MEMÒRIA 2011
La memòria de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya és
el resum de les activitats que s’han desenvolupat des de la Junta durant l’exercici de l’any 2011, 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.
A l'hora de presentar davant dels socis el balanç de les actuacions fetes al llarg
d'aquest any tan intens, 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.

Presidència
Els aspectes més destacables de l’activitat de l’AAC durant l’any 2011 han
estat molt nombrosos i afecten diversos àmbits d’actuació.
En primer lloc, des de la presidència s’ha fet aplicar el canvi de nom de l’AAC,
acordat en l’assemblea general extraordinària del13 de desembre de 2010.
S’ha impulsat també l’ampliació del nombre de vocals i la redistribució de les
seves responsabilitats. Així s’han nomenat tres nous vocals: Juan José Vas,
vocal de Serveis, Glòria Gimeno, vocal de Formació, i Betlem Martínez, vocal
d’Activitats, al mateix temps que s’ha produït el relleu de la vocal Carme
García Fernández, a la que la Junta vol agrair molt especialment tots aquests
anys d’esforços i dedicació.
En el terreny institucional, els contactes han estat constants, i en destaquen
els mantinguts en una reunió amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i
amb el director general de Patrimoni Cultural, Joan Pluma. Entre d’altres
temes, es va demanar la reconsideració de la supressió de la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió Documental. En aquest sentit, les noves
responsabilitats dels arxivers-gestors de documents en aquest nou àmbit de
l’Administració Electrònica precisen d’un desplegament suficient que

garanteixi la continuïtat dels projectes corporatius (exemple SIGeDA o GEEC)
i justifiquen una subdirecció específica i única que coordini i impulsi les
polítiques de gestió i preservació documental dins l’Administració Electrònica i
la modernització de les administracions catalanes.
En aquella mateixa reunió es va expressar també la necessitat de
desenvolupar la Llei 10/2001, i es va fer veure la necessitat d’aprovació d’una
llei catalana d’accés. La creació de l’Agència Catalana del Patrimoni i la seva
repercussió sobre la política arxivística del país ha estat objecte de debat.
Davant la possibilitat que sigui el consell d'administració de l'agència qui
nomeni el director de l'Arxiu Nacional, es proposa que continuï essent
potestat del Consell Nacional d'Arxius.
D’altra banda, l’AAC també va presentar una reclamació davant la Direcció
General del Patrimoni Cultural per la valoració del concurs de serveis de
coordinació d'arxius, amb l’objectiu de mostrar el seu malestar per l'escassa
valoració i reconeixement del Màster d’Arxivística i Gestió Documental.
En un altre ordre de coses, l’AAC va decidir presentar al·legacions al projecte
de llei conegut com òmnibus, amb l’objectiu d’evitar que els arxius fossin
inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Agència Catalana del Patrimoni. Finalment,
el Gabinet Jurídic de la Generalitat va decidir acceptar les al·legacions de
l’AAC i treure qualsevol funció relacionada amb els arxius fora de l’àmbit de
l’Agència.
Pel que fa al capítol econòmic, s’ha negociat amb diverses institucions per
aconseguir subvencions. S’ha aconseguit una aportació de 7.000 € de la
Diputació de Barcelona, que s’ha d’afegir a la subvenció de 24.000 € que
concedeix la Generalitat. D’altra banda, s’han mantingut contactes amb el
Consell Comarcal de la Selva, amb el Banc de Sabadell i amb la Diputació de
Girona per finançar el congrés de Lloret de Mar.
En relació amb els contactes amb la Universitat, la relació de l’AAC amb
l’ESAGED ha estat contínua i profitosa. S’han mantingut reunions amb la
direcció de l’ESAGED per establir les línies de col·laboració de cara als
propers anys. La celebració, el 2012, del desè aniversari de l’ESAGED
comptarà amb la col·laboració de l’AAC
D’altra banda, la presidència ha promogut la Declaració Universal sobre els
Arxius, tant davant de l’ambaixador espanyol a l’UNESCO per a la seva

aprovació a la 36a assemblea general celebrada a París al novembre de
2011, com davant del Parlament de Catalunya per a la seva adopció de forma
institucional al llarg de l’any 2012.
Per últim, la presidència ha impulsat un gran nombre d’actes al llarg de l’any,
on destaquen especialment els següents:
•" Participació en el projecte @juntament, juntament amb l’ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, la Direcció General del Patrimoni Cultural, el
Col·legi de Secretaris, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
•" Participació en la conferència “El tractament arxivístic dels documents
audiovisuals: accessibilitat i preservació”, a càrrec de Carol Swain del
NARA, coorganitzada amb l’ESAGED, el Consolat dels EUA i el
Departament de Cultura.
•" Jornada internacional d’arxius sindicals, celebrada a Barcelona el
passat 24 de novembre, on va moderar la taula rodona sobre arxius
sindicals europeus, organitzada conjuntament amb la Fundació
Cipriano Garcia de CCOO.
•" Observatori Permanent d’Arxius i TV locals, reunit a Girona el passat 25
de novembre, on va confirmar la voluntat de l’AAC de continuar
participant en projectes de recuperació i posada en valor d’aquests
arxius audiovisuals, així com preservar l’important fons d’imatges de les
televisions locals de les dècades dels anys 80 i 90. Aquest Observatori
està integrat, a banda de l’AAC, pel CRDI, l’Arxiu Nacional d’Andorra i
la XTVL.
•" Preparació del Postgrau de Gestió de Documents Fotogràfics,
coorganitzat juntament amb el CRDI, ESAGED i l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya.

