extracció de mètriques d’anàlisi, tipificació de les dades i quantificació dels
resultats.



Tercera: Identificació de perfils laborals tipus en el mercat d’ofertes i de llocs ocupats,
comparació de les mètriques dels perfils equivalents, i derivació de tendències del
mercat.

Els resultats de l’estudi van consistir en:


Un informe amb els resultats complets de l’anàlisi, que es va presentar públicament
en la XI Jornada d’Estudi i Debat «El sector arxivístic català, la crua realitat».



Una aplicació informàtica anomenada Observatori del mercat laboral, que conté totes
les dades recollides, desagregades i anonimitzades, i que permet tant consultes
interactives, via un quadre de comandament d’usuari, com l’extracció de dades per a
anàlisis posteriors en format de dades obertes.
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Vocalia de Publicacions
Durant l’any 2014, l’activitat de la Vocalia de Publicacions s’ha dedicat a les tasques de
coordinació del Butlletí informatiu de l’AAC i de la revista Lligall.

El Butlletí informatiu de l’AAC
Se n’han editat 11 números, que van entre l’exemplar 111, corresponent al mes de gener
de 2014, i el 121, que va ser una edició especial que es va elaborar amb motiu de les
festes nadalenques, en què es pretenia resumir el contingut de la publicació al llarg de
l’any 2014. La freqüència del butlletí ha estat mensual en tots els casos, excepte en els
períodes de vacances (juliol-agost i novembre-desembre), en què ha tingut caràcter
bimensual.
El butlletí ha contingut nou seccions diferents al llarg de l’any:


Editorial, que ha recollit el punt de vista de l’AAC en aquelles qüestions més
candents relacionades amb l’actualitat arxivística.



El vocal informa, secció a través de la qual les vocalies han explicat als associats els
principals projectes que estaven duent a terme.



Destaquem, espai que ha servit per posar en relleu les notícies, els projectes i les
activitats més rellevants dutes a terme pels centres d’arxius i els arxivers-gestors de
documents del país.



Dossier 1714, creat per recollir les més destacables activitats de difusió dutes a
terme pels arxius catalans en el marc de la commemoració del tricentenari.



Girona 2014, que ha contingut tota l’actualitat relacionada amb el congrés
internacional dut a terme a la ciutat en qüestió.



Planeta Arxiu, que ha aparegut aquest any per primera vegada per tal d’apropar-nos
a la realitat arxivística d’altres països.



La proposta, secció que també hem encetat en aquest nou període i que pretén
convidar els nostres socis i lectors a activitats relacionades amb l’arxivística i la
gestió de documents.



De l’arxiu a l’arxiver, que ens ha permès conèixer en clau personal la trajectòria de
diversos col·legues, que hem procurat que siguin representatius, tant territorialment
com pel gènere i la tipologia dels arxius en què treballen.
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La Junta informa, que ha recollit els principals acords presos en el marc de Junta de
l’AAC.

Distribució d’articles i autors en funció de les seccions:

Quantitat d’articles

Quantitat d’autors

Editorial

10

2

El vocal informa

13

10

Destaquem

42

42

Dossier 1714

4

5

Girona 2014

6

6

Planeta Arxiu

1

1

La proposta

9

8

De l’arxiu a l’arxiver

10

10

La Junta informa

8

1

Per a la seva elaboració, el butlletí ha recollit nombrós material de suport als articles, per
exemple, 92 fotografies, que han estat cedides per 47 autors diferents, o bé 31 gràfics. És
rellevant també, tot i no haver recollit aquesta dada de forma estadística, que el butlletí ha
anat acompanyat de nombrosos enllaços a pàgines, articles i altra informació d’interès
per tal de complementar les notícies amb fonts d’informació addicionals, com creiem que
pertoca a un butlletí electrònic.

