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Associació d’Arxivers de Catalunya
Memòria 2007

La memòria de l’Associació d’Arxivers de Catalunya és el resum de
les activitats que s’han desenvolupat durant l’exercici de l’any 2007,
agrupades per àmbits funcionals, per a cadascuna de les vocalies i pels
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 de l’activitat de la nostra associació.
En el moment de fer el balanç de les actuacions al llarg de l’any, els
membres de la Junta volem agrair la col·laboració de moltes associades
i associats 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.

Presidència
Durant l’any 2007, un dels temes centrals ha estat la defensa dels interessos dels associats i de l’acompliment estricte d’allò que regula la Llei
10/2001, d’arxius i documents, amb la presentació i seguiment de recursos contra diferents concursos d'oposicions de l'Administració Pública.
Així, des de l’AAC s’ha continuat negociant amb la Secretaria General
de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya pel recurs contenciós
administratiu del procés selectiu del cos d'arxivers. En aquest cas, finalment es va arribar a un acord satisfactori per valorar el Mestratge
d'Arxivística i Gestió Documental en els mèrits de la convocatòria.
També, al mes de gener de 2007, s'ha interposat un recurs contra la
Universitat de Lleida per la convocatòria d'una plaça de tècnic mig que
havia de realitzar les funcions de responsable de l'Arxiu. Igualment, hi
ha hagut un intercanvi de cartes amb la Universitat Rovira i Virgili per un
cas semblant, tot i que finalment els assessors jurídics de l'AAC han descartat la presentació d'un recurs contenciós administratiu. En tots dos
casos, l'AAC continuarà alerta per si es produeix alguna altra incidència.
En un altre ordre de coses, l’AAC també ha estat a primera línia de la
reivindicació del retorn dels fons documentals de l’arxiu de la Guerra
Civil de Salamanca, i també en la definició del patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó.
A un nivell més funcional, l'AAC ha aconseguit que el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació fes una aportació de 18.000 euros
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pel XI Congrés d’Arxivística de Catalunya, i de 12.000 euros per a la correcció lingüística i traducció d’alguns textos i articles a l'anglès.
També, s’ha gestionat la renovació del conveni amb la Diputació de
Barcelona, per un import anual de 12.000 €, i l'estudi d'una proposta de
conveni que reguli les relacions amb la Subdirecció General d’Arxius i
Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Pel que fa a la participació de l'AAC en l'Escola Superior d'Arxivística
i Gestió de Documents, també s’ha renovat el conveni amb la Fundació
de la Universitat Autònoma de Barcelona per un import de 6.250 euros
anuals.
D'altra banda, al llarg de l'any 2007 s’ha encetat també un procés de
reflexió sobre la necessitat d’obtenir una titulació pròpia i específica en
arxivística i gestió documental, i si aquesta havia de ser un màster o una
llicenciatura. Aquesta qüestió ha estat llargament plantejada i debatuda
en diferents reunions amb representants de l'ESAGED i del món universitari, i finalment, es valora mes oportú plantejar la fórmula d'un màster
en arxivística i gestió de documents de 120 crèdits i dos anys de duració.
Pel que fa a les relacions més institucionals, el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, va rebre una representació de la Junta Directiva, composta pel president, la vicepresidenta, el secretari i el vocal de relacions institucionals, a la qual també hi va
assistir el subdirector general d’Arxius i Gestió Documental. Entre els
temes tractats a la reunió destaquen el compromís del Departament de
Cultura segons el qual el patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
només funcionarà si s’arribava a un acord en quant a la titularitat dels
fons i la gestió de cadascun d’ells. Quant els documents catalans a
Salamanca, que encara resten per retornar, ens manifestà que s’estava
d’acord amb el Ministeri de Cultura en cercar el millor moment polític
per no dificultar el retorn de la resta de documentació.
En aquesta reunió, l'AAC també va manifestar la inquietud que generen certs incompliments de la Llei d'arxius i documents en el cas
d'algunes administracions: alguns ajuntaments de més de deu mil habitants, algunes universitats, etc... En aquests casos, el conseller va agafar
el compromís d'instar a aquestes administracions a donar compliment a
la Llei.
Pel que fa al tràmit del projecte de Llei del Consell Català de la Cultura
i les Arts, el president de l'AAC va mantenir diferents contactes i
reunions amb representants d'associacions relacionades amb el patrimoni cultural (Associació de Museòlegs, de Gestors Culturals, etc.) i de
la posada en comú dels diferents punts de vista, se'n desprèn que la llei
sembla que hagi deixat fora del text la part corresponent a Patrimoni, i
que per tant no afectarà el seu contingut als objectius fundacionals de
l'AAC.
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Tresoreria
El resultat de l’exercici econòmic de 2007 s’ha vist marcat pel XI
Congrés d’Arxivística de Catalunya, celebrat a la Seu d’Urgell del 10 al
12 de maig, que ha fet que el 2007 hagi estat un exercici econòmic amb
un volum de despesa i d’ingressos proper als dos cents mil euros.
La liquidació d’aquest exercici dóna uns ingressos de 190.139,94 €,
mentre que les despeses del 2007 es situen als 154.717,44 €. Això suposa un resultat positiu de 35.422,50 €.
Aquest resultat es deu a diversos factors, per una banda la previsió
d’edició del Manual d’Arxivística, que encara no s’ha pogut realitzar, al
bon resultat del XI Congrés d’Arxivística de Catalunya, amb una inscripció major a la prevista i també a la aportació, en forma de subvenció, de
la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental destinada al funcionament general de l’Associació. També cal esmentar la continuïtat
del conveni de col·laboració entre l’AAC i la Diputació de Barcelona.
Dins del capítol de despeses cal destacar l’aportació de 6.250 € a la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) per al funcionament
de l’ESAGED, tal com estipula el conveni signat el 3 d’octubre de 2007 pel
qual l’AAC es comprometia a aportar 12.500 €entre el 2007 i el 2008.
El pressupost previst per a 2008 és de 134.800 €.