Vicepresidència
Des de la vicepresidència, a part de donar suport a les actuacions del
president en les tasques de representació, s’ha coordinat el comitè científic

del XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya, que amb el títol “Arxivers, ens
reinventem?”, es va celebrar al mes de maig a Lloret de Mar. La seva tasca,
va ser bàsicament la de definir continguts i escollir els ponents més adients,
així com coordinar l’edició de la revista “Lligall” que contenia els articles de les
ponències del congrés.
També ha participat en el comitè organitzador per promoure la conferència
sobre camps d’aprenentatge, en el marc de la Jornada d’Educació i Arxius.
Per acabar, la vicepresidenta va assistir a la reunió de la Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros que van convocar al novembre a Madrid.

Tresoreria
El resultat de l’exercici econòmic de 2011 s’ha vist marcat pel XIII Congrés
d’Arxivística de Catalunya, celebrat a Lloret de Mar del 5 al 7 de maig, que ha
fet que l’any 2011 hagi estat un exercici econòmic amb un volum de despesa i
d’ingressos al voltant del 150.000 euros.
La liquidació d’aquest exercici dóna uns ingressos de 152.054,47 €, mentre
que les despeses del 2011 es situen als 144.285,85 €. Això suposa un
resultat positiu de 7.771,62 €.
Aquest balanç positiu es deu a diversos factors, entre els quals destaca una
forta contenció en la despesa logística i administrativa així com el
manteniment, tot i que a la baixa, de les aportacions mitjançant subvenció tant
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com de la
Diputació de Barcelona.
Dins del capítol de despeses cal destacar l’aportació de l’AAC a la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) per al funcionament de
l’ESAGED, tal com estipula el conveni de col·laboració entre ambdues
institucions, així com les despeses vinculades a la celebració del XIII Congrés
d’Arxivística de Catalunya, les publicacions i la representació de l’AAC en
l’entorn internacional.

L’estat dels comptes, a 31 de desembre de 2011, era el següent:
•" La Caixa (compte corrent): 10.089,28 €
•" Banc Sabadell (compte corrent): 2.314,66 €
•" Caixa Sabadell (compte corrent): 43.694,92 €
•" Caixa Sabadell (compte a termini): 50.000,00 €
I en efectiu a la caixa de l'Associació hi havia 323,05 €.
El pressupost previst per a l’any 2012 és de 114.000 €."

Vocalia de treball i estatus professional
Borsa de treball
Durant l’any 2011 s’han gestionat un total de 49 currículums vitae, això vol dir
un 53% més que l’any anterior, i s’han atès 8 ofertes de treball, tres ofertes
menys que l’any anterior. Per cada oferta de treball s’han enviat una mitjana
de 5 currículums, és a dir que com a terme mitjà cada currículum s’ha enviat a
alguna oferta laboral durant aquests any.
Aquest any, el sector privat ha tornat a ser qui més ofertes ens ha fet arribar,
aquesta situació confirma la tendència que el sector privat és qui més utilitza
la Borsa de Treball. Pràcticament el 90% de la ofertes provenen d’aquest
sector. Cal destacar dues ofertes que no estan directament relacionada amb
l’arxivística i gestió documental, es tracta de dues ofertes per realitzar
transcripcions paleogràfiques.
La distribució territorial de les ofertes han estat majoritàriament centrades a
Barcelona ciutat, el 50% i la resta a les comarques de la demarcació de
Barcelona.

Servei d’alerta
En el transcurs d’aquest any es van enviar un total 9 referències laborals
entre els socis subscrits al servei, que actualment superen els 100, això vol
dir un 40% menys que l’any anterior. Com a mitjana, s’ha enviat un missatge
cada mes i mig.

Aquest any el servei ha estat utilitzat majoritàriament pel sector públic,
gairebé el 90%. Aquesta situació també confirma la tendència iniciada en
anys anterior que el sector públic utilitza majoritàriament d’aquest servei .
Dins del sector públic cal destacar que l’administració local (ajuntaments i
diputacions) ha estat qui més ha utilitzat aquest serveis, amb un terç de les
ofertes. També s’han publicat ofertes la Universitat, el Palau de la Música i el
Ministeri de Defensa. Cal destacar els anuncis publicats sobre ofertes laborals
que provenen de l’ICA i d’ACNUR.
Els missatges del servei d’alerta s’han centrat majoritàriament en ofertes
laboral a Barcelona ciutat i la seva província, el 45%. Les demarcacions de
Girona i Tarragona també han publicat un anunci cada una. També s’han
publicat anuncis per a la resta d’Estat, Paris i Suïssa.

Consultes i peticions d’informació a la vocalia
Les consultes ateses i els informes realitzats per aquesta vocalia sumen un
total de 19. Aquest any el tema més demandat ha estat consultes sobre
l’estatus professional, organitzacions d’arxius, i bases de convocatòries. Les
qüestions sobre tarifes i sous, el perfil formatiu i les competències
professionals també han estat temes sobre els quals els socis han fet algun
tipus de petició d'informació.

