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Us desitgem unes molt bones festes!
Des del Consell de Redacció del Butlletí Informatiu de
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
volem aprofitar el tancament del 2014 —que coincideix
amb el primer any de vida de la nova publicació mensual—
per desitjar-vos que gaudiu d’unes magnífiques festes de
Nadal i una millor entrada d’any, envoltats de les persones,
animals, plantes o màquines que més estimeu. Ho deixem
al vostre savi criteri!.
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L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
(AAC-GD) i el Consell de Redacció del Butlletí us desitgen unes
molt bones festes!
Ha estat un any intens de treball per al Consell de
Redacció de la publicació, la qual hem pogut tirar
endavant amb la inestimable col·laboració d’un
important nombre de col·legues que sempre han
acceptat encantats els nostres encàrrecs. I com a
mostra del nostre agraïment —que fem extensiu a
tots els arxivers-gestors de documents que dia rere
dia treballen intensament a les seves organitzacions
per promoure una transparència a fons i per facilitar
l’ús social del patrimoni documental que gestionen—,
hem decidit fer-vos un regal de Nadal: un butlletí
extraordinari, que, a més de desitjar-vos bones festes,
pretén analitzar el contingut i l’abast del Butlletí
informatiu durant l’any 2014.
Som-hi, doncs! Durant l’any que estem a punt de tancar
hem publicat deu números, sense incloure l’extra
que teniu entre les mans —que no comptabilitzem
atès que és un exemplar amb una finalitat totalment
diferent que la resta—. Per tant, hem avançat des
del Butlletí número 111, corresponent al més de
gener, fins al número 120, corresponent als mesos
de novembre- desembre. La publicació ha tingut una
periodicitat mensual en totes les ocasions, excepte en
els dos principals períodes de vacances (juliol-agost
i novembre-desembre), en què ha recollit l’activitat
arxivística transcorreguda durant dos mesos.
El butlletí ha contingut nou seccions diferents al llarg
de l’any: l’“Editorial”, que ha recollit el punt de vista
de l’AAC-GD 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 projectes principals que
estaven duent a terme; “Destaquem”, espai que ha
servit per a posar de relleu les notícies, projectes i
activitats més rellevants dutes a terme pels centres
d’arxius i els arxivers-gestors de documents del país;
“Dossier 1714”, creat per recollir les activitats de difusió
més destacables que han realitzat els arxius catalans
en el marc de la commemoració del Tricentenari;
“Girona 2014”, amb tota l’actualitat relacionada amb el
congrés internacional fet 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 participar en 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 que fa al gènere i a la tipologia dels arxius en què
treballen, i “La Junta informa”, que ha recollit els acords
principals presos en el marc de Junta de l’AAC-GD.
En el quadre següent podeu veure com s’han distribuït
els articles en funció de les diverses seccions en els
deu números del 2014:
Articles

Autor

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

A continuació us traslladem altres dades rellevants
sobre l’activitat del Butlletí durant el 2014. Pel que fa
a la suma de pàgines publicades, n’hi ha hagut un total
de 133. Els deu exemplars han contingut un destacable
nombre d’articles, 103 concretament. Per tant, cada
número ha contingut una mitjana de 10,3 articles.
Una altra informació que considerem important és el
nombre d’autors, fins a 63. Des del Consell de Redacció
del Butlletí considerem molt positivament aquesta
dada, ja que sempre hem apostat per convidar el màxim
de gent possible a participar de la publicació, per tal
d’evitar, sempre que es pugui, que únicament siguin
els membres del Consell els qui redactin els articles.
També podeu veure, a partir de les dades del quadre
que teniu tot seguit, que el Butlletí ha recollit nombrós
material de suport als articles, concretament 92
fotografies, que han estat cedides per 47 autors
diferents, i que a més ha inclòs 31 gràfics. És rellevant
també, tot i no haver recollit aquesta dada de forma
estadística, que el Butlletí ha inclòs 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 digital d’aquestes característiques.
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Butlletí 2014
Números

10

Articles

103

Autors

63

Fotos

92

Autors de fotos

47

Gràfics

31

Pàgines

133

Finalment, voldríem recollir una altra informació
destacable, com és el nombre de consultes que ha
tingut el Butlletí a través de la pàgina web des del
mes de juliol de 2014, moment en què va entrar en
funcionament el nou portal web de l’AAC-GD. La xifra
és de 1.067 i caldrà veure com evoluciona a partir del
2015.

Nadal 2014

Des del Consell de Redacció estem satisfets d’aquest
primer any de treball conjunt. Pensem que hem
aconseguit que el Butlletí esdevingui un producte
que conjuga la reflexió sobre les activitats, projectes
i notícies relatives al món de l’arxivística i els arxius, i
que alhora no perd immediatesa; tot això amanit amb
un nou disseny que esperem que el faci molt més
atractiu als lectors.
I per concloure aquest valoració, només podem dirvos que continuarem treballant fort per fer que la
publicació sigui millor cada número. Tingueu clar que
per aconseguir-ho necessitarem la col·laboració i les
propostes de millora —com fins ara heu fet— de tots
vosaltres.
Bones festes!
Consell de Redacció del Butlletí

Si voleu repassar l’actualitat arxivística de l’any, podeu consultar els números del
Butlletí al nostre portal web.

Aquest butlletí ha estat possible gràcies a la col·laboració d’aquestes empreses.
Des de l’AAC-GD us volem desitjar també unes Bones Festes!