Vocalia de relacions internacionals
Durant l’any 2007, les actuacions de la vocalia de relacions internacionals –a part de l’assistència a les convocatòries ordinàries de l’AAC i
a atendre els compromisos pels quals ha estat requerit– s’han centrat a
participar en representació de l’Associació als següents encontres internacionals:
El 24-26 d’abril va tenir lloc a Berlin la 3a Conferència Europea sobre
EAD, EAC i METS (Encoded Archival Description; Encoded Archival
Context; Metadata Encoding and Transmission Standard). El conjunt
d’experiències presentades en el Congrés aconsellarien que els arxius
catalans adoptessin amb urgència aquests estàndards, si no es vol córrer el risc de quedar exclosos de la implantació generalitzada d’aquestes
normes en l’àmbit arxivístic del món occidental.
La convocatòria de Berlín també va servir per acollir la reunió de diferents organismes arxivístics d’àmbit europeu, i més concretament l’European Board of National Archivist (EBNA), la reunió del DLM-Forum i el
comitè executiu de la Branca Regional Europea del CIA/ICA (EURBICA)
del qual l’AAC en forma part. La reunió, tant del comitè executiu com de
l’assemblea general, va servir per revisar els diferents projectes que es
desenvolupen i per conèixer-ne el seu estat d’execució. (Més informació
en el Butlletí núm. 84)
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El 15-18 de maig, Kioto va acollir la reunió del Comitè Executiu de la
Secció d’Associacions professionals d’Arxivers i Gestors Documentals
(ICA/SPA). A la reunió es van analitzar els diferents treballs que es desenvolupen des d’aquesta secció, es van validar tres textos per tal de ser inclosos al web del ICA i es va dedicar una especial atenció al tema de les competències professionals: arran de la transformació de la nostra professió en
les darreres dues dècades es considera prioritari a nivell internacional establir quines són les compentències que ha de desenvolupar l’arxiver en
aquest inici del segle XXI. (Més informació en el Butlletí núm. 84)
Madrid va acollir, del 18 al 20 d’octubre, el Primer Congrés Internacional d’Associacions Professionals, sota el títol Arxivers associats: reptes i oportunitats. L’AAC hi va tenir una participació activa, tant en
l’apartat de conferències i taules rodones (Joan Antoni Jiménez i Joan
Boadas) com en la fira que es va organitzar de manera paral·lela al
Congrés i en la qual hi participaren Patrícia Lloveras, Josep Conejo i
Albert Villaró. (Més informació en el Butlletí núm. 86).