Estatus i dinamització professional
També s’han enviat cinc comunicacions per tal demanar o protestar sobre les
condicions de les convocatòries de places d’arxivers. Tres d’aquestes
protestes s’han centrat en el tema de la formació necessària per accedir a la
convocatòria, destacar la protesta feta davant del Departament de Cultura per
la desigual forma de puntuar diversos cursos d’especialització d’arxivística
que va fer el mateix Departament. També s’han realitzat escrits sobre la
categoria professional o la no inclusiu dels professionals de l’arxivística en la
promoció professional en un departament de la Generalitat.
L'AAC ha estat present a dos tribunals de selecció per cobrir places d’arxiver/
a, Universitat de Lleida i Ajuntament de l’Hospitalet, també s'han fet gestions
per a la presència dels nostres socis/es a tres organitzacions que convocaven
places de tècnics d'arxius durant l’any 2011.

El vocal de treball va moderar la taula rodona sobre el tema Arxivers i
empresa privada en el marc del XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya
celebrat a Lloret de Mar els dies 5, 6 i 7 de maig.

Grup de treball sobre competències professionals
El grup de treball sobre competències professionals, que es va crear al 2008,
ha continuat la seva tasca durant l’any 2011. El grup de treball va presentar
els primers resultats de grup dins del Congrés d’Arxivística de Lloret de Mar,
amb la sessió del dia 7 de maig titulada Presentació dels primers resultats del
grup de treball de Competències professionals
El grup es va tornar a reunir tres vegades més durant el darrer trimestre
d’aquest any per continuar el treball.

Grup de treball per a la redacció d’un manual europeu de
competències professionals
El manual europeu de competències professional, on participa l’AAC a través
del vocal de treball, va ser presentat en el marc de la Segona Conferència
Internacional d'Associacions Professionals, que ha estat organitzada per
l’Archives and Records Association del Regne Unit (ARA) i que ha tingut lloc
a Edimburg, des del 31 agost al 2 de setembre del 2011. A partir d’aquesta
data i fins el març del 2012 els membres professionals poden fer els
suggeriments i comentaris que creguin oportuns. Aquest text està accessible
als membres de l’ICA a través de la seva pàgina web,http://www.ica.org, i
també s’ha habilitat una adreça electrònica, competence@ica.org on es
poden dirigir els comentaris. Paral·lelament, i durant aquest temps, també, es
recollirà la col·laboració i l’experiència dels col·legues americans i australians.

Vocalia de publicacions
L‘activitat de la vocalia de publicacions s’ha centrat en la coordinació i edició
de les dues publicacions periòdiques de l’AAC-GD, el Butlletí, de periodicitat
trimestral, i l’anuari Lligall.

S’han publicat els números 99, 100, 101 i 102 del Butlletí. Aprofitant l’edició
del número 100, l’entitat va publicar un número especial on es va fer un repàs
de la trajectòria de l’AAC-GD a traves de titulars amb imatges sobre les
activitats principals. També es va oferir als socis i les sòcies que, per mitjà de
missatges curts, expressessin el que havia significat i significa l’AAC-GD per
a cadascun d’ells.
A finals del mes de juny es va publicar el núm. 31 de Lligall, la revista de
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. El dossier
central d’aquest número va tractar sobre diversos aspectes relacionats amb la
preservació digital, amb articles sobre els repositoris, les metadades i la
seguretat i la preservació dels documents electrònics, entre altres temes.
L’anuari de l’entitat també va disposar de les seccions que es van iniciar amb
el número anterior, com “Actualitat arreu del món”, “Singularitat i innovació a
Catalunya”, “Entrevista”, “Consideracions sobre...”, ”Formació, “Recursos al
web”, “Ressenyes” i “Informació de l’AAC”. També es va publicar el número
32 que recull les ponencies i experiències del XIII Congrés d’Arxivística de
Catalunya, celebrat a Sant Feliu de Guíxols els dies 5, 6 i 7 de maig.

Vocalia de formació i activitats
Formació
L’any 2011 la vocalia de formació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents de Catalunya, va continuar amb el procés de renovació iniciat l’any
2010 i va planificar i organitzar la formació continuada amb les següents
activitats formatives:
• [01/2011] - Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades per a la gestió
de documents electrònics d’arxiu. Julio Quílez i Mata (arxiver, Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell), programat per als dies 15 de març a Barcelona i 18 d’octubre a
Tarragona.
• [02/2011] - Anàlisi forense de documents electrònics. Nacho Alamillo Domingo
(Advocat, CISA Director Astrea La Infopista Jurídica S.L.) programat per al dia
24 de març a Barcelona i 7 d’abril a Lleida.

• [03/2011] - La gestió documental dins l’ecosistema d’aplicacions i serveis
d’eAdministració. Mario Alguacil Sanz (Director de Tecnologies i Gestió del
coneixement de l'Ajuntament de Sant Feliu Llobregat) i Ascen Moro Cordero
(Cap de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat), programat per als dies 4 d’abril a Barcelona.
• [04/2011] - Administració electrònica: Arxius i registres electrònics. Clara Isabel
Velasco Rico (Dra. en Dret i professora de Dret Administratiu de la UPFUniversitat Pompeu Fabra-) programat per als dies 13 de maig a Barcelona, 25
d’octubre a Lleida i 23 de novembre a Tarragona.
• [05/2011] - Com es fa un Quadre de Seguretat i Accés a la documentació?
Marta Munuera Bermejo (Arxivera de l’Arxiu Municipal de Terrassa) i Laura
Orenga i Gaya (arxivera de l’EADOP -Entitat Autònoma del Diari Oficial i de
Publicacions-) programat per al dia 16 de juny a Barcelona.
• [06/2011] - La Normalització de documents de treball d’administracions
públiques Antoni Puig-Pey i Saurí (Gerent de Tiravol, Dr. enginyer industrial en
organització, professor d'Operacions i Processos a la Universitat de Girona
(UdG)) i Pere Guiu i Rius (Dr. Enginyer industrial en organització, professor de
Circuits Administratius a l'ESAGED – UAB) programat per als dies 5 i 6 de juliol
a Barcelona.
• [07/2011] - Paleografia i diplomàtica en l’època contemporània. Daniel Piñol
Alabart: (Universitat de Barcelona), programat per als dies 15 i 17 de
novembre a Barcelona.
• [08/2011] - Bases metodològiques per a la descripció del document fotogràfic.
Fina Navarrete, (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge -CRDI-) programat
per al dia 17 de novembre a Girona.