Números

10

Articles

103

Autors

63

Fotos

92

Autors Foto

47

Gràfics

31

Pàgines

133

Les taules no han incorporat les dades referents al número especial de Nadal, atès que
tenia una finalitat molt diferent de la resta.
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Hem de destacar que, per poder elaborar la publicació, ha estat decisiu el paper del
Consell de Redacció del Butlletí, que ha donat suport a la Vocalia de Publicacions en la
planificació, coordinació i redacció dels continguts. Durant l’any 2014, el Consell de
Redacció ha estat format per Irene Brugués, Montserrat Flores, Olga García, Arnau
Guardiola, Santi Lopera, Gerard Mercadé (que, com a vocal de Publicacions, n’ha estat el
coordinador), Mònica Sesma i Jonás Suárez.

La revista Lligall
Durant l’any 2014 s’ha editat, sota la direcció d’Àngels Bernal i la coordinació de Núria
Casanovas, el número 36 de la publicació, el dossier central del qual ha estat dedicat a
reflexionar sobre l’estat del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) per tal de destacar-ne
els punts forts, però també, evidentment, les mancances, en un intent de posar sobre el
paper les estratègies que cal seguir per millorar-lo i reforçar-lo en l’actualitat i de cara al
futur.
Per primera vegada, les presentacions del Lligall es van fer a les capitals de les quatre
províncies catalanes. Els actes van portar-se a terme a l’Arxiu Històric de Tarragona, el
12 de març de 2014; a l’Arxiu Municipal de Girona, el 20 de març de 2014; a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, el 24 de març de 2014, i a l’Arxiu Històric de Lleida, l’1
d’abril de 2014.
El 2014, s’ha creat un nou Consell de Redacció, format per Teresa Cardellach com a
directora, Núria Casanovas com a coordinadora, Salvador Cabré, David Iglesias, Maria
Jesús Llavero, Oriol López, Gerard Mercadé, Raimon Nualart, Lluís Obiols i Núria
Postico.
Durant aquest any, han estat treballant en la confecció del número 37 de la revista Lligall,
que es publicarà durant l’any 2015. La publicació ha seguit, pel que fa als continguts,
clarament la línia encetada per l’anterior Consell de Redacció i ha mantingut les principals
seccions que la componen:


Presentació, en la qual es resumeix el contingut de la publicació i, en aquesta ocasió,
es presenten els membres del nou Consell de Redacció.



Dossier central, dedicat a l’ingrés de fons privats en arxius públics.



Entrevista, que en el present número ha estat dedicada a tot un referent de
l’arxivística a l’Estat espanyol: la sevillana Antonia Heredia Herrera.
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Història arxivística, que recull treballs que aprofundeixen en el contingut del ric
patrimoni històric dels arxius catalans.



Treballs de Màster, en què es publiquen els millors treballs elaborats en el marc dels
estudis impartits a l’Escola Superior d’Arxivística i de Gestió de Documents
(ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).



Consideracions sobre, que en el número 37 de la publicació ens ha apropat a la feina
duta a terme per l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals.

Sí que cal destacar un canvi pel que fa als continguts del Lligall 37, i és que el Consell de
Redacció ha considerat ―i ha tingut tot el suport de la Junta Directiva de l’AAC perquè
així sigui― no incloure la memòria de l’AAC en la publicació, atès que els socis de
l’entitat ja la reben per altres canals en format electrònic.
Finalment, cal fer esment a la introducció d’un nou disseny en la publicació. Sense cap
mena de dubte, aquesta era una de les apostes més clares de la Vocalia de Publicacions,
que pretenia introduir el color íntegrament a la publicació, a més de fer-la molt més
moderna, visual i atractiva als seus lectors.

Secretaria
El 31 de desembre del 2014, hi ha un total de 707 socis.
Els moviments per categories han estat els següents:
Altes
Numeraris
Adherits
Institucionals
Estudiants
Jubilats
Total

Baixes
9
23
3
10
1
46

Total
11
10
4
14
0
39
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413
178
93
12
11
707