Vocalia de treball, estatus i dinamització
professional
Borsa de treball
Durant l’any 2007 es van gestionar un total de 40 currículums vitae i
es van atendre 14 ofertes de treball: és a dir, més d’una oferta per mes.
Per cada oferta de treball es van enviar una mitjana de 5 currículums. Per
tant, com a terme mitjà cada currículum s’ha enviat a tres ofertes de treball.
El sector privat ha realitzat el 57% de les ofertes arribades a la Borsa
de treball, mentre que el sector públic només n’ha presentat el 43%. Les
sol·licituds del sector públic s’han distribuït entre els ajuntaments –el
83%– i la Generalitat –el 17%.
La distribució territorial de les ofertes han estat majoritàriament centrades a Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana, el 79 % del total.
La resta es distribueixen entre Lleida, Manlleu i Malgrat.

Servei d’alerta
A començament d’any es va procedir a renovar la llista de persones
que estaven inscrites en aquest servei,
En el transcurs d’aquest any es van enviar un total 35 referències
laborals entre els més de 100 socis/es subscrits al servei, això ha significat que com a mitjana es van enviar tres missatges cada mes.
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Aquest servei va ser utilitzat majoritàriament pel sector públic –en un
69%–, mentre que el sector privat només el va utilitzat en un 31%. Dins
del sector públic cal destacar que qui més va usar aquest servei ha estat
la Generalitat amb un 31% dels missatges, seguit dels ajuntaments amb
un 20% i les universitats amb un 6%.
Els missatges del servei d’alerta es van centrar majoritàriament en
ofertes laborals de Catalunya, el 83%. D’entre les més destacades de
fora de Catalunya cal esmentar les ofertes realitzades des d’Andorra i les
Illes Balears.

Consultes i peticions d’informació a la vocalia
Les consultes ateses i els informes realitzats per aquesta vocalia van
sumar un total de 28. El tema més demandat va ser el que fa referència
als estudis d’arxivística i a les oposicions, amb un 36% de les consultes.
El van seguir els temes sobre el funcionament de la vocalia i el perfil professional, amb un 18% de consultes cadascun. També es van atendre
consultes sobre el mercat laboral, les retribucions i les tarifes professionals. Es van realitzar tres informes sobre les funcions dels arxius a peticions de tres socis.

Estatus i dinamització professional
Cal destacar la presència de representants de l’AAC en cinc tribunals
de selecció per cobrir places d’arxiver/a: en les convocatòries de
l’ajuntament de Canovelles, d’Olot, Ripollet, Sant Feliu de Guíxols i
Tarragona
També s’ha fet rectificar el perfil professional de les bases de la convocatòria de la plaça d’arxiver de l’ajuntament de Canovelles.