S’han adaptat les tarifes per poder oferir descomptes per a les persones en
situació d’atur
S’han introduït modificacions en línia amb els objectius fixats des de la vocalia:
adequar la formació a les necessitats dels nostre col·lectiu, ampliar els
col·lectius, desconcentrar temporalment els cursos. Si bé s’han continuat els
contactes amb la UAB pel reconeixement de crèdits, de moment no s’ha pogut
aconseguir.
L’atenció personalitzada comença a donar els seus fruits, els recordatoris
d’obertura dels diferents períodes d’inscripció així com els d’inici de l’activitat de
les persones admeses, van permetre una major proximitat vers les persones
inscrites i la realització de cursos que d’altra manera s’haguessin hagut de
suspendre. El professorat també va demostrar el seu agraïment per aquest
seguiment més acurat.
Un total de 105 persones van assistir als cursos programats, els mateixos que
van participar en el Simposi InterPARES que va tenir lloc el 5 d’octubre a
Barcelona. Es constata una davallada en la participació als cursos de formació
continuada respecte a la tendència alcista dels darrers anys. Una de les causes
és la crisi que està afectant a totes les esferes de la societat. Les
administracions han disminuït les partides dedicades a la formació i l’alumnat no
pot fer front al cost de tots el cursos que l’interessen.
Durant l’any 2011 s’ha preparat també l’oferta formativa per a l’any 2010, amb
un total de set cursos programats.

Activitats
Entre les activitats organitzades per l'AAC destaquem les següents:"
• 7è Laboratori d’Arxius Municipals (LAM)
Al 2011 s’ha constituït el comitè científic i organitzador de la 7ª edició del
Laboratori d’Arxius Municipals que ha de tenir lloc el 19 d’abril del 2012 al
CCCB-Centre CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona),
ammb el tema “Els arxius municipals a la xarx@”.

• III Jornades d'Educació i Arxius
Els dies 22 i 23 d'octubre de 2011 van celebrar-se a Barcelona les III
Jornades d’Educació i Arxius amb el títol "Fonts primàries en l'educació
digital". L’AAC va participar-hi com a entitat col·laboradora.
• XIIIè Congrés d’Arxivística de Catalunya.
Els dies 5, 6 i 7 de maig de 2011 va tenir lloc a Lloret de Mar el XIIIè Congrés
d’Arxivística de Catalunya, que va comptar amb la participació de 205
persones.
Amb el títol Arxivers. Ens reinventem?, es van programar tot un seguit de
ponències i presentacions per part d’experts en diferents matèries. Aquestes
van girar al voltant del coneixement de quines són les noves eines, els nous
models i continguts que ens ofereix la tecnologia i que promouen la nostra
professió, tant a nivell públic com en el món privat. Quins aspectes cal canviar
o millorar per adaptar-nos a aquesta nova realitat de les xarxes socials, que
ens ofereixen i com ens poden ajudar als centres d’arxiu. Així mateix també
s’ha plantejat quin parer juguem, què podem oferir a l’empresa privada,
quines són les sortides professionals en aquest entorn canviant, quines són
les eines i els llenguatges informàtics que hem de conèixer i incorporar a
l’arxivística i la gestió documental per donar resposta a les peticions
d’informació dels nous usuaris. El tractament de Wikileaks va ser un dels
moments àlgids del congrés.
Els experts que van exposar els punts de vista i experiències pràctiques han
estat: Xavier Antich (filòsof i professor d’Estètica de la Universitat de Girona),
Jean-François Moufflet (arxiver, Bureau de traitement et de la conservations
des archives, Archives de France), Joan Soler (arxiver de l’Arxiu Històric de
Terrassa), Rebekah Fairbank (Appraisal Archivist, National Archives and
Records Administration, NARA), Julio Quílez (arxiver de l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Urgell), Jordi Graells i Costa (expert en Internet, xarxes socials i
comunicació web, i responsable d'Innovació i Continguts de la Generalitat de
Catalunya), Marcel Pena (llicenciat en filosofia i arxiver), Antoni Puigverd
(escriptor), Joan B. Culla (professor d’Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona), Mario Alguacil (Ajuntament de Sant Feliu

de Llobregat), Rosa Lloveras (Ebla gestió documental), Arnau Guardiola
(Oficina Ponti), Josep Conejo (arxiver de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona). També es van presentar els primers resultats del
grup de treball de “Competències Professionals” de l’AAC. Els encarregats de
la presentació van ser en Josep Conejo, la Glòria Gimeno i en Jordi Vilamala.
Entre les conclusions que el Comitè Científic va presentar cal destacar la
constatació de la importància que el concepte arxiu ha anat adquirint en els
darrers 15 anys en diferents àmbits de la cultura contemporània; la necessitat
d'ampliar l'espai universitari propi de l'arxivística, dotar-lo de les eines i
metodologies apropiades per afrontar els reptes tecnològics en constant
evolució, i impulsar línies d'investigació teòriques vinculades a l'àmbit
universitari per tal d'incrementar el corpus científic de l'arxivística; aprofitar
les oportunitats i possibilitats que ens ofereixen les xarxes socials per al
treball cooperatiu i per a la difusió dels continguts i serveis arxivístics; avançar
en l’establiment dels mecanismes de validació i certificació de la nostra
professió; continuar avançant en el marc del projecte establert pel Consell
Internacional d'Arxius (CIA-ICA) sobre l'establiment de les competències i
funcions professionals pel nostre col·lectiu per garantir-ne el seu adequat
desenvolupament; les noves vies que la diplomàtica contemporània ofereix
a l'arxivística per garantir els valors essencials dels documents; i la necessitat
d'establir les aliances necessàries que permetin una major implantació de la
nostra professió en l'àmbit de l'empresa privada.
Com a colofó s’indica que cal vetllar perquè l'administració responsable de les
polítiques arxivístiques del nostre país mantingui i desenvolupi les estructures
i els òrgans necessaris que garanteixin el correcte desenvolupament de la
funció arxivística i de gestió documental. I que les persones que ens
dediquem a l’arxivística i gestió documental disposem de les habilitats
suficients per posicionar-nos amb èxit en els processos derivats del web
semàntic, cosa que ha de garantir el nostre creixement professional i ha de
donar resposta als nous reptes plantejats i ha de permetre continuar amb la
nostra vocació de servei a les organitzacions i al conjunt de la ciutadania.
Per primer cop s’han utilitzat eines com Facebook i Twitter.
El comitè científic va estar format per: Patrícia Lloveras, Joan Boadas, Lluís
Cermeno, Josep Conejo, Joaquim Daban, Joaquim Nolla, Julio Quílez, M. Luz

Retuerta, Joan Soler, Xavier Tarraubella, Blanca Verdaguer. El Comitè
organitzador va estar integrat per: Joaquim Daban (en representació de
l'ajuntament de Lloret), Enric Cobo (en representació del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya), Joan Antoni
Jiménez, Ana Pazos, Albert Villaró, Coia Escoda, Miquel Serra i Carme
García (AAC).
El Congrés va suposar un esforç molt important en recursos per part de totes
les organitzacions implicades en la seva organització, l’Ajuntament de Lloret
de Mar, el Departament de Cultura, la Diputació de Girona, el Consell
Comarcal de La Selva, i la pròpia AAC. No podem deixar d’agrair a totes les
persones que van col·laborar en el seu desenvolupament el seu esforç i la
seva predisposició, sobretot en el darrer moment quan un imponderable va
impossibilitar que el congrés es celebrés a la seu indicada i van fer un
sobreesforç per poder afrontar el canvi a nivell logístic.

Vocalia de recerca i noves tecnologies
Team 3 Catalonia
La vocalia de recerca i noves tecnologies ha centrat bona part de la seva
actuació en la participació activa en el grup de treball –el TEAM 3 Catalonia–
vinculat al projecte InterPARES 3, sobre la preservació dels documents
digitals.
Com a productes desenvolupats i aprovats pel grup de treball d’InterPARES 3
Project de l’AAC en el transcurs del 2011 es varen realizar:
• Metodologia per a identificar documents vitals
• Procediment d’identificació dels e-documents vitals
• Esquema de metadades i fitxes control relatives a la identificació d’edocuments vitals.
• Manteniment i actualització informació del nou espai / web de l’AAC del grup
de treball d’InterPARES 3 Project i també de la web del TEAM Catalonia
d’IP3.

• Participació en congressos i postgraus per tal de difondre les accions i
recerca del grup de treball.
• Redacció i publicació de diferents articles sobre la recerca efectuada pel
grup de treball.
L’any 2011, el TEAM Catalonia ha participat en dues cimeres internacionals
del projecte InterPARES 3 Project.
El maig es va reunir l’International Team a Malàisia. Es va participar per via
telemàtica, amb un informe sobre la recerca i activitats del Team Catalonia.
El mes d’octubre es va reunir a Barcelona l’International Team, organitzat pel
Team Catalonia, amb la participació de més de 100 inscrits. A més de
l’informe sobre l’estat dels projectes, es va presentar un informe sobre la
preservació de documents vitals a les universitats de Girona i Pompeu Fabra.

Grup de treball d’arxius i documents d’empresa
Aquest any 2011 ha començat a reunir-se el grup de treball d’arxius i
documents, coordinat pel soci Arnau Guardiola.

Vocalia de relacions internacionals
Durant l’any 2011, les actuacions de la vocalia de relacions internacionals
s’han centrat, a part de l’assistència a les convocatòries ordinàries de l’AAC i
a atendre els compromisos pels quals ha estat requerit, a participar en els
següents encontres internacionals:
• Reunió del comitè executiu de la Secció d’Associacions Professionals del
Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPA). 19-23 de març de 2011. Haifa,
Israel. En el Butlletí núm. 100 (abril-juny, 2011) de l’AAC es detalla el
contingut de la reunió i els acords adoptats

• Reunió del Comitè Executiu de la Secció d’Associacions Professionals del
Consell Internacional d’Arxius (ICA). 30 d’agost de 2011. Edinburgh. Vegeu
informació sobre la reunió al Butlletí núm. 101 (juliol-setembre, 2011)
• Reunió del Comitè Executiu d’EURBICA. 25 d’octubre de 2011. Toledo. En
aquesta reunió el Comitè Executiu va acceptar organitzar, conjuntament
amb la Secció d’Associacions Professionals del ICA, la 9ena Conferència
Europea d’Arxius a la ciutat de Girona.