Vocalia d’activitats i difusió
XI Congrés d’Arxivística de Catalunya
Els dies 10, 11 i 12 de maig de 2007 van tenir lloc a la Seu d’Urgell les
Onzenes Jornades d’Arxivística de Catalunya.
Amb el títol Innovació i desenvolupament professional, l’objectiu del Congrés era conèixer, debatre i intercanviar experiències i continguts entorn a la implantació de les ISO, la formació del professional
de l’arxiu, el desenvolupament professional de l’arxiu, el desenvolupament professional davant de les tecnologies de les tecnologies de la
informació, els estàndards internacionals per intercanviar informació i el
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paper del servei d’arxiu com a centre per a la difusió i recuperació de la
memòria del país.
Tot un seguit d’experts en aquests temes ens van exposar els seus
punts de vista i experiències pràctiques: Montserrat Canela (secció de
documentació i arxius, ACNUR), Miquel Casademont (arxiu de la
Universitat de Girona), Jaume Sardà (Subdirecció General d’Arxius,
Dept. Cultura), Ana Verdú (cap de servei de Gestió Documental i Arxius,
Ajuntament de Córdoba), Nacho Alamillo (director de l’àrea d’assessorament i recerca de l’Agència Catalana de Certificació), Luis Martínez
(director-gerente del Archivo de Castilla-La Mancha); Margaret Crockett
(Consultant Archivist and Record Manager, coordinadora del projecte
de formadors en noves estratègies del CIA/ICA), Alfred Mauri (professor
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, ESAGED),
Remei Perpinyà (àrea de recerca de l’ESAGED); Ramon Alberch (subdirector general d’Arxius), José Ramón Cruz Mundet (subdirector general
de los archivos estatales); Ana María Herrero (secretaria de la coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA); Gaspar Roselló (director
de programas de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), Joan Boadas (cap del Servei de Gestió
Documental, Arxius i Publicacions, director del Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge CRDI), Tomàs Chicharro (investigador en Psicologia Social i cap d’estudis de l’Associació Institut per a la Memòria
Històrica), M. José Vian (Associació per a la Recuperació de la Memòria
Històrica de Valladolid, ARMHV) i Rosa M. Calleja (ARMHV)., Angelika
Menne-Haritz (vicepresidenta dels Arxius Federals de Berlin), Eduardo
Núñez (cap de servei d’Arxius i Documentació de l’Ajuntament de
Gijón)
Al llarg dels tres dies de jornades es van realitzar altres activitats
como ara la presentació de l’experiència del projecte iArxiu:custòdia
segura i preservació a llarg termini de documents electrònics, la presentació dels projectes de cooperació d’Arxivers sense Fronteres,
l’experiència d’unes usuàries d’arxiu de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i les dificultats i el subjectivisme en
l’expressió ora li/o escrita de l’experiència del resistent antifranquista, el
seu recull i utilització, o l’entrega a els persones assistents de la Norma
de Descripció Arxivística de Catalunya
Entre les conclusions que el Comitè Científic va presentar, cal destacar la necessitat que tenen les organitzacions per adaptar-se a la nova
societat digital i això passa per una renovació de polítiques, de metodologies i eines i també d’estructures, canvis en els quals l’arxiver hi té un
paper clau. També destaquen la voluntat de l’arxiver per aprofitar les
oportunitats d’aquest nou escenari per a reforçar la formació continuada, així com la necessitat d’incorporar-se al nou Espai Europeu
d’Educació Superior.
El Congrés va suposar un esforç important en recursos per part de
tots els implicats en la seva organització, l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
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gell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i la pròpia AAC.
La qualitat de les ponències presentades, així com la bona organització i l’excel·lent acollida per part de la ciutat de la Seu d’Urgell van estar
també destacades pels més de 250 de professionals que es van aplegar
per debatre al voltant dels principals reptes que té plantejats avui dia
l’arxiver.

5è Laboratori d’Arxius Municipals
Al llarg de l’any, el comitè organitzador d’aquest cinquè laboratori
–integrat per Jordi Serchs (Ajuntament de Barcelona), Jaume Zamora
(Diputació de Barcelona), Mercè Font (Subdirecció General d’Arxius de
Catalunya) i Carme García (Associació d’Arxivers de Catalunya)– va treballar en la preparació de l’estructura i desenvolupament de la jornada,
programada per al 27 febrer de 2008, que va tractar sobre L’Arxiu Municipal en el marc de l’Administració electrònica. Aquesta edició va comptar amb tot un seguit de novetats: al canvi d’ubicació física, del Pati
Manning al CCCB s’hi va afegir el canvi d’estructura, d’una ponència
principal a dues ponències (nacional i internacional), i dels tallers tradicionals a un plantejament d’experiències que aportaven novetats i facilitaven el debat entre els participants, amb un moderador i l’anomenada
Fila 0 que van actuar com a agitadors per fomentar el debat.