Vocalia de projeccció professional i difusió
Durant l’any 2011, la vocalia de Projecció Professional i Difusió ha continuat
exercint la doble tasca que li fou encomanada, els objectius de la qual són:
per una banda, donar la màxima cobertura als nostres associats cercant
productes i serveis que puguin ser d’interès pel col·lectiu, i de l’altra,
difondre’n les seves activitats al màxim nombre de públic possible. Això ha
estat així fins el mes de setembre de 2011 en què s’incorporaren nous
membres a la Junta Directiva de l’AAC, després d’haver detectat la necessitat
d’ampliar el nombre de vocals. Juanjo Vas s’ha ocupat des d’aquella data
d’una part de la vocalia, concretament de tot allò relacionat amb els serveis
que l’AAC ofereix als seus associats i associades; per tant, en aquesta
memòria descriurem les activitats dutes a terme en aquest sentit fins el mes
de setembre, data en què la vocalia de Serveis fou assumida pel nou vocal.
Així doncs pel que fa a serveis, la vocalia, aquest any 2011, ha dut a terme
diverses gestions amb empreses del sector sense que cap hagi arribat a
prosperar significativament, cosa comprensible en l’entorn de crisi en què ens
movem.
Quant a la Projecció Professional cal dir que aquest 2011 arran de l’aprovació
dels nous estatuts i del canvi de nom de l’AAC per Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, tot i que mantenint les mateixes sigles,
s’ha dut a terme una revisió exhaustiva a través de les pàgines webs d’altres
associacions professionals de l’Estat a les quals ens hem adreçat per

demanar-los-hi el canvi de nom, així com de l’enllaç web que dirigís a la nova
pàgina.
Aquesta vocalia té al seu càrrec també el Consell de redacció del web,
encarregat de mantenir-la al dia i d’introduir nous canvis a la pàgina de l’AAC:
www.arxivers.com.
Durant aquest any 2011 s’ha continuat amb la tasca de traspàs de continguts
des de la pàgina antiga, especialment l’apartat de legislació i els treballs de
màster. Un cop finalitzada aquesta operació la pàgina antiga desaparegué.
A la pàgina nova, amb un disseny més actual i una distribució més ordenada,
s’ha aconseguit una navegació més còmoda a través dels seus continguts
informatius i útils per a la professió, però també per a d’altres persones
alienes. S’ha continuat treballant en el seu correcte desenvolupament, s’han
incorporat noves funcionalitats, i s’intenta tenir-la al dia amb les notícies
d’interès, cursos, etc.
S’han introduït nous apartats: el LAM (Laboratori d’Arxius Municipals) i les
Jornades d’Estudi i Debat tenen el seu propi espai. També s’ha ampliat
considerablement la informació de l’apartat Interpares, especialment a partir
de la celebració del 9è Simpòsium d’Interpares 3Project a Barcelona el passat
mes d’octubre, i també el del XIII Congrés d’Arxivística que es va celebrar a
Lloret de Mar el mes de maig de 2011.
A la pestanya Recursos s’ha introduït un nou apartat titulat Documentació, en
el qual es poden consultar documents publicats per la Secció d'Associacions
Professionals d'Arxivers i Gestors Documentals del Consell Internacional
d'Arxius (ICA/SPA), documents publicats per l'International Conference of the
Round Table on Archives del Consell Internacional d'Arxius (ICA/CITRA),
conclusions del DLM Forum, la Moreq2 o la ISO 15489 per citar-ne alguns.
S’han revisat també els enllaços els quals s’han distribuït en els següents
grups: associacions professionals, arxius catalans, empreses del sector,
llistes de distribució, arxius espanyols, arxius europeus, arxius americans,
arxius eclesiàstics, arxius personals i d'empresa, arxius fotogràfics i blocs.
S’han digitalitzat els més antics, i després publicat, tots els Butlletins de
l’AAC, de manera que a l’actualitat es poden consultar des del número 1 fins
al 101. De la mateixa manera s’ha encarregat la digitalització dels Lligall 1 al
15 que durant l’any 2012 es publicaran a la pàgina web.

Així mateix s’han incorporat noves fotografies a la pàgina d’inici cedides per
companys i companyes de professió, i s’han publicat els nous estatuts de
l’AAC aprovats en l’assemblea general del 13 de desembre de 2010. El canvi
de nom de l’AAC comportà també el de la imatge corporativa i, per tant, la
seva substitució a la pàgina web.
Finalment, des d’aquesta vocalia, s’ha contribuït a la distribució de notícies
que poden ser d’interès pel nostre col·lectiu, tant a través de la pàgina web,
com de notes informatives adreçades als associats i associades, o a través
de la plataforma Arxifòrum.
I per tal de contribuir a donar una major difusió de les nostres activitats i amb
l’objectiu final de donar a conèixer millor la nostra professió, es decidí a partir
de l’experiència del XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya en els canals
socials, obrir un compte a Twitter i una pàgina a Facebook de l’AAC, de
manera que ambdós canals s’utilitzen ja de manera habitual, tant per a
comunicar les activitats de l’AAC, com les que aquesta hi col·labora. A més,
s’han incorporat enllaços d’aquests canals a la pàgina web de l’AAC així com
un visor que permet veure els últims tweets emesos.
Les dades estadístiques son rellevants, per això, apuntarem que la pàgina de
Facebook de l’AAC, que s’obrí l’últim diumenge del mes de novembre de
2011, porta comptabilitzades 30.150 vistes d’articles, i que el compte de
Twitter és seguit per 199 persones, empreses i organitzacions.
Aquestes xifres son molt orientatives per als membres del Consell de
Redacció del web ja que a través d’elles podem veure aquells apartats que
son més d’interès per les persones que visiten la pàgina web de l’AAC i els
que no ho son tant, i ens permet incidir en aquells temes que estadísticament
son més interessants per al col·lectiu: formació, congressos, serveis als
associats, etc.
Està clar que aquests valors esdevenen també un baròmetre per als
membres de la Junta de l’AAC ja que aporten tot allò que té més interès pel
col·lectiu arxivístic.

Vocalia de serveis
La nova etapa de la vocalia de Serveis comença en el mes de setembre de
2011. Les actuacions més significatives són les següents:
• Reunió en el mes d’octubre amb l’empresa Marketing Eureka, que havien
demanat reunir-se amb nosaltres; ens oferien la possibilitat de muntar una
plataforma de formació Online, a part d’altres productes de formació i de
difusió.
• Aquesta reunió va obrir el debat en la junta de la possibilitat, en un futur, de
poder oferir als associats cursos Online. Més tard, un altra empresa va fer el
mateix oferiment: Dokeos España.
• En relació amb les relacions amb Associats institucionals cal destacar
contactes amb l’empresa DCD (destrucció de documents) i Banc de
Sabadell. D’altra banda hi ha la possibilitat de sumar com a empresa
associada a Deloitte.
• En un altre sentit, s’ha revisat el Directori de socis..

Secretaria
A 31 de desembre del 2011 teníem un total de 767.
Els moviments, per categories, han estat els següents:

Altes

Baixes

Total

Numeraris

6

18

445

Adherits

9

6

186

Institucionals

3

3

95

16

1

33

–

–

7

34

28

767

Estudiants
Jubilats
Total

Arxifòrum
Durant l'any 2011 Arxifòrum es manté al voltant dels 2159 subscriptors.
Enguany hem donat la benvinguda a 551 nous subscriptors i s'han donat de
baixa o ha expirat la subscripció d'uns 374. Això representa un creixement
d'uns 177 subscriptors respecte de l’any passat.
Segons l’extensió de l’adreça de correu, la distribució dels subscriptors és la
següent:
• El 47,36 % dels subscriptors tenen l’extensió “.com” (aquí s’inclouen
empreses i organitzacions, però sobretot adreces de correu de particulars
com “gmail”, “hotmail”, “yahoo”, “ono”...).
• En segon lloc, un 35,63 % dels subscriptors tenen l’extensió “.es”.
• Segueix un 6,26 % amb l’extensió “.cat”
• Percentatge molt semblant al 5,96 % d’organitzacions “.org”
• Altres com “.net” (2,85 %) o “.edu” (0,85 %) són poc representatives.
• Un 1,25 % són de països de l’Amèrica Llatina (dels quals destaca el
seguiment de subscriptors d’Argentina que representa més de la meitat
d’aquest percentatge).
• Finalment, un 0,5% dels subscriptors són de diversos països d’Europa, dels
quals la meitat són d’Andorra.
S'ha donat difusió a 1547 missatges en tot l'any (183 més que l’any 2010), el
que suposa aproximadament uns 129 missatges de mitjana mensual. Tot i
així, cal destacar els mesos d’agost i desembre pel poc volum de missatges.
D’entre els temes que han estat debatuts dins aquest any destaquem:
• Drets d’accés, reproducció i difusió de documentació, sobretot de fons
municipals.
• Denúncies sobre formes d’ocupació en places d’arxivers i processos
d’oposicions.
• Dubtes sobre classificació de fons o de sèries documentals (centres
d’ensenyament, expedients de personal, determinats fons històrics...)

• El perfil professional dels arxivers i quina ha de ser la seva formació.
• Com els arxivers saben explicar o “vendre” la gestió documental.
• Debats teòrics i conceptuals (definicions de termes, signatura electrònica).
• Normativa estatal i autonòmica en relació a arxius i biblioteques (Llei
d’Arxius d’Andalusia, Llei Òmnibus...).
• Normes pròpiament arxivístiques (Moreq).
• Aportacions sobre programaris informàtics (ICA-ATOM, ATM, FEDORA).
Com sempre, també s’han difós cursos, jornades, congressos, etc., així com
publicacions (llibres, revistes, butlletins...) en relació als temes de la llista.
Cal destacar la presència de les xarxes socials que es difonen a través de la
llista: blocs i posts de blocs d’ arxivers que de vegades han donat peu a
debats dins el fòrum.
Per últim, altres temes que han estat tractats amb menys intensitat: protecció
de dades, terminis de conservació documental, documentació referida a nens
robats, donació de llibres, creació d’un centre documental per al moviment del
15M, activitats de difusió amb centres escolars, mobiliari, o conservació de
fons.