VIII Jornada d’Estudi i Debat
Al llarg del 2007 es va crear el comitè científic de la JEID –integrat per
Patrícia Lloveras, Albert Villaró, Albert Curto i Miquel Serra–, i l’organitzador –integrat per Patrícia Lloveras, Marta Albà i Carme García– per
preparar la Jornada que es presentarà el proper 28 de maig del 2008 al
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, i que
tractarà el tema de la protecció dels documents.

Participació en d’altres activitats:
Congrés d’Associacions Professionals que va tenir lloc a Madrid el
mes d’octubre, on hi van assistir nombrosos representats d’associacions
d’arxivers d’arreu del món.
Acte de la Comissió de la Dignitat que va tenir lloc al Palau Sant Jordi
el 21 d’octubre, on es va fer un esment explícit al paper jugat per la nostra Associació en el contenciós sobre l’arxiu de la Guerra Civil a Salamanca.
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D'altra banda, s’han produït ja els primers contactes amb l’Ajuntament de Tarragona, seu del proper Congrés d'Arxivística de Catalunya.
Una de les línies d’activitats que es vol potenciar des de l’AAC és
donar resposta a les demandes dels professionals dels arxius. Amb
aquesta finalitat al mes de juliol es va organitzar una visita a l’empresa
Conservación de Sustratos Celulósicos, S.L. La seva tecnologia CSC
Book Saver®, és desenvolupada i patentada per la Universitat
Politècnica de Catalunya i té com a objectiu posar a l’abast dels arxivers
una eina que permet el tractament preventiu de desacidificació de
col·leccions completes, que serien impossibles de tractar amb mètodes
tradicionals enfocats al tractament individual de cada obra.

Difusió
S’ha continuat fent la difusió externa de les publicacions que fa periòdicament l’Associació: Butlletí, jornades i cursos de formació, publicacions, el Congrés…, així com s’ha continuat fent arribar informació
sobre les activitats i novetats a totes aquelles persones associades que
volen rebre la informació per correu electrònic.