Consell redactor del web
Després del naixement del nou web de l’AAC, el 2010, i del període de
migració dels continguts, que va suposar la coexistència del vell web i el nou
durant un temps, el 2011 es pot considerar l’any de consolidació del nou
format del web amb la incorporació de noves pàgines i categories que han
anat engrandint la oferta informativa i de recursos que l’Associació posa a
disposició de tots els usuaris de la xarxa, si bé amb un enfocament
especialment orientat a difondre entre tots els socis els seus serveis i totes les
seves activitats amb la major claredat.
En aquest sentit, cal destacar molt especialment l’ampliació de l’apartat
dedicat a la difusió dels serveis de formació amb la presència de dues noves

pàgines, dedicades a les Jornades d’Estudi i Debat i al Laboratori d’Arxius
Municipals, on s’anirà recollint la informació de totes les edicions celebrades
fins ara, i les que es vagin programant, com es farà igualment en els nous
apartats sobre el Congrés d’Arxivística i el que s’ha definit per al TEAM
Catalonia del Projecte InterPARES 3.
També s’ha creat al llarg d’aquest any un nou recurs de Documentació on es
fa un recull de diversos documents tècnics d’interès per a tots els
professionals i per al desenvolupament de l’arxivística.
Finalment cal fer esment de tota la tasca de recuperació de les publicacions
que l’Associació ha anat fent al llarg dels anys. Des d’aquest any 2011 ja hi ha
més edicions de la revista Lligall i del Butlletí Informatiu de les que s’havien
publicat mai al web de l’AAC, i s’està en procés de publicar-hi les dues
col·leccions senceres després d’haver fet la digitalització d’aquells números
dels quals no es disposava d’una versió en format electrònic, tasca que serà
possible, entre d’altres, mercès a la inestimable col·laboració de la nova
incorporació al Consell de Redacció del Web, n’Isaac Àlvarez.

Estadístiques
En finalitzar el temps de cohabitació de les dues versions del web, en
servidors diferents, la publicació definitiva i exclusiva de la nova versió sota el
domini arxivers.com comportà un reinici del recull de les dades d’utilització, un
fet que ha suposat que enguany no puguem disposar de les xifres de visites i
de tràfic de dades de tot l’any sencer sinó únicament del resum estadístic del
període abril-desembre del 2011.
L’anàlisi d’aquestes dades ens porta a observar que, comparativament amb
l’any anterior, el nombre de visites s’ha reduït significativament, amb fins a un
37,41% menys de visitants, una xifra destacable que molt probablement cal
prendre amb certa cautela per les importants diferències de format entre els
webs del 2010 i del 2011.
El nombre de visites del 2011 és, com dèiem, clarament inferior respecte l’any
anterior, però tanmateix cal dir que, contràriament, el volum de trànsit de
dades s’ha incrementat en més d’un 65%, al mateix temps que sabem que el
temps mitjà de permanència de cada visita al web supera els tres minuts de

durada, la qual cosa suposa una mitjana molt alta d’estada, significant que els
usuaris visiten les pàgines activament amb una navegació de certa durada.
Caldrà esperar a disposar de les estadístiques dels propers anys per poder
confrontar les xifres corresponents a un mateix web, però a partir de les
dades actuals és raonable concloure que la major claredat en la distribució
dels continguts i la facilitat de navegació permeten un accés més àgil i directe
a la informació, donant opció als visitants de desenvolupar-se dins del web a
través dels menús sense necessitat de sortir-ne per a iniciar una nova visita
per a cada recerca.

Comissió nacional d’avaluació i tria de documentació
L’any 2011 el Ple de la CNAATD ha realitzat un total de 9 reunions, durant les
quals s’han emès un total de 90 resolucions a propostes d’avaluació documental presentades per organismes de diverses Administracions Públiques.
ORGANISME

RESOLUCIONS

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Departament de Benestar Social i Família

1

Departament d’Economia i Coneixement

6

Departament d’Empresa i Ocupació

4

28

Departament de Justícia

2

Departament de Territori i Sostenibilitat

2

Agència Catalana de l’Aigua

4

Agència Catalana de Certificació

11

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2

Gestió d’Infraestructures S.A.

1

Diputació de Barcelona

1

Diputació de Girona

2

Consell Comarcal del Vallès Oriental

1

Ajuntament de Lleida

1

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

1

Grup de treball de documentació municipal de la
CNAATD
TOTAL

23
90

El Plenari de la Comissió, a més de resoldre totes aquestes resolucions, també
ha dedicat els seus esforços a tasques com ara debatre i establir els criteris sobre com formular el règim d’accés als documents, el format i estructuració del
contingut de les futures taules d’accés i avaluació documental o l’aprovació el
nou projecte de formulari electrònic que substituirà el vigent.

D’acord amb les funcions delegades en la Comissió Permanent s’han realitzat un
total de 9 reunions, durant les quals, a més de la funció de proposta del corresponent ordre del dia al Ple de la comissió, s’han resolt 2 consultes d’accés en
relació als temes següents:
•

Informar una sol·licitud realitzada per l’Arxiu Nacional de Catalunya
d’accés al fons de la Junta de Protecció de Menors (anys 1921 – 1931).

•

Informar una reclamació presentada per uns ciutadans de vulneració del
dret d’accés (parcial) a la informació continguda en la documentació del
procés de preinscripció escolar per al curs 2009-2010.