Vocalia de formació
L’any 2007 dintre de la programació de formació continuada de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya es varen ofertar els següents cursos:
• 1/2007
L’Arxiu d’Imatges i la seva regulació legal.
Josep Matas, advocat.
Barcelona, 3 d’abril; Lleida, 19 de juny; Tarragona, 16 d’octubre.
• 2/2007
La creació d’un arxiu digital / audiovisual. Criteris per a la intervenció
als fons.
Pau Saavedra – Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).
Girona, 18 d’abril.
• 3/2007
Seminari sobre classificació en documenació municipal.
Lluís–Esteve Casellas i Serra – Secció de Gestió Documental i Arxiu
de l’Ajuntament de Girona.
Barcelona, 7 de maig; Tarragona, 14 de novembre.
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• 4/2007
Avaluació i preservació de la documentació electrònica.
Jordi Serra Serra – Responsable de gestió documental del Comissionat d'Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de juny.
• 5/2007
Google: més que un cercador.
Pere Guiu – Dr. enginyer industrial en organització, professor de
l’ESAGED – UAB.
Barcelona, 18 i 20 de juny.
• 6/2007
Arxivers/eres i usuaris/àries: comunicació i habilitatsemocionals.
Carme Garcia Ribas – Periodista de ràdio i televisió, consultora de
Comunicació empresarial, especialista en formació de líders i professora de comunicació de ESCI, IDEC-Universitat Pompeu Fabra.
• 7/2007
Curs d’arxius a centres sanitaris.
Patrícia Lloveras – Arxiu del Departament de Salut.
Joan Antoni Jiménez – Arxiu del Servei Català de la Salut.
Barcelona, 10 d’octubre.
• 8/2007
L’aplicació de la norma ISO 15489 en un sistema de gestió documental i arxiu.
Anna Lorente – Agència Catalana de l’Aigua.
Jaume Sardà – Subdirecció General d’Arxius – Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 24 d’octubre; Lleida, 7 de novembre.
• 9/2007
Arxius de gestió d’alts càrrecs.
Emília Capell – Arxiu Municipal de Barcelona.
Isabel Campos – Arxiu Central Administratiu del Departament de
Presidència – Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 26 novembre.
Amb les diferents edicions que es van realitzar dels cursos a les ciutats
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona van sumar un total de 13 edicions
(a Barcelona 8, a Girona 1, a Lleida 2 i a Tarragona 2). El nombre total 80
d’hores programades va ser de hores i van haver-hi 261 inscripcions.
D’altra banda, i fora de la programació de formació continuada de
l’AAC, es va organitzar un curs d’arxius a l’Ajuntament de Badalona:
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Organització dels arxius dels departaments, impartit per Gràcia Pedrosa,
arxivera de l’Ajuntament de Martorelles. El curs va tenir un total de 20
hores i se’n van fer dues edicions.
Durant el 2007 es van trametre cartes d’informació i/o reclamació a
diferents institucions i organismes que van organitzar cursos d’arxivística i a on el professorat que van impartir aquests cursos no eren professionals arxivers / eres. Així com, resoldre totes aquelles preguntes,
suggeriments i consultes que ens han efectuat les associades i associats
en matèria formativa.
Finalment, el 2007 es va elaborar el disseny del programa de formació continuada per l’any 2008, amb la introducció com a novetats d’augments d’hores dels cursos i la introducció dels certificats d’aprofitament
en determinats cursos.

Vocalia de projecció professional
El projecte central d’aquesta vocalia per a l’any 2007 ha estat la coordinació i seguiment dels treballs de redacció del Manual d’Arxivística. La
natura exhaustiva i la complexitat d’aquesta obra ha fet que el termini
per a la seva publicació es situi cap a les darreries del 2008.

Secretaria
Durant l’any 2007 s’ha produït la substitució en la secretaria de l’AAC,
que ha passat de Josep Maria Masachs a Albert Villaró.
El moviment de socis continua amb la tònica ascendent. Durant l’any
2007 s’han donat 42 altes, 23 canvis de condició i 22 baixes. En el
moment de tancar aquesta memòria hi ha 766 socis, dels que n’hi ha 90
d’institucionals.

Consell de redacció del web
Ha continuat el procés de canvi del Consell de Redacció del web iniciat
al 2006: Per una banda, la renovació de membres, l’acceptació de la renúncia de la Fina Solà com a coordinadora del Consell de Redacció del Web i la
baixa de la Betlem Martínez, ha donat pas a la participació d’altres socis; i
per una altra, la presentació de millores de l’estructura del web que podrem
veure al llarg de l’any 2008: formularis electrònics, un nou cercador.
Actualment el manteniment i les actualitzacions del web son a càrrec
d’Anna Lorente, Roger Mirabent, Ana Maria Pazos, Eloi Jornet, i Roger
Colom.
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• Les estadístiques del web
Les dades de consultes sobre la nostra pàgina son prou significatives:
tant pel que fa a nombre de persones que accedeixen a la nostra web
com per la quantitat de pàgines que s’han consultat.

Període mostrat Any 2007
Primera visita
01 Gen 2007 - 01:25
Última visita
31 Dic 2007 - 23:41
Visitants
Nombre
diferents
de visites
Tràfic vist*
<= 36369 58308
(1.6 visites/visitant)

Pàgines

Sol·licituds

299294

869811

(5.13 pàgines/visita)

(14.91 sol·licituds/visita)

*Només contemplem el tràfic vist, depreciem el tràfic “no vist”, que és el generat per
robots, cucs o respostes de codi especial d’estat http.
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Per països d’origen dels que ens visiten, els que tenen major número de consultes, segons les dades recollides pels comptadors de la pàgina web, son per aquest ordre: Espanya, Estats Units, Ucraïna, Perú,
Alemanya, Andorra, França, Gran Bretanya, Xina i Suècia.

Arxifòrum
Durant l'any 2007 Arxifòrum es manté al voltant dels 2.088 subscriptors.
S'ha donat difusió a 1.209 missatges en tot l'any, el que suposa un
volum de 100 missatges de mitjana mensual.
La llista s'ha vist incrementada en 1.007 nous subscriptors i s'han
donat de baixa o ha expirat la subscripció d'uns 919. Això representa un
creixement net d'uns 88 subscriptors: aproximadament un 4,4 % més
del total de subscriptors de l’any 2006.
Enguany, per primer cop, el país de procedència de les adreces de
correu subscrites no és majoritàriament l’Estat Espanyol (43,4 % dels
subscriptors) sino que ja tenim un 50,2 % dels subscriptors dels Estats
Units. La resta de les procedències està molt repartida fins a arribar a un
total de 19 països diferents.
Aquest any, hi ha hagut un especial interès per temes relacionats
amb les noves tecnologies aplicades a l’arxiu, com ara informació sobre
aplicatius de gestió documental, digitalització... i temes com l’accés a la
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documentació i la protecció de dades. El debat entorn a qüestions recurrents com ara la delimitació entre el paper del documentalista i l’arxiver
dins la gestió documental i la precarietat en la contractació i situació dels
arxivers, especialment a l’empresa privada, tampoc han faltat aquest
any.

Participació de l'AAC a la Coordinadora
d’Associacions d’Arxivers de l’Estat Espanyol
(CAA)
L’Associació d’Arxivers de Catalunya, al llarg de l’any 2007, ha participat activament a les tres reunions que s’han celebrat a la Coordinadora
d’Associacions d’Arxivers de l’Estat Espanyol.
Entre les actuacions més destacades en les que ha participat directament l’AAC, cal destacar:
- La constitució de la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers com a
entitat amb personalitat jurídica pròpia, a efectes de poder accedir
a subvencions i altres ajuts de les administracions públiques.
- La participació en el grup de treball sobre estudis d’arxivística i gestió documental. En aquest grup, participen com a representants de
l’AAC, el soci Alfred Mauri, el qual actua com a coordinador, i el
vocal de Formació, Miquel Serra.
- L’aprovació de la proposta definitiva de criteris mínims per a una
titulació universitària oficial en arxivística i gestió documental, amb
una càrrega mínima de 120 crèdits.
- La presentació d’al·legacions al Reglament de desenvolupament de
la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- La participació de dos representants –els socis Lluís-Esteve Caselles i Joaquim Borràs– en el Comitè Tècnic 50 de l’Agència Espanyola de Normalització (AENOR), amb l’objectiu de participar en la
traducció i adaptació de normes internacionals ISO.

Activitat de l'AAC en el marc de la CAA durant
el 2007 (Comissió de formació)
L'AAC ha seguit participant durant el 2007 en els treballs de la CAA,
dins la Comissió de Formació, coordinada per nostre consoci Alfred
Mauri des del 2 de juny de 2007 en substitució de Rafael Martínez, president de la Asociación de Archiveros de Andalucía.
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La comissió va completar a finals d'any l'elaboració de la proposta de
directrius per a un màster en arxivística i gestió de documents, amb el
propòsit d'harmonitzar i d'homologar la formació dels professionals
dins el model de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Posteriorment, i a suggeriment de la Subdirección General de los
Archivos Estatales, el document es va ampliar amb un annex sobre
l'evolució del mercat de treball i les perspectives de futur en l'àmbit de
la gestió de documents i arxius.
Per altra banda, i a proposta de la representació de l'AAC a la CAA,
aquesta ha encarregat a l'empresa Artimetria la realització d'un estudi
sobre l'evolució del sector professional de l'arxivística a tot l'estat, amb
especial incidència en l'evolució dels llocs de treball, la seva qualificació,
les tasques que es desenvolupen i la formació dels professionals. L'estudi és coordinat des de l'AAC per Alfred Mauri. S'espera poder difondre els resultats definitius dins el darrer trimestre de 2008. Les dades
que proporcioni aquest treball aportaran una perspectiva global inèdita
fins ara sobre la situació de l'arxivística i els arxivers en el sector públic
que en el futur es vol estendre al sector privat. Igualment el disseny de
l'estudi s'ha plantejat des de la perspectiva de poder-lo repetir de forma
periódica per tal d'obtenir una seqüència estadística el més completa
possible que permeti conèixer l'evolució del sector i la identificació de
noves demandes.

Participació de l'AAC en el Subcomitè tècnic
de normalització Gestión de documentos y
aplicaciones-AENOR (AEN/CTN50/SC1).
L’objectiu d’aquest subcomitè és la discussió, adaptació i traducció
de les normes ISO sobre gestió documental i arxius que es treballen i
s’aproven a nivell internacional. Atès l’interès de ser-hi presents, a partir de final de 2006 l’AAC va nomenar Joaquim Borràs i Gómez i LluísEsteve Casellas i Serra com a representants seus en aquest subcomitè.
Aquesta participació es va concretar en dues reunions a Madrid, el 16
d’abril i el 17 d’octubre per a debatre aspectes referits a diverses normes
i, també, en una reunió presencial de treball sobre la ISO 23081, de
metadades.
En la reunió de l’abril es varen tractar principalment tres temes. El primer, l’organització de la reunió internacional del SC11 (referent internacional del grup estatal CTN50/SC1) a Santiago de Compostela, en el
marc de les Jornades FESABID. El segon, sens dubte el punt clau de la
reunió internacional, la revisió de la norma ISO 15489 Records Management, i, finalment, l’aprovació del PAN, Pla d’Activitats Nacional.
Aquest pla recull les activitats dels grups de treball del SC1:
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GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7

231

Metadades, en el qual participa Lluís-Esteve Casellas.
Documents electrònics
Terminologia, en el qual participa Joaquim Borràs.
Avaluació de resultats
Records Management
Anàlisi de processo de treball
Digitalització, creat en la reunió d’octubre.

Quant a la revisió de la 15489 Records Management, el SC1 va discutir i recolzar la proposta de la Carlota Bustelo de convertir aquesta
norma en una família de normes, és a dir, en una MSS (Management
System Standard). La proposta, que fou ben acollida a la reunió internacional posterior, podria esdevenir essencial per al sector i la professió.
Això voldria dir poder agrupar totes les normes ISO referides a la gestió
documental i arxius en un mateix bloc, a l’estil de les ISO 9000 de qualitat, les 14000 de medi ambient o les 27000 de seguretat informàtica i,
també, la possibilitat de poder certificar aquestes normes.
Aquesta proposta i el seu desenvolupament inicial, i la situació dels
projectes internacionals es varen tornar a debatre en la reunió d’octubre,
en la qual també es va tancar la traducció inicial al castellà de la norma
ISO 23081-2 i la revisió de la 23081-1, actualment ambdues en exposició
pública.
Altres normes que s’han treballat llarg de 2007 són:
• ISO/TR 15801:2004 Electronic Imaging. Information stored electronically. Recommendations for trustworthiness and reliability.
• ISO/TR 18492:2005. Long-term preservation of electronic document-based information.
• ISO/CD 26122 Work process analisys for records
• ISO/PTDR 26102.2 Requirements for long term preservations of
electronic records
• ISO 19005.1 Gestión de documentos – Formato de archivo de documentos electrónicos para la conservación a largo plazo.
A més d’aquests treballs s’han traslladat al SC1 els debats internacionals sobre el desenvolupament i l’aprovació de normes, així com
l’elaboració d’algun informe d’aplicació de normes a nivell estatal i de
necessitats per al seu millor coneixement i difusió.

